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BeL Revoluţiei nr. s-7 
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·,:~PENTRU 'ROMANIA., 
DOAR PROMISIUNI ! 

·Alannal' de pierderile de 9,5 milioane de dolari pe lună pe 
cant te înregistrează ca unnant a faptului ci circulatia pe 
Dunăre, în sectorul sirbesc al fluviului, este paralizat!i, arma. 
torii romăni au blocat, timp de trei zile,naviga!i" pe Dunănt în 
dmptul kilometrulul 371. Mi!;carea lor de protest, cu o tentă 
mai degrabă sindicalli decit proprie unor negustori, a găsit 
audienţă în administratia de la Bucuretti. Ministrul 
Transpo<111rllor, Traian BăsesciJ, a declarat ci responsabili 
pllnlru situ31i" creată pe Dunăre sunt NA TO şi UE. 

Silua~a existentă pe Dunăre poate fi descrisă foarte slm-1 
plu: dupa bombardamentele Aliate au fost distruse podurile 
sîrbeşti peste Dunăre. Ruinele au rămas de şapte luni de zile 
in apă. blocind naviiJalla atit in aval, c:o1 'i in amonte. Dunănta 

· este paralizată. O cale de transport Ieftină ~ sigură, cea flu
via!i, nu mai există. Pl!rspectivele ca naviga!i" să fie reluată in 

:'ll::urt timp nu prea există nici ele. Sirbl1 refuză să îndepărteze 
ruinele podurilor şi nu acceptă nici ca la această <>pera!iune 
să fie ajutaţi de statele vecine, invocind interese strategice, 

Timp de patru luni do zile, incluzind atit periOada conftictu-
5lt1i propriu-zis, cît ;i pe cea premergătoare, România s-a com-

portat ca "un membru de fac:to al Aliantei". Prin măsura de a 
· aplica embargoul petrolier impus Iugoslaviei, România s-a 
comportat ~i ca un membru UE. Tn ambele caz.uri s-a ales 
cu aprecierea liderilor celor două organizap!. 

Imediat dupii incheierea războiului, tot mai multa voci din 
'itatele vecine Iugoslaviei au inceput să ceară rid.icarea 
embargqulul impus de UE acestui stat. Bulgaria 1-a ridicat un~ 
lateral. La embargou s-au raliat toate cele cinci state asociate 
la UE, de~i nici un document semnat cu Uniunea Europeană 
nu obliga la un asemenea gest Din luna mal, cind au incetat 
~ntele, pînă in prezent, mini!;lrii de externe din UE 

reu'iilt' 41! .dooă ori pentru a discuta chestiunea embar-
goului. --~"_,;,_~·-:c:,·· ~ 
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PRETURI DECENTE 
la lampliirie din 

ALUMINIU 

Vă oferă 
• ~ alumiMJ tin inport 
si romanesti 
Ît P.V.C. 'Îi geatTllli lai n-I 
• Relele si jaluzele r-: !l19699; 092-
. Antd, Sir. Voinkilor, Nr. 34. 

~ WF.S1' BANI. 
· • ÂlAD, lklllllll'flllllpllar. • 

· 111DOIU8411 ;rn.-.-, 
BANCA ClliiERCIAI.Ă WBTBAIIK SA 
acordă dobânzi avanllljoase 
la depozltele la tennen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mH lei) 

., tună -55% 
21unl-56% 
31unl-57% 

Se 'tia ci ,,tricolorilor" le lnlbule - un egal pentru o ca!lfl. 
c:are aproape sigură la Euro 2000. Socotelile lui Pi!Urcă sel""""""'u · 
spre o remiză cu Portugalia, fiind bine fllut că lusllanll posedă o 
echlpii cu multe valori Incontestabile. Oacă românii băteau, pol'
tughezll jucau baraj, daci izbinda era de partea oaspeţilor, noi 
mergeam să trudim la un meci cu calificarea pe masă. Egalul conve
nea ambelor formaţll. Motivul e simplu. Cu trei puncte In parlida de 
la Vaduz, cu Ltechlenstein, foarte pn:>babile, de altfa~ Rominla lilr'" 
mină In fruntea grupei a VR-a preliminară, cu 27 de puncte, f~!r · 
Portugalia, cu o posibilii izbîlndă în fala Ungarle~ la Lisabona, lllr· 
mină pe locul doi în grupă. Iar apoi, la adunan.a punctelor, este cea 
mal bine clasată formaJie de pe locul secund din cele 1'10Uă gn.,e 
prellmlnant, deci se callflcă direct. 

Practic, de alei !HI pomH In acest meci. AlAI f>l1urcl. dar mal ales 
Coelho, tehnicieni care Ttlu exact ce vor, 1n majoritatea cazurilor, au 
riscat, practic, fOalle puţin. Povestea se depAna, practlc, 1n Jurul 
unul joc egal 

Din această cauză, ambele formajll au pml'erat să slaala .,CIIIIe'', 
~,.:E!!fu,'iYl:':'i:Jt;i'J firii să se descopere In dese rinduri. ŞI atunci când se !vea o pasi-

Il I'''};l~~\•,.~·'('~~j bilitale, atacurile, ori contraalacurlle, erau purtate, pniCIIc, 1n doar f ' trei-patru Jucilorl. 
Dacă In prima repriză par1lde ..., ~ Intr-un fltm mal 

alert, se dalomază faptului că golul a căzut dt4lă prlma jurnilate de 
om. PAnă aturn:~ ambele team-uri au purtat acţiuni mal In viteză, 
1nsă cum nu toti jucătoril au partlelpat la joc, ocazUie clant de gol·ln . 
număr de cine~ patru dintre ele In tavcarea .,lrlcolorflor", una insi 
uriaşă a vtzltatorlloo" - au venH in urma u.- aqtunl personale ori 
pase geniala. Oec~ firii combinaţii gllndlla sau pornite de la mijlocul 

,, terenului. Frica de a Ieşi la joc a cuprins, la Inceput, fonna!1a kflol. 
tanl,pentruca,apol,al~săsemol_,.eaacil. LEO SFÂRII 

(Continuare in pag.11),.. 

ASTĂZI, .ÎNTÂLNIRE 
DE GRADUL TREI 

LA COTROCENI-. 
Răspunzând la 10 întrebă 

referitoare la structura ~i COiltilliU 

tul ziarului, puteţi câ~tiga prc~mitil 

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

GEAM TERMOPAN 

• MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

în valoare totală de 
5,5 milioane de lei • 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

.MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 

' SUPERIOARĂ 
STR. VISINULUI NR. 74 
TEL: oS7/224888 

DOUA ACCIDENTE MORTALE 
' D92/f713dl ÎNTR·O y ZI.-

Pa atrada, In cartlend ,t In localllalea ta .. 
tntarasanta. Vnll să 1a '";::r- vra1 să am tat ca 
Vnll să şW ca fac, dai' alea ca na fac 
rapra:rlntă cal pe cara Hll llle8, cum IIWd 
zilnic blna şi corect Informat? Al nevoia de aa 
răapaas la lab'ebărUa can1 la frămAnti? · 

ABDNEAZI~·lE llA~ 
• Pentru luna octombrie, preful abonamen
tului este die numali 20.000 lei • Se pot face 
abonamente '' pe urml!toarele trei, şase luni 
şi un an • Abonaţi! pot câştiga lunar 1 O pre
mii de fidielilate iri valoare die o jumltate die 
mHion die lei fiecare. 

• .. '· 

+ La alirfUUI 
-alai, abcmafUoJ' 
le VOI' El oferite 
premii speelale iD 
valoaredezedde 
llllllloaae de leL 

• 
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Pagtna2- ADEVĂRDL 
.... .... 

ACTUAUTATEA AKAD.EANA -
""~

Joi, 9 septembrie 1999 / 

19:1!~1"1;1;1 
• Astăzi, Soarele răsare la 

· ara 6 Şi 40 de minute ii" apune la 
ara 16 si 47 de minute. 

· • Ău trecut 252 de Zile din 

.. 

acest an. Au mai rămas 114 zile 
păhă in 2000! 

• PrazJ)icul zilei: Biserica 
ortodoxă: SI. şi drepţii dum
nezeieşti părin~ Ioachim şi Ana; 
Biserica romano-catolică: 
Petru Claver; Biserica greco
catolică: Drep~i Ioachim ii" Ana, 
părinţii Maici~ Domnului •. Sf. M. 
Severian. 

VREMEA 
Vremea va fi răcoroasă si 

usor instabilă. Cerul va fi teni
pc)rar noros si pe alocuri se vor 
semnala plOi ce vor avea şi 
caracter de aversă. Vântul va 
sufla slab la moderat din NE. 

H ft 
.lol,9 ........... -

'f ~BERBECUL (21.03-
~ .. 20.04). Ave~ idei bune, 

-',jj care va pot aduce profi-
41... •turi însemnate, dar 
materializarea unora dintre ele 
nu se va putea face atât de 
repede precum crede~, ci neCe
sită timp mai indelung. 

TAURUL (21.04-
20.05). Faptul că sun
teti in bani vă face să 
fiti deosebit de ge

neros. chenUind fără măsură. Frţi 
prevăzător şi puneţi şi ceva 
deoparte, căd nu se ştie ce va va 
rezerva viitorul. 
...., GEMENII (21.05-20.06). 
~ ~ Al Nu trebuie să vă simtiti 

' 
1 ofensat, căci observati~ 

' j ile care vi se fac su.it 
caecte ii" la obiect ii" se doreşte 
doar readucerea dvs. pe drumul 
cel bun. 
1' ~~RACUL (21.06-22.07). 
_, Se poate afinma cu cer-
~ ~ titudine că in această zi, 
(-) sunteţi in permanenţă 

unmărit de sansă. avand 
in vedere că orice iace~. Căde~ 
totdeauna in picioare. 

Dimineaţa, izolat se va 
semnala ceaţă. . 

~pera1iil; maxime: 19 
la 23-ţ.··Temperaturi minjme: 
Sia 1J'·c. · 

Meteorolog, 
CARMEN ŞARGA 

Îll'fENTIA mERINILOR DE RĂZBOI DIN lUD 
1. Participarea la manifestările 

patriotice de la Ţebea din ziua de 
duminica. 12 septembrie 1999, este 
benevolli şi individualA. 

2. Deplasarea se poate laoe: • 
ro autobuzlJI - In organizarea filialei 
Valra RomaneascA, ru plecarea din 
Arad la orele 5,30. de pe B-dul 
Revoluţiei, de la sediul Vetrei 

. ~de langă Biserica RoŞie. 

In atentia 
persoanelor 

-eu handieap 
Funda~a ALMANIA-RW

selectează copii cu handicap 
loco-motor · pentru 
invăţământul preuniversitar 
pentru a fi ş.colarizaţi la 

contra cost 50.000 leilpessoanA; • 
aJ trenul, ru plecarea din Arad, la 
Orele 4,30, cu bilete speciale de 
călătorie; ~slgurate de Filiala 
judeţeană ANVR _llirandul" Arad. 

3. Biroul Executiv al Filialei 
recomandă veteranilor de război să 
perticipe in număr cat mai mare. 

Pfetedinte, G-neral Bgd 
(r1g) Aunll Golcea 

OCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde ••
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
da 10-20% 

FECIOARA {23.08-
22.09). Disputa pentru 
primul loc se dovede!Şte 
acerbă şi dacă doriţi să 

va aflati in continuare in top, tre
buie să' vă străduiţi mai mult. 

BALANŢA (23.09-
22.10). Sunte~ absorbit 
peste măsură de pro
blemele de serviciu, 

dar nu trebuie să va neglfJB~ viaţa 
personală. 

CINEMATOORAFI 
Dacia: 10 chestii nu-mi plac 

la ti1e (SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 
18;20 

Muret;ul: Rutina bat-o vina 
(SUA) 10; 12; 14; 16; 16 · 

Arta: Furtună. peripeţii şi 
dragoste (SUA) 15; 17; 16 

S~la mică: Patch Adams -
un doctor trăsnit (SUA) 15,30; 
17,30 

Progresul: Gol puşcă (SUA) 
18 

. grupul şcolar diti laşi. Rela~i 
suplimentare la telefon nr. 
063/233461 şi 0921227908 -
094 - 228856. 

Unul dintre cele mal populare locuri ale Aradului -
Terasa fahlftilor -·din Parcul Central a/ orafului, acest 
adevărat. Cifmiglu" local. . . 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editors S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/1886din31 X 199IeCODSIRUES02095Q601eiSSN 1220-741!9 

-... • 

7 7 

1 ........ 2900 A!lld, Bd. Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: S!lCRETARIAT- 281802. fax 280655, 280625; 
ADMINISTRATIE ~ CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE". 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI -280989. 

Consiliul de ad ... Dbtraţiet DOREL ZĂVOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vice
presedinte) telefon 210n6; MIRCEA CONTRAŞ (redactor_,.,!) 
tehifon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-\"'!) telefon 281797. 

Colegial de ........."_ MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL DARlE (secretar general de redacţie) telefon 281802, 
280854: MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actualilăti); telefon 
281855· 180003; IOAN IERCAN"(scf sectie politicli). tcl.cfon 
280943;'ooRU SAVA (sef scclic socia)-e<:onomic). telefon 281738; 
VASILE FILIP (:-;cf seCtie cu)turi't-învătământ), telefon 281855; 
280003· ALEXANDRU "CHEBELEU (sef scclic sport). lclcfon 
181701: SORIN GHILEA (sef secţie tîncrcl)"telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCiiJ· (~-ef scclic foto). lclcfon 280943; 
NICU COJOCARU (sef sectie publicitalc\ telefon/fax: 280904. 

Tiparal-tat la 11ap1imeria S.C. MEDIAGRAF S-A. 
ARAD,-- Feleacului F..N., telefoa250902, fax2S0920-

..... 
. • -. 

. SCORPIONUL (23.10-
21.11). Simţul dvs. de 
odentare este in 
această zi foarte dez

voltat, astfel că nu pute~ fi sur
prins pe nepregătite, indiferent de 
evenimentu~ care se produce. 

La telefonul dimine~i. 260944, stare să intre~nă cum se cuvine 
intre orele 9,00-12,00 reţelele". 

e Doamna Ana Fodor din , . Redactor de serviciu, 
.Arad. foarte revoltată ne-a spus: •· · C. T.". . 

, SAGETATORUL 
,.,(22.11-21.12). Aţi 
.WJ devenit mai serios, mai 

t IJr.echilibrat. Iar acţiunile 
dvs. se desfăşoară in bune 
conditii căci. in mod surprinZător. 
obsta'colele pe care le ave~ de 
infruntat nu sunt nici atât de multe, 
rici aşa de greu de depăşit. 

.Ce se întâmplă la trecerea La telefonul după-amiezii, · ·· 
improvizată peste liniile de Iram- 260003, intre orele -~ ,.,.; 
vai- vizavi de zona unde intorc 15,00-16,00 
numerele 17 si 16 - este inad- Gunoi şi apă. Containerul 

misibiL Pur si Simplu s~-a,,:;;;;;ij~i·~ro-cu~-r.'e.ts~t·u.~r~i1 1mu1 ~e!najere. de la 
de gunoaie: aruncate p · pe Aleea ,,;. 
noapte""· la doar 3 

Zona cu . In plus, 
CAPRICORNUL preajma 1 se 

• ..,.(22.12-19.01). o dispută 
~ .,in lamiie va poate indis
..,; pune Şi ricfoca p~ tensi-

577. Se pare e~t~J!~~::'J de apă . ' este ruginit, 
aţie s-a ajuns resturi, mai putin ··-·· ·-.·-~\A# 

unea. 
VĂRSĂTORUL (20.01-
19.02). Configuraţia 

..._ actuală a astrelor pre-
• vesteste schimbări -de 

amploare, care insa vă 
vor-favoriza. Ve~ .găsi sau vi se va 
oferi posibilitatea de-~ vă pune 

planurile in aplicare. 
PEŞTII (20.02-20.03). 

- J Succesele pe plan profe
~sional vă lac să deveniţi 

optimist şi să priviţi spre viitor cu 
mai multă incredere. 

spa~ului {unde pe-afară. Noi, 
• la containere), făcut şi 

aproape integral câtiva 
e Domnul să nu stea sub 

domiciliat pe slrada oamenilor. Au venit 
Arad se plânge de faptul că de cei de la Salubritate şi I-au pus 
circa 31uni reprezentan~i Conei la loc", spune Nicolae Pârlea, 
n-au mai fost prin zonă pentru administratorul blocului. 
plata curentului electric. In treacăt fie spus, de câteva 

e Domnul Jder Ioan din Juni s-a solicitat la Primărie si 
Curtici reclamă .(prea) desele Salubritate un alt loc de 
Intreruperi de curent electric din amplasare pentru recipientele 
localitate. Desi au tot scumpit de resturi menajere. Dar nimic ... 
energia eleCtrică, ceea __ ce · · Redactor de serviciu, 
lnseamnă că au bani,· nu's In · · · ' G. C. . 

• PIE'fE, TÂRGURJ at la pa.rterul blocului din Doinei, Războieni, Şoimultli, 
Astăzi, este zi de piaţă spatele Casei Albe (zona Porumbitei, Turturicii, C. 

agroalimentară la Curtici, Gării), str. Miron Costin nr. Hodoş, 'P-ţa Sârbească. 
Sebis, Bata, Cermei. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225, Olimpiada, Ceahlău, Dunării, 
Zădăreni, Ghioroc, Săvâf11in, efectuează tratamente 1. Creangă. Alexandru cel 
Secusigiu, Sântana, Târnova. injectabile (intramuscular şi Bun, Leandrului, Constit~ei. 
Zăbrani. Zerind. Tot astăzi au intravenos), aerosoli, E.K.G., c. lzlaz, Coloniştilor, C. 
loc târguri săptămânale la ecografie şi analize laborator. Turzii, s. Borlea, Vrance· 
Curtici, Sebis, Cermei. • CABINET Voinicilor, Ciobanului, Eroul 
Săvâf11in, Secusigiu, Zerind. ' 'STOMATOLOGIC: Necunoscut, Occident. 

Mâine, se desfăsoară târ- . 
guri săptămânale'la lneu, Cabinet stomatologic prl-. Triumfului, Labirint, Teiului, 
Şepreuş. Şimand. · vat, Bd. Revoluţiei nr. 62 Malul Mureşului, Ştefan cel 

. • FARMAc:IA DE (vizavi de Biserica Roşie), Mare, Radu de la Afumaţi, 
SERVICIU telefon 256665, deschis zilnic Achile. 13 Martiri, Trompetei, 

In noaptea de joj spre intre orele 8,00-12,00 şi B. Voievod, Codrului, Nouă, 
vineri este serviciu, cu pro- 14,00-20,00, iar sâmbătă 'i . Concordiei, 1. CâmpineJI_,.ni;iilll,... 
gram non-stop, farmacia duminică. Intre orele 9.00- : .:,~.iNl!";!~!:,•l -· 
.Farmavit", str. Dâmboviţei · 21,00. ~u~• 
nr. 44. Telefon 274794. • APOMETRE In municipiu: Joi: Cartier 

Farmacia .crai Nou Perioada 6-10 septembrie Micălaca, CI. Radnei, Str. 
Alfa", situată la parterul 1999 B Cârta v u h Prutului, Lipovei, Caraiman. 
blocului 68, cartierul Alfa. : · ,n, · rec e, Amurgului, Podgoriei, V. Mi lea, Ciorcârliei. 
telefon 277644 si ,.Noua Crizantemelor, Renaşterii (p), 
Farmacl.e", strad'a Andrei· Căminului, Salciei, Sinaia, 

Autoservice Micălaca, CI. 
Şaguna nr. 15 .• telefon 948, Episcopiei, V. Alecsandri, C 

d · E GA 1 Rado.ei,. Str... onstanţe, 
Sunt de Servl·c,·u cu program Hune oare1, . ar eanu, Pă 1. ş· .. 

Abnud, Junior. u •ş. "'e' 
non-stop. Ciucaş~ lui, Bela Bartok, (p). Cartier Micălaca BI."M1, 

• CONSULTA'fll ip Artilerie', G<ăniceritor, C. SC Californ SRL. Cartier 
TRATAMENTE CU Vodă, Gh. Vodă, Şelimblll"; Micălaca Bl. 532, 533. 534. 

PROGRAM NON-sTOP Sp. Borcea, Reşiţa, Bradului, 
7 C b. t 1 ..A 11 n·a· s·t E M 566. 569, 570, 571, 5 2. 573. a ;ne u po o ' . 'u- lvrianu, Zmeurei, . urgu, 

Tentativă de tun 
Tn urma măsurilor specifice., 

lntreprinse, a fost identificat ŞI 
cercetat In stare de arest pre

. - ventiv Malanca Vasile, de 22 
· ani, din Satu Mare, cunoscut 

cu antecedente penale, 
Impotriva caruia Parchetul a 
emis mandat de arestare pfţ!
ventivă pe timp de 30 de zile, 

pentru săvârşirea infracţiunii 
de furt calificat avut particular, 
comunica Biroul de presă al 
IPJ Arad. El este acuzat că In 
data de 1lli19.07.a.c., a Incer
cat să sustragă un autoturism 
marca TRIUMF de pe raza 
municipiului Arad, precizează 
sursa citată. 

?~~!7!~i 
:.LINIA"~=~~:!: 

. ....... ....., ....... g .. 

051-214214 .,. ".;oa -j..-t:ă 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acord• urtn•to•r•l• dobanzl 
pentru .._podtele la tenn 

11una - 67o/o 
31uni - 70o/o 
&luni • 72% 
91uni ;i 72o/o 
21uni- 72'% 

La cererea diem~ui dobanda se poate capitaiJZa. 
lăili1Gimu8UNTAIII ·-1 
~ooo--- ... -cadobanda...u.la .. 

22% 
lnfornultll la ~ diD Arad 

Pa.t. apltalulul ._copil. 
Iti. H - part ... (la".a IntiM) 

-u la tellfalc 08'7 1 aA228 , ·;,-

, .. ".-,. 

PRE'fUL AURULU_I " ... -:*~'1 
BANCA NAŢIONALA. ·: ·~ 

Pentru gramul de I!Ur de , . .",,, " 

24K: preţul cu ridicata. - ........ :.J .. ', 
133.590 lei, iar prel!J,kde --.,_ -~ 
achizitie - 120.231 ,_,,.....eţun ·. - ·. 
valabiie ieri. ,__ · 

PIAŢA NEAGRĂ- ,t.Ur t4 
K cumpărare: 75.000 lei/g, 
vânzare: 95.000 leilg. : . · · -- ·"_;_; · 

Aur 18 K ciÎinpăi-aî'iJ~· 
100.000 leiig, 

l""i~l:_ULJI.I. leilg. .r-;_:.. F , 

·~·-y:· ·, --·,,_ -~ 
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o chestia demnă da Cartea &acordurilor 

;-:;w.", '· '" ·-~ 

V. Rotarfu, bloc A11, Arad: 1) Ionescu - 255 mp, Nicolae Văcărolu -
teral\Jra de specialitate, accizele sunt un · 215111', Vasile Lonel- 404_mp. 
fel de taxe de lux pentru produse de lux SA NU VA 
precum parfumurile, blanurile, ~garile, FAC.,.I U.OZII 
băuturile sau produsele din aur. Fie M t '" 
vorba intre noi, te cam apucă rasul cllnd 1. Chlnaru, bloc G, Grădl,te: 1) 
aşezi un parfum .Chanel" 1anga un... Serviciul militar alternativ - de fapt, 
Carpati fără filtru, consider.!lndu-le pe corect spus, serviciul utilitar alternativ- a 
amandouă produse de lux. Mai aproape fost inftinţat printr-o hotăr.!lre de Guvern 

d 11 fi -• ·d - nr. 618 - din 6 octombrie 1997 şi se 
e rea tate ar da\<d s-ar consl era execută de către cetătenii care din 

acdza, evenl\Jal, 0 taxă specială pentru· motive religioase refuză sa lndepli
mărfuri şi produse care nu sunt neaSC'A serviciul militar in mod obişnuit. 
neaparat de strictă necesitate, caz In adică sub arme. El 88 Intinde pe durata 
care s-ar putea baga In aceeaşi oala a 24 de luni pentru militarii in termen şi 
.chanel"-ul cu Carpati sau o blana de . 
nutrie cu vodca de 'lndagraral Dar, de 12 luni pentru 091 cu termen redus. 

1 
2) A~ auzit bine: potrivit ultimelor regie-

aşa... n fine, dacă asta este sil\Ja~... mentări legale In snak-baruri, pizzerii, 
Cum bine observaV, rau este cll la noi care nu au spaţiu separat pentru 
tot mal multe mărfuri si produse Incep bucătărie, prepararea produselor se va 
să fie considerate de lux, 1:~~J1E face 1n sala de consum, 
Intre acestea şi cafeaua 1.,; in faţa clienţilor, de 
şi, mai ales, benzina .. O respectarea acestei 
absurditate evidenţ pen- prevederi ocupându-se 
tru cll dacă - să Zicem • Inspectia Sanitară de 
de cafea te mai poţi lipsi, de benzină şi Stat căreia ~JUte~ să~ Şi adresa~ recia-
motorina- avand o mie şi una de intre- ma~a dv. 3) Intr-adevăr, consilierii noştri 
bulntăr1 - nu vedem C!J'T1 ne putem lipsi s-au acoperit de .glorie" votănd chestia 
si tăia de care viata de zi cu zi nu poate cu taxa pentru iahturi. Nu-l vorba de 
ii concepută. Ceea ce nu-l lmpiedicll taxa de 1 milion de lei, care e un fleac 
lnsă pe perceptorul sef al României să astăzi pentru un om de afaceri, ci de 
continue să oonsldeM benzina un pro- aiuritoarea idee de a pune taxă pe un 
dus de lux şi să umfle mereu acdzelel iah~ pe un vaporaş care evenl\Jal numai 
2) Este greu de spus cu exactitate cllte sub formă de jucărie ar putea circula pe 
locuinţe de protocol există fn Bucureşti, Mureş. Sau te pomeneşti cll tocmai la 
conform unei statistici de arum doi ani, un asemenea vaporas de hârtie s-au 
numărul lor se ridica la 160. Ce gândit aleşii noştri in cOnsiliul Municipal 
suprafată au locuintele nomen- atunci când au votat ce au votat?! 4} Ion 
dal\Jriştilor de Ieri şi de astăzi? lată cllt&- Gomic, celebrul escroc care a păgubit 
va exemple din cele 160 de care mii de arădeni, a stat si In Suedia, după 
aminteam: Ştefan Andrei - 215 mp, informatiile noastre ultimul său domiciliu 
SiMu Brucan- 130 mp, Tamara Dobrin este in' Spania, mai exact fn oraşul 
-166 mp, Ion Cumpanaşu- 108 mp, Ilie Burgos, Calle Vltoria nr. 56B. Nu stiu la 
Ceauşescu - 198 mp, Corneliu ce vă foloseşte adresa, dar noi 'v-am 
Mănescu- 173 mp, Gheorghe Apostol- dat-o oricum. La noi, evident, nu s-a 
127 mp, Maxim Bergheanu - 205 mp, "mişcar nimic In cazul acesta, cllnd se 
Gelu Voican Volculescu- 143 mp, Oliviu va fntampla acest lucru vă vom anunţa. 
Gherman - 225 mp, Petre Roman - 373 Dar să nu w face~ iluzii... 
mp, Adrian Năstase - 305 mp, cazimir 111~CEA DORGOŞfiH 

CONTROL LA ••• APE MINERALE 
OJPC Arad a efectuat recent un control 

tematic privind modul de respectare a 
prevederilor legale in vigoare de către agen~i 
economici care exploatează, distribuie şi 
comercializează apele minerale nal\Jrale. • 

Au fost verifica~ oei doi producători din 
judeţ şi 15 agenV economici din reţeaua de 
comercializare EN GROSS şi EN DET AIL 

S-a constatat lipsa documentelor de oer-

un mort 
·Marţi, 7 sept. a.c., in jurul orelor 7,00, pe 

raza municipiului Arad, Hayrettin Ozai, de 37 
ani, cetăţean turc, Tn timp ce conducea 
autotrenul 14-DC 901 din direc~a Nădlac
Deva, a surprins şi accidentat mortal o per
soană de sex masculin, varstă aproximativa 
de 40 de ani, care se angajase fn traversarea 
străzii fără să se asigure, informează Poliţia. 
In urma oeroetărilor efectuate, s-a stabilit cll 
victima esle Both Gabor, de 58 ani, din Arad; 

In aceeaşi zi, 07.09.a.c., In jurul orei 
16,00, la Santana, Cătană Lucian, din 
Minişel, condutand un autoturism, 1-a acei-

Doi fraţi au 
dispărut din Peeiea 

Joi, 02. septembrie, au dispărut de 
la domiciliul din Pecica, nr. 2021, minorii 
Braşoveanu Vasile, 14 ani şi fratele lui 
Constantin Marcel de 12 ani. Vasile are 
155 cm inăl~me. corpolenţă alleticll, faţă 
ovală, ochi cllprui, ten inchis, păr şaten. 
La data dispari~ei puna blugi negri, şi o 
bluză de trening culoare vişinie. MarcaJ, 
are 150 cm inăiVme, corpolenţă aUeticll, 
faţă ovală, ochi căprui, păr şaten. La 
data dispariţiei puna o pereche de pan
taloni scurţi din stofă culoare deschisă şi 
tricou din bumb~c cu dungi orizontale 
albe şi ro~i. Semn particular: o cicatrice 
'pe obraz, tn urma unei muşcături de 
clline. ,,- .. 

tlftcare a calltăVl şi a buletinelor de analiză 
(SC ALOMIN), comercializarea fără mar
carea lunii şi a anului fabricaţiei (SC 
POHENIX SA Bqziaş punct de lucru Arad), 
lipsa elementelor de identificare In limba 
română (SC PERRIER VITIEL SRL 
Romania - Miercurea Ciuc). 

Au fost aplicate amenzi In valoare de 4,5 
milioane lei. 

grav pe 
Acesta, informează Poliţia, circula regula
mentar pe o bicicletă In aceeaşi dl~ de 
mers cu autoturismul. 

• lresponsabilhate 
Tot marţi, in jurul oelor 22,00, pe şoseaua 

Arad-Timişloara, Balakov lvan, 55 
ani,cetătean bUgar donlciliat in Be!tkl, aliat la 
volanul' unul autotUrism nu a observat o 
remoncâ tractată de autoturismul condus de 
Tamaş VIOrei, 36 ani, ~er la A.S . .Agricola 
Paul" din Fântanelş, comunică Biroul de 
presă aiiPJ Arad. R9(119<CS era nelnmatricu
lată, neiluminată şi Tndin:ată cu făn. Bulgarul 
a Intrat in remorcă. ln urma impactului a 
murit pe loc fiul său, Balakov Christin, 20 ani. 

V"mţa de noapte 
Poli~tii au efectuat o ~une pe linia pre

venirii prostitu~ei şi a proxenetismului pe raza 
munidpiului Arad, ocazie cu care au fost depi&
tate numitele B. Cristina, 19 ani, din Arad; N. 
Maria-Violata, de 21 ani, din Horia; P. Bena, 
de 21 ani, din Gearmata Mare, judeţul Tomiş; C. 
Claudia, de 26 ani, din Talpoş, judel\JI Bihor; P. 
Elena de 28 ani, din Cracăuani, jooeţul Neamţ; 
Ş. Dana, de 20 ani, din Hotvon, judeţul 
Maramureş; G. Terezia, de 29 ani, din Baia 
Mare, iudeţul Maramureş; C. Oana, de 19 ani, 
din Baia Mare, judeţul Maramureş; P. Gabriela, 
de 26 ani, din Sebeş Alba, judeţul Alba; C. 
Domnita, de 30 ani, din Macea si C. Caimen, 
de 29 i~ni, din Arad, ca're aoostau cetăţeni stră
ini cu scopul de a intretine cu acestia relatii 
sexuale contra unor svnie de bani. In temeiul 
art. 2 pct. 6 din Legea 6111991, au fost 
sancţionate cu sum~ de amenzi totalizand 
4.200.000 lei. 

rJJOLITQl'q f\: PE ,,~' 
I'SCUR' lit' . 

MANDATE. In urma 
masurilor speciface intreprinsa, 
au fost identificaţi şi reţinu~ 
Ardelean Florin, de 23 ani, din 
Horia, care are de executat un 
mandat de 1 ,6 ani inchisoare, 
pentru violare de domiciliu; 
Pantea Mlhaiu, de 57 ani, din 
Bocsig, care are de executat 
un mandat de 1,2 ani 
inchisoare, pentru sawrşirea 
unei infrac~uni silvice şi IŞIK 
NIHAT, de 35 ani, cetăţean 
turc, urmărit general prin 
Interpol de către autorităţile 
germane, pentru că s-a sustras 
urmăririi penale pentru 
savArşirea infra~unii de trafic 

de sl\Jurrate R ERE. In pu~cte 
tilCB ~ pe trasee, au fost testate 
şi verificate 5.160 autovehicule 
in trafic, s-au re~nut 9 oertif~ 
eate de inmatriculare pentru 
defecţiuni tehnice, au fost apli
cate 136 amenzi pentru inel!~ 
carea Legii circula~ei, in va
loare de 15.215.000 lei, s-au 
ridicat in vederea suspendării 
13 pennise de conducere, din 
care 111ul două conducere sub 
influenta alcoolului, respectiv 
NicutesCu Sorin, de 34 ani, din 
4Jova, cu autorurismul AR-02-
HIY şi Petru Daniel, de 34 ani, 
din Arad, cu autottJrisrnul DBT 
-417. 
SAN~ONI. In total, 

s-au constatat 170 incălcăli ale 
diferitelor acte normative, 
sancţionate cu amenzi in va~ 
loara de 18.615.000 lei. Au fost 
constatate şi un număr de 17 
infracţiuni. 

. --" . --" .. -· . • .. ,, . •· ~ . . --" --" . - . . ..;_.o 
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CIIESTIONAR --AbH-~"~ FJ2,UL 
, Cotnpletându·l. , 
ftl'' putefi eâftiga prenait:'{. 
, .. , ... uaa-.... totală ... ,,, 

· 1>\.' 5.500.000 lei.~~ 
~·~··'"""'"' .. Pentru a vă putelâ'~feri .. 'Ji"!itar'eiît ftltjt~Oiftplef, divers p mthesanteare sii satis
! fa4!ă intr-o măsurii tot mai mare dorinţe .. fi nevoRo~~ dvs. d4l informare, am dori sii 

i. .·.~ .. unCHfftem.piirerea dumnea· .. voastrti În legiiturii eu strudura p eonţinu·tu········· ... •. ."'. hd •. i. n 1 peesn·ens. vti t'Uilfim sii răspumlefi, eu sinceritate, întrelnirilor acestui ehestiorun'•' g 
l ;: · Atiît id41ntitatell dvs. eiît fÎ rospunsurile vor riimiîmr eonficlenfiale.' . ·· ··· • 
"' - f#.'- ' " ~·'-''·'····.:<:\:: ""'-'·'- -." ' 

}iua.e, ______________ ~~--~------~ 

~enu~n•·~~~--------------------~ 
Loealitatea, __ ..;_ ___ ,_Vârsta. __ ;._ 

Ocupaţia aet-lii ----.,..----'-~_;_---
-·1::.".,, 

1) Din punct da vedera al studiilor, sunteti 
... sohraut(ă) de: 
I.J !fCOală generală 
Q liceu 

Q Tnvăţământ superior 

Q altele 

- ' 
.i<', 

2) Cam cit cititi efectiv fi cu Interes (in 
media) din cont~nulul ziarului: , .. , .. 
Q Intreg ziarul 

Q,mal mult de jumătate 
Q mal puţin de jumătate · 

-. 

3) tn afară de 11118., câte pai'BOBDa mai citesc (in 
familia, le aenici etc.) ziarul la care 11118. snntatl 
abonat sau pe care U Clllllpărap da la cbiOfCUI'i? 
Qnlci una. 

I.J două '" .. ". 
Qtrel 

Q patru sau mai multe . · 

. . ·' 

... 

4) Care sunt paginile (rubricile) din ziarul 
"Adevărul" pe cara le citili in mod frecvent? 

Q Informaţii Q politic · Q social Q economic 

Q agricultură Q lumea satului Q juridic 

Q cultură-Tnvăţământ Q spiritual Q sport 

Q sănătate Q tineret Q femina !fi viaţa Tn doi 

Q magazin Q mică publicitate Q mare publicitate 

&) Viata religioasă fi problemele cultelor le abor
dăm, da regulă iD cadral pagiDii "SPIRrruAL". Cu 
ca lracventă afi dori să apară această pagină? 
t:l săptămânal;· t:l bllunar; t:llunar 

1) Din ce (alte) domeuU ·•li dori să găslli iD 
pagiDUe ziarului mai multe IDiormapi? 

7) Ca probleme cousiderap că le-am tratat prea 
pupa până acum iD paginile ziarului fi ap d•i 
să le abordăm mai pe larg? 

\ 

8) Ce rubrici noi aţi dori să găsiţi iD ,.Adevărul"? 

1) Despre ca stări de fapt sau enubnnm care 
se petrec iD zona in cara locuili (stradă, carti
er, or ... sat) credeti că ar fi tlina si scriam 
pentru a fi cunoscute de tap ciţ.tolil? 

10) Mal cillli iD mod regulat fi alle cotillaue? 
Dacă DA, care aaume? 

QNu; QDa L---------~~--~ 

''"nuPă' ce itl'i.lOmp e e5tio ,. ·'" '''fi&uî.Nltl' 
'Şi trimiteţi~i pă!lă la data de 1 7 septembrie a:c. 
(~ata poştei), pe adresa: Redacţia .ADEVĂRUl/', 
B-dul Kev()luţiei nr. 81., cod 2900 •· /I.RAD. 
Fe plic, faceţi menţiunea: .CHESTIONA.R". .· ·• 
, Toate cbestionarele primite vor participa la 
·~ tragere .la sorţi in cadrul căreia vor ft oferite 
'5 premii a câte· o jumătate de milion. de lei 
fiecare. in plus, trei dintre cititorii care ne-au 
făcut cele mai Interesau~ ~ropuneri v4ând 
tmbunătăţirea rubricllor ~· ,.~ paginilor vor.!i ' 
premiaţi, fiecare. cu câte' un milion de lei_ •. 

·. 

. -

1.~. 
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Comisia de agricultură din 
Senat a aprobat. miercuri, la pro
punerea senatorului independent 
(PUNR) Dumitru Huldu, Impropri
etarirea parohillor, schiturilor şi 
aşezamirt1elor mânăstire~ti, deşi 
textul ini~al al legii de retroced8re a 
terenurilor agricole şi pădurilor 
prevedea ca toate ~urile de cult 
ale căror averi au fost nationalizate 
sA primeasCă, Tn limita Suprafeţei 

tuturor.loea~urilor de eult.~ 
·_, -~--'-~ « .... i: .. v,,_,;_.-·t;5 "'i"'--t;:-:~.S'.":i:?w.I:_ ~, ... _ ,._ .... c-:~.J~<<-F;;;,_~::,, __ -:;~• .-;;.;,~:,.~,."H~",. 

disponibile, terenurile arabile care parohiile să primească un 'hectar de 
le-au fost confiscate. ~ teren arabil, schiturile trei hectare şi 

Potrivit amendamentulul apro- mânăstirile cine~ hectare de teren 
bat de senatOrii din Comisia de agri- arabil. · 
cultură, şi locaşurile care s-au infi- Huidu a cerut ca locaşurile de 
inţat după naţionalizare şi care nu cult ale tuturor confesiuni lor 
au dispus niciodată de teren arabil recunoscute de statul român, Tnfi-
urmează să fie improprietărite. inţate inainte de apariţia legii, să 

Membrii comisiei au decis, la primeasca pămint, argumentind ca 
dezbaterea legii d8 retrocedare a acestea se implică in protectia 
terenurilor agricole şi pădurik>r, ca socială a minorilor şi batrinilor. ' 

senatorn au deCis: nu mai 1111.111 de Comisarii Gărzii Financiare vor 
amenda agentii comerciali care liU au 

noile case 11e marcat electronice fiscale 
50 de hectare de teren agricol 
Comisia de agricultură a Senatului a votat, miercuri, 

articolele din legea privind retroqedarea terenurilor agri
cole, referitoare la limitarea supnifeţei retrocedabile, sta
bilind că se vor restitui "nu mai mult de 50 de hectare, 
inclusiv, de proprietardeposedar. . 

Comisarii Gărzii Financiare (GF) vor amenda, 
incepind de la 1 octombrie, agen~i comerciali care nu 
deţin case de marcat electronice fiscale, potrivit 
Ordonanţe! de Urgenţă 28/1999, informează GF. 

O naivă, 
adClmenită 
si violată --A fost retinut Moise 

Cristian, de 28. ani, din lneu, 
cunoscut cu antecedente 
penale, fără ocupatie, in 
sarcina căruia s-a stabilit că 
in data de 01.09.a.c., a ade
menit la locuinta sa din locali· 
tate pe C. Florica de 37 ani, 
din Sicula, cu care a intrati· 
nut relatii sexuale, fără con
simţăm'antul apesteia, 
informează Biroul de presă al 
IPJ Arad. Impotriva autorului, 
Pachetul de pe langă 
Judec;ătoria lneu a emis 
mandat de arestare pe timp 
de 30 de ziJe, pentru 
săva~irea infracyumi .de viol, 
precizează .sursa citată .. · 

r 

Joi, 9 septembrie 1999 

r'IJIRECTO,RUf:UENERAt~l~ 
t;,CENTBO ESTERO VENETOi 
l1~;g~!M~'~@R.I~~~,M~!t~~e 

Tn judeţul Arad, investitorii ita- Vizita directorului general al 
lieni se află pe primul loc atat ca .centre Estero Veneto' la Arad, 
număr de finne infiinţate (511) căt Bruno Diconi se înscrie in progra
şi având in vedere capitalul mut de acţiuni comune ce 
investit (17,4 milioane $). urmează sa fie derulate in anul 
Majoritatea lor provin din zona de 2000 de CCIA Arad şi camerele 
nord a Italiei. Având in vedere italiene .• Centro 'Estero• având in 
acest fapt este firesc interesul vedere importanta României in 
.Centru Estero Veneto•, instituţie dezvoltarea afaceri tor membrilor 
care coordonează activităţile celor şapte camere de comerţ 
externe a şapte Camere de co- intenţionează să deschidă un 
merţ şi indusbie din nordul Italiei birou de reprezentări asemenea 
pentru zona Aradului. In urmă cu celor deja infiinţate din Extremul 
circa două luni de zile preşedin- Orient şi până in AnJerica de Sud 
tele şi secretarul general al CCIA- adică in tările in care oamenii de 
Arad au reluat legăturile cu afaceri niliieni au interese semni-
camerele de COf1l9fţ din regiunea ficative. . .. DODO .,,..., ... 
Veneto. " ~·fll 

" 

Pentru rezolvarea neinţelegerilor apărute marţi, intre 
Vasile Lupu şi Triţă Făniţă, membrii comisiei i-au solicitat 
senatorului UFO Lauren~u Ulici, preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din România, să explice diferenţe!e gramaticale 
dintre "pinâ la• - sustinută de Trită Fânită -si "nu mai mult 
de" - sus~nută de LUpu. ln urma acesior c!xplica~i. sena-

. lorii au acceptat formularea "nu mai mult de 50 de hectare, 
indusiv, de proprietar dei>osedar. 

Societă~le comerdale care, anul trecut, au realizat 
venituri totale sub plafonul de o suta de milioane de lei 
nu au obligatia să detină aceste aparate de marcat 
eh3ctronice tis't:a!e, care sunt mult mai complexe dectt 
cele utili:c;:ate de agenţii economici pină tn prezent. 
Bonul fiscal emis de noUe case de marcat va wprinde, 
cel puţin, denumirea, adresa şi oodulliscal al agentului 
economic, seria şi tipul aparatutui, numărul de ordine al 
banului, denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor 
prestate, cantităVIe livrate, preţurile unitare ale pro
duselor sau serviciilor, valoarea cotelor taxei pe vaklare 
adăugată, valoarea totală si alte taxe. 

PENTRU ROMÂNIA, DOAR PROMISJUNI! ~ Comisia a acceptat această formulare ru cinci 
voturi 'pentru' şi trei "impotrivă", pr~edintele Comisiei, 
senatorul PO Tritâ Fănită, a fost nevoit, după inchiderea 
şedinţei, să consUlte proCesul verbal pentru a Se convinge 
că articolul14 al legii Lupu ~~ne formularea "nu mai mult 
de" şi nu "pină la" aşa cum.aedea el. Pentru dezbaterea 
articolului care se referă la suprafaţa de pădure care va fi 
retrocedată, a fost solicitată prezenţa Ministrului Mediului, 
Romică Tomesou. 

Odată ou bonul fiscal.' aparatul de marcat tipăreşte 
şi o rola-jumal, care se păstrează timp de doi ani in 
arhiva agentului economic. Nerespectarea obliga~ei de 
a păstra şi arhiva această roia-jurnal va fi sancţionatâ 
ou o amendă de pînă la 25 de milioane de lei. 

RADM continuă 
"olombările" 

Ale, am".,lanfa! ~~~~~~!J rn perioada actuală 
Regia autonomă de dru
muri municiPale efec
tuează lucrări pe străzile: 
Dragalina (intre Lic. E. 
Ghiba Birta - V. Milea); 
Oituz (1. Raliu - L 
Rebreanu); Dacilor. se 
lucrează şi la plombarea 
podului rutier din Micălaca 
şi la pasajul de cale ferată 
din Grădişte, 

TVR1 
7,00 Matinal national 
9,30 Desene ariimate 
10,00 Pov"''ti de ador
mk copiii- s. 
11,00 1VR Cluj-Napoca 
12,05 TVR lnfo 
12,051VR laşi 

Căzută de la eUj 
In ultimele zile, 

D.R. de 70 de ani, a 
necesitat inter
venţie medicală in 
urma unei căderi de 
la etaj. A suferit 
traumatism cranlo 
cerebral inchis cu 
pierdere de cuno•
tinţă, t;J traumatism 
toraclc baza! stâng. 
A fost transportat 
la secţia chirurgie 

TVR2. 
7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Tip-top, mini-top -
rei. · 
1 O, 15 Limbi străine 
10,40 O familie clu· 
dată- rei. 13,00 1VR Timişoara 

14,00 1VR lnfo 
14,10 Santa Barbara
rei. 
15.00 Integrale 
15,30 Tribuna part1<;te1or 
par1anuntare 

11 , 1 O Desene animate 
12,05 Baladă din Muntii 
Apuseni ' 
13,10 Dragostea con
tează- s. 

16,00 Convteţukt • ma
gazin 

. 11,oo Vatra canteoetor 
noastre 
17,30 o farnlle
-s. 
18,00 Festivalul Naţional 
de Muzică Popular_ă ~ 
Maria Tănase 
19,55 Rezultatele 
tragerilor lotD 
20,00 Jurnal • Metao • 
Sport 
20,45 Camera mia· 
terelor 
21,00 Miracole- s. 
22,00 Reflecţii rutiere 
22,15 CU ochil'n patru 
23,00 Jurnalul de 
noapte 
23,15 Pariul trio 
23,30Ursableatamalll 
- acţ., SUA, 1990 
0,50 Valenţe lnte<preta
tive - tenorul Cornel 
Rusu 

14,00 Emisiune · Tn 
limba germană 
1 5,00 Rebelul - s. · 
15,50 TVR info 
16,00 Grecia - s. 
16,45 Sania Barbara -
s. 
17,30 Impact 
18,00 Nimic sfint - s. 
18,45 Ştiri bancare 
19,00. Pentru dvs~ 
doamnă! 
20,00 Cinematograful 
de artă: Coasta lui 
Adam - dramă, URSS, 
1990 
21,15 Faţă in faţă cu 
autorul 
22,15 TlfT19 Out 
23,05 Cultura in lume 
23,35 In compania 
vedetelor 
0,30 TVM • Mesager 

din cadrul Spita
lului Judetean. 

lntoJDcaţie 
voluntară 
In noaptea tre

cută, B.A. o tânără 
de 19 ani, a incer~ 
cat să-•i curme 
viaţa printr--o intoxi
caţie medicamen
toasă. In prezent se 
găseşte la Spitalul 
Municipal. 

':Municipiului Arad:. 
~Anunţă inscrieri la urmă-
ţtoarele cursuri: limba;' 
ţ'··' ' : 'i 
;11ngleză, limba germ~năj:; 
[)~ba italiană, mecani~:"~; 
li!:uto, dactilografie f,l' 
tlucrări de secretariatP'_ 
:tpscrierile se taC zilnic, ~ 
~diuJ,.Insti"Uţio>i din ·sîfîî 
ffih- ,Lazăinr. 1. lnfo""'!'JI\ 
l!ll le.tefon 211.~18, înt~ 
dlrelaJIH;I.c:~, .• ~'-""-'" ,., ~~"'->\";;.<&..':::L~mt~'W,;.:.-..<'-.;L.._,; 11. HICfiM 

PROTV 
7,00 Buna dimineaţa, Pro 
TV eal tău! 
10,00 Tânăr ti nellnlflit
rei. 
11,00 Academia de 
poliţie - rei. 
12,30 Adevărul get-goluţ 
-ep.26 -
13,00 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon 5 -f., rei. 
13,45 Ani de liceu- ep. 4 
14,15 Teribila ll8f18l'8lle
ep.4 
14,45 FamHia Bundy - ep. 
166 
15,15 Aripile pasiunii- ep. 
86 
16,00 T- fi nellnlflit -
ep. 829 
17,00 Ştirile Pro TV • o 
propozitie pe zi 
17,30 Rosallnde -ep. 4· 
18,30 Inimă de ~ganci -
ep.93 
• ~a cltţil ~le 
.Teuiţf'li~r 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,30 Franklo '' Johnny -
dramă romantică, SUA, 
1991 
22,25 Şti1le Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro TV • Profit 
• O propoziţie pe zi . 
0,30 Crimlnalifll! - ep. 5 
1,00 ŞUie Pro TV 
1,30 Chestiunea zilei 
2,30 Cine-I şeful - ep. 112 
3,00 American Gothlc -
ep. 7 

TVACASĂ 
7,00 Lanţurile iubirii- ref. 
7,50 Preciosa- rei. 
8,40 Căsuta pov"''tilor -
rei. . 
9,15 Inger sălbatic- s. 
10,10 Celeste se 
intoarce - rei. 
11,00 ~ti putere 
-rei. 
11,50 Milady - rei. 
12,40 Maria- s. 
13,20 Batman- rei. 
15,00 Viata noastră ·a. 
18,00 Preciosa- s. 
17,00 Des. animate -
Cssper 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 llnlgosl8 ti putere 
-s. 
18,20 Acasa la bunica -
reţetă cuinară 

18,30 Renio ti Adriana
s. 
19,25 vremea de acasa 
19,30 Lanţurile iubirii , s. 
20,20 Des. animate -
Somn uşori 
20,30 Inger IIAI>atic- s. 
21,05 Concursul .Stai 
Acasa!· 
21,30 Singe ... aAngele 
meu-s. 
~.25 Vremea de acasa 
23,00 Perry Mason: 
Moartea unei pn>stltuate 
- acţiune/poliţist, S.UA, 
1987 . 

.. (Unnare din pagina 1) 
Ambele reuniuni s-au incheiat cu aceea'! con-'. 

cluzie: ridicarea embargoului este garanţia răminerii 
lui Miloşevici la putere. Atunci sMa adoptat soluţia 
ridicării embargoului cu jumatate de măsură: Serbia 
rămîne supusă sancţiunilor, Kosovo '' Muntenegru 
sunt exceptate de la embargo. Soluţia nu aduce nici 
un beneficiu statelor vecine care nu vor să ridice 
unilateral sancţiunile, cum este cazul României. 
Administra~a de la Bucure,ti este pusă să aleagă 
intre două variante: fie adoptă soluţia ridicării 
embargoului, ceea ce ar fi o dovadă de incon
secvenţă politică, pentru care România va fi depune
tată la proxima scadenţă cu UE, fie se conformează 
in continuare deciziilor Uniunii, atitudine pentru care 
nu este sigur dacă va primi altceva decit aprecierikt 
Occidentului. 

A~a se face că autorităţile de la Bucureşti au 
ales. calea incurajării tacite a protestului armate>o 
rilor, pentru că România nu poate lua o pozi~e ofl.. 
cială in acest sens. Demersul armatorilor români ar 
putea avea succes numai dacă lor li se alătură aso-
ciaţii' similare din Bulgaria sau alte state riverane. 
Problema este oricum mult mai complicată decit 
ridicarea embargOului. Faptul că pe sirbi nun intere
sează să scoată ruinele poduri_lor din apă este 

ANTENA1 
7,00 ObseiVator- Ştiri 
6,00 Dimineata devreme 
'10,00 Ştiri • 
10,15 Cafea cu parfum 
de femeie - s. 
11,00 Fete de provincie 
-s 
11,30 Aventuri ln 
ju~glă - s. _ . 
12,00 Tropical Heat- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul incepe 
azi- s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Ape lini~tite- s. 
16,00 Luz Maria- ep. 79 
17,00 Ştiri 
17,25 Elana, viaţa mea 
-ep. 40,41 
19,00 Observat>r_ ",. . 
20,00 VJ.P.- s. 
21,00 Air America -a, 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
0,30 Minutul Zero 
1,00 Jurnal secret -
thriller, SUA, 1990 

TELE'7·ABC 
7,1 O Bună dimineaţa, -9,00 Leu Grant- .... 
1000~ 

10:31 6nre suta de ziar8- n!ll 
11,10 Derrlck- rei. 
1~1S~Tee7-n!l 
1~4524 ... 24-.... -
13,15Drunul--
14,00 Medici la datorte- s. 
15,00Ştiri 

15,15 Post MarltiM 
18,30 O elngurl- v1aţ1 - ep: 
202 . 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima -
12,00 Nadine show -
rei. . 

13,00 Politica de 
mai ne 
15,00 Viaţa in direc 
16,00 Telenovelă- s. 
17,00 Nadine Show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
19,00 Tiberiu & 
Tibanu 
19,15 Karaoke Show 
20,15 Film artistic 
21 ,30 Apel de urgenţă 
22,00 Tiberiu & Tlbanu 
22,15 Focus 
22,45 Revista presei . 
23,00 Politica de 
mâine . 
1,00 Perechi potrivite 
-film erotic 
2,30Focus 

17,30 llocunentw 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Granl: -ep.52 
18,55 Pariul TOO 
19,00 Sec!la do poapo -ep. 
49 
19,55lo0> 
20.oo-Tee7 
20,30 Dorumentar 
21 ,00 Ointle suie de ziare 
21 ,55 Pariul Trb . 
22,00 Unla Jntal 
23,00 Den1ck- ... 89 
O,OOŞtiri 
0,150ra H 

RADIO PllO FM (9atJ Mlid RADIO SEBif 
0,00 • 5,00 PRO FM BY NIGHT ti.OO Detafamt;ntul de U..zlra 
5,00. 6,00 eULEllN DE ŞTIRI III aec..~tert•cd 8,00 CfntA.millutare ·muzicii popWri 
1,00 • 7,00 RONOUL DE OIMIEAŢĂ. N=OPROa. i,O(IAJo, tu alegi! 
O...l\p:IAII~l.ar.t~ 11,00c.t.uade-
T,OO • 10,00 PROFII PANĂ LA 10. cu Antut 12,00 Ul por11te donltul·rnudclpopuilrt· 

modul lor de a plăti cu aceea!fi monedă comunită~i 
internaţionale 'i mal mult statelor vecine, care, in 
timpul războiului, au sprijinit NATO ~i UE. Ceea ce in 
·limbaj diplomatic se numet;te retaliete. 

Iugoslavia nu este la prima atitL-' ·ne de acest fel, 
care ne face să- nu uităm el psiho :gia na~onală a 
poporului sirb nu e ceva la fel de u· r de tnţeles ca -·"" "' 

· un film de duzină. In 1993, tot pe [ năre !fi tot sub 
embargo, barjele sîrbeşti cir ·Iau in voie. 
Autorită~le fluviale române~ti nu le ·teau opri, deşi 
o rezoluţie a ONU le-o cerea. Epis'. ·ul s-a incheiat 
după ce România, Bulgaria !fi Ung~ 1 au cerut UEO 
şi NATO sprijin logistic pentru mor. )rizarea traficuM 
lui pe Dunăre. 

Situaţia de acum e mai compttc 1tă: RomAn_la nu 
l!fi poate permite să facă presiuni < • 1pra UE pentru 
a stopa pierderile din econom: ~aţională. La 
Bruxelles, oficiali români au avut c( ·orblri pe tema 
blocării Dunării cu oflcialltă' din Comisia 
Europeană. 

Peste patru luni, la Helsin~ liderii UE se 
reunesc pentru a decide care sunt 
la intrarea in Uniune. România sper: 
pentru că •i-a demonstrat loialftz 

'itorii candida~ 
să fie printre ei, 
3 de cite ori a 

avut ocazia. 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TV A - rei. . 
8,30 Emisiune in lb. bli~ 
gară- rei. 
9,50 Anunţuri 
10,00 Ştiri -
10,15 Cafea·cu parfum 
de lemele - ep. 304, 305 
11,00 Fete din provincie 
-ep. 5 
11,30 Aventuri Tn junglă 
- ep. 25 
12,00 Troplcal Heat -
ep.47 . 
13,00 Ştinle a-
13, 15 Viitorul incape azi 
- ep. 22 
14,00 Esmeralda • ep. 
105 
15,00 Ape linJttll8 • ep. 
114 
16,00 Luz Marta· ep. 79 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
18,20 Anunluri 
18,30 Stiri TvA 
19,00 6bservator 
20,00 Fiti cu ochi pe noi 
21,20 Arlunţuri - rQI. 
21,30 Ştiri lVA -rill. 
In continuare program 
Identic cu cel al Antenel1 

HBO 
10,00 Martor mut· 

suspans, SUA, 1995 

11,30 O vară printre 

prieteni ~ S!'ţ, SUA, 
1997 . 

1 3,15 Des. animate -

Franklin 

13,45 După 15 ani -

comed. Anglia, 1997 

15,30 Contact • SF. 

SUA, 1997 

(HIZdlafax) 

TVLiTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Nenette - film • 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,30 Echipa de şoc 

· 12,00 lntarsat Muslc·-
12,30 0 UfO&ră 
ameţeală • film 
14,15 Safari 
14,45 Radical Power 
15,15 Bumerang 
15,45 Joia populară 
17,45 Emisiune in lb. 
maghiară 
17,00 RadicarPower -' 
18,45 Ştirile lntersat 
19,30 Echipa de soc 
20,00 Păcate uitate -
film 
21,30 Microb • emisi
une in direct 
23,00 Provocarea 
nab.Jrii 
23,30 Stiiile lntersat 
22,00 Nenette - film 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea pro
gramului 

18,00 Totul despre 

sex-s. 
18,30 inttlnire cu 

fiica pre,edintelul • 

comed., SUA, 1998 

20,00 Foamea • s. 

20,30 Anacondl! .• 

thriller. SUA, 1997 

22,00 I.Q • comed. 
SUA, 1994 . -.~···: -

23,45 Collziunea -

acţ. SUA, 1 997 

-- 1. 
- - ·--~~---· 
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ASTAZI, INTALNIRE DE REVOLUTIONARII NU DORESC AMPLASAREA 

=MON=UME::.:..:....;;NTU=LOI =REVO=LUT:;-:=-IEI DIN 1 ÎN 

"PARCUL RECONCILIERII" 

GRADUL TREI IA COTROCENI 
Legile proprietăţii au stârnit discuţii aprinse in rândurile puterii !li opoziţiei. 

Declaraţiile au curs cu nemlluita, ca 'i scuzele, de altfel. Multe declaraţii nu au o bază 
reală, fiind demagogice 'i populiste. Cum ar fi avansarea cifrei de 50 de miliarde de 
dolari plată despăgubiri pentru fo~tii proprietari. O cifră care nu are nici o bază de calcul. 
Pe de altă parte, incăpăţânarea puterii de a restitui integral suma cuvenită fo'tilor propri
eta~i, in timp ce în Polonia, bunăoară, suma se reduce la 50% din valoarea proprietăţii. 

lntâlnirea de la Cotroceni dintre.liderii de partide •i pre,edAintele ţării se vrea o con
ciliere intre punctele de vedere atât de diferite ale partidelor. In general, astfel de întâl
niri, atât cele petrecute pe vremea prefjedinteliii" lliescu, cât ~~ cele din mandatul actualu
lui pre,edinte s-au incheiat in coadă de pe~te. Excepţia a fost consensul din timpul 
ultimei mineriade. Preşedintele !li actuala guvernare ~i-ar dori ca opoziţia să concura la 
votarea legilor proprietăţii. Altfel, legile sunt ameninţate să dureze doar până la venirea 
(posibilă) la putere.a actualei opoziţii, care a ~i declarat prin PDSR că va anula aceste 
legi. intâlnirea de la Cotroceni, a!Şadar, este extrem de importantă pentru că va marca, 
din multe puncte de vedere, dezvoltarea ulterioară a soci~tăţii române,tl. 

Este acr.asta o întâlnire de gradul trei. Sperăm că cei care vor participa nu vor fi 
extratere)itri şi vor cobori cu piCioarele pe pământ. Ce zic câţiva dintre cei ce vor fi 
prezenţi la Cotroceni? - · · 

prim-vic!epreşo.,.Jiniele 
PSIJR 

.. s-AR PUTEA AJUNGE 
LA UN COMPROMIS" 

"Din câte 
cunosc, la 
Cotroceni 
vor merge 
doar liderii 
formaţi u
n i 1 _o r 
p o·l iti ce. 
Având in 
vedere 

relaţiile pe care le am eu cu 
dl. Sergiu Cunescu1 _nu cred 
că-I voi însoţi... 

Iniţiativa mi se pare 
foarte bună. Aceste legi 
sunt atât de importante, 
încât o astfel de iniţiativă 

poate fi decât utilă. Dacă 
ne vom. Inţelege? Greu de 
spus, dar cred că se va 
putea ajunge la o soluţie de 
compromis.'_' ... :~::-..-· _ .-

MAl BUN DECÂT 
CONFRUNTAREA 

. - V,\.LI<::RIU !o>'TOICA, 
primvk-epreş,.linCele 

PM~ .. mi11istrul · 
...... "ti (iei 

,Dialogu
rile sunt intot
deauna mai 
bune decât 
confruntar~a. 
Sper că acest 
dialog să se 
materializeze 
intr-o poziţie 
comună, ast
fel încât opo

ziţia să devină partener la 
adoptarea acestor legi. şi nu 
adversarul acestora. in legătură 
cu avansarea de către PDSR a 
sumei de 50 de miliarde de 
dolari pe care statul ar trebut să 

_o·· plătească foştilor proprietari-, 
ceea ce pot să vă dedar este că 
orice calcul trebuie să fie făcut· 
pe o anumită bază. Trebuie să 
se ştie ce se restituie in natură 

să treacă termenul de 
şase luni pentru depunetea 
cererilor de .restituire ... Abia 
apoi se poate vedea cine ce 
solicită, cât se poate restitui si 
cum. O evaluare a despăgubl
riklr băneşti se poate face doar 
după parcurgerea acestor 
etape. Chiar şi acele despăgu
biri vor fi ipOtetice, deoarece in 
fiecare caz se va pune proble· 
ma unei expertize. Cu alte 
cuvnte, calculul PDSR-ului este 
lipsit de orice baza reală." 

PUNR RĂMÂNE PE ·- _ 
( O)POZI'fiE 

• VALt;RIU TAU,\RĂ, 
p.....,_,dinCele I"L'NR -
~Indiferent 

dacă ne vom 
inţelege sau 
nu noi ne 
vom sus.tine 
punctul 'de 
vedere. 
"Această întâl
nire era ex· 
trem de 

necesară iar PUNR-ul a sclici
tat-o de vreo două săptămâni 
printr-o scrisoare adresată 
direct preşedintelui. Eu sper că 
vom ajunge -la o intelegere si 
cred că există suficientă vointă 
politică în acest sens. n • 

PDSR E DE ACORD CU 
UN COMPROMIS 

- ADRIAN N,\.,'T,\.SE, 
prim-W,.,pt....,ediniele 

PitSit 
.Nu cred 

că o întâlnire 
de două ore 
va putea să 
rezolve o 
problemă 

atât de com
plexă, să 
concilieze 
intr-un .inter
val atât de 

scurt pozitii care sunt foarte 
diferite. 'sunt Si multe 
ne-înţelegeri, sunt şi rTiulte poziţii 
divergente ... Dacă există bună 
credintă, atunci întâlnirea de 
mâine 'ar trebui să ffe o uver
tură, o deschidere a discutiilor 
pe temele respective, urmând 
ca i10i să tinem cont de acest 
grup de reflectie. să facem 

la ultima întâlnire, membrii 
Fundaţiei Judeţene pentru 
Revoluţie au discutat pş mar
ginea stadiului in care se află 
Monumentul Revolu~ei din "89. 
Fiind d~t deja in lucru la 
~Marmosim" Simeria, monu
mentul va fi cu certitudine defin~ 

· tivat şi amplasat in Piaţa 
Revolutiei la termenul fixat. 
Gheorghe Curta şi Atilla Duka 
si-au exprimat mirarea că se 
discută despre amplasarea 
monumentului intr-un asa-zis 
.,Parc al Reconcilierii", imp'reună 
cu monumentul celor 13 gene
rali. "Pe noi nu ne-a întrebat 
nimeni dacă suntem de 
acţ>rd.: Nu suntem 'i ii 
anunţăm pe această cale pe 
arădeni, pentru că foarte 
mulţi ne sună ~i sunt indig
naţi că noi nu protestăm 
impotriva Celor scrise prin 
unele ziare. Deci, să fie clar: 
nu ~tim de a~a ceva •1 nici n~ 
vrem să ~tim". 

In problema fondurilor nece
sare ~ntru monument, au fost 
vi rate deja_ 30 de milioane, cos-

lui total unmând să se ridice la 
400-500 de milioane. Sculptorul 
Călărăsan Stefan va face mon-

- umentul din'p,atră de Podeni. 
· UNU REVOLUTIONARI 

NU $1-AU PiliMIT 
CERTIFJCATELE PENTRU 

CA NU EXISTA . 
IMPRIMATE! 

Presedintele Curta ne-a 
spus că' se asteaptă semnarea 
brevetelor dâ revoluţionar de 

' către presedintele Emil 
Constantinescu. Este foarte 
posibil ca o nouă comisie guver
namentală să reverifice toate 
dosarele. Ca un lucru absolut 
hilar, unii revolutionari care au 
trecut pe la fosta comisie nu 
şi-au primit certificatele pentru 
că nu existau imprimate! Tn altă 
ordine de idei, preşedintele 
Gheorghe Curta ne-a anunţat 
că in Consiliul de conducere al 
Fundatiei a fost cooptat un nou 
membiu. Sorin Trut. in locul lui 
Boni Encev, care a fost avansat 
cu căteva luni in urmă la funcţia 
de-vicepreşedinte. 
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unor poziţii comune, la nivelul Partidul Reintregirii putem să privim cu 

. sefilor de partide se poate · Optiunea Daca-latină, (POD) nepăsare tentativele de 
! incheia acordul ca atare, astfel ţine să-şi manifeste dezapro- amplasare a unui nionu-
1 încât in Parlament să apară barea faţă de reamplasarea ment în cinstea celor care 

1 

soluţii con. sensuale." monumentului .. Statuia au sfâ,iat ţara 'i au ucis 
... ,- ~ IOfltiiERCfltl Libertătii" în Arad. "Noi, care români", a declarat Teodor 

DORO SltlfiCI dorim reintregirea României Mihuţ. preşedJntele POD. . 
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::~-:;;,JI~ERII S~CifiL • DEMOCRAŢI UFD-UL ARE DEJA 19 FILIALE 
Unul dintre multele puncte România este elementul de 

de pe ordinea de zi a conle- bază la democratiei, consideră 
rinţei de presă de ieri a UFD a UFD. cu toate a;,.stea. parta
foşt dezvoltarea in judeţ. Deja mentarii partidului nu vor vota 
organiza~a judeţeană cuprinde Legea caselor nationalizate in 
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PARTIDUL RliNTRlGIRII 
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SOLICITA AJUTOR . . CRED Iti SfiHSfi LOR 
flii6 ... !i}c(.~·~:_·7- . ~ 

PDSR •1 ApR sunt două partide care au avut o cre~tere 
specta~uloasă in ultim~le _sonda!e de opinie. In consecinţă, 
la porţile partodelor ammtote mao sus bat foarte mulţi dori
tori de funcţii. A~a stând lucrurile, tinerii din cele două par-

. ~ti ~i -bătrâneţea ar putea 19 filiale, ultimele trei infiintate formula actuală. pl,ntru că esfu PlNTRU STUDlNRLE 
BASARABlNl DIN ARAD 

"-ar mal. arăta lumea cum fiind cele de la Lipova, ConOp i bl . anorma qa pro ema propn-
arală astăzi". Cu alte cuvinte. şi Livada_ etă~i să fie mutată in sălile- tri-
treb\Jie să existe o imbinare • Kosuth ~~ generalii bunalelor . 

. tide (de fapt, adevărata pepinieră de cadre) riscă să nu mai 
: . .--:~ ';.~:r_.,.;:'-::'>"'- · poată accede_ la funcţii. Pentru informarea cititorilor noştri 

·ne-am apropoat de acest fenomen contactând liderii OT· 

intre experienta celor mai in au dorit 14tifundH în • Tinerii UID au .. 2 t 
vârstă şi entuziasmyl •. ener9ia s.._..ti,"ul românesc . d • ' 1 , ·~· e motive" pentru a 

Un grup de 19 fete din 
Basarabia sunt studente la 
Facultatea de Teologie din · 
Arad. Teodor Mihuţ, preşedin
tele Partidului Reintregirii -
Opţiunea Daca-latină. face 
apel la persoanele sau firmele 
care doresc să vină in sprijinul 
acestor studente, care se con
fruntă cu dificultăţi materiale 

·"~' ~--" . 
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,_ urilor din PDSR 
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nu sunt lăsate la t 
plării, ţi se stabilesc punctaje 
pentru fiecare candidat. Altfel 
spus. nu contează vârsta, c_j 

· competenţa. Depinde de can
didaţii pe care-i propunem. de 
valoarea fiecăruia etc. 
Oricum, sperăm să ne 
apropie<n de un procent de 
20-25%. . 

şi imaginaţui inerilor. Şi pot UFD Arad se pronuntă 
să spun că prin activitatea impotriva amplasării statuii se Implica în politică 
desfăsurată la Arad, s-a verifi- .LibeFtătii" rn Arad. consi- Organizaţia de Tineret a 
cat ' acea . solidaritate derând că de fapt atât Kosuth avut reprezentanţi la şcoala de 
arhineces·arc'f . intre toate cât şi generalii nu au dorit vară de la Neptun, unde s-au 
. structurile constituite .. ,, decât să acapareze latifundii în şcolit în. ceea ce prive~te impli-

- Totu~i, recent la o con- spaţiul românesc. Se impune carea în politică. Vasile Neag, 
ferinţă de presă aţi confir- un referendum in Arad. pentru preşedinte. ne-a prezentat un 
mat că doriţi schirhbare·a a vedea care este ·opinia ară- mate.rial elaborat la Neptun, 
clasei politice... · denilor, spune UFD. ·intitulat ,.Tinerii şi politica - 21 

- Da. am făcut această , • Proprietatea pe motive pentru· a ne implica 
aflrmatie, dar acest lucru este · .trebuie garantată in politică." · 
cuprins Şi in concept\~~ .Noua, . Garantarea proprietăţii in SIMIOtl TODOCfl 
Generatie". Nu este vor!ia <f8.. ·f,-.,.,..::-:--.,..,..,.,.,..-.-,....--~--'--'---:--..,--,..,....----.J 

in ceea ce priveşte procu
rarea de manuale. Cei care . 
vor să le ajute sunt rug1'ţi să-I . 
contacteze telefQnic pe .d-1 
Mihut la numărul 258962, -· 
după ora 16,00. '• -- ·' .. 
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Pagina6- ADEVARUL 

perioada 15-16 octombrie sunt progra
mate a se desfăşura alegerile pentru 
desemnarea membrilor Consiliului Judetean al 
Colegiului Medicilor Arad si a reprezentantilor 
in Adunarea Generală Na\ională. Alegeri care 
se anunţă de pe acum tensionate ... Miza e 
mare dacă e să. luăm in calcul că printre 
atribuţiile acestui organism intră: acreditarea 
medicilor, aprobarea infiintării de noi posturi 
pentru medici, organizarea' concursurilor me
dicale etc. 

Actele· premergătoare organizării acestor 
alegeri n-au fost lipsite de unele inadvertenţe. 
Una dintre acestea, care a iritat pe multi dintre 
medicii arădeni, se referă la data care a fost 
comunicată pentru desfăşurarea acestor 
alegeri. O mare parte din medici au primit 
acasă o informare, prin care se arată că 
alegerile se vcx desfăsura in perioada 15-16 
octombrie, iar data până la care pot fi depuse 
candidaturile pentru Consiliul Judetean al 
Colegiului Medicilor, 15 septembrie a. c., 
Restul medicilor au primit acelasi set de docu
mente, dar era trecută ca dată limită a 
depunerii candidaturilor 16 august a: c., iar ca 
perioadă de desfăşurare a alegerilor, zilele de 
17-18 septembrie. 

Culmea este că aceste informări poartă 
aceea~i dată a poştei- ziua de 14 august a. c.! 
Doctorul Stelian Crişan - secretarul 
Consiliului Judeţean al Colegiului 
Medicilor, este de părere că această situatie 
a survenit ca urmare a faptului că, iniţial, intr-ad~
văr, alegerile ar fi urmat să se desfăsoare in 
această lună. Doar că de la nivel central ele 

COTIDIAN Joi, 9 septembrie 1999 

LA V ĂSOAIA AU ÎNFLORIT SALCÂMD 

au fost amânate. "Cine trebuia să facă 
corecturile necesare pe informările iniţiale 
nu s-a achitat in mod corect de atributii". 

Tot domnia-sa a ţinut să sublinieze că: "Eu 
cred că comisia electorală a gre~it atunci 
când a hotărât să informeze pe fiecare din 
cei peste 1000 de medici in parte. S-au 
irosit bani aiurea ~i pe deasupra din do
rinţa de a se face o treabă bună, s-a 
gafa!...". 

Doctorul Stelian Crişan este de părere 
că, oricum, .greşeala a fost remediată prin 
comunicatele date de comisia electorală in 
presă, in ultimele zile, i~r ,.cei ce se consi
deră nedreptăţiţi pot să-şi depună candia· 
tu riie timp de aproape încă o săptămână!" 

Pe de altă parte, doctorul Eugen Vancu, 
directorul Direcţiei de Sănătate Publică 
Arad, crede că la mijloc nu e vorba de o 
greşeală: "lncă din luna august am avut dis· 
cuţii cu conducerea Coelgiului Medicilor pe 
tema alegerilor. Dacă alegerile S·ar fi 
desfăşurat in septembrie, nu ştiu cine ar fi 
reu~it să-şi inscrie candidatura in timp util. 
Evident, in afară de cei care au avut acces 
la informaţie ... Mie mi se pare o mâr~ăvie 
modul in care s-a făcut această informare!" 

Iţele sunt destul de incurcate in acest caz. 
E dificil să te pronunţi pentru una sau cealaltă 
dintre variantele expuse aici. Cert este însă că 
situaţia in lumea medicală e·suficient de ten
sionată pentru a ne face să credem că 
alegerile nu se vor desfăşura in ... linişte. 

Dflftfl LfiSC 

La sfârşitul lunii august. intr-o 
zi insorita, am urcat de la Chisinăla 
la Văsoaia. Drumul de ţară, cu 
multe pante, ne-a pennis, ca din 
·maşină, să aanirăm peisajul mon
lan. 

Ne-a surprins varietatea spect. 
r ilor care alcătuiesc pădurea. Pe o 
bună bucată de-a lungul drumului 
cresc castani ale diror fructe sunt 
comestibile. Dar pentru ci! drumul 
e greu accesibil, nimeni nu se in
cumetă să vină la cules de cas
tane. Unde mai pui că in Arad, cel 
pu~n. n~am atizit de vreun intre-

De ieri, la Beliu, 
Birou notarial 
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prinzător interesat să achizitioneze 
asemenea fructe. Lăsate in plata 
Domnului sunt şi murele. Se intind 
pe cei opt kilometri de drum, inclu
siv pe dealurile Văsoaiei. Pădurarii 
mai achizitionau mure la un pret 
modic. in 3cest an, pentru un ki~ 
gram de mure se plăteşte până la 
5.000 de lei. Coarnele se usuci! şi 
ele· pe ramuri. 

Concluzie clară: fructele de 
pădure nu mai au căutare. Gândul 
că si ce--avem nu exploatăm a fost 
intă'rit încă o dată. in stânga şi în 

·dreapta drumului spre Văsoaia, la 

sfârşit de august salcâmii au inflorit 
in acest an pentru a doua oară. De 
mărgelele alb-crem din copaci şi 
de mirosul lor ne-am bucurat noi, 
cei care am vizitat Văsoaia. Dacă 
agroturismul ar prinde rădăcini in. 
zonă, cu siguranţă că floarea de 
salcâm de auQust, dar nu numai, 
ar fi o încântare pentru ochiul 
oricărui turist. Care la Văsoaia 
găseşte, din plin, potenţial să-şi 
incarce bateriile. 

TEODOIUI MfiTICfl 

Intre legendă şi adevăr 

Povestiri din Chisindia 
Florin Birneţiu din 

·Chisindia este medicul 
comunei şi un mare pasio
nat de istorie in general şi 
de istoria locurilor unde 
trăieşte, in special. De-a 
lungul unui sfert de veac, 
doctorul Birneţiu s-a intere· 
sat de la localnici sau 
împreună cu istorici de la 
Muzeul din Arad, despre tot 
ceea ce reprezintă Chisin
dia, Văsoaia ~~ Păiuşeni. De 
la dumnealui am aflat o 
serie de legende şi 
descoperiri istorice pe care 
le vom prezenta incepând 
de astăzi in numerele ziaru
lui nostru. 

SFINXUL 

Era in a doua zi de Paşte. 
Atunci, oamenii se adunau la 
biserica satului şi după slujbă 
se ţinea hora. In toiul jocului 
"dintr-o dată ău apărut doi 
tineri necunoscuţi. Aveau 
ochi albaştri şi peste doi 
metri înălţime." 

. Comunitatea satului, sus
picioasă de prezenţ;:1 necu
noscuţilor, s-a alerta!. Cei doi 
au ales două dintre cele mai 
frumoase fete aflate la horă si 
le-au invitat la joc. "Sătenii 
presupuneau că la mijloc 
nu-i lucru curat". 

In timp ce vlăjganii, îmbră
caţi cu mantii, invârteau 
fetele, se produce şi o mai 
mare alertă fiindcă sătenli văd 
sub haine "ceva lucitor". Cei 

·doi îşi dau seama că au fost 
descoperiţi, ,.işi aruncă man-
tiile, i~i desfac două aripi 
albe, lucitoare 'i se ridică 
cu una din fete spre cer." 
Trec peste locul unde era 

, ..... ~ .-'""· 

ARAD ·- MArtGALIA 
CU AJUTORUL SNCFR-UtlJI, O 
CĂlĂTORIE CA lJN VIS URÂT 

.Pe traseul văii din zona 
comunei Chisindia "ţâşneşte" 
un megalit enorm de andezit. 
Privit" dinspre partea' unde 
este aşezat satul, megalitul 
este intruchiparea perfectă a 
unui stim(. "Este ca un leu 
culcat pe labe, cu cap de 
om şi parcă prive~te spre 
cer". O bătrână din Păiuseni, 
care a murit 1a 103 ani'. i-a 
povestit doctorului o intam
plare legată de sfinx, întâm
plare pe care o ştia _de la 
mama ei. După estimările lui 
Birneţiu, evenimentul se pare 
că ar fi avut loc pe la 1818. 

valea, "in direcţia sfinxului. 
in timp ce treceau valea, ·-.,.,~~ .. ··[ 
fata s-a zbătut ~i o parte din 
straiele pe care le purta au ..,.: 

~-- ·-Cine a avut nepJOCerea să circule Tn 
această vară, pe relatia Arad- Mangalia. 
cu Rapidul 9.28, cU si\iuranţă nu s-a putut 
abţine să nu adreseze, măcar in gând, o 
.,urare" .celor care conduc Ministerul 
Transportului şi bineinţeles SNCFR-ului. 
Mai întâi că sub nici o formă trenul nu-si 
justifică denumirea de .Rapid'. 
.Acceleratulur care circula in anu trecuţi, 
pe aceeaşi relaţie şi căruia ii era necesar, 
pentru aceeaşi distanţă, aproximativ 
acelaşi timp ... Doar preţul este diferit! 
Mult mai mare ... Compartimentele de 
clasa întâia arată jalnic. T ap~eria este 
ruptă, murdară si-ti dă senzatia că te poti 
alege, in urma ;,ne; călătorii, 'cu fel de r.il 
de boli de piele, purici, păduchi ori altele 
din aceeaşi .familie". Pânza care prote
jează tetierele, se spune ci! a fost căndva 
albă ... Acum, parci! o mână nevăzutâ ar 
fi colorat-o Tn tot felul de nuanţe de ... gri! 

•• 

om pa 
Naţională "Poşta Roniână" a mai sem
nat o convenţie cu Societatea română 
da televiziune. Despre ce este vorba? 

- lntr-<K!evăr şi in acest an s-a sem
nat c--~ care însă nu a adus mo
,..,.., ·<ierabile fată de. conventiile 

'tel romĂne reveninciu-1 
. .. _: .... -' 

.... 

Toaletele sunt de-a dreptul in~ Nci la. · 
clasa a 11-a lucrurile nu stau ru niBic mai . 
bine ... 

Şi penlru că toate astea nu sunt de 
ajuns să-ţi facă o călătorie .agreabilă" 
poV să ai surpriza să te trezeşti c:li •. pe 
locul, pe care şi l-ai rezervat ru două-tliit>-' 
tămâni in urmă s-au eliberat. .. trei ~ . 
In conditiile in care, in restul compaill'~·~ · 
menteki bate vântul! Să nu mai amin1R 
de faptul ci! pe acest traseu nu s-a auzit· 
de vagon-restaurant, vagon de dormit, • 
cuşete etc. Deşi distanţa Arad-Mangalia. ·;;-
se străbate, Tn cel mai fericit caz, in 16' 
ore ... 

Sperăm că v-am oferit suficiente 
all!lJmente ca atunci cănd plecaţi, in con
cediu, la mare, să .renunţar la autoturis
mul personal si să luati ... trenul. E la fel 
de costisitor .. .' ' 

numele Televiziunii publice abona· 
mentullV. . 

-Cum '1 căt anwne lncasaţi? · 
- Incasarea abonamentului 1V de la 

persoanele fizice se realizează prin fac
torii poştali sau prin plata directă la 
ghişeele poştale. In acest moment, 
abonamentul pe lună este de 20.000 lei, 
care insă se colectează de la populaţie 
trimestrial. In cazul in care nu se plăteşte 
abonamentul la timp, se aplică şi pentru o 
zi întârziere, penalizări de 30% din va
loarea abonamentului trimestrial. Pentru a 
nu avea însă oamenii prot»eme, in sensul 
să uite să achite la timp abonamentul, el 
pot plăti la Inceputul anului, anticipat, pen
tru 121uni. · · 

- Să presupunem că, din diverse 
motive, omul vrea si renunţe la 
abonamentul TV? 

- Atunci, trebuie să depună o cerere 
la oficiul poştal de care aparţine, plătind 

1 

rurs. :oacă, uHerior, revine asupra acestei 
decizii este obligat prin lege să anunţe. 
Altfel, daci! va fi găsit de ci!tre inspectorii 
1V ci! nu şi-a plăt~ abonamentul, este 
obligat să achite o amendă substanţială, 
plus contravaloarea abonamentului 1V Pe 
doi ani! Dacă se Tntârzie 15 zile de la 
emiterea procesului verbai. se mai_pune o 
majorare de 30% la suma datorată pe doi 
anii 

- Există categorii de cetăţeni care 
nu plătesc abonamentul? 

....: Persoanele fizice scutite sunt ve
teranii şi vădovele .de război, re
voluţionarii, de~nuţii politic şi deporta~i la· 
tare se adaugă angaja~i şi pensionarii 
TV. Tot de un fel de scutire beneficiază şi 
persoanele cu handicap - gradul 1 de 
lnvalidilate, penlru care a.bonamentul TV 
il plăteşte Inspectoratul judeţean penlru 
persoanele cu handicap. Cei cu gradul 11 
şi III de invalidilate trebuie să plăteasci! 

·'J&'i'eri; 
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căzut prin pomi." Nimeni nu "~----····-. 
s-a apropiat de acei pomi, să . 
ia hainele, ani de zile. Tn zonă 
nu s-au găsit oase sau vreo ~ ~.:-o:::.--~ 
altă urmă care să aparţină 
fetei furate. 

TEODORfl MfiTICfl 

S.C. ROLAND PLUS S.R.L • 
WD, Sili. ANDRfl ŞAIUIIA III. ~m. 251323 

1IIIIDE: • ... -tallce ( ... biiDdaho) palnla~,."' 
• Jllollo, faianţă Import Spaula, Dalla; 
• parcbat, fag, stejar, carpan; 
• calorlfara da aluminiu Impart Italia; _ , _ _. 1i<-~ ·~· 
: vopsalalavabUa; _ .~-.... .;:_~·; ... , '"'<'::.""~· 

apUcatavaa; '- 7~:.,.;:~-·- •• ~-;;....- --

• adeziv pantra grula.lalaii'Jă; ... ·· -·~'::;;:~;~" ···· ~-- . 
. • glel pODba peroho . 

am vorbit doar 
despre persoanele fizice. Care este 
situaţia la persoanele juridice? 

- Aici avem mai multe categorii de. 
abonati: • agentii economici care vând 
televiz;",re plăte&: pe lună (penlru fiecare 
punct de vânzare) 224.000 lei • agenţii 
economid care repară televizoare plătesc 
pentru fiecare punct de repara~i 112 mii 
lei/lună; ag&nţii economici care asam
blează televizoare plătesc lunar pe 
tate 115.800 lei e insti!Uţiile publice, şcol
ile, spitalele, centrele cultural-artistice si 
unităţile militare plătesc 20 mii lei pe 
lună/televizor .O agen~i eronomici şi alte 
persoane juridice cu sediul in România 
plătesc pentru fiecare televizor 70.000 
leillunăe hotelurile, motelurile, cabanele, 
barurile etc. plătesc 34.000/lună. 

Sancţiunie pentru neplata abonamentului 
urmează aceeaşi procedură ca la per
soanele fizice. 

-Există excepţii? 

- - de bălrtlrl, aeşele. găci1iţele. 
cărrrele de cqJii. nisilrile <4Jbnalice -
~ rnentri ICI' nu plălesc abonamentul. 

.•. 
~-.:. .:. "·" . f 

avem 
in judeţ? 

· -In total, sunt 100.815 abona~. aici 
fiind incluşi şi abona~i. persoane cu han
dicap. care au gradull de invalidilate. Din 
cifra de 100.815, 99.800 sunt abona~ per
soane fizice. Firmele. instituţiile etc. au 
1.115 abonamente. In municipiu, din 
60.348 abona~. 59.593 sunt persoane fi
zice, ceilalp agen~ economid etc. 

- Extrem de pu~n, dacă ne gindim 
numai la faptul că in judeţul Arad sunt 
peste 10.000 de firme private. Nu mai 
vorbim de celelalte instltu~il . ·" . • 
_ - Această problemă trebuie ··~ă. o 
rezolve Societatea Naţională de 
Televiziune. Repet, prin convenţie .Poşta 
română" are obliga~a de a incasa doar 
5umele de la ABONATI ... ln final. o pre
. cizare: acest abonam8nt lV de care am 
vorbit nu are nici o legătură cu abona
mentul pe care-I plătesc cetăţenii televi
ziunilor prin cab!u. 

-Acesta este un alt subiect asupra 
căruia vom stărui in perioada urmă
toare . 

ftiCOLfiE OPREAH 
Foto: ~- MfiTYfiŞ 

··.·~····,· .-; ' 
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FACUT ÎN PROPORTIE DE 98o/o 1 .POVESTEA FETIJEI CARE NU EXISTA 
"In judeţul Arad privati

zarea in sănătate a atins 
cota de 98%, ceea ce ne 
situează pe primul loc in ţară 
din acest punct de vedere. 
Mal mult, cel din alte judeţe, 
afta~ in spatele nostru, sunt 
la cel puţin un an de muncă 
susţinută pentru a atinge 
nivelul la care am ajuns noi", 
a spus dr. Eugen Vancu, 
directorul Direcţiei de 
Sănătate Publică Arad. 

In intreg judeţul sunt 560 
de cabinete medicale, din 
care 312 de medicină gene
rală, 130 de stomatologie şi 
118 cabinete medicale spe
cializate. Aceste spaţii se 
află in evldenja D.S.P. Arad 
'i pentru toate s-au incheiat 
fie contracte de inchiriere, 
fie contracte de comodare 
cu medicul titular până pe 
data de 31 decembrie 2000. 
Practic, loii ace,ti medici, In 
condiţiile legii, pot Intra In 
rela~e cu Casa Judeţeană de 

• Aslgu rări Sociale de 
Sănătate Arad. 

Ee. Sabin Bălţat, director 
general la C.J.A.S.S. Arad a 
adăugat: ,.Practic, Casa este 
o instituţie financiară ce 
administrează banul public. 
Ministerul Sănătăţii •1-a luat 
mâna de pe noi. Suntem o 
unitate ctescentralizată din 
toate punctele de vedere". 

S-a pus problema neplăţil 
obligaţiilor financiare la 
C.J.A.S.S. de către multe 
unităţi economice, in 
condiţiile in care angajatulul 
1 se reţine 7% din salar pe 
statul de plată. Directorul 
Sabln Bălţat a confirmat că 
2000 de firme din Arad sunt . 

. in litigiu cu Instituţia pe care 
o conduce. uPentru fiecare . 
unitate avem o soluţie. lnsă 

. unele firme au datorii aşa de 
mari, incit nu sunt in stare 
aă-şl onoreze nici măcar 
salariile.", a precizat acel"'i 
vorbitor. 

Totu,l, veniturile Casei 
·au crescut de la 17 miliarde 
de lei lunar, la inceputul anu
lui, la 30 miliarde de lei pe 
lună. Nu mai sunt probleme 
nici cu decontarea medica .. 
mentelor, a căror plată se 
face in termen de cel mult o 
lună. Un număr de 78 de far
macll au incheiat contracte 
cu C.J.A.S.S. Arad. 

Sistemul sanitar arădean 
pare că •1-a găsit, cel pu~n 
la nivel organizatoric, calea 
spre normalitate. lnsă, pănă 
la a asigura un act medical 
de calitate, trebuie ca '1 
dotările tehnice să fie altele, 
mal ales In spitale. Să nu 
uităm, totu,i, că in România 
pentru sănătate se alocă in 
medie pe locuitor 38 de 
dolari pe an, In Ungaria - 300 
de dolari, iar in Slovenia .. 
600 de dolari pentru acela'i 
scop. Ceea ce spune 
(aproape) totul ... 

G. COHSTflltTIHESC(J 

~ .. ~L'''·_,;...'-_, __ .. -··"'"''._.,> :.·_, .. ",_;;_· . • ..",... '"_' .··.,.:,• ,,,,;,w ... ·_. __ ,,",.•i .... -··,_, ···- ,._i,,." .. :- "S 

Auzind povestea lui Labău copii nu au reacţionat, poliţi'ştii lrodia Dorina 1-a părăsit. In mar-
Maria, femeia care a venn la ziar au investigat situa~a descrisă. tie 1999 ea a mai născut o fetiţă 
cu o fetiţă in braţe cerând Astfel au stabilit că fetiţa a la Spitalul Matern din Arad. 
.Ajutaţi-mă să pot căpăta un oer- fost lăsată la femeie de un oare- Mehmet Sellinc şi lrudia Dorina 
tificat de naştere pe numele ei" care Mehmet Sevinc, in îşi dispută acum cele două fetiţe. 
era imposibil să rămâi indiferent. momentul in care a fost arestat Mama se pare că ar vrea să-şi 
Ea ne spunea printre lacrimi: am pentru nişte furturi. El urma să ia fetiţa de la 1-abău Maria, dar 
găsit-o lângă un container de plătească contravaloarea aceasta i-ar fi cerut 2000 de 
gunoi, ave~ un bileţel cu numele intre~nerii cxipilului la l .. irea din. mărci germane. 
ei, am ingrijit-o, n-o dau la deten~e. Mama fet~ei este lrodia Labău spune că nu 1-a cerut 
lelenţ ... Era vorba de o fetiţă de Dorina, domiciliată in ... Bacău. nici un ban .• M-am luat după 
aproape doi ani care neavând lnsărcinată in luna a noua ea a altii că i-am vrut binele, dar nu 
oertificat de naştere, nu există. trecut fraudulos frontiera in mai vreau să cad in minciună" 
Dar copilul trebuia sa aiba Ungaria cu un grup de turci. zice ea. lrodia si turcul mi-a~ 
părinţi. Unde erau aceştia? Noaptea a născut o fetiţă. lăsat~ anul tnicut când avea 
Cum a putut m~ma să O aban- Găsită _de autorită~le maghiare, 6 luni" recunoaste femeia .• Nu 
doneze ca pe un lucru netre- a fost Internată la Spitalul din 'tiU unde stă mama ei, că aş 
buitor, lângă gunoa1e? Ş1 cum Oroshâza. Acolo 1 s-a intocmit vrea să-i dau fetita". 
pot 1nst1tu~lle,_ care se ocupă d.e . actul constatator de na,tere şi In momentul de fată ar trebui 
protecţia copilului să 19nore un un cert1ficat de naştere pentru a intervină tăcuta" 'autoritate 
caz ca aoesta? Dar câte nu se copil. Actul a fost ratăcn. Grupul 5 . • . . 1 pot intămpla şi chiar se şi lntăm- . de turci, lrodia Dorina 'i fetiţa tutelara ŞI apoi lnstan,a ca să 
pla. Ba chiar s-a dovedit că nou-născută au fost predaţl rezolve problema certificatului 
povestea menită să smulgă autorită~lor romane. de naştere.. . 
lacrimi a Mariei Labău e o In Ungaria, spune Poliţia, Oame~li .marr mal _şi mint 
lnşiruire de minciuni cu "trănturi fetiţa a fost recunoscută de F_ellţa are .'"să dreptul la adevăr 
de adevăr. Dacă nici una dintre Mehmet. Turcul s-a şi ocupat de Şi la o famll19 adevărată. 
instit~ile platile să se ocupe de creşterea copilului, pentru că PO~U SfiVfl 

'"' 

·~,·~·. 

- SALARIZAREA MEDICILOR DE FAMILIE E 
CONDIJIONATĂ DE CONTRACTUL DE COMODAT 

1 ~ 1~ 1~ 1 i il~~ !'l m 11! li'l:lli1ll1'1[:l El~'l1'1l ~ D 
După 1989, barurile au senos vederea. renunţa, fără-cafea nu pot trăi. 

apărut ca ciupercile după Dar iată că prin noile legi, Ar insemna să u~ţ~blu ca un 
ploaie. De la cele tip Guvernul nu mai acordă nici o somnambul. ce să mai 
.speluncă" la cele selecte, ,an să cumpărătorului. vorbesc de randamentul la 

1 J "".,._ 

··.'"c·''-~· 
:;,-.'~·~~-: 

Incepind cu 1 octombrie, dat au inchelată cu noi '1 o · finalizarea privatlzllrll. Pentru 
medicii de familie işl vor convenţie. Aşadar, aste o că, nefiind proprietari, 
primi salariile doar dacă au situaţie definitivă. Chiar dacă medicilor le e teamă să 
incheiat contract de comoda! nu este tocmai un lucru bun, investească In cabinetele in 
(pentru spaţiul cabinetului). salariul este condl~onat de cara i'i desfă,oară activi
In Arad, 273 de medici de inchierea unui astfel de con- latea. Totodată noi le asi
familie sunt organizaţi sub . traci. Acesta rezolvă pe o gurăm 'i plata prestării ser
formă privată '1 1.2 medici perioadă de 5 ani problema viciilor. Acordăm 7.000 de lei 
sunt organizaţi Intr-o cabinetului. Medicii le pentru fiecare pacient, din 
,Societate Civilă Medicală. primesc fără chirie, urmind sum<1 totală medicul, pe 
Sabin Bălţat, directorul Casei ca ulterior să se stabilească llngă cheltuielile curente tra
de Asigurări de Sănătate. prin lege dacă vor fi scoase buind să asigure fi salariul 
Arad spune: "Cel care au la vânzare. Acest contract de lll!istentel." 

intălneşti persoane care să-şi 
ineca amarui in băutură. 
Evident, alaturi de ~gara .cea 
d"'- toate zilele". Un mod tot 
rriai des întâlnit de a mai uita 
de greutăţile vieţii şi de munca 
sufocantă. pentru un salariu de 
mizerie. 

Scumpltă de curând, bău-· 
tura continuă să fie totu'i con-
sumată, unii recurgând. "chiar 
la;obişnuitul spirt sanitar, deşi 

.Accizele la produsele din serviciu", afirmă o persoană 
alcool, tutun şi cafea vor fi nemulţumită de noile scumpiri. 
actualizate începând cu 6 Stabilirea noilor niveluri 
septembrie, in fucţie de ale accizelor la produsele din 
evoluţia cursului leu/euro. alcool, tutun şi cafea, dau 
Preţurile la produsele alcoo-

bătăi de cap consumatorilor. 
lice, la tutun şi cafea vor 

Dacă lumea este disp1,15ă să · 
creşte considerabil, mărind 

. golurile din bugetul consuma- scadă din ra~a alimentară zi~ 

!ori lor. nici!, pentru consumul de 

Consumatorii de cafea alcool, tutun 'i cafea, rămâne 
~unt cei mai nemulţumiţi. de vjzut... 

Incheiat contractul de como- comodat a amânat intr-un fel fi. 8(J(ifi~IU este ştiut că acesta afecteaz~ "Dacă la ţigări aŞ putea RfiMOHfl LEfiHO 

~~j/-}f!!f=~ . 
-~ .·. 

_.acuruc(1 
DISPUTA ÎN JURUf 

ABC·UlUI Dltl 
TURNUl DE APA · 

• Bar sau magazin 
alimentar? - i4 1 .!C ..... ~ ...... -.---;==-~="-'::-.:-:-4 

~n turnul de apă de la 

i-i~~&-_ ~~:~ci~i-:t ~~5n~~~s due"sfu~: 
:..., erea alimentelor preambal-
.. lllîllllli'•.kil.:ate. Magazinul poartă 

numele de S.C. Bia-Dan 
· ,.,.,._., ·, -.· SRL ti este situat in 

cartierul romllor. Cei care 
au locuinjele in preajma 
magazinu ui se plâng de 
situata existenta. "lnce
pând cu ora 17,00, această 

-~_:<.~·~ unitate deaface băuturi 
alcoolice, aUI la pahar cât 
fi la sticlă. ·şi nu are nici 
grup sanitar", spune una 
dintre femeile a cărei 

~J$f" ""'( toc:uinţă se afJI in vecină-
.._"~, . _ •. lat% tu~~~~~~~~ ~~;l~a,te 
· - Primăria, lltuava tste prl-
""' · ,. · · · vlt6 dintr·un alt unghi. 

~~';ţ.~.--'~·---.: Gheorghe Don, primarul 
. -~""... Curticiului spune: "De lă 

rtflll lft Apă-Canal s-ă 
inchiriat lplljiul respectiv 

''"· unităţii S.C. 1ili~-Oan SRL. 
~. c;:~~ $tin! că este un ABC, dar 

~ •:;,;;.-' · foarte jlr611alilf il il des/ac• 
' ····~"'· ti băuturi afcoolttt. In zona 
-.~ · ;Hjit'ofivă s-a lăeuf O!lrăf*' 
·--·· ~'>~' d. âr (lllănd cont de laf>' 

~--. · - - 1 nn că este o afin"'entară nu-i 
Obligi rli"'*f!i să aibă grup 
sanitar. ~f-apei este in 
eal'tierul romlf6r. f!; te de
ranjează pe ei. Cei puţin nu 

.. , ;":::~~~ maî vin prin centru. Jn r~t. 
'·· . . pentru vecini imi pare' rău, 
.·· ~:-:-- . dat nu pot face nimic." 

'-<··~- - - '· ct. BUGfiRHJ . 
* ~-- oc..~-....,;oo-"'·.:;--~.-'"--''~...:.....:....::J . -- ..-·<~--.,i?'/- -
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-~"'" - .... ,...::.::,· PRODUCATORII DE ALIMENTE TREBUIE 
SA CONTROLEZE CALITATEA PRODUSELOR 

. ·-· ·~· . . .. 
f!~,C!.'$tCI CA .• ~ r-lil"'fQ-t 
~ INCUt.l1" 1>.1.!"-1!.<-1>-lic.A-
~~A· • 7? 'bl'a>le. c-~>"S."-1. 
• ~,. · T"CAT -r'OI;f,_~ 

'!'~"''"' ea 1'-e.
c.jlfZIT~ 11~. Producătorii de alimente sunt 

obligaţi să organizeze şi să aplice 
controlul calităţii alimentelor, fabricate 
sau manipulate, in laboratoare proprii 
sau In laboratoare autorizate, 
prevede ordonanţe recent adoptaUi 
de Guvern privitoare ia reglementarea 
produ~iei, circulaţiei şi comercializării 
produselor alimentare. 

toase care se folosesc in zootehnie, 
precum şi metale grele sau alte sub
stanţe nocive. De asemenea, este 
interzisă fabricarea 'i comercializarea 
alimentelor contrafacute. 

ambalare sau orice alte materiale 
care vin in contact cu alimentele, 
care slrit avizate de cAtre Ministerul 
Sănatătii, de comun acord cu 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 

Actul normativ prevede i.nter· 
zicerea comercializării alimentelor 
care con~n reziduuri ale subatanţelor 
utilizate pentru protecţia piantelor •1 
pentru tratarea sOlurilor. reziduuri .:.ie 1 
antibiotice şi substanţe medicarr.en-

La fabricarea si comerolanzarea 
alimentelor se interzice folosirea 
materiilor prime cu grad de radioacti
vitate peste normele legale. precum şi 
tratarea alimentelor cu radiaţii ultravi
olete sau ionizante. fără autorizaţie 
sanitţ_'!ră preaiabilă. De asemenea, la 
fdoricarea alimentelor se pot utiliza 
numai acele materii prime. aditivi. 
auxiliari tehnologiei, materiale de 

Ministerul Agriculturii şi Alimetaţiei 
'i Ministerul Sănătăţii vor adopta, 
printr-un ordin comun, reglementările 
prin câre se vor stabili condiţiile 
privind igiena alimentelor şi alte ce• 
rinţe obligatorii privind fabricarea şi 
manipularea alitnenlâlor, precum şi 
pro.cedurile de verificare a cohfor
mităţii cu acasta cerinţe. 

Pentru Imagine ~~ n numai k't: ,
0

~ Guvernul a rezoiValincâ~--"'"" · 
t{:c chestiune decisivă pentru oati . CASELE DE ASIGURARE PENTRU SANATATE VOR 

AVEA DEPARTAMENTE DE RELATII CU PUBLICUL 
Casele JuileJ8M de 

Asigurare pentru SAnAiale 
(CJAS) vot beneficia de irlfi· 
inţare~ uti6t' dlipattametiM care 
SA se ocupe cu prob"""*le de 
I!Ori!uniear& ain pe plell in!et'fl, In 
cadtOJ ltiStituţiei, cit şi pe plan 
l!~feln, fii Nlve·tul ielirliilor cu 
~ lllil afara ili!fiiutiel, 
au sfaiiillf ~x~l!itii PHA~E in 

· cadiul un&r !lllflriria; desMsurat 
luni *i li'lllr~i fa IMfltufu'l d!f 
$ărulfate Publică din Suctll'ellti. 

Pamtijwoitll la riuln~ au 
ap;eciat Că dezvotfl!fea unei 
strategii de> 001\iuniCare III nivelul 
CJA$ şi 6a-.!a N~onalil (GNAS) 
este un ol>le6tiv prim-ar pentru 
buna functionare a aces1or insii

'tuţii ŞI pemfu· imbunătătirea rela\i
nbi' cu pOJiulaţia asigurat!\. In 
. CtlP.iUf ilmllf dOOA zile de dezr;a. 

1 
leii, invootii au discutat Sllroinile lelatii cu publicul din cedrul. CJAS 
care mvm 'perSonalului din dome- trebuie să se oCupe $i de alte 
niul relatiilor cu pul>ftcul. calnătile plobleme: lncurajarea relaţiilor cu 
ŞI pregă\itM li(ofMională nece· a,sigurajllla ~ivellernoriRI, con
sate pentru a lucra in acest cepeie~ Uli6r bufoollne informative 
departafnenf ~ rnod!A it! tare ~ pimffu arlgilj#' iMtituţiei. $Ca
bule colabotât cu Ministerul bnir9ft unor mod8lităti de i11for-
~nâ&lţll (MS). Coll!ţjltJI Mooict1& fnSie a aSfguraţi!OI ,n ieg;ltura ct! 
(CM), organizaţiile hon.guverrie- 1 !lel'vicine pe caro ,_ de asigu
mentah~, Guvernuf, Parlamentul, rare ;e Jfe~~ 51 m·entir.etea le9i
administrafiile 166ale şi mass- · tunoi 1:11 CâSa NaOorlală. · . 
media. Sp~i:iali~tii I"HAR'E llu •6ierta Je servicii medie31e 
arâfai faptul câ o !>tJnă colaborare pf!litrU pei'soanele care alJ aslgu
Tntre departamentele din cadrul rare de sănătate trebuie să fie 
CJAS poate fl asigurată nurriai ele reelhlfă. Ceea ce se oieră să fie in 
plezenm acestui departament efE! confol'rriffille cu ceea oe se poate 
l'elaţil eu publicul. Departamentu~ realiza", " arătat i<rancisc 
va~ )ii sarcinB de a crea şi de J~zen.sky, consilier- doctof in 
8' men~ne o Imagine pozitivă a MS, re~rihdu-se.la pachetele de 
casei dlţ lisigunm. pentru· S<irvlcii pe care departamentul el!\ 
at'(agerâa· p&rsoanttlor încă relatii cu Publicunrebule să te 
neasigurat(>. Departamentele de . ~zinte asiguraţilor. 

. ..:..~· ·--
. ""· 

~"-___ '": .-. - ' -. -,,:t;,_-~';4;...._."~-""'.(': .• ~-~- ,,_.:::.'~---~.:'::.·· ·_ ' - .-'~--
Guvernul a adoptat printr-o de intretinere si de curătat, desti

hofarâre, 'normele prN!ind n~ spălării sau curăţăril. ori care 
etichetarea defergenfilor, a pro- se folosesc in procesul de 
duse!Or de_ întreţmere şi de spălare sau curăţare, oomercia-
tur~ţai. Astfel, pe etichetă sau lizaţi către populaţie, unităţi 
ambalaj se inscriu denumirea prestatoare. de servicii şi sectorul 
tomercială a produsului. numele industrial. 
si adresa producătorului: conti- Compozitia chimică vă fi 
liutul net. compOzitia chimică Si înscrisă, indicind prezenta unor 
inStrucfiunile de Păstrcfre, uti- substanţe ca fosfaţii, toStOna~i. 
lizare si dozare. Norm·ele se anionli tensioc.ictivi, dacă conceri-
a~l~că deie~genţilor, prodhselor tra~a acestora depăşeşte 0,2%. 

Vânătorii arădeni au obţinut locul 
trei pe ţară la tir sportiv vânătoresc 
. _ Re9ent, in organizarea 

A:G.V.P.S. din România, la Satu 
Mare· s·-a desfăsurat Finala 
Campionatului N3tional de tir 
sportiv vânătoresc :editia 1999. 
Asociaţia Judeţeană a 

··''" 

Vănătorilor si Pescarilor Sportivi 
Arad a ob~nut la aCeastă mani· 
testare locul III, la clasa sportivi, 
prin Sorin Mişcuţa. Aoesta este 
membru al A.J.V.P.S. şi are 
doar 33 de ani. 

·--·~ 

-· · .•. '-,r:.l:~ 
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este absolvent al Conserva
torului "Clprian Porumbescu" 
din Bucure,ti. A studiat vlolon
celul cu Dimitrie Dlnlcu '' cu 
Radu Aldulescu. Ca solist, a 
concertat la Bucure,u, Tlmt .. 
'oara, Ploielti, Arad, Tn Ger
mania, Ungaria '' Polonia, Iar 
ca dirijor a evoluat la Arad ,1 
Viena. Cu alta cuvinte, o carte 
de vizită care tnsumează peste 
ITeizecl de ani de activitate. -

- Domnule profesor, arta fi 
cultura arădeană se pare ci 
parcurg o perioadă dificilă ... 

- Ce aş putea sa vă 
răspund? Atunci când economia 
parcurge o perioadă dificilă şi 
arta are de suferit. 

-ŞI muzica? 
- Mai ales muzica. Nlclileri Tn 

lume nu există o activitate muzi-

..".,interviu cu P-f.!~;;~~~~R~WI~~~-~C~ZUCZif
1

~ ![~~~!1~~~~~···-·~ .. deS~! .. ~~ 
cală, în adevăratul sens al cuvân- zbănguirilor necontrolata ... 
tului, care să se transfonne intr-o - Nu consideraţi ci o 
Industrie de piaţă. La revenire la folclor ar putea re-
.Metopolltan•, la .Scara~. la VIena orlenta generaţia tânără? 
sau la Paris nu se Tntamplă aşa - Greu de spus! Folclorul 
ceva. Efectiv, Tn astfel de cazuri contemporan este extrem de 
vin Industriaşi care spon- poluat: turcismele, sârbismele, 
sorizează activitatea culturală... ţigănismele etc. sunt doar câteva 
Ce să facem dacă la noi Tncă nu atitudini contemporane care 
a apărut Legea sponsorizării? ·exclud orice valoare autentică ... 

- Dincolo da aspectul Unde este MPHOENtx·-ut de 
pecuniar, sala Fllarmonicll ari- odinioară? Cine mai prelucrează 
dane este mal plină sau mal folclorul, .lnlocuind lemul traditio· 
goalA decât tnalnte de 1989? nal t;i servindu-1 pe o tavă 'de 

- Este mal plină, deoarece argint? Spre deosebire de 
Universităţile arădene produc politică, Tn muzicA n-are ce cAuta 
mulţi .consumatori· de muzică amatorismul... · 
dasică: - Atunci, trebuie si ne 

- Nu lipsesc concertele reaemnăm? 
educative? Nu credeţi ci -Nicidecum! Trebuie si ne 
tineretul ar trebui educat Tn regăsim. Trebuie să continuăm 
acest sens? tradiţia, să-I reconsiderăm pe 

- Astfel de concerte ar fi Nicolae Boboc, să-i preţuim pe 
extrem de nâcesare, dar cine să artiştii autentici şi să ne contl-
le subvenUoneze? Noi? Dar nouă nuim destinul... 
cine ne vă da pe gratis o bucata -Destinul? 
de pâine? Alei este problema... - Da! Destinul... Destinul de 
Dincolo de acest aspect, mai a fi ceea ce-ar trebui să fim: o 
apare şi concurenţa video, CD· Filarmonică poziţională pe locul 
urile, dlscoteclle sau .concertele" 4-5 in ţară {după centrele conser
de duzină. Acestea stimulează vatoriste din Bucureşti, laşi, Cluj 
tineretul, dar nu le oferă nici o etc), care să-şi justifice prezenţa 

fntr-una dintre cele mai bune săli triire adâncă, nici o .revela\ie· 
. p de concerte din Europa. muz1ca1a. ur şi simplu, tinerii 

sunt cuceriţi de kitsch-uri care-I DOJtO SIHf'CI 
Tndepărtează de autentic sl-1 V MOS"'' 
lndreaptă Inspre o plajă ieftină a Foto: • """' 

Universităţile îşi vor 
reglementa prin contracte 

relaţiile cu studenţii ,, 
CONCURS DE 

ADMITERE 
Instituţiile de tnvăţămînt superior 

vor incheia, Tnceplnd cu anul universi
tar 1999-2000, contracte cu studentii, 
cu autorităţile locale şi cu alte pâr
soane juridice sau fizice care au legi
tură cu procesul de tnvaţamTnt, pentru 
reglementarea aspectelor financiare 
ale acestor relatii, se arată rntr-un 
ordin semnat, de catre ministrul 
Educa~ei Naţionale, Andrei Marga. 

intre universităţi şi studenţi, fie Tntre 
universităţi şi alte tipuri de parteneri, 
iar condi\iile vor varia Tn funcţie de 
obiectul contractului. 

Aceste contracte urmăresc si 
apere şi să prorrtoveze atit Interesele 
universităţilor, cft şi pe cele ale stu
den~lor, fiind o mAsur~ de adaptare a 
rela11ilor dintre mediul universitar şi 
exterior la condiţiile economiei de 

A 

"LA IZVOR DE CANT ŞI DOR" Lipova '99 
Duminică, 5 septembrie 1999, 

Casa orăşănească de cultura din 
Upova a fost gazda celei de-a XIX· 
a editii a festivalului-concurs de 

- muzică populară .La izvor de când 
şi dor'", la care au participat 20 de 
tineri interpre~ din judeţul Arad. 

Juriul festivalului, compus din 
personalitaţi ale vieţii culturale şi 
artistice din Timişoara şi Arad (prof . 
Gelu Stan, redactor muzical la 
Radio Timişoara w preşedinte, 
Daniela Mihai - redactor muzical la 

Radk) 1imi~ra. Petru Gherman -
primarul oraşului Lipova, prof. 
Gheorghe Ftueraş, prof, Marioara 
Miclea • Şcoala populară de artă 
Arad, prof. Elisaveta Rudei w 
Şcoala populară de artă Arad, 
soliştii vocali Ştefan Muntenaş şi 
Viorel Budugan) a apreciat calita~le 
vocale şi repertoriul ales de fiecare 
concurent. acordand trei premii în 
valoare de 2.000.000 fel şi cinci 
menţluni. Ferlcl~i caştlgători sunt: 
Elena Suba • premiul 1, Tiberiu 

O tiO(Ifl SCOALĂ 
" A POSTLICEALA Iti ARfiD 

In peisajul !nvăţămantulul par
ticular din Arad a apărut o noua 
şcoală postlit:eaiă. Ea fiinţează, 
din aceasta toamnă, in cadrul fun· 
daţiei .Hellyos• şi va fi condusa 
de cunoscutul" profesor Sergiu 
Coclu, care a avut amabilitatea 
să ne ofere mai multe amanunte. 

- Domnule director, tn 
primul rand, care sunt specle
lldrlle 'colii? 

- Pentru Tnceput, această 
fCOahl posUiceală va avea şase 
speclalizărl: • agent vamal (25 

calcul 
tariat 
locuri). 

agent comercial (25 
• funcţionar bancar (25 
• depanator tehnică de 

locuri); * blrotlcă-secr~ 
locur11: • broker (25 

- Când se fac Inscrierile? 
- Perioada de Inscriere este 

intre 20w25 septembrie a.c. 
- Ce acte sunt necesare? 
- Actele necesare pentru 

- Se pot Inscrie candida~ cu 
sau fără diplomă de bacalaureat. 
Admiterea se face Tn ordinea: 
candidaţii cu diplomă de bacaiauw 
reat (dupa media la examen), 
candidaţii fără diplomă de· 
bacalaureat, Tn ordinea mediei 
celor patru ani de liceu, in limita 
locurilor disponibile. Candidatii 
pot opta pentru toate speci8-
UZ1rile, tn ordinea pref~rinţelor. 

- Care vor fi taxeltr de 
plarizere? • 

-Taxa de şcolariUre nl4t de 

220 dolari, in lei la 
Modalităţile de plată sunt Inte
gral, In prima tran,ă, cu 10 1~ 
suta reducere, ln trei rate - prima 
rată !a Tnscrlere, reprezentând 40 
la suta: a doua rata In luna Ia
nuarie, reprezentând 30 la suta; 
şi a treia rata in luna aprillt. 
reprezentand 30 ia suUL 

- Care va fi finalitatea 
otudlllor? 

- Durata de şcolarizare eol4t 
de doi ani (forma de lnvA\ilmilnl 
seral). Şcoala ara aviz do 
funcţionare de la Ministerul 
Educa~ei Na~onale fi se va fina.. 
6za cu examene de absolvire, Iar 
diplomele vor fi eliberate de 
MEN. 

Boia - premiul il şi Letiţia Juij • pre
miul III, to~ din municipiului Arad. 

Merită să evidentiem eforturile 
făcuite de organizat'ori, Casa de 
Cultură, prin d·l Ioan Codreanu -
director, care au căutat şi găsit 
sponsori pentru a sprijini financiar 
această manifestare folclorica. 

Mulţumim pe această cale· 
tuturor celor care ne-au ajutat 
material, fară de care aceastâ ma· 
nifestare nwar fi putut avea toc. 
VLAD GHERMAN, LIPOVA 

La Universitatea de 
stat ..AurellTiaien" -AU INCEPUT 

EXAMENELE 
DE ADMITERE 
LA FACULTATE 

Ieri au inceput examenele 
de admitere la profilurile eco. 
nomlce ale Universităţii 
,.A urei Vlaicu". Faptul că la 
• Vlaicu" studen~i sunt scutiţi de 
taxe la care s.e adaugă 
pregătirea foarte · bunA a 
cadrelor didactice a fâcut ca 
elevii absolvenţi de liceu să ia 
cu asalt Universitatea de stat. 
Astfel, la profilurile contabili· 
tate şi informatică de 
gestiune; Finanţe asigurări au 
fost nu mai puţin de 300 de 
candidaţi pe 72 de locuri. 

La inginerie cel mai solici~ 
lat profil a fost .,Tehnologie şi 
Controlul Calităţii Produ· 
selor Alimentare". Cei care 
nu vor .reuşi' la profilul dorit şi 
au obţinut media minimă 5,00 
pot opţa pentru Colegiul 
UniversKar .Aurel Vlaicu' we 
are specializările economic, 
textil şi Industrie Alimentară. 
Cei care doresc să se Inscrie 
sau Să susţină un exam~n la 
acest Colegiu Universitar (cu o 
durată de !(ei ani) o pot face 
Intre 16·20 septembrie, intre 

orele J!-14 III . De~llll!ltul 
Unlverşltllll .Aurol Vlalcu· 
(Calea Aurer Vlalcu), P~m 
că la acest Colegiu se va per
cepe o taxă de cinci milioane. 

Examenele vor avea lOC !li' 
zilele de 22 şi 24 septembrie. 
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lllalil· 
Contractele vor ft lnch•late fte 

Toţi studenţii vor semna cU unlver
sH~ţlle, contracte de studii, burse şi de 
cazare Tn cămine. Aceste fnţelegerl 
contractuale au, ln mare, aceeaşi 
structunl, stabilind drepturile ,1 obil· 
98\ille părţilor. precum '1 condi~ile de 
furnizare a serviciilor (studii sub .. 
venţionate aau cu taxA, cazare, alte 
facilităţi). Contractele cu studon~i sau 
cursan~l vor n ll1 prealabil discutate cu 
reprezentanţii studen~lor ln senatala 
universitare şi avlzate de biroul ex.au• · 
tiY al acestora fi de oftcilleju~dlce. 

fnscriere sunt: • copie diptomă de 
bacalau~t sau copie după foaia 
matricolă; • copie certificat de 
na~tere şi casAtorie (dacă este 
cazul); • copie după buletinul de 
Identitate: • adeverinţă medicalA 
(din care sll rezulte eA este clinic 
sănătos) de la circa sanitară sau 
medicul de famlfte; • dosar plic. 

· -Cum oe face admiterea? 
A consemnat 

V. FIUP .___o_u_M_PI_O_BO~WI~N_. -:~~ 

TRANSANTUL DOM' PREFECT MAl FACE 
' A. . . 

UN CADOU LA INCEPUT DE AN SCOLAR? 
A ajuns cUnoscui iăptul ci, ate Mvole de ipa~ul (alt tpaţlu pre&el nu au flleut, catuşl da SA nu cunoascA Legea ft aftot eA norma dida!icA osta prim-secretar; ori chiar de ...un 

TncA din toamna anului trecut, .ce a aparţinut il'l~ăţămAntului) de puţili, si1 scadă concurenţa la invăţămantului? Nu credem asta! formată din ore fn specialitatea. comandant rus din a~le timpuri, 
actualul prefect al Aradul~l duce O lă fOStul Liceu Sanltl!lir pentru a liceul nostru, noi realizandu-se Credem, tn schimb, cA domnul obţinuti prin licenta. precum '' când totul era poslbll. Ceea 'Ce 
campanie .tranşantă", atât prin face biroul! pentru aligtljA~I fi...,, Integral toale clasele, aUI! la prefect a pua din nou problema In din ore la disciplinele tnrudlte pentru a ,revendica' o clădire, !re
mass-media,<:!! şi la nivel politic lUI, d&cl - conelulle laQici • cursurile de zi, cât şi III cele <It atilu•i deja caracteristic. Altfel, menţionate In loaia met!lcoil!. Cu buie sA recunoaştem că este mult 
pentru ca cel In drept, In speţA Universitatea trebutol U seral, şcoala profesională, de cum să ne explicAm laptul câ precădere se acordl ore utulllrilor prea puţin. Noi dorim să 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Rdnlsească cllldireâ respecHIII. ~cenlcl ŞI şcoala postliceall. domnul senator FlOrin Bogdan cu grade didactice din şcoală. lat colabor6mpu Univen;Katoa ,Aurel 
Arâd, ~â_ renunţ-e la clădirea Tri Şi unde sa intte1 Firesc, rn dâdi- Ceea ce dovede,te tA exista o folos~1e ~~ dumnealui denumirea normele disponibile ae ocupA prtn Vlalcu· şi chiar colaborăm trlw 
care luncţloheazii llc~ul nostru • rea Grupului Şcolar de Industrie cerere socială reală 'i pulllmieA de .Liceu Agricol', cAM In Ar9a concura de tltulaHtlrt uu plin miţtnduole elevi şi cadre didactice 
Grupul Şcolar de Industrie Anmentanl, unde insii toate sălile deoarece hidustrla A«illentară nu nmi există un esemenu liceu? eu~llniNI. bine pregătite. Am dori sA 
AlimentarA Arad • lli favoarea ~un\ ocupate de la ora $ Domnul preltcl chiar ar~ !NI• colaborăm şi In domenii cum sunt 
Un1versit.ăţil "A.urei Vlaicu" care difnineaţa, la 8 sea·ra. N!ti nu se buh il '"' despre această prac- cercetarea sau &faborarea de PIQ· 
funcţiolieazâ âcom, predominant, pune problema ce se ve -Tntftmpla tlol 1eg&lă care eate ln u.t ~~ ta grame sau do manuale. Det nu 
!n spaţii obţinute tot de la. cu această 'coelă. tlar, noi am llteul Econonllil, •1 la · suntem naivi să acceptăm nici 
învăţământul preuniVersitar. âflat că atunci domnul prefect este singura i Jn acest , ae 1 Unfvtt~itatea ..Auret V1BICU". măcar e coabitare parţial .. tempo~ 

Consecvent, domnul prefect a găsise o solu~e miraculoasă: d6s· moment şi va rămâne lllcă aşa, de pr~zMţ& ,rUŞinon .1 (lonlorni actelor pe eate le reră In aceat spaţiU te ni> apaf11ne 
călllat nu numai prin presă să-'i liinţarea . singurului liceu de tn\r-o zonă precum cllll a regtllt~bllâ 6 Liceului Agricol tn deţinem, Şcoala Normală de drept, Tntrueflt cunoaştem bine 
atingă scopul "tranşant", el ~~ prin lndus'trle Alimentară din judeţ si Aradului. centrul Atedui\Ji". DaT, nOI, · funcţtoneeZI Tn f.lce--t local, sub taf:tlca .capului de pod~! 
dezinformarea ministrului eduw mutarea claselor prin diferite Tran~Srftul di::Hiin prefect~~ cei ObişnUiţi oe acum cu BceilstA .. dls- diferit~ denumiri, incA de t• . Aroument~l cutn el _..*ti 

.---.·~_::::~,..;:.'
-;!.. 

caţlei naţionale, prin presiuni şcoU, ceea ce este absurd, având Ci vor, neapărat, aceasta clădire pută" ce ttr'tde !!h' ~e et&li'rir:~i:e, sfftr~fh.JI secolului trecut. ~du! de ClAdire swar preta foarte bine ca 
asupra doamnei inSpector general Tn vedere tocmai unicitatea pro-. âi' trebui să· citeasca, mâl Tntâi nu rie ni ai mirăm de nimic! lntabula~ dateaz~ dft'l ~9~0 •. cAM -sediu de universitate ni se o31.,11"~->. 
şi a· intregii conduceri a filului. lntersant este faptul el Legea lnvAţămAI1tutui, amt Pe tefl Interesant faptul dl dorilli'tUI pre- ,coala ere Gir'nrit!l.tlul Jo,lf nedemn atât de s~ W.iVe•rsi-
lnspectoratului 'şcolar Judeţean. aceste campanii fmpotriva noasw veche, cAl~; pe cea recent amenw rect, care ar h"ebui e:A lle aparAW Vul~~. Doar pentru. âl'll (114&- tar, care. ar trebui el"' 
insă, suntem convin'i că această tn1 au fost 'i sunt pornite de dom- de!ă, promulgatA de pre,edlntele torul legii In judeţ, n l>&lf! că li-o 1951). In cea moi neagil gullor al nwtţtmAillului preunl-- ti 
conducef8 va acţiona şi in contiw nul prefect fie ln perioadele ln României la 3 august 1999, în cunoaşte. Astfel; dân-sul s~ P~- perlol!ldA a stalhiismu_lul .. aut_O· sltftr, M i)e:plfti'erei sale 
nuare in respectul legii şi că ne va care noi trebuia sA facem inscrieri care se stipulează extrem de clar ocupă de numârul cadr~lot de hton~. Slei a fUnctiOfftrt 1=acuftatftâ. studenti, CAt •' de 
sprijini, punând in prim plan p~ntru noul an şcolar, ne atunci ~ toate ctădirile ce au ,aparţinut industrte âthlle""ntarâ titulare tn de M~l!fcil'rA ve\enneră pentru ~~~ '' &1 Stittulul 
interesele Tnvăţamantului pe care când urmează să se întocmească rnvatamantului preuniversitar si Tn liceul nOStru. Oacă lrlformatie Cum care însă nu existA nld un act pl'ftl fn numele cadrelor d~~~~~= 
il reprezint~. t.a un moment dat, f11.anurile d·e scolarizare pentru Prezent st1nt fOlosite de alte Per- .cli âtn avea dOar un singur tnutar câre acttftstă ctltdl,.. sli-1 fi foat de la Grupul $001flr dt! ti 

aceas~ă campanie impotriva viitOrul an! oa: şi in acest ari, ca soane, fiZice sau juridice, trebuie 1-8 fost fumizatl!i ae cineva, rfl- atribuitA vreodatA. t)ed, cUlci albi AllmenterA.A.red. 
şcolii noasb-e. a fost atras ~i dom- ţsi Tn precedenţii, propaganda retrocedate prin proces verbal j>ectivull·â ăez!nformat. Prlntr-un ttJ~~rar 3ce8_â\_l .. ,. _ P~0t.~O·!~ nul primar V&lentin Paul Neamţ, negatiVă care ni s-a tacut, precum âcestu1a. Delegaţia Frarlament w ·scurt apel 1"8 Statutul cadrelor o fi ttx1Stat vreun ttrof. GHc: Ru.HE" LAZc.A 
care declara pr~sei că Primăria şi lipsa de susţinere din partea M.E.N., care "ewa vizitat · didactice la }.Jormele M.E.N., ar de te miri ce POSTELNICU 
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"CHIAR DACI ADEVIRULISTA DOARE: BANIIjl 
PIMÂNTUL SI SE~NVÂRJI .. N CONTINUARE:~; 
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Banii au stirnit intotdeauna oamenilor sentimente de 
/a bucurie fi exaltare până la Invidie fi ură. fncă in urmă cu 

de ani comorile erau căutate cu infrigurare, strălu· 
cirea aurului intunecând de multe ori !ji cele mai luminate 
minţi. Averile, moftenirile sau Câftigurlle mari au dezbinat 
multe familii, făcând chiar fi fraţi/ să se dufmănească. 

In zilele noastre, poate mai mult ca niciodată, banul a 
devenit monedă de schimb pentru tot ce este material. 
"Ban/ să ai, că restul vine de la sine/ ... ", par să spună 
figurile sfidătoare ale imbuibaţilor care s-au îmbogăţit 
peste noapte din "ţepe" de sute de milioane sau din furt. 
Problema cea mai mare este că, foarte mulţi tineri se 
visează In această postură, având tot mal puţină incredere 
în societatea noastră care, de cele mai multe ori, la ieşirea 
de pe băncile le Oferă statutul de ... 

· sau_ poCIJer 
O mare parte din tinerii 

liceeni şi nu numai, crează Tn 
minte planuri naive, gen 
.castele de nisip': "daci o să 
câ,tlg la Taleeurobingo ••u 
la Loto, ce-o aă fac cu 
banii?" •.• lată ce ne spunea 
Alina B. (17 ani): ,.Dacă at 
câştiga la Tele-bingo ar fi 
excelent. .. In sfâ"H af putea 
să-mi cumpăr ce vreau şi nu 
m-aş mai duce la facultate. 
Aş deschide o afacere pro· 
prle ... " Dorin S. (25 ani) 
gândeşte cam la fel: "Eu nu le 
prea am pe astea cu blngo, 
dar joc in fiecare săptămână 
la LOTO cam de 50-100 de mii 
(!) '' poate o aă·ml cadă 
norocul odati ,.Tn cap". 
Primul lucru pe care mi 1-a, 
lua ar ft o decapotabilă, chiar 
-dacă ar fi mijlocul iernlllll" 
Alin C. (21 ani) este un Tmpă. 
timit ai jo~urilor de ooro~: 
,.Le-am Incercat pe toate de la 
(Uietă pAnă la pokerele 
mecanice. Vrăjeală curată!. .. 
Să joci un poker, un reml .au 
un .,21" eu bileţileate cel mal 

1 

"un 
nu se poate să câştig. 
ales că norocul e de partea 
celor Inteligenţi ... Chiar 'i 
atunci când pierd, mă aleg 
măcar cu o bere, două de la 
lnvingător. Asta e: "chhir 
dacă adevăru' ăsta doare, 
banii fac pământul să ae
nvârtă·n continuare" .. cum · 
cântă- La Familia ... " . 

Banii sau scoala;t 
De multe ori s~lariul, cât ar fi 

de mic, oferit la un loc de 
muncă, este mai ademenitor 
decăl continuarea studiilor. Mai 
ales atunci când greutătile 
materiale au atârnat greu in ba
lanţă. Astfel, studiile sunt lăsate 
.pe mai târziu" rămllnând In 
marea majoritate a cazurilor 
doar la stadiul de vis. Marian L. 
(18 ani): ,.Suntem patru fraţi 
Iar mama este şomeră de 
ceva timp. Tata are un salariu 
mult prea mic pentru a ne 
ajunge. Aşa că, deocamdată, 
voi amâna pregătirea pentru 
facultate. CAt pot •t vre11 ai 
ajut ţii eu in casă ... " 

Daml de companie._ 
Trist este că multe fete 

i•"*ii·1' 1 
·- · IPONSOBIZAT DE MAGAZINUL IJIG Sli'IAR 

DE PE 1-DU~ IEVOLDTIEI NI. 24, LI PODGORII 
~--lllillli!l8"""'1r -~~ ~le Intreba~• din 111/onvl oom;vrsvlul şt pute~ 

In posesia premlilpr .~IG STAR'. Scrlşorile cu rŞspunsul 
le aşteptăm pe adresa 11-dul Revoluţiei nr. 81, secţia Tineret 

AD~VĂRI,J~. illll 1• sediul mage~lnului ,BIG STAR', Bd. 
Revoluţiei nr. 24, la Podgorlfl, A~tllptam acriaorlle vQ&stre In 
perioada 1-15 septembrie a.c .. 

CONCURSULUI 
· Tragerea III sorţi efectu~tă la 

inceputul lunii septembrie, in con 
"Big Star", a ad\IS un nou 

~li!~ al oelabrelor produse blue-
oferite de .. Big Star" si 

.. A~evlrul". Astfel, câ,tigătoare'a 
concursului "Big Star" se numeste 
Stecli Emanuela din Curtici, sir. 
Grănooerilor nr. 33, are 18 ani si este 
elevA. Fericita câ,ligătoare este 

~!ii!I">JI~~Iată la magazinul "Big Star", B
'"'''0"'''"'i nr. 24, la Podgoria, Tn 

---~- .. :. -·, . 

f""''i~,:~~~· de azi, puteti duce 
scrisorite voastre cu taloanele "Big 
Star" 'lla sediuii'III!IJazinului, 8-c:tul 
Rev()luţkoi nr. 24, la Podgoria, sau 
aşa cum v-.ţ; oboţmuit deja la sediul 
redacţiei ,ll.devlrul", 8-dul 
RevolUţiei nr. 81, ..,.,_ --..ul 
"Big Star''. 

. ·:f' 
·· .. 

visează să ajungă manechin, tru a scăpa de lipsurile materî
fotomodel sau să îşi gă&ească ale. In această postură este 
un bărbat cu bani, lăsând orice Corina M. (23 ani) care ne 
sentimentalism de o parte. spunea: "Soţul meu este plin 
Denisa G. (16 ani) ne-a oferit o de bani şi chiar dacă nu-l 
declara~e uşor naivă: "Vreau Iubesc şi viaţa cu el este un 
să am bani, să pot să--mi ofer chin uneori prefer să stau 
o viaţă fără lipsuri. Facultatea acasă fără griji, decât să 
este un snobism invechit. O lucrez intr-o fabrică la normă. 
lnutilltat<>. Eu voi fi mane- Soţul meu ştie că nu-l iubesc, 
chină. Iar atunci când voi fi dar la 54 de ani ce pretenţii 
deja celebră, am să mă mărit ma; are?l? ... Tn plus am 
cu unul putred de bogat care câştigat fi o poziţie socială 
să mă întreţină ca pe o mai bună ... ". 

De multe ori, vedem In jurul nostru intdmplări care ne 
fac să ne întrebăm dacă se va mai intimpla vreodată 
ceva normal Tn România. Mulţi dintre cel care termină o 
facultate se lovesc de imposibilitatea de a"fl găsi un loc 
de muncă. Şi asta se intâmplă datorită faptului că voinţa 
de muncă, competenţa fi pregătirea temeinică, arareori 
se Tntâmplă să fie criterii de angajare. Astfel, un absol
vent de facultate este nevoit să-fi schimbe profesia, sau 
să accepte posturi pentru care este supracallficat 

prinţesă ... " O tânără După cum a~ putut vedea, 
cunoştinţă, a ajuns .damă de banii au rămas pentru unii 
companie" agăţând sau lăsân- oameni singura valoare, elim
'du-se agăţată de italieni: inându-le pe toate celelalte in 
"Numai fraierii mai muncesc mod brutal. De la ,Banii n-aduc 
in ziua .de azi. Eu am v.reo tr~l fericirea" până la ,Banul este 
cunoştonţe (bărba_li) don ltaloa ochiul dracului" majoritatea sta
care vin regulat on Arad. Le turilor din bătrâni" nu incura
arăt oratul şi ei mă plătesc jează ~pre căpătuirea cu orice 
pe?tru asta. De mul~e ori preţ. Asta şi pentru că sunt 
leşom la restaurant Eo sunt lucruri care nu se pot cumpăra 
orgollo~! fi le p~ace să ~e cu bani şi care contează uneori 
,.etaleze cu o "topă bine • . It decăt t t 1 de 
Dacă doresc fi alte servicii mao mu _ o a_uru . pe 
preţul creşte ... Totul se dis- pământ: sănatatea, ontehgenţa, 
cută in OM" ... Fără comen- dragostea, cultura, credonţa sau 
tarii ... Căsătoria din interes este famoha. 
o altă sol~ aleasă de unii pen- OUHPKI BQI.Ifll'l 

Cosmin M. are 25 de ani şi 
a absolvit Facultatea de 
lnfonnatică din Timisoara acum 
doi ani. După ce şi-li luat licenţa 
s-a intors in Arad, căutându-şi 
un loc de muncă. Dar mai bine 
să-I lăsăm pe el să ne 
pOvestească: ,La 23 ani şi un 
pic am terminat facultatea. 
După licentă am Inceput să mă 
interesez de un loc de muncă. 
Aveam mai multe alternative, 
puteam să devin profesor, 
putem Să mă angajez la o fiomă 
de specialitate sau puteam 
să-mi deschid eu o fiomă. Asta, 
teoretic vorbind. Primele două 
nu mă avantajau financiar abso
lut deloc, iar cea de-a treia !mi 
era inaccesibilă din lipsă de fOI)-, 
duri. Aşa oă, de doi ani 

muncesc ca tinichigiu auto, 
~ştig destul de bine. dar din 
păcate, nu asta mi-am dorit Să 
fac in viaţă. lnfonnatica este un 
domeniu de activitate In plină 
ascensiune. Lună de lună apar 
programe şi soft-uri noi, dacă 
pierzi contactul o perioadă mai 
lungă, este foarte greu să recu
perezi." 

Acesta este un exemplu 
care. din păcate, se genera
lizează. Nu vorbim aici doar 
despre tinerii informaticieni, ci 
despre aproape toţi absolven~i 
de facultate, care, In conditiile 
unei pieţe a forţei de muncă 'cei 
puţin firave, se văd Impiedica~ 
să"'li valorifice cunoştinţele ecu
multlte pe băncile facultă~i. 

$TEFfiH TODOSI 

CEL MAl BUN 
PRIETEN AL TĂU! 

AM CELE MAl STRANII PIESE HIP·HOP" 

tammlmiEDm 
Intrebare: Care 

au pus b;IJele cunoo
hlp-hop românesc, 

.,~ .•. \Numeoelul real este Bogdan 
are 25 de ani. 

eete originea ctlnelui Malamlod de Alaska? P::~~~:~:~ său apare pe 
at multor trupe cunQtoo 

dintre care putem aminti 
B.U.G. MaRa, La Familia şi altele. Acum , ... 
lntemalat şi el o forma~e. Methadon 3000, care 
Tşl va scoate pân~ la atiflltlil -tul ilO 1111 
album. 

· Cele trei mari premii sunt oferite de se 
Speed Partner Nidl;lc ~~~1008 
'li f!tx 057147366Ş), .. 

- Sleak, toatl lumea file ce muzică filei, 
dar prea puţini ştiu ce muzică ascul~ ... 

- ln general ascult hip-l1op american, fiiii, cw 
~ Jaz;. jazz-rock şi drum & bass. 

Cel mai bun prieten al "" se va sjmţ1 
bine el~luri de noi! T oimHeţl răspunsurile pe 
adresa: B-dul Revolu~ei nr. 61, Adevărul
Tineret, penllu .Cel mal bun poieten al 

- Trupa pe care o fonnnl lmpreunl cu 
Vexxatu Vux " numeşte MetlladQn 3000. 110 
ce? 

--3000 este o subslafl\ă care se 
admlnislrează ~~ Q&!lr99uri tăul". · 

STAR" 

., ·-.~ ._ < 

· Aradul • locull Jl 
tară la dans modern 

l'elma\i3 Q& dans modem a PalaliJiul Coplloo' 
Atad, condusă cu competenlă şi dăruire Q&_ (jejio 
<UlOSCUia şi apreciata prol. Cosma M~ a Pili'· 
tlcipat recent la concursul de <J,ilfts IIU,lll"n • 
NăiiOdari 1999 lOlde .... da~pe koo.oll. \..<1 ~ 
ronws au participat loo:njioţlf \lin ln\JiliiQil ţală. lllll· 
~ sll '!<' -~ ~ 11**!111' ~ <lt 
JlllU. -- . ---· 

· Yl!.~ deo!;aţit t-a avut ~ de <lilf8 
!lfJ!I!!Ifi .flrlachino", cat~ ~ IHV. «!fQ ij Ul 
~ICilală <;li pgrticipe in ""li mult@ ~--

A"'!§t~ rezultate sunt 1'01:\\11 munojj s~rillilii 
depu>;4! 1;1 w;est cerc alât de Pmf. ~ li\! 
~ de CWiii care a~ pasiune P"''lru ~-
. fi~ ~stă cale '!df:esAm in>'i\il911 ~ Q& a 
$e ~a 1;;1 acest cerc, precum şi la <!!\Il cerCUJi 
car@ !unc~onează in ca~l'\ll Palqt~lui Co.llii!W, 
ava11<1 astfel posi~ilitllleq de a cAlca pe unnele. 
co~. care au partk:ioot la~ mw.o~. 
cât Şi lq aijelll ~\Il. lf\ ~il)! ~ ii\9@\Y! 
"%Iru· . . . 

1 .·· 

mulle de SP\1!1 In 8CEI(II!. 
n~···-.,..,, dar lucrul cel ~ Impar

, pe cari' nu ~eb\lie Sl!4 ui\j\i. 
eşta ca decizia de •·V tnceps v~ 
Sl!lluU\ lţi apal\inf in lntniQima ~ 
nu trebuie si o laci (iiU sa nu O 
ladl numai Pll!llfu ca ''' vor .. 
(oricine ar fi Qi). Da~e o int4inlni 
sau un strut Pili si) nu wloă CQI\· 

seoinţş, un act sexual @re in!QI· 
~a Cll~cin\~ "'i\llllll vW ._ 
~are, ~~· 'iau ~!lihio;ii. · 

Cjl ro;ij llil\11 i§la ,.. '14 ~· 
din timp, <t~ c~myn ~cqrd Gll 
~. ~·. ~ ctn!l şi .... 
se va intampl~. Pacii sunte~ 'lflliin· 
dQi preQăli\i. veţi "'"a timp slj ll!i\i 
IQale mă~uril~ de pfec~uţio nego
-~~. olâl Renlru ~ ~<i~ o sarcini · 
n~qolili (o ~m~o11 po~l~ rănW\11 
în~ărcinat@ <;~i~r de la primul ~ 
s~y!ll. n~ ui!;lljj. 1"\1 ~ o boaJ;O ~ 
transmitere pe cal~ ~exuală (in 
urma muri). O!iee 

'. _ •. ,.\. 

~~- ~!HValiVIOIMI ~ 
In plus, vei' ave~ Ump şi al vi 
Qbişnuiţi flU ~~a. " va pregati~ 
~. - IlO '14 v' ajt.&W, ii 
va liimW ~ 1n larQill vo•n. 
MajQ~ adat;j~ .. o 

ed8vifala PIOblioui in logăwtt w 
IQcui "' Cillll ~ ·""""""". ptil\11 
e~t sexual (ba chiar ~ pe urml-
\oruO- Nu n~tQiiJ&I' "'"' a>~>ttt 
ilancneta din ··P•J• a mii,inli 
~trin~l"' MI• fi\,ijQric, o i<l;lo 
PfP<ISii\. ~ '""\Q\1 illi\11 1-" 
tt.oal Qe Y11 IIQII!II <t~ cjrcula\ill) v<4 
~ printr'\1(\ ~ .. <lg O<l<litat" 
III p!r.to. in ni&i 1111 Cl!i "" veţi rw.qi 
~a vă sin'\i~ in l'!rgul VQ;tru. Cea 
m~ bună tctee ~ ~ă fi~ în.tr·t!flloc cu 

~· ~nli\i <J<iia lamilianza(i, unde 
11\1 oi=oţi sa fiii su~i ~ undo '14 
R«te\1 ~~~pa 
~~~~- . 

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

• 

. ~ ... ·. 
,• 
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a Uniunii Naţtonale a Cadrelor 
Militare in Rezervă si in 
Retragere a luat şi ia atitUdine 
fermă faţă de amplasarea unui 
parc memorial al reconcilierii 
romane-maghiare in centrul 
municipiului Arad. 

. Organiza,ia noastră a mai 
publicat in ziarul .Adevărul" de 
Arad, punctul de vedere in legă
tură cu readucerea si ream
plasarea. monumentului' ridicat la 
~mm~a~13gen~ 
raii, condamna~ Şi executaţi la 
moarte in urma sentintelor 
Tribunalelor Militare lmperi~le la 
6 octombrie 1849 pe locul unde 

. a fost amplasai pana in anul 
1925, cănd din ordinul primului 
ministru al vremii, d-nul I.C. 
Brătianu a fost dezafectat. 

Statuia acestor generali, din 
care numai doi erau de na~onali
tate maghiară, este socotită de 
vecina noastră Ungaria şi 
maghiari! din diaspora .statuia 
Llbertaţil'. Noi, romflnil, ne Intre
bam despre ce libertate este 
vorba, deoarece surse istorice 
europene şi intem~le scot In 
evidenţa ca aceşti generali. 
folosind o politica na~ailstă de 

necon 
românilor majoritari din 
Transilvania, care doreau să-si 
păstreze fiinta natională, acesti 
generali au tfecut ia masacrarea 
m masă a romanilor. 

Istoria scoate m evidenţă că 
pentru neacceptarea acestui 
deziderat au fost exterminaţi 
peste 40.000 de romani ardeleni, 
printre care femei, bătrăni şi copii 
tn majoritate, iar peste 200 de 
sate cu biserici. şi mănăstiri au 
fost raşe de pe suprafaţa 
pămantului. 

Cedarea primului minstru al 
Romaniei In faţa arogantului prim 
ministru al Ungariei, care a sfidat 
deplasarea in capitala Romaniei 
- Bucure~ti, este un gest de 
bădărănia, chiar dacă vizita sa a 

·fost particulară. 
Probabil ca la şcoala pe care 

a absolvit-o a lnvăţat ca 
Transilvania este un teritoriu care 
Ti aparţine, contlnuand sa 
jigneasca poporul roman majori
tar, crezand ca pană tn anul 
2005 Transilvania va fi atipita la 
Ungaria Mare. jignind şi memoria 
revoluţionarului transilvănean 
Avram Iancu, simbolul anului 
revol~nar 1848. 

-----~ ... - ____ ::-s-.~-· 
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despre ce recondliere este vorba 
intre românii majoritari si minori
latea maghiară, care prin voia lui
Dumnezeu ne-am născut şi con
vieţuim pe aceste meleaguri. Ce 
doresc acestia? Să legiferăm 
istoria Ung'ăriei pe teritoriul 
Transilvaniei, prin reamptasarea 
unor statui şi monumente, pro
mand de avantajul că au fost 
primiţi in NATO? Propunere 
ambiguă şi de monîent, băjbaiala 
primului ministru roman care pe 
moment nu a tras concluzia că 
problema reamplasării acestor 
statui şi mooumente nu fac parte 
din traditia cuHurală a Aradului, 
iar Monumentul celor 13 generau 
marchează strict intr-un fel ~ 
voluţia maghiară şi nicidecum pe 
cea romană. De aceea, organi
zaţia noastră sugerează d~lul 
prim ministru al Romaniei şi aco
liţilor săi să transfere de urgenţă 
In Ungaria statuia acestor gene
rali P.,ntru a da posibilitatea per 
+pula~ei maghiare ca tn martie 
2000 să aducă. elogii acestor ,.._ 
voiuţionari, reamintind 
autorită~lor maghiare, Tn frunte 
cu pr1mul ministru, care s-a simţit 
bine tn Transilvania, ·la 

Românul a fost dintotdeauna un om 
credincios. A frecventat biserica din chemare 
sufleteasca la bucurii, la durere. la necazuri. 
Nimeni n-a Incercat să-I indepArteze de bi
serică pentru ca românul de ieri ~i de azi ştia 
ca .Mama Biserica" n oaoteşte, 11 uşurează 
durerea şi4 Indeamna pe cărăn bune: 

de mercenari" balaoachesi au fost împinse · 
către curtea bisericii, dar minute intregi s-au 
auzit vociferărl, strigăte şi lnjurături ca la ~ 

Mai zilele trecute am fost la vechea 
Catedrală a Aradului pentru a asi~ta la 
parastasul unui d:stins arădean. Ceea ce am 
văzut acolo intrece orice imagina~e. fie Elll şi 
din domeniul filmelor de acest gen. Am văzut 
p slujbă deosebită şi un cuvânt aparte rostit 
de catre preotul Eugen Crişan, care a impre
sionat onorata asistenţă din biserică cănd s-a 
trecut la împărţirea pornenii, însă au navartt 
pe uşa laterală dreapta grupuri de ţigani şi 
pirande care s-au repezit să apuce tot ce le 
ieşea In cale, folosind UD limbaj extratrivial, 
demn de o şatră aflată oriunde tn afara bi
sericii. Una dintre pirande a venit lnso~tă de 
şase puradei de diverse vărste. care apucau 
din mainile celorlalţi care asistau, colacii, 
lumânările. cereau să li se dea şi numerar, 
ba vreo doi mai răsariţi dintre puradei $Clici-

<;Ortului. 
A Urrl)8t apoi desfllşurarea unei cununii 

religioase. cu invitaţi_ sosi\i in maşini şi, 
voind să văd şi partea a doua a cornediei 
balaoacheşilor, am rămas In continuare. 
Acelaşi preot a săvăr,it şi cununie, in 
acelaşi fel maiestuos şi duhovnicesc, 
Impresionând pe cel ce asistau. Dupa dan
sul nup\ial, asupra tinerilor şi n3Jiilor s-au 
aruncat moneda, prin care se cerea provi
denţei să dea tinerilor o vială îndestulată. 
Dupa primul pumn de bani arun~. şleah
ta de balaoacheşi s-a repezit spre a-i 
culege de sub picioarele âsistenţei, ale 
nasi lor si ale tinerilor insurătei. Hărmălaia · · 
isca ta a' depăşit ori~e limită şi cred ca asis
tenţii au rămas c~ acelaşi gust amar pe 
care TI am si eu. 

Biserica nu-şi poate inchide uşile pen
tru nimeni, dar tQţl cei care intră trebuie să 
,ue că aici este un loc sfânt, un loc de 
Inchinare, un loc de reculegere şi înălţare. 
Nu ştiu ce măsuri s-ar putea lua, -Qar. cred 
ca gardienii publici ar putea stavili năvălirea 
acestor cete de haidamaci In Sfintele 
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Mu~eş. că aceste teritorii nu sunt 
ale Ungariei, ci ale României. 

Sugerăm să se meargă in capi
tala ţării, Bucureşti_ să-şi ceară 
scuze pentru gafa făcută, iar 
pentru trecutul istoric să-şi ceară 
scuze duble pentru masacrarea 

romanilor din Transilvania, unde 
erau de drept stăpani, numai 
pentru motivul ca erau romani, In 
cazul ca nu 5e va ţine seama de 
protestele noastre de către actu
ala putere, care foloseşte toate -
mijloacele, inclusiv UDMR-ul. 
pentru a se men~ne la putere, 
oi9anizaţia noastră va ieşi fn 
stradă ~ nu vom accepta ream
plasarea acestor statui sau rron
umente in municipiul ~. iar la 
protest vor participa toţi cel tn 
care va bate o inimă de roman. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu. 

P~edlntele 

Organizaţiei Judeţene Arad a 
Uniunii Naţionale a Cadrelor 

Militare In Rezervă 'lin 
Retragere din M.Ap.N., 

col. (r) CONSTANTIN FACEA 

că nu-şi pot satisface 
nesă~oasele pretenţii, un puradel de 1Q-12 

declara In Sfilnta Biserică: .. IIC88Sill nu~ 
. pomana·. Cu foarte mar~ greutate ,.trupele 

i'-"'~ 

liliMrici • Neam~~:~;~~Ăc:uRARII.I Speranţa, doar in rugăciune. 

Mă nume~c Geo Galetaru, 
am 51 de arii fi sunt profesor 
de limba franceză in satul 
Dudeştii·Nol (lângă Tlml· 
şoara, unde, de altfel locu· 
fese). Intre 1en fi 1992 am 
fost profesor la lgrif, unde 
sunt că&ătorit ti revin cu 
familia, la fiecare sfârşit de 
săptamana, In casa părin· 
teasca-a SO\IIIi. Sunt autorul a 
6 volume de p~il. 11!1' In 1996 
am obţinut Pr\lffilul de poezia 
al Festlv@lului naţional 
,,Lucian Blaga". Am publl~t 
91 numeroase articole (Iri· 
,.RenafiOrOI Baniiţeanl", 
.. Naţlunu", "Romania Ma,.• 
'' .. Politica"). Am ajunş •• 
clteşc zlorlll .. Adevarul" dll 
Arad (o publil'lllle qxcelontit), 
datorlt6 faptulu ej merg aclo
sea la Munor ti lp llecuslglu, 
unde am ruM· llotul nfpoa"l 
mele mii "llimerilew" slip
Umânal cu acea§tă fl!rmidl• 
bl~ publl~; Cllrt, In opinia 
mtll • .,bllle' de departe mul'
ziare cu l{rt>lt~~l, c~ "' IJ, 
.. ~asfl mq1 man . 

1119~""" !!IWIII8rtla lial"ll• 
M Dvs. e~le i~ cQnşens Gll 
col!cepţillll ml'ltl, "'· supullf 
;tllln~ei DY!i· dou;l artlcole, in 
perspectiv~ unei publlc;lri 1 
lor in .Adevăllll", gest car~ 11r 

fi Il-- fW mWriiiJt ~ 
minJ. 

qu !lt"_, ftfJJ!IA, tl 

fM, . .GJQ ~4&.JTARU 

ULTIMA SPEIIANŢA 
Este de-a dreptul haluci

nant ritmul In care se 
degradează lucrurile In 
această ţarăl Parcă un duh 
~ju, venit din cine ştie ce 
adâncuri insondabila. suftă 
peste toate şi tranşformă tn 
ruină to.t ce atinge. 
Prăbu,irea. ve•tlginoasă a 
industriei. girală cu cinică ire
sponsabilitate qe o ceată de 
lncompetenţi agresivi, di
solu~a rapidă şi irevocaj)ili! a 
agriculturii, marginaliz!lr!la cu 
tft:c~ di~trugAIQ@re a culturii. 
!nvă~m6ntulul şi slinătliţil, 
!tiai!! acQi\ea conturează un 
tablou 'iipocjiliptic al un oi 
IQCietăţi oruncalil într-o pro
fund~ Qirivj dll cijtrlt o 
giJvernare car_~. parcă, invtf1· 
lează mereu fi mf>reu iilltl 
~luţii pen!fu il·fi ij@p@~i p.rt~
pri~ VP.~~ţie dislru~IJVă
Pqp~latifi, llflllu~Piotli fi 
fnqro~i~ tie a~~aşl;li inl§r
minallilă illun~ţare in he~~. 
iiiJi~ fşi mili qyce zih•le, IJ1> 
iHi pe miiin~. inlr.o iOţerţilf!> 
ljişpl'rat~ de il supr;w•eliJL 
NiCI o luminiţj ~!' spera~\@ nu 
miii pâlpai~ p§ fetele iJi!>ţilor 
ll!'nsţon11ri. ţ!lr!' al>i~ i'j m~i 
t~răsc ~!',ii prifl pi~ţ{l, l'u 
AAW'îell! ~ il1 miinii@ !m · 

mai scheletice, căutând în 
zadar un kilogram de cartofi 
sau de roşii la un preţ accesi· 
· bil. Tinerii sunt absolut lipsi~ 
de orice perspectivă. i.ar 
achizilionarea unei lqcuinţe 
uu măcar a ~oei mobile 
devin!! din ce In ca mai mult 
fi mai evid11nt o dureroa.să 
himeră. 

· Pe lpndul acestui marasm 
general, care afectead 
Tnsăşi fibr~ piologica ~i 
1)\Qrală a· unei naţiuni tot mai 
opoşite şi mai resemnata, 
ştati$ticile şinuciderilor sunt, 
indiJculallil. un indiciu sinistru 
că, măcar~"!cest capitol, 
iilăm bine! StriiiiliN!!'_ privesc 
~ij turPJinQll'll şi GUrumtate, 
dacă nu chi!!r c~ milă. aŞa 
cum ~-§i 11i1Ji 1~ un bolnav in 
i'QI!nil', cjrui@ ii n~meri 
ul!im11111 p~tăi ijf!' inimii. li>i 
!Qalli h.IIJ1l!ij §@ intreab~, 
innl!l>unilil <111 ~!upoare fl 
n!'puUntă p;lnă ~nd? 

lotr-!ldl'v~r. pănă când? 
eu Ce Sl!fistical!l jlr9umente . 
var fi justJfi~jjf.li, la ~aasul 
sc~!jenţ!'i. tjji!t~ l[lrorile Şi 
malvllr~~liunile y~gr JIQiilh 
~jl'ni !!1! m~§iiVa, c~rl', jn 
goana hi!r ifldecşnt~ ~~fiii 
i>ut~r@ ~ pop~lari1J14l. ay ~1-' 

cat in picioare toate promisiu..
nile făcute celor care i·aU 
ales şi pe care. apoi, i-au 
strivit cu dispreţul lor eio
coiesc, impingănou·i la pe
riferia ş~;~c;ietliţii şi e exis-
tentei? · 

'Neindoielnic. cineva va 
plăti cu vârf şi indesat pentru 
toate, căci tptul se plăteşte 
pe această lume şi tn 
această viaţă. Neindoielnic, 
fQr\ele sănătoase ale na~unii, 
In ~tul In care vor pre

. ;ua puterea (şi este tot mai 
clar eă acest moment se 
apropie implacabil), vor opri 
această dementă a dis
trugerii. Este ultima speranţă 
care ne:~a mai rămas şi pe 
care ne-o datorăm nouă 
~. laolaltă cu !!Fia de 
g i~_şi ·-4!ţl sxpeefativa vino
vatii cai ne-a paralizat 
l'rn!rgiile ;n il ti uhimi ani ŞI 

· q~ ş nE! alătu forţelor 
poli!icl! promoţoa ale 
inl{lrl!§lllPr nPastre n~~qn 
singur11le in stilre să 
refr)rmf'~e din tem@lii soci
eta(f>a rllffiânească in pragul 
n'I!Jiui mileniu. Pentru ca isto
ri~ il~l'ştui nţam ş~-Şi 
rl!găsească, · in §f~rfj!, 
e<~den\_e!ş ei fireşti. · 

~-·· 
~it -.Atbr'· ta?tz""P""i<. ·....,._ J- _, 
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La dispoziţia dumneavoastră 
• NUNŢI, BANCHETE, MESE FESTIVE 

La preţuri deosebit de avantajoase. 
Vă punem la dispoziţie săli de:100; 30 şi 20 locuri. 

Vă rugăm să vă anunţa~ din timp pentru programare 
Relaţii/a telefon 280989 

fSOCitnnECOMERCIAlr) 
Angajează: ŞOFERI ~-

coNot1n: . · " 
• preferabil experlen.ţă pentru camion cu ghlară 

hldraulică. 

• curriculum vitae 91 ra®manck!nt da la ultimul loc 

da muncă. 

INFORMAŢII LA TeLEFON: 288130,092-826507. 
1622014) 

.-~.'( 

.~:~,~~~'~j 

'-~~>·~""'' i 
_;.:~J 

Achiziţionead --,~~'' ~""-'c::..·-~.., •_">~::f~$.tll 
LEMN DE NUC -~-·~~~:_::w'. ~:::b'n -~ 

de la persoane fi~lce ''juridice .J ~ 1 

LA CELE MAl BUNE PREŢURI. ~ ,.,;:~ . • .. , 

INFORMAl"~~=~;~!~; 082~26507. . :~ :!<r 
(5224314) 

. 

. 

MANITOBA TEl "',.:: . ~ 
TEXTILE PRODUCTION ._....,, ~~~ 

PRINTING ANO EMBROIDERY _,,_,..-. - ~~:;:r1 
2900 ARAD, STR. URSULUI :+4,., . -

NR. 21. TEL/FAX OD-40-57-250505 --- ., · 

t!~~~~!~ ~rt~r:~:':,~~:~:'!t ..... ,. ~ :.: 1 .. 
. . zk;ă bună: • abaolvent al vnulllceu Industrial cu profil · 
'lnel;anic ~ al unei şcoli profesionale cu profil meca.nic: -

S•lar brut: 1.600.000 lei. 
Citrerila ti diplomele de absolvire se depun la secretariatul· 

· societăţii. 

Interviul va avea loc Tn data de 11.09.1999, la 0111 11, . 
Telefon: 250.505; 211.950; fax: 281.32.2. 

Jl,dren: SIT- ()raului nr. 21. - . tirna7ll .",_ci~':'. _ 
'=============~~~ 

· .Adunarea Generală a Acţionarilor" a 
SC "CONSTRUCŢD RUTIERE" SA ,_ .. 

' organizează ":,~~:~;n~~S::!t:;a 1 ~dminlellatorului , ';::-~:-_,;~f:-.• 
societăţii, In condiţiile prevăzute de OG 49/1999 ~i HG t 
365/1999. Solicitan~i se vor prezenta la sediul societăţii penllu · . ~ 
preluarea gratuită a documentaţiei necesare intocinlrii 4!fm:!ai. ' ~~, ~ 
Oferta se va depune pănă la 13-octornbrie 1999 ora 12. · ~ 

lllt•...::;:::=j ~·":c~'f 
(62l .. l1.t) ;;-t:;:~ .. : __ ,_,~,-~_ f J..,...; __ ........ _____ .._ ____ ....... ......, . ·:-· ~ 

~!1.m~#a ~o-1\T2PJ 
· ANUNŢĂ·· 

CIGIJCUI'S peotl'a ocupana po.talai de IU Jla 
Concfilii de participare: . 

- ~ii superioare sau medl · 
~- · , dJ:>miciliul pe raza romunei 

· • !llagiu i'n adminislratia publică . . .. :;ţ· 
- - Mrbi!t- stagiul miliiBr satisf.!culi . . · ·.>.,':'"";,:' 

BoRcruFSul: ill>30 septemtirie a.c., la sedlbll"iimidl!t 
Tnscri.eril~ şi rigi<;Me. a bibliografie! pănă la data de 211<ot. ~-

~~ lll'diiilf>rill]M~ ~illliţ-QN!e1~12. Tat 1~ ( u va) 

:- .. ··.·. 
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(Urmare din pag.1} "scăriţa" lui de la 12 m trecând foarte pu~n prima repriză, dar totul se sfârşea la margi-
Cei 25000 de spectatori prezen~ aseară peste poartă. nea careului de 16 m. Românii, cu un mijloc 

pe stadionul "Steaua" 'i·au inceput scan· Imediat, adică in min. 37, a venit golul inferior adeversarului, s~au mărginit la o 
dările din startul partidei, destul de elocvent, mult aşteptat. Adrian Ilie a executat o lovi- apărare strictă, pe două linii, care a incomo-
dar neelegant: "pe ei,.pe ei, pe ei, pe mama tură liberă in faţa porţii, Hagi a deviat dat vizibil construcţia atacurilor pornite de la 
lor!". balonul spre colţul lung, V. Moldovan a tJ'e.. Rui Costa în acelasi ribn, parcă de tango, s-a 

Cum mămicile fotbali~tllor portughezi cut peste, "bucluca!jul obiect" scurgându.se, mers până la capă't O dată cu ultimul fluier 
au stat frumos acasă, în faţa televizorului, a apoi, încet~incet, in poarta nefericitului Baia. al arbitrului german, totul a trecut uitării. La 
rămas ca _"tricolorii" să se aru~nce spre r_edu- Era 1-0 pen~ no~ ia: tribunele in delir. • suprafaţă a rămas rezultatul, 1·1, care o 
ta oas~eţ1lor. A)Ja se face că, 1n chiar m10. 3, Cu un m!nut 1natnte de final, tot Haga a duce, practic, pe România la Euro 2000. Cei 
Joao Pmto a văzut_un cartonaş ga~ben,la un ş~t, putemtc, _dar goal-keeperul portughez 25.000 de oameni, antrenorii 'i jucătorii 
fault asupra unut Hagi care arata, de la )i't-a făcut datona. Când toată lumea a!jtepta români s-au bucurat enorm Liechtenstein 
inceput, o mare poftă de joc. Prima ocazie, pauza, mai ales că era al doilea minut de fiind 0 formaţie de amatori ~re in mod nor-
însă a venit la poarta lui Stelică, in min. 4, prelungiri, lusitanii beneficiază de o lovitură mal nu poate pune probleme 'tricolorilor'' 
atunci când insistentul Joao Pinto a scăpat liberă de la 19 m. Cu o execuţie de maestru, · ch~r . dacă ·oacă a - " ' 
de marcajul apărătorilor nostri, după car.e a Figo a înmărmurit un stadion intreg: 1-1. La''11 . J 1 b"tcasal : H 1 St pe 
• h ţaf't"b 1 ' td 1 8 lmed" 11 1- C h.- Uleru ar truut armu ram "mg e n une e, cu un fU e a m, ta, a ves tare. e g tmon... (G - ) • r - t ăt -· - ·t -. 

dar, spre u!jurarea fanilor din tribune, La pauză, iese Dan Petrescu, cel care a er"!a~•a_ sa~ a •~a urm orn JU~a 0~~ 
mingea s-a scurs pe lângă poartă. făcut faultul de la golul vizitatorilor, intră Roman•~· Ste _ea-.: Petrescu (mm_. • 

Chiar dacă au deţinut in~iativa, având şi Nanu. Filipescu vine, in repriza secundă, pe Nan~), Ctobotanu, Flltpescu-Sabău, ~alea, 
o posesie superioară a balonului, elevii lui dreapta, iar locul lui de pe stânga este lăsat Hagt, D. Munt~anu:V. Moldovan (mm. 68 
P~urcă au jucat destul de retras in primul nou--intratului. Lupescu), Ad. ~~~~ (m.n. 871. Ganea). 
sfert de oră, probabil pentru a sim~ mai bine Cele mai mari emoţii au venit in min. 51. P~rtu~al1a. V. Bala·Bento, Couto, 
inten~ile lusitanilor. Cum nici ace~tia nu s-au Atunci, după ce Hagi a fost fauftat, fără ca Madelr~, Dtmas:Chapuchc:>'~ Sousa (min. 68 
"omorât'' cu fazele de finalizare, "tricolorii" arbitrul să acorde ceva, "căpitanul" nosb'u 1-a Concetcao), R~1 Costa, Fago-J. Plnto (min. 
au trecut la cârma partidei. Aşa se face c;ă. faultat de jos pe Sousa !,)i, normal, trebuia să 82 Pauleta), Sa Pinto. 
in două rânduri, Adrian Ilie a scăpat de "blo- urmeze un cartona~ galben. Şi cum ar fi fost 
cajul" funda,ilor advefli, dar de fiecare dată al doilea ... Dar, cum Strampe s-a făcut că nu 
Baia a fost la post ' vede duritatea faultului, a acordat o simplă 

in min. 25, Hagi a văzut "galben" in faţa lovitură liberă, sp'ălându-şi, astfel, toate 
ochilor, iar "centralul" Strampe l~a asigurat păcatele din acest joc (a se citi, unele decizii 
pe Gică al nostru că, in cazul in care nu ter· care au iritat spectatorii 'i jucătorii români). 
mină cu protestele, il dă afară. Din acest Din acest moment, ,.tricolorii" trec la 
moment, parcă mai hotărâţi, românii au ,.conservarea" rezultatului, convenabil lor. 
apăsat pe accelerator şi au apărut ocaziile. Chiar dacă au executat primul corner al 
Adrian Ilie a vrut să-i dea ",orf' lui Baia, de meciului, in min. 52, oaspeţii nu au evoluat 
la 7 m, dar nu a rew~it, Hagi a ţ;.utat la rădăci- cu prea multă convingere că pot izbândi. A 
11a barei, din apropiere, in exterior însă, iar incercat ceva, in min. 52, Couto, însă 
acela'i Adrian Ilie a fost foarte aproape de a ,.fluieraţ;.ul" gennan i-a arătat cartonaţ;.ul gal-
marca, dar Baia a respins miraculos un ~ut ben, la o simulare in careul de 16 m, păzit cu 
cu !jpiţul al atacantului de la Valencia. Golul străşnicie de Popescu et comp. 
parcă plutea in aer, mai ales că Hagi a ratat Iniţiativa a trecut, imediat, de partea por-
o imensă oportunitate de a deschide scorul, tughezilor, care au fost mai combativi ca in 

Euro 2000: Grupa a VIl-a 
România-Portugalia 1-1 
Slovacia~Liechtenstein 2-0 
Ungaria-Azerbaidjan 3-0 -

CLASAMENT 
1. România 9 6 3 O 22-3 21 
2. Portugalia 9 6 2 1 2&-4 20 
3. Slovacia 9 4 2 3 11-8 14 
4. Ungaria 9 3 3 3 14-9 12 
5. Azerbaidjan 9 1 1 7 6-25 4 
6. Liechtenstein 9 1 1 7 2-36 4 
Ultimele partide (9 octombrie 1999): 
Liechtenstein-România; Azerbaidjan. 
Slovacia: Portugalia·Ungaria. 
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ora , 1 a avut ! . 1 

săptămânala conferinţă de presă i rezultate. * Adunarea 
a<ganizată de F.C. UTA, prin purtă- Generală a fost convocată pentru 
torul ei de cuvânt, av. Ioan Kocsis data de 1 octombrie. • S-a invocat 
Josan. Principalele teme infci~şate chestiunea mentalită~i jucătorilor, 
presei au fost următoafele • considerându~se că există riscul 
TransfonTiarea din Asociaţie non- căderii în automulţumire şi pla-
profit in Societate pe Acţiuni fonare. • Lucrul acesta nu. este de 
frâmântă conducera clubului. Tn dorit, mai ales că pro-
acest fel se~~==::;.~::::~-;:;;;1 gramul turului este 
doreşte asigu- Con~"erinta de avantaj~s pentru 
rarea unui climat 1' ' UTA UTA. • In final, să 
organizatoric şi presă /a F.C. menţionăm că pro-
economic adec· cesul Ologeanu • dub a. 
vat. prin care să fost amânat pentru luna octombrie. 
fie susţinută performanţa la inalt Vom reveni cu alte detalii refe. 
nivel. Este în curs de clarificare ritoare la echipa arădeană, aflate 
problema debitelor către agenţii Prin intennediul antrenorului prînei-
economici şi persoanele fizice. • Se pal Lorenzo Rubinacci, prezenL de 
face, pe această cale, un apel asemenea, la dezbaterea cu 
privind urgentarea trecerii stadionu- presa. Deocamdată notăm faptul 
lui UTA în patrimoniul Consiliului că pronosticul tehnicianului italian 
Local. • in opinia purtătorului de pentru meciul România • 
cuvânt, oficialităţile locale nu se Portugalia a fost X, adică remiză. 
implică suficient şi in mod concret fiDIUflrt HĂRfĂO 

Excursicz la Timisoara 
1 

Atnicalul săptălnânil SUPORTERII 
SE ADUNA 

Ieri, În Cupa Rc::nnaniei - Tubowg 

" 
lglesias,~, ;;~:~;~:~,;·~~i~~~d~e~~~:,:~a: I'Mi~~De departe, cel mai percu- F- C::- Tclccom Arad- ln.t:er Sibiu 4-1 (2-0) 
.Adevărur şi cei de la .Şiriana" taht atacant s-a dovedit Bulzan 
Şiria (Oidboys) nu .şi-au amânat (Oii - .vipera albastră") care a 

-~·;recitalul", · în ciuda ploii marcat patru goluri. Pe locul doi 
mocănesti, care a transfOrmat In privinţa eficacităVi • Tămaş • 
terenul d6 joc din Subcetate într-un trei goluri. 

Cu ocazia CUPEI ICIM ce va 
avea loc in perioada 10-12 sep-
tembrie 1999 sunt aşteptaţi toţi 
suporteni şi simpatizan~i echipei 
campioane BC ICIM ARAD in 
vederea disaJtării unor probleme 
a<ga1izatllrlce şi de ....-,ile a 
ligii suporterilor. 

Stadion: Telecom - teren 
bun. spectalori 500; suturi 25-5, 
pe poartă: 15-2, comere: 12-0. 
Au marcat: Rus - min. 1; 1. 
Arrnan - min. 8; Grad - min. 60; 
Volocaru - min. 74, resepctiv 
Ţepuş -.min. 88 . . 

fonistilor" lui T ârlea în fata unei 
ech'ipe lntei Sibiu, care s-a 
deplasat la Arad cu juniorii, 
demonstrănd încă o dată intere
sul scăzut al unor formatii pentru 
o r.ompetitie de traditle, cum 
esbl Cupa României. ·• 

reprize este destul de echilibraL 
oaspe~i aşezandu-se mai bine 
în teren, fără a periclita însă, în 
mod serios poarta arădeană. 
Momentul mort al meciului este 
întrerupt in minutul 60 de golul 
din lovitură liberă marcat de 
Grad, şi SCOOJI era 3-0. Oaspe~; 
nu pot ţine pasul cu echipa 
arădeană, care face spectacol 
marcând al patrulea gol prin 
.vârtur Volocaru, care fructifică 
pasa excelentă a neobosttului 
Rus (min. 74). Ultimele zece 
minute sunt un asediu continuu 
la poarta sibiană, însă pe con
traatac oaspeţii vor reuşi golul 
de onoare prin Ţepuş (min. 88). 

veritabil patinoar, mai ales în ~Repriza a i; treia" s-et 
zonele in care nu mai există desfăşurat la .,Clubul Presei", 
gazon. Aproape <loi spectatori Sandu Ţurcanu asigurând un 

... ...,.,a(u) urmărit un adevărat ~egal teren mai uscat decât cel din 
" fotbalistic, încheiat si el. .. cu o 

ploaie de golu'ri. Jocul Subcetate. Uscat la propriu, pen-
. ."",...desfăşurăndu-se pe terenul mic tru că la figurat a fost asigurată o 

(cel din vecinătatea obeliscului .irigare· corespunzătoare, prin 
· · inchinat ceiQr 13 generali) s-a contribuţia sponsorului Liviu loja, 

jucat în formulă redusă, sase- managerul de la .ARBEMA •. 
şase .• Adevărul", pe lângă Cum în privinţaveprizelor III" 
Constantinescu, Oprean, Bulzan scorul este una la una, aşteptăm 
şi Truţ, a apelat şi la .stranierii" runda a III-a, care se va 
Bot şi Ardelean .• Şiriana• a aliniat desfăşura pe un teren neutru .. 

P••w.,·~s~a~sele" standard: Cherheş • HOl DOI SH) 
fire· Gurban - Tămaş • UM~ 

1\u J !S ii1 Bfi HZfi 1 
~ · S-fi IMPUS ~, 
RODA SIO CUP 
Tn zilele de 4 şi 5 ·septem

brie, gruparea de arte 
marţiale Banzai Karate Club 
Arad a participat, pentru a 
patra oară consecutiv, la o 
nouă ediţie a Roda Slo Cup. 
Intrecerea găzduită de orasul 
maghiar Siofok a fost onorată 
cu prezenta de alte trei aso
-~iaţii spOrtive româneşti, 
!lllume Shotokan Salonta, 
Crisul Oradea si Zanshin 
Satu Mare. Organizatori ai 
manifestării au 'fost K.C. 
Roda Belgrad şi Goju Ryu 
Seiwakai Siofok. Competitorii 
de la Banzai, antrenati de 
Dan Duma, au obţinut o serie 
de rezultate remarcabile, in 
proba de kata, după cum 
urmează: 

·Aur - Fabian Moldovan 
(Banzai Pâncota, 9 ani), 
Denisa Nica (9 ani) 

Argint - Ana Maria Purza 
(8 ani), Andrei Faur (Banzai 
Pâncota, 11 ani), Renale 
Dehel (Banzai Pâncota, 9 
ani). 

Bronz - Mlrc!la Dl'llgoş 
(14 ani), Diana Maior (10 
ani). 

Concursul a reunit in 
jurul a 600 de sportivi din 
Iugoslavia, Macedonia, 
Croaţia, Bosnia, Republica 
Srspska, Slovenia, Slovacia, 
Italia, Ungaria si România. 

A.HĂitfĂO 

Vă aşteptăm in număr căt 
mai mare să vă alăturaţi celei mai 
tari galerii de baschet din ţară. 

Vă rugăm să·l contactaţi pe 
şeful galeriei Zoran Arsenov, 
vineri, sâmbătă şi duminică, la 
Sala Poliva-. 

La Oradea, trei 
arădeni au urcat 

pe podiuna: 

T elecom: Bota-Ujvari (mh 
46 Pupăză), Bugariu, Szel (min. 
46 Barna), Grad - Berar, 1. 
Arman, Mureşan (min. 66 
Sabou), Oprescu-Rus, 
Volocaru. 

Antrenor: Mihai ŢMea 
.lnter Sibiu: I.Jrsu-N. Lucian, 

O. Poplăceanu. CI. Poplăceanu, 
Băcilă-Sojos, Briciu, Tănase; 
Văcariu-Tepus, Mihai Marius 
{min. 68.Hâncu). Antrenor: 
AdrianVăsâi. 

Au arbltr;rt fără p_robleme: 
Tiberiu Lajos (Timişoara) - la 
centru. ajutat de Octavian Sevre 
(Oradea). Caia Călin (Salu 
Mare)- asistenti. 

Victorie fără dubii a .tele-

. Nici nu incepe bine partida 
Şi ~azdele trec in avantaj prin 
voleu! perfect al lui Rus, la o 
pasă înaltă trimisă de Szel. 
Era minutul 1 si telefonistii 
aveau deja 1'-o, fără 'ca 
oaspeţii să fi atins încă 
balonul. Dominarea copioasă 
a elevilor lui Târtea este con

. cretizată prin 'golul înscris cu 
capul de 1. Arrnan, in minutul 8 
şi majoritatea spectatorilor 
regretau că nu s-au deplasat la 
Pecica pentru meciul .U" West 
Petrom-UMT. Juniorii sibieni 
trec foarte rar de mijlocul 

·terenului, primul lor sut spre 
poarta lui Bota inregistrându
se de abia în minutul 35. 

Telecomul merge mai 
departe şi aşteaptă cu interes 
tragerea la sorţi care poate 
aduce pe terenul din Micălaca o 
formaţie de vârf din fotbalul 
românesc. 

Inceputul celei de a doua 

"U" WEST PETROM ARAD- U. M. TIMIŞOARA 2-1 (1-1,1-1) 
Miercuri, ora 16,00. Stadion West Petrom, 

teren bun, timp frumos, excelent pentru fotbal. 
Spectatori: 350. 

Au marcat: Boloş- 'min. 19, Ştefăligă- min. 
92, respectiv Lung (autogol) • min. 33. 

West Petrom: Ţapoş-Bene-Agache, Lung, 
Munteanu, Hărdălău-Boloş. R. George, Balaj
Toderaş, Ştefăligă. A mai evoluat: Mihali. 
Antrenor: Gianplo del Monaco. 

UMT: Popovici-S. Bar, Kovacs, Mada, 
Nincovics.Călin. Fagaraşi, Luca, Micu-Ritter, C. 
Bar. Au mal evoluat: Paleacu, Vaşko şi 
Samargi. Antrenor: Costică Rădulescu. 

Au arbitrat bine: Cristian Balaj, Zoltan 
Szekely (ambii Baia Mare), Cornel P~ntea 
((/radea) 

Observator FRF: dr. Mircea Nesu-Oradea 
Ieri după-amiază, la Pecica, divizionara C, 

.u· West Petrom a reuşit o nouă calificare în 
cupa României-Tuborg, ajungând în faza şais
prezecimilor. După ce cu o săptămână în urmă, 
UT A, cu echipa a doua, era eliminată la Pecica, 
a fost rândul altei divizionare B să încline steag
ul, U. M. Timişoara (cu prima garnitură în teren), 
fiind depăşită de ambiţioase echipă petrolistă. 

:·· . ... _. 

Partida, de un excelent nivellehnico-tactic, a 
fost dominată în marea majoritate de gazde, 
care au ştiut să ~nă căt mai mult mingea şi să-şi 
creeze superioritate in ofensivă. Scorul a fost 
deschis, conform cursului jocului, de Boloş 
(omul partidei), care a şutat puternic, cu stângul, 
de la 20 de metri, fără şanse pentru portarul 
timişorean. Oaspeţii au restabilit egalitatea, la 
una din puţinele lor acţiuni de atac. centrarea lui 
Ritter fiind respinsă neglijent de Lung in propria 
poartă. Repriza secundă aduce oportunităti 
uriaşe pentru gazde, T oderaş şi Ştefăligă, ambii 
de căte două ori, ratând copilăreste. Se intră în 
prelunglti şi după numai două minute Ştefăligă 
reuşeşte .golul de aur", reluând în plasă un şut
centrare al lui Agache. Bucurie imensă in tabăra 
gazdelor, timişorenii, in frunte cu antrenorul care 
nu ştie să primească infrângerea - Costică 
Rădulescu, părăsind terenul cu capul plecat 

Sincere felicitări petroliştilor, care prin 
dăruirea arătată în jocul de ieri· vor aduce la 
Pecica o echipă de primul eşalon. La sfârşitul 
partidei spectatorii au scandat: Dinamo! Dinarno! 
De ce nu? 

• . ·:' ~·- ·;. ,• . 
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<·' ''"'' •. , j ID~E~~·~~If{4-.KUJJ1h 
CONSTRUCTION 

. '?'< 

-· ~ .. , 

Arad, str. Pădurii nr. 49, tel.:254457 

VINDE DIN STOC LA PRETURI 
· DE DEPOZIT! · · . 

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE} DTablil zlnclrtil DOţel beton 
OP.C. DPiacaj DPFL OPAL DBINALE (U'fÎ, 'ferestre - peste 20 

modele) ClPodele \'1 latnbrlurl din brad O Parchet- 'fag 
OCAHLE TERACOTĂ (nutc.a.nica •i nJanuale)_ClCărămidii •arnotA 

DŢIGLĂ- Târnăvenl DPiăcl azb<>cltnent ClBiturn DCarton · 
aaf'altat QCarbid DEJectrozi 

VIZI,.ÂND DEPOZI,.UL NOS,.RU VĂ PftETJ CONSTRUI O CASĂ LA UN PRET ACCESIBIL 

~~ TRANSDARA t.t~ 
cuaga.jeazci: 

• director general 

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE 8. 
EttERGIEI ELEaRICE ARAD 

anunţă organizarea licitaţiitor pentru execuţia următoarelor lu~ri Jrf 
conformitate cu prevederile Legii-133 din 23 iul. 1999. _ 

:-~~· 
:·-~-

• ~oferi TIR, vechime 5 ani 
• ~oferi transport călători, vechime 5 ani ' 1 

ccndiţiile Ord. Guv. nr. 12811998 a următoarelor categorii de bunuri 
devenite proprietate de stat 

1. Reparaţii pe LEA 11 O kV Semlac - Sânicolau Mare. Vopsii"e'lr'iîli.1_.1!!S.. 
stâlpi metalîci. ~-~~-

• electrician auto, vechime 5 ani 
lnchlriază spaţii depozitara 'i parcare. 
Executăm orice fel de reparaţii 'i inspecţii tehnice, ia 

orice tip de autovehicuie, de luni până sâmbătă, între 
orele 7,30·16,00. 

Relaţii la telefoanele 256:100. 256!108. 
(5224318) 

· ~~· ·Il rchifflina 

-autoturisme, diferite tipuri şi mărci;_ . • 
- autocamion Fiat lveco. 
licitaţia se va organiza la sediuiS.C. TRANS AR SA Arad, str. E 

Murgu, nr. 82-a:l, in ziua de 15 septembrie 1999, începând cu orele 
10,00. 

Taxa de înscriere la licitaţie este de 10% din preţul de pcmire a li
citatiei. 

Autovehiculele enumerate mai sus se pot vizita zilnic, intre orele 
11-15, la sediul S.C. TRANS AR SA Arad. 

Lista bunurilor ce se vor vinde la liciTaţie se poate consulta cu două 
zile inainte de data ţinerii licitaţiei, la sediul O.G.F.P.C.F.S. Arad, 8-<iul 
Revolutiei nr. 79, Biroul valorificări. 

Reiat~~ supUmentare la telefon 280733, lnt. 184. ' 
- (5224314). 

S.C •. ANNO SRL 
-eomer<•lallzează ţigle .JAMINA • 

import UNGARIA, modelele: IIOI,LAND; 
CSABAI; TANGO; &.'iARDAS; KERINGf., 
-lazurate -~ ue-lazurate, preeum ~ alte 
materiale aferente ueeesare <--onstru<•fi
ilor, la preţuri fără eoneurenţă. 

2. Reparaţii pe LEA 110 kV Semlac- SAnicolau Mare, stalpii 1-51. 
.· Data: 27.09.1999, ora 10, la aodlul SDEE Arad. 
· 3. Raparaţla baleriei de ~c~mulat~a!~ tp staţia .110/20 kV 
Muresel · • ·: "· ·- . -~-

4: R~par.a~a baleriei de acumulatoare in s'taţla 110/20 ftV.p~c8. 
5. Reparaţia bateriei de acumulatoare in staţia 110/20 kV Teba. 
Data: 28.09.1999, ora 10,00 la sediul SOEE Arad. 
6. Reglementare traversare LEA 20 kV Socodor. 
Data: 29.09.1999, ora 10,00, la sediul SDEE Arad. 
Caietele de sarcini pt fi_ procurat~ de_~a Birouii~-~~~EE 

Arad. · · -·· · 
' ·. (973890). 

··-.-< -~~_,' 

e CONFECŢIONERE INCĂL!~;~~~~~~~;,~~~~icâte:';,1~ .. ,.:.. 
e MAŞINISTE ŞI RICHTUITOARE ·calificate. 
e CIZMARI, TĂLPUITORI- calificaţi. 
Salarii fOarte avantajoase. 
De asemenea, din 15 septembrie incepem CUK;:>ut~H 

pentru ucenici, la locul de muncă, P!'ntru băieţi şi fete, 
la var'sta de 17 ani. Perioada: 2 ani, : .;;,._,~ ·rt···----..... Unle Importator al,produselor ~,.,,}1' 

Societatea asigură transport gratuit la 
domiciliu pe raza municipiului Arad. 

lnformafii la telefon: 2.'S0825, 094 552054., ~~·*"'· i..
(52243201 

"' DECORA Germania 
Pensule, bidinele, accesorii zugravit 

Str. Episcopie! Nr. 58/A Tel! 2111338 

Informaţii la telefon/fax: 057-285333, str. 
Andrei Şaguna nr. 122. 

Noi vă oferim, dvs. alegeti! 
Alegeti calitate!!! ' 

1 (5224317) 

· Caolea A. Vlaicu Bl. 1 Tek 2119545 
t:omplex Expo ......... .Jecl<-. 8Wid 5 

-S.C. ZAHĂR S.A. Arad 

TORIA 
IJPOVA -+ ~ 

Dosar exeeuţlonal 
ur. 16911998 

ln data de 13.09.1999, 
ora 10,00, in lipova, str. 
Lugojului nr. 6, se vând la 
licitaţia publică utilaje agri· n~r-w 
cola 'i div_erse bunuri, 
miji• ce de transport. Lista 
h•· ~iJOr, preţurile 'i 

il' de licitaţie se pot 
~lta la Judecătoria 

- bii-Ou eXecutor 
(.jude•oăt•ore,sc.Datn Oprea, ...... ··~w vine~, 

';. 

t~-,-.. -:.: 

-~-: ::_(~ ·. . :•~. 
~ • .- .~ • -· •• 1 :: 
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~ prtn Gl MOTOR ARAD 
Tel/Fax: 057/ 288009 

S..C.. SAGA PRODIMPEX S.R.L. 
Distribuitor al produselor KOBER ROIAC 

In judetul ARAD 
~ KOBER ROLAC ... -S.C. MA'l'IZOL S .A. PLOIEŞ'l'l proob. ~ """"';.w.m le JRfwi llllllhjoaw. 

_ _, ··" .·, ·. }t · • ............, MdrotsotatoArţ pe boza de biiunui modifi<al. 01 coaciuc ~ ""' ,. ,.Iim 
Vă oferă EN-GROS de la depozitul situat în ARAD 

str. Moţilor nr. 1/a: 
p!inlipire 01 flocar~ la gr.Umi de u, mm. pe _run .W.rile 1i pm«ale 01 nilip"" 11derir roloralt ·· 

Mf!!LI!mM M4rq!.rp!qtggnt gytqgMp penhv condrucjii ri~le >i ioiu.lriale,dn,INIII, .. li 
n..Ndun de IOieG: 

,c llllmtbrane hidrotaotatoano- IJUum !!!!Mq.ţ care w aplice prin iipi..01 bihlnadd; 
Şindrile l>idroj.aqtatoare cu ~ coWrc>tci, .... abilr la loalelomiele de «aptrij; 

. . .. .. vopsele, emailuri, grunduri, lacuri nitro -
celiilozice, Durolac (lac parchet), diluanţi 

Mcutic:u.ri l>itwninoGSe aditiucUe ,..Iru li~rr.la mo: 

Ma.teriale urmq # ~ ...... mintfald. SILAK. . )·• 

Pntdusale naadra swd agraraenuta in Rallliai.il pria MLPAT- PROCEMA. 
cit li in o.onania. la "'MATERIAL PROFUNUSAMT NORDRHEIN- WESTFALEII'". 

iar CAUTATEA aces'Qra este asipraU prin fSO 9002.. 

.;, sisteme industriale de protecţie poliuretanice, 
clor-cauciuc epoxidice, lilchido-melaminice. 

VOPSELE LA11ABILE ŞI SEMILAVIBILE 

MA'nliMONIALE l!i.J 
AGENTIE MATRIMONIALĂ 

caută DOAMNE şt DOMNI
ŞOARE, vârsta 18-50 ani, pen
tru căsătorie: AUSTRIA, 

SLOVENIA. Telefon 092 

vand garsonieră 
Micătaca. Informaţii 

B2/1, ap. 5. Relaţii telefon . 
289651. (27356) 

Vând apartament 1 camera, 
etaj 11, Calea Romanilor. Telefon 

. 220400. (27329) 
Vând garsonieră bloc 538, ele)· 

IV. ap. 77, Micălaca. Informatii 
după ora 18. Telefon 26147i. 
(27413) 

-- grund de ·imbibare pentru zidărie 
- semilavabile pt. Interior: SINMAT ŞI 

INTERMAT 
- Lavabile pt. Interior:ROLSTAR 
- Lavabile pt. Interior-exterior:AQUALUX 
- Lavabile pt. Faţade colorate:DECORAL 
- Lavabile pt. Faţade albe:ACRILUX 

NOU: La comenzi ferme de mini!!' ?(dOllă) tone 
se pot livra produsele nuanţate la clli.:-.< ... : · .orită. 

Contactaţi-ne la tel: 057-283876 sau la 
tel/fax: 057-283892 .. · . . ~ 

KODEB • VOPSEAUA PREFERATA! 
O DATÂ APLICATÂ, DE MII DE OBI 

SPALATÂ! 

VÂIIZĂIII CASE~~ Vând apartament 2 camere~ Vând apartament 3 camere, Vând casă cu spa~i oornerdale". 
decomandate, confort 1, gaz, tele- decomandat, Micălaca; 17.500 Informaţii detaliate, telefon 
Ion, satelit, parchetat, hot lambri- OM. Telefon 253326. (27289) 211414. (27124) 
at, bucătărie lambriuri + faiantă, Vând apartament 3 camere, Vând VILĂ NOUĂ: .2 aparta- Vând casă mare, cu ~ilă 1h 
et. IV, acoperis, fără probleme, str. dr. 1. Suciu. Telefon 222933, localitatea Frumuşeni nr. 380. mente, Intrări separata; trifazlc, 
multiple îmbunătăţiri, Confecţii, după ora 18. (27327) garaj, curte, grădină, lncălzire lnloonaţli 1h comuna Bocsig, teli>-
13.000 OM, negociabil. Telefon Vând urgent apartament 3 proprie, posibilităţi multiple, Ion 1n. (27149) 
252009 sau 094 784 556. (27311) camere decomandate, parche- 1 . - 1 f Vand urgent casă (Micălaca-accep varrante. ~, e e on 
Vână apartament 2 camere,· tate, balcon ln.chis, etaj 4/4, 285485 092 607 568"(;!63241 Mioriţa), 2 camere, baie, 

Micălaca, parter; 13.200 OM acoperiş tablă, Aleea Haţeg Vând casă mare, confort bucătărie, gaz. apă, canaHzare, 
negociabil. Telefon 270834. (Fortuna); 13.000 OM negocia- occidental, lncălzlre propria,. Intrare auto, 500 mp + proiect 
(27154) bit. Telefon 245918. (27365) grădină, singur In curte., mansardă 26.000 OM. Telefon 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament ultracentral, Telefon 251042,094.397.419. . 249806. (27200) 
etaj III, Vlaicu, bloc contorizat. la casă, etaj 11, 3 camere. . Vând urgent casă toate oondltl- Vând (schimb, variante) casă 3 

...... \ll~;!~~-126. (26767) 
apartament o camenl, In 

casă, str. Iancu Jianu, rY. 7, ap. 9; 
Gnldişte. (27071) . 

Vând (schimb cu 3 camere+ Telefon 271897. (27057) · Telefon 254668. (27374) lle, Sânicolau Mic. Telefo'n . camere, Pâmeava, 33.000 OM. 
diferenţă), apartament 2 ca- Vând sau închiriez tennen lung, Vând 2 apartamente _3 2B8n2. (26803) · Tele!Qn 250754. (27212) 
mere, decomandate, 54 mp, apartament 2 camere, confort 1, camere, cu garaj. Informaţii Vând urgent casa 4 camere, Vând casa Tn Pameava, cu 

1!'~.:-~-

Vând apartameni 1 camera, 
Tmbunătăţit. Mlcălaca, 11.000 OM 
negociabil. Telefon 266392. 
(27101) 

Vând garsonieră confort 1, 
9.500 OM. Telefon 274960; 
263832.(27118) . ·.· . ' 

Podgoria, bloc P4, etaj 7, bale ·zona 300, etaj IV. Telefon telefon 258920 după ora 18. baie, gaz, apă, Bujac, str. Dragoş gn!ldlnă, apă, gaz. Telefon 094 
gresie-faianţă. lnfonnaVIIa tele- 266807. (26975) · (27388). Vodă nr. 1/B. (26988) -n3 308. (27227) 
ton 237228· 094.610.533. Ocazie! Vând apariamenl"2 Vând apariament 3 camere, vand CASĂ mare 6 camere, Vând casi modem ftnlsatil fi 

Vând apartament 2 camere, camere, Vlalcu, 9. 700 OM. decomandat, etaj 414 acoperiş 2 băi, bucătărie, 3 BRUTĂRII utilată (gaz, apă, trlfazlc, satelit, 
Vlaicu, confort 11, 9.500 OM.· Telefon270872. (27289) ardezie, nou, boxil, garaj, zona funcţionablle; un MAGAZIN Alcatel, garaj dublu), zona 
Telefon 270834. (27154) Vând In lneu. apariament 2 Polivalenlă; negociabil. Telefon DESFACERE, birouri; MAGAZII Stadion Strungul, preţ 53.000 

Vând urgent apartament 2 camere, central. Telefon 511099, 223165_ 127391) de depozitare; 3 AUTOTU- .DM, negociabil. Telefon 092295 
camere, ultracentral, decoman- după ora 19. (5225440) Vând urgent apartament 3 RISME pentru transporat pălne. ·· 353. (27273) 
dat. Telefon094.n6.723. (26162) Vând apartament 2 camere, camere, etaj III, decomandat Telefon 286378. (26365) Vând urgent C881'11n 5anltiJiaul 

Vând apartament central, 2 parter, Podgoria; faianţaţ gresiaţ (Podgoria); 28_000 OM. Telefon Vând casă mare, construcţie · Mic, 26.000 OM. Telefon 234608, 
camere, ocupabil. Telefon zugn!lvit dispersld, balcon, gea- .. 249806. 127408) noua 1997, 1998, ta cheie, toate 094183043. (27274) 

(27169) . 222116; 048-721565. (26200) muri cu rol~ta. Telefon 220400/ . Vând urgent apartament 3 condl~ile, zona Mioriţa. Telefon Vând casă tip vtlll, ru loate uti-
Vând urgent garsonieră confort~. VAnd apartament 2 camere, (27329) camere decomandate, etaj III, 092.621 611, 092.292 559. lib!lţile" 1100 mp cu clădire nouă 

"-"'' ,. 1, et. IV. lnforma~l telefon 258862. Alfa. Telefon 275336. (26888) . t 1 (B Mă ă 1 ) (27026) · (70 mp) + magazie mare, fost 
";... (27145) Vând apartament2 camere 11· · ]:II·J~:ljli:l'll=.l ~~"0~~ OM a;~ f ;4~~~6 • Vând casa 6 camere, 2 spalfl sediu flrl1)4. Telefon 274270. 
c,,-., Vând garsonieră Grildişte. el aranjat sUl occidental, mobilaţji\~P:r!~J o o 

12
7408) · ee on · comerciale 1.000 mp, apă, gaz, (27117) 

conforiabilă. Telefon 237065, la cheie, str. Miron Costln el li, 11 , 1 1111 1 r Vând 3 camere, zone 300, . canalizare, Piaţa Soarelui. VAnd lf110b8•1l8nll'al, mare, 
masa. (27061) preţ 45.000 DM, negociabil. Vând apartament 3 camere, 22_500 OM. Telefon 242991 _ Telefon 092 292 559, 092'621 -..Telefon 21!5102. (26979) 

urgent ganiOflieră confort Telefon 094122 434. (26991) str. 6 Vâniltorl. Telefon 259685. .(27449) 611. (27026) Vând casă ru ela) 1h Grădlşle. 
1, et. III, Micălaca (Abrud), par- Vând apartament 2 camere, 1h (2~~ 

3 
camere, ~-A~. Vând (schimb) apartament 3 Vilnd urgent casă, str. . Telefon 22d182. (27233) . 

chet, gresie, faianţă, 9.600 OM. Alfa, bloc 19, se. A, ap. 18. ~,,.....,., 
500 111 

Mestecăniş nr. 34. Informaţii tele- Vând la preţ bun, casă In 
Telefon 249806. (27200) Telefon 263736. (26759) el. 1. Micălaca. Telefon 262575. camere, zona • et. • fon 286268. (26619) Grildlşte. Telefon 270872 . 

....... ~. Vând urgent apartament 1 - Vând apartament 2 camere, (27013) lmbunătilţlt + garaj. Telefon Vând casă 2 camere, 'gaz,, (27289) 
· cameră, total îmbunătăţit. etaj 11, decomandat, parchet, etaj 11, Vând apartament 3 camere, 279312 şi 094 616 31 5. <27590) grădină, curte comună, UTA. Vând casă 5 camere, ru mobilă 
preţ foarte avantajos. Telefon Banu Mărăcine. Telefon 250209. zona 300, etaj 1. Telefon 250209. Telefon 249206; 092.294.842. sau rara + anexe, grădini!, preţ 
257184. (27095) . , (27138) (27136) l; l' 

1
1
• ' ; i. i, .!'--~ (27056) negociabil; avantajos. lnforma~l 

Vând garsonieră, PraporgescU, · Vând apariament 2 camere, J: l . , Vând teriin lntravlan 1652 mp, Săvârşin, telefon 557310. 
etaj 1, 14.500 OM negociabil. bloc cărămidă, etaj 1, Mioriţa. VAnd apartament 3 camere, cu casă in construcţie. Telefon (3716829) 

'l!liio;'J Telefon 250966; 256954. (27208) Telefon 255133. (27136) c!entral, la casă, cu lncălzlre pe Vând (schimb) apartament 4 262619. (27067) · Vând urgent casa :J camere, 
Vând urgent garsonieră Alfa, VAnd apartament 2 camere, gaz '' garaj, str. Gh. BariVu nr. camere, Vlalcu, bloc Z28, etaj Vând casă In Pâmeava, cu nouă, in Frumuşenl .. foarte ief-

8.500 OM negoci!Jbil. Telefon el. IV, zona centrală, preţ 15, el. 1. Telefon 287776, 092 8/8, confori 1. Telefon 281215; grădină. Telefon 211792; 247262. tină; negociabil. Telefon 
270872. (27289) ·" acceptabil. lnfonnaţll telefon 298 298. (f. 09738751 094.873.047. (27138) (27068) 094.896.483; 2n675. (27221) 

;,.;.,. Vând garsonieră confort 1, etaj 220n3, după ora 19. (27146) ~ apartam~n: 3 camere, · Vând apariament 4 camere, _ Vând, schimb c:U apartament.. Vând casă, comuna Vladimi-
111, Micălaca. Telefon 259612; Vând apariament 2 camere ndat, con rt • zona Gării, decomandate, et. 1, bl: 715, casă, curie comuni!, zonă cen- rescu. Telefon 414246; 094. 

~;""'' 094.630.802. (27320) Grădişte, bl. R, se. B, ap. 21: negociabil. Telefon 235676. Mlcălaca, aranjat occidental, cu trală. Informaţii Arad, telefon 802.036. (27315) 

~ di~â~~:nc'::'~=~;'e~~~o~fu1~· ;2ţ18~~ OM. Telefon 237048. <27,J~~ apartament 3 camere, ~J~e;:0re0:r~6~r~~~";:::: 255982. (27070) . ' • 5 ::~,:~g~~:'ă 
imbunătălit (mobilată), str. Simion Vând urgent apartament 2 confort li, et. IV, Vlalcu, preţ (26912) Vând urgent construcţie mare sau schimb ru apartament 
Popa, nr. 2, bloc 109, se. A, ap. 7. camere, preţ acceptabil, Calea 6 . 14·500 DM şi apartament 3 Vând apartament 4 camere, nouă, ridicată 1h rotu. parter+ 2 camere +diferenţă. Telefon 
(27319) VAnători bl. V2, se. B, et. III, ap~ camere, central. Telefon 250976, · parter, Piaţa Agroallmentară etaj mansardaţ pre~ avantajos. 411127; 286348. (27312) 

T 1 f ·. ti94 645 899. (27267) T 1 f 258771 O 4 534 726 v• d ă Zădă . ~'i!. Vând apartament· una cameră 14. ee on 222.530, 277337,. Vlaicu, confort 1, tmbunătilţll. ee on . ; . • . an cas rem, gaz, 
Mlcălaca (Orizont), preţ10.450 Arad. (27193) Vând apartament 3 camere, Telefon 272723 sau 289281 . [127082) garaj etc. Telefon 413165. 
OM. Telefon 094 . .555.584; Ocazie! Vând apartament 2 ~';11·(2~)9""'"bil. Teieton (25851) Vând casă str. Porumbulul, nr. (27333) 

-'ll!li,l!l,jd 094.926.209. (27361) camere, Micălaca 500, supertm- Vând (schimb) apartament 3 Vând apartament Samantha 32; Grădişte. (27089) Vând {schimb ru apartament 
. """"" Vând sau inchirlez garsonieră. buniltilţit, .et. IV, 12.850 OM. camere, confort l, Telefon 4 camere; negociabil, la vedere. Vând casă Sânicolau Mic,loate Arad), casă In Gatşa. Telefon 

confort 3, str. Patria, nr. 8, bloc. Telefon 262581. (27284) 244810_ 127130. ) · Telefon 057 .,231162_ 127402) condiţiile. Telefon 254990; 094.705.620. (26097) 
L-------~----~----------------------~--~--~~:=::~::~~~~~~~~~~_:~~~~=:~~2~~~22~-~~~----------~--~~c:o~n~tl~n~ua~r~e~T~n~pa~g~l~na~1~~~·:J 
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• (Urmare din pagina 13) 
vand 2 construcţii, zona 

Grădişte, pe suprafaţă de 700 
mp, 1-a: 2 camere, baie, gaz, 
canalizare; 11 - In roşu (fllră ~
geamuri), P+1+mansardă 180 mp 
pe nivel, piscină (cu canallzare). 
Telefon 236636, 253809. (25434) 

Vând casă demisol + parler + 
mansardă, apă, telefon, lncălzlre 
centrală, In Sâmbătenl. Telefon 
216283; 094.600.286. (26491) 

Vând casă patru camere, bale, 
bucătărie, curte, garaj, incălzire 
centrală, str. Arhitect Mllan 
Tabacovlcl nr. 35. Telefon 
473012, 092.640.821. (26067) 

Vând casă 2 camere, 
bucătărie, curte, grădină, pos~ 
bllitate gaz, str. Remus. Telefon 
283679. (26551) 

Vând casă In Peclca, 3 
camere, anexe, grădină, 14.000 
OM negociabil sau schimb cu 
apartament 2 camere Arad. 
Telefon 468628. (3038394) 
· Vând urgent şi convenabil casă 

mare, comuna Livada. Telefon 
412204. (27077) 

Vând casă sat Zădărenl, nr. 
454, (amplasată In faţă la şosea), 
5 camere, anexe, cocina, gaz 
melan. (27090) 

Vând casă In Arad '1 
Vladimlrescu; preţ negociabil. 
Telefon 255133. (27136) 

Vând casă In Semlac, nr. 980, 
din 5 camere, dependinţe, bale, 
fllntana forată şi 70 de acri gră
dină. Informatii telefon 057 -
534162. (27349) . 

Vând casă mică co teren 500 
mp, str. Ubertă~i. nr. 4; preţ 8.000 
OM. Telefon 273627. (27'168) 

VAnd (schimb + c:r.:u:-.;.,ţă :u 
~. apartament 2-3 carr!~~ 1, .....:.. ... d 7 

camere, gaz, curte; 50.000 OM. 
Telefon 287395. (27375) 

Vând casă cu grădină In 
Baraţca, nr. 100. Telefon 566241. 
(27382) 

Vând casă cu grădină mare, 
curent trlfazlc. Telefon 466155. 
(3629845) 

Vând casă tot confortul, comu
na vtadlmirescu. Telefon 255981; 
092.284.409. (27387) 
Vănd casă nnică, teren 1000 

mp, str. Volevod Moga, nr. 13, 
Grădişte; preţ 15.000 OM nego
ciabil. Telefon 265521. (27397) 

Vând casă pe Calea Timişoril. 
Telefon 211028. (27399) 

vand sau schimb cu aparta
ment, casă mare, grildină cu vie 
şi pomi fructiferi, in localitatea 
Covăsânţ, nr. 16, famiHa Bodea. 
(5214115) 
Vănd casă Săntana, zona găn1, 

grăpină, apă, gaz. Telefon 057 -
462819. (5226478) 

Vând casă in Frumuşeni, cen
bu, 2 camere, bucăUh)e, depen
dinţe, preţ convenabil. Telefon 
092.225.528. (27412) 

Vând casă cu grădină, locali
tatea Minis, n:r. 200. Telefon 
094.192.9s0. (27416) 

Vând casă 1 cameră, 
buCătărie, WC, pivniţă, str. Cuza 
Vodă, nr. 4. Telefon 283247. 
(27417) . 

Vând casă mică, str.· 
ClOpoţeilor, nr.31, 600 mp; 8.000 
OM. Telefon • 092.624.848. 
(27419) 
Vănd casă, grildină, Grildişte, 

str. Prunului, nr. 42. Telafon 
1·2:!43<!2. (27433) 

Vând casă cu grădină, 
Zlmandul Nou; nr. 81. Telefon 
224322. (27433) 

VÂNZĂRISPATII 
Vând gheretă amplasată in 

Piaţa Soarelui, Micălaca. Telefon 
092 828 102, 092 834 893. 
(28776) 

Vând sau lnchlriez spaţiu co
mercial, ultracentral. Telefoo 
259715,280753. (27180) 

Vând sau tnchlriez spaţii pro
ductie, Arad, 2.000 mp. Telefon 
094 784 571, 094 784 ,572. 
5226743 

VÂIIZĂRI ,.EREIIURI 
Vând intravilan pentru con

strucţii, posibil apă, gaz. lnformaţi 
telefon 286333. (26667) 

Vând loc casă 1.000 mp, 
Micălaca, str. Ciobanului nr. 4, 
p<eţ 30.000 OM. Telefon 264032, 
092.344.621. (26651) 

Vând teren 1200 mp, cu casă 
pentru demolare, In Mândruloc. 
Telefon 561702; 562132. 
(5224899) 

Vând teren 400 mp, Insula 
Mureş. Telefon 265521. (27397) 

1'P:h 1 i 1 Hrd~l 
Vând ANVELOPE camion 

diametru 17,5; ARO- 15, 16; 
autoturisme - 13, 14, 15, 16, 17. 

• Telefon 563027,259339. (27222) 
Vând Dacia 1300, an 1983, 

CIV, stare. buNI; preţ 1.800 DM. 
Telefon 273504; 094.592.290. 
(27028) 

Vând Dacia Break, fabrica~e 
1989 şi bus Mercedes 207 Diesel. verse 
Telefon 281492. 26226 COLOR, preţ 800.000 lei; 

Vând Dacia O km, vizibilă str. garan~e 6 luni. Telefon 244904, 
M. Eminescu. nr. 54 sau telefon orele 9-17. (27103) 
092.220.237. (26379) Vând: MAŞINĂ SPĂLAT 

Vând combine Claas Mercator AUTOMATĂ,. 100 OM; TV 
3,60 m; Dominator 80 4,5 m, COLOR, 80 OM; LADĂ 
floarea-soarelui şi porumb; plata FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
se poate face in grâu sau bani. Telefon 262616, 259339. (27222) 
Telefon 216293; 094.600.296. Vând avantajos TV color, 
(26491) videourl, receptoare satelit, 
Vănd Fiat Regata Diesel, stare microvele. Telefon 259339; 

buna. Telefon 257728; 092. 563027,262616. (5224668) 
632.340. (27098) Vând avantajos maşini de 

Vând Renautt 20 Diesel, stare spălat automate Phlllps, Bosch, 
perfectă; preţ negociabil. Telefon combine, lăzi frigorifice, congela-

Vând convenabil Dacia O km, 223859. (27233) toare cu sertare, frigide<l!. Telefon 
orice model, livrare imediată. Vând semiremorcă Jumbo de 259339; 563027; 262616. 
Telefon 094.391.896. 1228861 Mrrşa. lnfonma~i telefon 270974; (5224668) 

Vând avantajos anvelopa auto, 094.702.881. (27285) Vând TV color cu diagonala 
folosite, in stare !carle bună. Vând Dacia Nova, 1997, stare mică. Telefon 211491. (12132) 
Telefon 563027; 259339, 262616. foarte buNI, 5.000 OM negociabil. Vănd diferite tipuri televizoare 
(5224866) Telefon 094.618.106, 057 - color, garan~e 1 an; noi; maşină 

Vând (schimb cu Dacia papuc 270800; 057- 231667 seara. spălat automatică. Telefon 
nouă + dfferenţă), Mercedes MB (27288) 284604. (27040) 
100 D lzotenmă, an 1990, inma- Vând Lanz Buldog 25, 35, 45 Vând 5x86 133, 16 MP RAM 
trlculată. Informaţii telefon CP +piese schimb şi Fordson din HOD 1,3 GB. Telefon 289930, 
281581. (26755, 757) 1923;,toate stare de funcţlenare şi după ora 1a (27069) 

Vând microbuz Toyota Diesel dlslocator sfeclă pe 2 rânduri. · Vând calculatoare 486 
8+1 cu motor rezervă, din 1988. Telefon 462486; 094.566,793, Pentium; preţuri negoclabile. 
Telefon 094.845.923. (26766) seara. (27299) Telefon 289679; 247182. (27128) 

Vând mlcrobus TV 14, 1989, Vând Dacia 1310, an 1984. VIndem diferite TELEVI-
stare bună, motor Bnaşov. Telefon Informa~! Peregu Mare, nr. 140, ZOARE COLOR, p~ţurl foarte 
224061. (26672) telefon 138, după ora 19. (27302) convenabile. Telefon 280260, 

Vând Kadillac Full Options din Vând autoturism BMW 524 TD orele10-20. (27250) 
1993. Telefon 235945 sau din 1988, cu piese schimb, stare Vănd congelator, combină, 
094.804.543. (28949) foarte bună; vizibil zilnic str. maşină spălat automată, TV 

Vând ARC 243 benzină, an Constituţiei, nr. 55. Telefon color, 6 luni garanţie. Telefon 
fabricaţie 1990. stare funcţionare, 286748. (27328) 285010. (27257) 
CIV, preţ 13.000.000 lei negocia- vand talon Renault 18. Vând computer Pentium 8-32 
bil. Informaţii Şeitin, telefon Informaţii telefon 210012, MB RAM, 840 MB HD, monitor 
415~00. (~turo) 250249, (27322) 14, tastatură, mouse, 500 OM. 

Vând OHcil stare foarte bună. Vând Mercedes 406 O, 2 tone, Telefon 280260. (27250) 
Telefon 278396; 094.834.010. 6.500 OM. Telefon 511344. Vănd TV color Phllllps, 
(27050) · (5225439) Grundig, stereo, teletext, conve-
r------------------, Vănd Mercedes Cobra 2,40 O nabil. Telefon 264004. (27240) 

Vănd urgent FORD SIERRA, 
tnmatriculat persoană fizică, 
2.000 cmc, an fabricaţie 1990, 
culoare ro!Şie, stare foarte 
bună, preţ convenabil. Telefon 
092 529 611. 

Vand urgent Volskwagen 
Passat, 1981, fundaţie, 2.700 OM. 
Telefon 092.735.983. (27094) 

Vând urgent Opel Vectra 
Turt>O Diesel, an 1994 cu toate 
lmbunătătirile; vand Dacie O km, 
eventual 'ta schimb cu una mal 
veche + diferenţă. Telefon 
094.291.600; 056 - 219869. 
(27108) 

Vând urgent Dacie din 1988, 
1.600 OM. Telefon 056 - 255534. 
(27109) 

Vând AUTOCARE MAN 
inmatriculata !Şi neînmatriculate 
+ IKARUS cu motor IFA. 
Informaţii telefon 094.847.948. 
(27121) 

Vând Dacia papuc carosat. 
Telefon 287364. (27152) 

Vând Dacia 131 O (schimb), 
an 1997, stare foarte bună, alar
mă. Telefon 094 276 327. 

1 (271481 

1978, 4.500 OM negociabil. Vănd congelator; vitrină frig; 
Telefon 511173,1neu. (5225443) combină lrig; maşină spălat 

Vand ARO 243 D; motor. automată; uscător rufe; ladă frig; 
Peugeot in stare foarte bună, cu garanţie. Telefon 220926. 
inmatrlculat. fabricatie 1997. (27060) 
Telefon 094.27.00.67. (S225444) vand calculatoare 6x86. K8, 

Vând Fiat Mirafiori 131, lnma· Pentium, orice configura~e. com-
biculat sau talonul, 600 OM nego- · ponente PC, nql; garanţie 1 an. 
clabil. Informaţii familia Morar, . Telefon 280802; 092.410.846. 
comuna Macea nr. 1134 sau 649. (26764) 
(3039718) Vindem LĂZI FRIGORIFICE, 
. Vând Ford Escort 1,8 Diesel, CONGELATOARE, VITRINE, 
an 1993, verde metalizat Kombi, COMPRESOARE 5.000 W, 
4 uşi, lnmatrlculat; 10.500 OM. CAMERE FRIG, DULAPURI 
Telefon 272957. (27364) FRIG, inox, garanţie un an.· 

Vând Ford Mondeo Turbo Telefon 281384, orele 8-18. 
-Diesel. an 1996. rosu. inmatriculat (26615) 
persoană fizica, pr9ţ 14.900 OM. Vand computer 286, videO 
Telefon 272957. (27364) Panasonic, combină muzical~. 

Vând autoturism Dacia Breck, televizoare color, cuptor micro-
culoare albă, an fabricatie 1998, unde, fotolii, congelator. Telefon 
sub garanţie. Telefon ·562684 251237. (27307) · 
pana la ora 16; 054 _ 531197. Vând maşini de cusut industrl-
(3040351) ale: triplokuri, butoniera, tivi!, nor-

Vând combină Claas Mercator ma le. Telefon 092.703.126. 
60 cu echipament de grău, (27287) 
floarea-soarelui şi porumb, dotată · · Vând maşini de spălat, lăzi frl-
c.tJ motor de MerCedes, in perfec- gorifice şi TV color; la preţu~l 

avantajoase. Telefon 251392, 
tă stare de funcţionare şi tractor U intre orele 9-15_ 127343) 
650, 2 remorci, prilşitoare pentru 
porumb pe 8 randuri, combinator Vând TV COLOR en gros, en 
7 ra ri 1 bll . detail, FUNCŢIONALE ,1 

tone g u; preţu negoca e. . NEFUNCŢIONALE; c$le mal 
lnfonna~i la telefon 532180 după mici preţuri. Telefon 289456; 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, pulturi, mese, 
birouri etc); vitrine; dulapuri frigori
flce; congelatoare; căntare elec
tronice şi normale; scări duble; 
grătare lemn; cărucioare; masă 
biliard. Informa~! telefon 281060. 
26708 

Vand LINIE COMPLET 
BRUTĂRIE; avantajos. Telefon 
286378. (26365) 

Vând societate comercială cu 
Import-export. Nădlac, telefon 
057-474750. (26885)· 

vand aparat lmbutellat sifon 
'1 sucurl; tuburi C02. Telefon 
286378. 

Vând tablou mare pictură In 
ulei, anul 1823. Telefon 565133. 
(26892) 

Vând rochil mireasă Import, 
toate mărimile. Telefon 092. 
985.152 sau 258171. (26759) 

Vând lemne foc esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(27060) 

Vând ouă de prepeliţă cu 
Instrucţiuni. Telefon 289966; 
248064. (27138) 

Vând dozator bere, butoaie 
keg, tub bioxld. Telefon 287384. 
(27151) 

Vând ma~ spălat automată, 
termoteca gaz, instant baie, 
bucătărie, calorifere, un an 
garanţie. Telefon 092 989 017 • .., 
(27206) 

Vând aparat stomatologic + 
fotoliu Siemens Siromat, stare 
foarte buna, preţ 3.500 DM, nego
ciabil. lnforma~i telefon 251360, 
094 396191.241213. (27243) 

Vând Lada 1200, an fabrica~e 
1980, recent vopsită, boschetată, 
motor RK. vand garaj metalic, bl. 
361. Telefon 265577. (27254) 

vand maşină sifon, maşină 
măcinat boia. Informaţii telefon 
422004. (52267 45) 

Vănd cutii de carton şi sticle 112 
It In navete PVC, 1120 şi 1/24. 
Telefon 422004. (5226746) 

Vând 4 buc. traversa pod, deS 
~~ lung~~·- Telefon 422004. 

5226747 
Vând Ford Siena 2,3 Diesel, an 

fabricatie 1985, neinmatriculat, 
2.200 DM; boiler mare 100 litri, pe 
gaz, 1.80 OM. Telefon 057 -
286150. (27196) . 

Vând: masini spălat automate, 
televizoare, 'masini cusut. com
bine muzicale, inonitoare, bicj-

Vând 2 locuri de veci cu bor-
dură ŞI capace, In Cimitirul 
Gră~. Telefon466321. (27316) 

vand urgent rochie mireasă 
mărimea 48, unicat. preţ 200 OM. 
Telefon 245918. (27385) 
Vănd EUROBOLŢARI TER

MOIZOLANŢI cu garanţie, 
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 
1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (27336) . 

Vând in comuna Hăşmaş. nr. 
150 casă pentru demolare; 
semănătoare porumb. Telefon 
512489, localitatea lneu, str. T. 
Vladimirescu nr. 12. (5225441) 

Vând pătuţ c_opll; aragaz; 
calorifere fontă. Telefon 057 -
279441; 092.649.759. (27344) 

Vând HAINE second-hand, 
en-gros, peste 20 sortimente. 

· Telefon 289456, 092.239.242. 
(27332) 

Vând aspirator praf; maşină 
scris, birouri; mobilier şi uşi de 
lemn; radiator electric. Telefon 
276898. (27340) 

Vând vitrina frig. căntar electric; 
maşină spălat-uscat-călcat, ger
mană, cu program; motoscuter 
pentru marfă; dulap frig; calculator 
cu imprimantă, Sharp; dulap cu 
vitrinll, mezeluri. Telefon 770919; 
orele 8-15. (27370) 

vand recamier; dormeză; 4 
scaune; aragaz 2 focuri şi cuptor; r$;-~io;;;. 
preturi reduse. Telefon 232585. 
(274oo) 

vand Dog german, agresiv. ··=-'::'~~"'~· 

---~ Informaţii · tel11fon 531153. 
(5214114) 

Vând tablă cutată, 2 m ~~'f~::: 1$ "~~W 
65 cm lăţime. Telefon '"'~"'4. 
(27407) 

Vând garaj autoriza!. zona gara 
·Aradul Nou. Informaţii telefon 
287958. (27420) 

Vând dormitor Import Italia. 
nou. compus din: dulap 3 uşi. pat 
o persoană, birou şi scaun·, nop
tieril şi bibliotecă, preţ negociabil. 
Telefon 262610. 
- Vând SRL. Informaţii satul· 
SUsani nr. 14, comuna lgneşti, 
familia FarcAndrei. (5226749) 

clete. Telefon 279582. (22052) :'; 

Vând AUR 14 K, bijuterii noi, 
modele la alegere, 105.000 leilgr. 
si pentru prelucrat 85.000 leilgr. 
Telefon 248801; 094.847.220. 
(22951) 

Vând parchet fag aburit. preţ 
avantajos. 
26227l. 

Telefon 281492. 

CIIIIPĂIIĂIIIIU!O 

Cumpăr talon + CIV Mercedes, 
model 123 (Cobra) sau Volvi·,j rfll!ill!llillioîl;l< 
740-760. Telefon 094.694.070 .• 
(26656) 
Cumpăr piese Audi 100, an de. _, 1 !il!' ill' l.._ 

fabrica~e 1980. Telefon 2891?1. • · · 
(26756) . ~$(!_ .• 

-~ 

Vănd urgent 1/W Passat Diesel, 
an 1982, geamuri electrice', 
caroserie, faruri, stopuri rezervă, 
culoare bleu spa~al metalizat, preţ 
4.800 OM, negociabil. Localitatea 
Cuvin nr. 19, telefon 092 985 464. 
(27091) 

ora 18 şi localitatea Horia, nr. 283· 092.239.242. (27332) 
(27394) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând sufragerie G_1ocon.da.,. 
nou~. cu 10% reducere preţ, in 
Seleus, telefon 134, după ora 22. 
(2691S) Cumpărăm: ORZ, GRÂU "'l 

Vând cazan incălzlre centrală FURAJER, ORZOAICĂ, PO- ~-· 1 

Vând Skoda Felicia, an 1999, O 
km, vama plătită. Telefon 057-
216158. (27189) 

Vând Ford Tranzit de per- pe gaz, tennotekă, 550 DM nego- · RUMB, recolta 1999, plata la -~ 
soane, Diesel, an 1990. Telefon Vând TIGLÂ PORTUGHEZĂ, ciabil. Telefon °92 ·30 1.?77· ridicare. Telefon 065-163885, "=- · ' 
098.621.916; 289299, seara. ŢIGLĂ MARSILIA 3.500 lei/ 127075) 094 789 036, 094 789 0:!7. (f, ..., 

1127393) bucata; TERASIT, MOZAIC, Vând aparatură vulcanizare 0973833) -·· t" l 
Vând Dacia 1310, an fabricaţie PRAF MARMORĂ 71!0 le~ kg; 1300 OM negociabil; aparatură •. -e'"'• . j' 

Vând Dacia 1300 TX, an fabri- tă, preţ 2.300 OM negociabil. MIDA eficientă 300/250/140 - ciabll. Telefon 163, localitatea • -
1987, culoare roşie, stare perfec- DEŞ_ţ:URI MARMORA, CARA- spălătorie auto 1.300 OM nege- , , ,_·.· .,-,··. 

ca tie 1989, CIV. stare foarte Telefon 464610. (27406) 500.000 lei/ mc. lnformapi loca- Beliu sau 094.891.457. (27002) •'-'> 
bună, preţ 2.500 OM, negociabil. Vând Dacia t300, CIV. preţ litatea MAsca, nr. 33. Telefon Vând cartofi eflijros,localitatea . 
Telefon 420463, orele 18-20, 1.200 OM; negociabil. Informaţii 531498. (27085) Sânmartin. Telefon 536780· SOCIETATE COMERCIALÂ · ~- ' 

Sebi. 5226742 sat Poiana. comuna Varfurile, (27304) angajează OSPĂTARĂ. f-~':1t:·:t'· ţ.\. 1 

vand Dacia 1300, 1 79, famftla Blbici Situ. (5213472) . Vând PLASĂ GARD zlncata, Vând dormitor. convenabil, per- Telefon 256835. (27429) '-· 
Dacia 1300, 1982, preţ conve- Vând urgent. Votskwagen orice dimensiuni, PLASĂ RA- fLectă4stare1 ; maşăin~ spăla~~~~· . <?~-· < 

· nabil. Telefon 511749, lneu. Passat TD, 1990, 11.600 OM BITZ şi CUIE CONSTRUCŢII, ux ; P apum F pers . ' GRUP~L ŞCOLAR "HENRI ··-
(5225439) negociabil. Telefon 092:34_3.754. str. Vrabiei nr. 4. Telefon nouă. Localitatea rumuşem, nr. COANDA" f 1 crlerl . ·• '' . 

Da~~;~:~~~c':~~ ~d~e1!:~~ (2~i~~ OLTCIT, ~991, stare 280~:d ogs:;;r'~~~!·rl~~::~ona 32~1ă·â<~~2S:Ilzan in2c:~~~~~~~- ~28~0~3a5A1.:-.~~(-216M73~1~)~i~l ~~~~~:~ :;:.,~~. -~-.,; .• 
· 464027. (27232) Impecabilă, 1.300 OM, Telefon Vlalcu, Făt-Frumos, 1.600 OM. tra , pe emne, . . e. 

Telefon 273504; 094.592.290. Telefon 235202. (27295) l:::===-~~==-==~=== 
Vând tractor L445, fllră cabina, 210366, 094 245 572. (27560) (27028) De vânzare căntar electronic r 

RK, an 197, preţ negociabil. Vănd OPEL KADETT, inma- Vând BOLŢARI te_rmolzola- pentrumagazin;maşin'tblănărie3 ANGAJĂM pentru relaţii cu 
Telefon 286052. (27224) trlculat non-profit, 1.800 OM. torl 4 modele, pavele, borduri bucă~ Szingher, Renautt 18 GTL publicul - Administraţie; 

Ocazie! Vând urgent Dacia· . Telefon 210366, 094 245 572. etc. Telefon 245689. (20375) puţin avariat faţă. lnforma~i tele- absolvenţi de facultate, sub 
papuc an1991 2950DM n~ (27560) 5 · 27 ani. Cunos,tinţe; limba . • . . .,. Vând soia- 10 ,tone: orz- ton 223641. (27297) 
ciabil. Telefon 236357, 253527. • Vând Ford Fiesta, an 95, tone: pluguri 650 _ 4 bucă~. cau- Vând rochie de mireasă, nr. 42. engleză, operare (progra-
(27245) • Inscris persoană fizică, toate ciucuri 650- folosite; motoretă Telefon 310 zabrani; după ora 16. mare) PC; program flexibil, 

Vând Renautt 19 Turt>O DiesSI, extrasele, preţ 9.000 OM. Telefon Carpati; cântare 200-500 kg. (3224900) . aspect fizic plăcut, ţinută. 
1994, mutte extrase, preţ 12.800 279674. (27581) . Tetefon'466155. (3628844) Vând cazan baie cupru; butelie obligatorie. Relaţii la 210380. 
OM, negociabil. Telefon 462590, Vând Renaun Express Diesel, Vând SARE la saci şi bulgări, aragaz; maşină cusut; rochie L(=2~7~10~5~l:;::;;;;;:;:;:;::;;;:;;,;;:;;;il W 
094 773 365. (5225497) an fabricatie 91, pret 7.200 OM. cantităţi mari. Telefon 059- mireasă. Telefon 261394. (27324) r TOMAIFICIO VENEZIANO ··.,, 

Vând 1/W Goli an 1964, inma- Telefon 270074. (27sS1) 144334. (26321) Vând garaj zona Mioriţa. preţ 
triculat, Diesel 1,6. Telefon Vând (schimb) Mercedes 250 Vând combină recoltat porumb 2.500 OM: Telelon 279582. caută PERSONAL cu expe-
259236, 267236. (27251) Diesel, an fabricatie 1992, inma- ştiule~ cu tocâtor, marca Zmaj + (27323) l rlenţă in DOMENIUL IN CAL-

Vând teren, zonă industrială, Vând Dacia 1300, 1999, triculat persoană fizică, stare piese schimb (o aduc la client). Vând mobilă; covoare; cande- ŢĂMINTEI. Telefon 254233. ''-"•' 
Arad, 5.000 mp. Telefon 094 784 august 2 300 km 5 300 OM lmpecabi" Telefon 094 616 315 Telefon 055-571981, seara. labru·, second-hand. Telefon 27188) 

t:57=1=,094~=7=84=5=7=2=.(=5226===744==)=·==~T~e=le:fon~2~74~·2:7~0-~(2=7~i~17~·l _____ · __ ~(~27~5~90~)~-~---·----------~·--~(26 __ .3_30~)~--~----~~--_:09~2~.60==5.~72=2~-~~2~73~1~8~)----~~~-~~c-o_nt_ln~u-a_~ __ n_p_a_gi_n_a_1_5)_•~~~ 

--
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ANGAJĂM VÂNZĂTOARE Primăria comunei ŞILINDIA 

.• li$ L!< 
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cu experientă. '!ecl)ime minim 7 
ani; CASIERA; MUNCITORI 
necallficaţl. Telefon 259704; 
264274; 266300, Intre orele 7,30 
-17. 

angajează cu 
experienţă pentru Alimentara. 

1 264820; intre orele 9-15. 

Telefon 
9·19; 286255. 

pentru gheretă (Spitalul vinde la licitatie un tractor U 650 
·Judeţean). Telefon 094.566.696. şi remorcă, in data de 
(27426) 14.09.1999, ora 10. (5225442) 

"FASON ARAD MODE", profil 
confec~l femei, angajează CON· 
FECŢI6NERE ma~ini simple şi 
MECANIC MAŞINI CUSUT, spe
cific confecţii îmbrăcăminte 
femei. Telefon 057 • 272238 sau 
str. Poetului, nr. 1C, incinta 
UTA. (27435) 

"FASON ARAD MODE", profil 
confecţii femei, angajează 
MAISTRU CONFECŢ'I, prefe· 
rabil femeie, experbnţă dome
niu. Telefon 057 - 272238, str. 
Poetului, nr. 1C1 incinta UTA. 
(27435) . 

· Angajez, liRG_ENT, VÂNZĂ· 
TOARE (VÂ''IZATOR) pentru 
comerţ stradal. Telefon 280650, 
seara. (27588) 

TOP SECURITY SERVICE 
ARAD, Piaţa Sarbească nr. 1, 
telefon 281410, 282228, anga· 
jează PERSONAL PAZĂ. 
2759 

PRES'I'ĂRI SERVICU 

Repar maşini SPĂLAT auto
mate. Telefon 259146; 094. 
241.398; orele 9-21. (26267) 

PREDAU ENGLEZĂ orice 
nivel; cursuri intensive. Telefon 
271620. (27180) 

MEDITEZ LIMBA ENGL 
clasele V-VIII, zdna Romanilor. 
Telefon 234293. (27120) 

EFECTUĂM la comandă: uşi, 
ferestre, mobilier bucătărie. 
Telefon 240108; 094.841.337. 
(27078) 

ŞCOALA ŞOFERI "VÂRTACI", 
acreditată, incepe seria 11 sep
tembrie. Telefon 246527. 
(26418) 

EXECUT ZUGRĂVELI la 1 
preţuri minime. Telefon 253755. 
(27js9) 

CURSURI calificate, DIPLO· 
ME valabile: MASEUR; 
MECANIC AUTO; BIOTERA· 
PEUT. Telefon 252860. 27395 

DIVERSE 

·IMPORTANT 
Asociaţia Răni~lor, unnaşllor 

celor decedaţi Dec9mbrie 
(ARU O 89) convoaca TOŢI 
MEMBRII (rănlp, unna~ii celor 
decedaţi), la . ADUNAREA 
GENERALĂ, vineri, 10 septem· 
brie 1999, ora 16.30, Sala 33, a 
Consiliului Judeţean cu unnă-
toarele probleme: 

- macheta 'i montarea monu
mentului eroilor martiri fa 
comemorarea a 10 ani de la 
Revol~;. . . 

- ·Probleme agricole cu 
Asocia~a Bujac; 

·Diverse. 
Vă a teptllml ComHetul. 

Judeţeană CEC 
scoate la vanzare, prin llc~ 
in data de 16.09.1999, ora 

autoturism Dacia Breck. 
250044, lnl16. (27291) 

SA "PADURE RADNA • 
ŞOIMOŞ" organizează licita~e 
pentru exploatarea masei tem-. 
noase, Tn ziua de 17 septembrie 
1999, ora 15,1a sediul societă~i. 
Informaţii telefon 561354. 
(3040352) 

SC "ISEB" SA SEBIŞ, str. 
Crişulul, nr. 70 A, jud. Arad, 
vinde prin licitaţie publică, din 
data de 16.09.1999, ora 12, utila
je specifice producţiei de 
mobilier. lnfonna~i privind lista 
cu utilaje, la telefon 057 • 
422071. Ucita~a se va repeta In 
fiecare săptămână, in aceea'i 
zi, până la epuizarea stoeului. 
(5226748) . 

REVEDERE 50 ANI 
Primii absolvenţi ai ŞCOLII 

TEHNICE de AD-ŢIE 
ECONOMICĂ· Arad (fost Liceul 
Comercial) din 1949, Invită 
colegii, sămbătll11.09.1999, ora 
10, la sediul 'colii. Totodată 
aducem un pios omagiu profe
sorilor şi elevilor care au plecat 
tn eternitate. Dumnezeu să-i 
odihnească In pacei (27389) 

Efectuează zilnic transport 
de persoane in GERMANIA, 
AUSTRIA fi FRANTA, la prvţuri 
accesibile cu au\ocare mo· 
dome. 

NOUIII ITALIA cu tranzit 
AUSTRIA, SUEDIA cu tranzit 
POLONIA fi UNGARIA la 
BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "Alt.AS-
518" puteti călători in toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGALIA. , 

Pentru grupuri organizate, 
fnchiriem autocare ti 
microbuze modeme. 

,,ATI.ASSIB" efectuează ser
vicii de mesagerie, asigurări 
medicakt i cărţi verzi. 

Agenţiif! din centru: telefon 
251871 fi 252727 fi 
AUTOGARA.~ 210562. 

. VĂ AŞl&TAM, zilnic. (c. 17) 

AGENTIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
VĂ OFERĂ: 

· OXCUI'1I"' • FRANŢA 20 SEPTEM
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
• PREŢURI DE EXCEPŢIE la 
MAMAIA, NEPTUN, SATURN fi 
EFORIE NORD. 
-excursii lunare in EGIPT, lTAUA, 
SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGUA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRANŢA; săptămânale 
In: OU BAl, CHINA ,1 TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la preturi 
firă concurenţă. 

-excursii Ind~ In CROA'JlA 
fi UNGARIA. 
• bilete do odihnă '' tratarnen1 la: 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. lnfonna~l telefon/ fax 
057 • 283311, sau sb'. Eminescu 
nr.13. VĂAŞTEPTĂMI (c.1000) 

ÎIICBIRIERI 
Ofer spre inchiriere locumţă 

(ne)mobilată. Telefon 235784, 
094 592 290. (27028) 

lnchiriez (doresc) apartament 
sau casă (ne)mobilat(ă). 
Telefon 235784, 094 592 290. 
(27028) 

închiriez (ofer) apartament 2 
camere, centru, nemobilat. pen
tru birouri. Telefon 235784, 094 
592 290. (27028) 

inchiriem spaţii comerciale 
pentru magazine, depozite, 
birouri etc. Telefon 281060. 
(26707) 

FIRMĂ SERIOASĂ cautii să 
INCHIRIEZE CASĂ 2·3 
camere, _cu curte, bale, 
încălzire pe gaz, ZONĂ BUNĂ, 
PREFERABIL ARADUL NOU. 

lnchiriez spaţiu ultracentral, 
40 mp.· Telefon ·211792. 
(27229) 

· lnchiriez spaţiu comercial, 
Bd. Revolutiei, nr. 6. Telefon 
094.708.900'. (26569) 

Tnchiriez garsoniera pe ·str. 
Busteni; mobilată. Telefon 
263352. (27305) 

lnchiriez spaţiu birou notarial 
sau cabinet medical Tn Santana, 
zonă centrală (piaţă). Telefon 
462735. (5225496) 

Ofer spre Tnc!_liriere spaţiu 
pentru birouri, central, str. M. 
Eminescu, 35 mp. Telefon 
282654. (27199) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 3 camere, zona 300 (la 
şosea -- parter), posibil priv~ti· 
zare. Telefon 279190. {27270) 
- inchiriez (ofer) apartament 

ultracentral (Unirii), lot confortul 
(ne)mobilal, perferabil firmă, 
birouri. Informaţii telefon 
264995. (27290) 

Primesc di~ judeţ 2 eleve, 
studente, in gazdă, supercon· 
fori. Telefon 235958. (27292) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 1 cameră, central; mobi
lat. Telefon 211879. (27294) 
. Tnchiriez garsonieră confort 1, 
mobilată, gresie, falanlă, lele· 
Ion, salelil, gaz, 100 OMnună + 
cheltuielile; plata anticipat pe 6 
luni. Telefon 259612. (27320) 

in'thiriez apartament 2 
cSmere, mobilat. zona Vlaicu 
(studenle); plata anliclpal 1 an. 
Telefon 262696. (27331) , 

Dau in chirie apartament 2 
camere mobilate, la bloc~ 
Telefon 245764. (27360} 

Ofer spre inchiriet,e spatiu 
pentru comercializare (dep'o
zitare). Informaţii telefon 
243592. (27392) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 1 cameră, mobilat, c&n· 
lral. Telefon 252860.' (27396) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, parter, 
Romanilor, termen lung. 
Telefon 256023; 094.397.873. · 
(27405) 

închiriez apartament 2 
camere, mobilat, central, garaj. 
Telefon 255922. (27414) 
• Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial, 80 mp. Telefon 
251117. (27415) 

Dau In chirie un spa~u pentru 
birou, zona lnllm. Telefon 
092.684.643. (27418) 

Primesc fete in gazdă, Aleea 
Azuga, bloc O, ap. 17. (27427). 

lnchlriez apartament una 
cameră, ultracentral, str. Horia, 
parter. Informaţii telefon 
253070, de luni pană vineri, 
orele 8-18. (27567) 

'it DECESE 'it 

Cu nemărginită durere 
anunţ ihcetarea din viaţă, 
după îndelungată suferinţă a 
bunului meu soţ 

MIROSLAV 
ALECSANDRIUC 

născut in oratfiUI Cernăuţi, 
fost secretar al Primăriei din 
Macea. lnmormântarea va 
avea loc azi, 9 septembrie 
1999, In comuna Macea. Soţia 
ir.dollată, născută Podrumar. 

Cu adâncă durere in suflet 
anunţăm incetarea din viaţă, 
după o lungă suferinţă, a 
dragel noastre mamă, bunici 
'l§trăeunică, 
SABAU CONST~A, 

in vârstă de 92 ani. inmor
mintarea va avea loc azi, 9 
septembrie, ora 13, de la 
Capela OrtodoxA din Cimitirul 
Eternitatea. Familia îndoi iată. 

Cu adâncă 
~·. d u r e r e 

anunţăm In· 
catarea din 
viaţă a sorei '1 
fiicei 
BĂTRÎN 
MARIA. 

inmonnântarea va avea loc 
azi, 9 septembrie 1999, ora 
14, la Cimitirul UTA. Familia 
BĂ TRIN, îndollaţă. ~ 

u a ne urare anun m 
Incetarea din viaţă a iubitului 
nostru tată şi bunle, 

VALEAANTJ, 
In vlrslă de 79 ani, din 

Şagu. lnmormAntarea va avea 
loc azi, 9 septembrie 1999, In 
Şagu. Familia lndollată. 

'Îi' CONDOLEANTE 'Îi' 

Cu nemărglnltli durere am 
aflat despre incetarea din 
viaţă a fratelui, cumnatulul fl 
a unchiului nostru drag 

MIROSLAV 
ALECSANDRIUC. 

Adio, dragul nostru! 
Dumnezeu să te odihne31sci 
In pacei Fratele Vladimir cu 
soţia, nepoatele şi strănepoa
ta din California. (27345) 

Cu mare durere ne 
despărţim de cumnatul ti 
unchiul nostru, 

MIROSLAV 
ALECSANDRIUC. 

care a fost pentru noi, un 
om de o deosebită bunătate 
fi nobleţe sufletească. Dum, 
nezeu să·l odihnească in 
pacei Cumnata Stela cu soţul 
el Mircea, nepoţii Ovidiu cu 
soţia lui Llvla '' fiica lor 

. Romana 'i cuscra Volumia 
din Peclca. (27345) 

Stnc;:er! condoleanţe faml· 
Uel SABAU la decesul celei 
care a fost mamii, bunicA fi. 
străbunică, 

SĂBĂU CONSTANTA. 
Dumnezeu S·O odihneascil 

Familia Nedescu. (27422) 

Regretăm şi lmpărtăşlm 
durerea familiei ARSENOV 
RADOIA Şi OSTOIN PERA, la 
decesul mamei dragi. Un 
{lând pios şi sincere con

, doleanţe. Dana '' Bebe Onea. 
\ 27450 

'1f SDIICI FIIEIID 'f 

c;c "NOSFERATU" SRL, 
<str. Ghiba Sirta nr. 26, tele· 

foc 270437; 094.554.874. 
S·:rijinul de care aveţi nevoie 
in momentele grele 

NON· STOP 
SERViCII FUNERARE COM· 

PLETE. 
SICRIE: diferite ellenţe şi 

modele occidentale. RES· 
PETE: pânză, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn 
~i metai. ACCESORII: 
prosoape, batista, panglică 
neagră, batlcuri, mânere, 
lumânări, catafalc, sfeşnice, 
steag de doliu. SERVICII: 
s~ălat, imbălsămat, îmbrăca~ 
transport intern. 'i inter
naţional; ASIGURĂM colaci, 

· colivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fan
fară; ORGANIZĂM pomeni; 
INTERMEDIEM gratuit 
obţinerea acstelor necesare 
inhumăril. Oferta brad: sicriu 
brad, respete, cruce • 750.000 
lei. TRANSPORTUL SICRIU· 
LUI LA DOMICIUU, este GRA· 
TUITIII. Experienţa noastră, 
este garanţia dumneavoastră! 
(c) 

'Îi' COMEMORĂRI 'Îi' 

Au trecut 25 de ani 
acolo timpul nu se ma 
mAsoarA in clipe efemere, 
acolo trecerea şi destr,ăman•a 11 

necunoscute. Doar 
mine au trecut 25 de ani tn 

ceasornlcul ne-a 
măsurat clipă de clipă tr,. 
cerea, dar n-a reutit Să 
şteargă amintirea ce ţl·o 
păstrez ţie, mamă, 

URSOVICJ KOVACS 
JOLANDA. 

FIIca 

Inimile 
Gavriil 

Astiizl se Tmpllneşte 1 an 
de când buna noastră soţle, 
mamă, soacră şi bunică, 

CISMAŞ LEONTINA 
ne-a părăsit pentru tot

deauna. Familia Indurerati. 
(27373) 

AI,E ZIARULUI-"ADEVĂRUL" ARAD DIN LOCALITĂTILE JUDETULUI 
.. ' 

-~- SEBIŞ BlEU CIIIŞDIEO CIUŞ 

Prtmărla ora'i'ulul Sebl'jl Primăria el'a'jlulullneu Primăria Ola'j'Uiul Chi'jlineu 
-agent publicitar Elena Alip - agent publicitar Carmen Cri'j' 
·program 8,00-15,00 Ţole :• • agent pubHcitar Mihaela 
- Telefon420.303 . . -program 8,00-15,00 Brânda'i' . 

LIPOVA ':<:'c -Telefon511.550 -program8,00-15,00 

ELCOTRANS S.R.L. NĂIJLAC PECICA 
Upova . GYURIAN" t G~ . . . DACODA • A.F. DUMICI Nr. ., • s r. rtwte1 281 
Str. Bălcescu Nr. 16, Nr 58 " 
T 

· • agent publicitar Dumicl 
elefon 561.426 sau Fax • agent publicitar Gyurian Dănuţ 

563.091 Bohuslav • program 8,00 • 20,00 • ·· 
-Telefon 474.580 -Telefon 468.745 

"'' •_, .. ... 

Bibliotecă 
- agent publicitar Alexandru 
VIctoria 
-program: 8,00 • 15,00 

GORABON'f 
Primăria oraşului Gurahonţ 
• agent publicitar Alexandru 
Herlău 
-program: 8,00-15,00 

PÂNCOTA 
Cofelărla "ELIDOR", Str. T. 
Vladimirescu, nr. 34 

- agent publicitar Cristina 
Mlhălcuţa . 
- program: 8,00 - 15,00 
-Telefon: 466.213 

CUimCI 
Str. Vasile Goldis nr. c .1 · 
(Magazinul HOBBYLĂND) 
·program: 9,00 • 18,00 

SĂVÂBŞIN 
Magazinul alimentar Mixt 
.Hans auto", Str. A. Iancu Nr. 
~1 -
·Telefon: 557.339 

Primăria Cennei 
-.agent publicitar Aorica Nagy 

ŞOMOŞCIIEŞ 
- agent publicitar inv. Ioan 
Nagy ' 
-Telefon: 511.860 

Asociaţia=!. Slavici 
sau la domiciliul d·nei Bot 
Adriana, din Siria nr. 516 
• agent publicliar Bot Adriana 
-Telefon 531 .084 

;.-:~~:· . 
, . .:;.,v. 
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FIRMĂ DISTRIBUITOARE DE :~·,·i 
. PETEBGENTJ ŞI PRODUSE ~SMETI~L 

. Jli\11f@/EifiJJfr-,1
• 

">.$.~~-

..... ~. 

. llErr"RU ACiiPLBIŞ COVERDACH ..;r~~ ' 
DESCRIERE: sistem pentru acopar;,uri din tablă de oţel 

aluzlncatil ~ 0,5 mm profilatil fi modulatil, cu strat portat sau granu. 
lat, din ardezie coloretil. 
GARANnE: in condiJii corecta, 30 de an1. 
DURABilrrAlE: circa 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 1185mmX450mm 
Element DELTA 1200 mm X 450 nvn 
Acoperire 2,26 elemente 1 mp 
GREUTAlE: 3 kg 1 buc.; cea. 6 kg/mp 

......, Calea A. Vlalca nr. 287 (IAngă Peca 
Vlalca) Tei.Jfax: 087/289740 c66827> 

Angajează: 
+ BANDZECHIST; 

+ MUNCITORI PENTRU CROIT 
CONDIŢII: experienţă in domeniu 

Tele,on: 250.505; 281.322. 
Arad, Str. Ursului nr. 21. · c973853l 

Splaiul Gen. G~ Magberu BL 3298 (Mitaba)l 
Tei.!Fax: 057/270111; 

• SEIFURI 

•APARATE DE 
NUMĂRAT BANI 

e DETECTOARE DE 

...... 

. [-:t>' 
: ·; . ~ 
;_ i 

BANCNOTE FALSE · SIGURANŢĂ 

.... 
JUDECATORIA ARAD 

Dos. ex~c. nr. 227/1999 -,.,. 
Din data de 25.08.1999 

Angajează pentru filiala Arad: 
• Director de vanzări 
• Agen~ de vanzare divizia Henkal 
• Agent de vanzl!ri pentru dislribu~ direclil ruti ex1a1oan1 judeţ Ared 
CerinJe: - dootidliul stabil in Arad 

- varsta maximă 35 ani 
~ - disponibir.tate pentru program prelungit • 

. ·experienţă in domeniul vanzariloc' 
- diploma universilar.l constituie un avantaj 
- permis de conoocere categoria B 

Oferim: - salariu atractiv · 
- posit;lilatea dezvolhlriilflei- pe termen~ 

Persoanele interesate sunt rugate să depună un C.V. 'i o scrisoare de intenţie la adresa: 
Str. Şcolii, bloc. X34 sau fax 057-274.707. 

(5224311) 

Vinde 
Sămânţă grâu • certificată, tratată 

si cu indici calitativi superiori. 

Donţl '\lerutur1 dan nimicuri? 
· se .REMAr SA oo sediul rn Cămpul Uristii rr. 1, oolectează ta 
Jll9luri extraordinare, r.n fu~e de car.tate şi carititate, 00 plata ps loc: 

- deşeun fi..- vech1 ••..• 50-400 leilkg 
- oopru .... 8000-11000 leilkg 

. - alumiriu ..... 5000-8000 leiA<g 
- hartie ..... 50-200 leiA<g , 
- aoomlialllri uza~ .... 50-200 leilkg 
-bronz .... JOOQ-8000 leilkg 
-alama .... 3000-8000 leilkg .. _- " ... ·~..,, 
- radiatoare ..... 3()(){H;()()() leilkg . 

La cantităy mari (peste 2 to) se asigum transport gratuit 'i 
pre!urile se """""~• · 

• ·~· (973928) 

,... ____ _ 

Tipografia noastră vă stă la dispozi ie! 
fll•Ifd 1!,•: J r?\~ Arad, str.I.Raţiu n.r .. 46. 
!"''- ~ J ~! .:!2 ~ TeVFax: 057-251761,289956 

• afişe • Pliante triP1ice • broşuri Prezentare e' • 
documentaţii. ProsPecfe • cataloa!!e, cărţi · 

• calendare de toate tiPurile • 
invitaţii, sonete • felicitări, vederi ·~ 

~~~'? • foi cu antet • dosare • ~ ' 

14~~~;ef=lchete simPle şi autoadezive : .·~.~ 
t • cărţi de vizită • ~~ 

- şi multe altele! ~ 

·_·--,~ 

; .. 

' Informaţii telefon . ~· · 
287.691 •. ~ U.l~. ~ •.• "", '+Il-·.:·. ~ f4«U (a"" ~t ,.a(( 

~""~:;;.: 

r=~~~~~~~~~====~~~ 

EST TRANS CONSIRUCT _ 
Măsura eeono.uie• ta•e··~:-."""~ ... 

ARAD. Cllea Radnal or. 262l Mlcilaca ~ 
- -·...: ·. 

V"mde din stoc~ pe bază de comenzi, ţigle de cea 
mai bună c:alitate, fabricate in Ungaria de 

con~uul austriac 
' ''l11:' . 

. - z:i 

--·..:. . 
i (1); !1J;I6 11 lAMINA ·~····;: ~~;;;~ .. 111~:-.-........._al 

''-. 

Modele: TANGO, CSARDAS, KERINGB, HOllAND, ' 
In data de 22.09.1999 ora 13,00, la Judecătoria Arad, 

cam. 41, se vindie la licitaţie publică imobilul din Arad, str. M. 

Scaevola, bl. S-1, parter, apt. 17, proprietatea debitoarei SC 

ALI SAR SRL Arad, cu preţul de 243.675.000 lei. 

(5224278) 

CSABAI Si tigle tip SOUI, c - • 

in 16 variante de culori. "t:ţ~~t;~"<":;ft'""'-.;•,;,..."""""; 
-·~ 

' ' 
S.C. Management Services.R.L 
~-..penttu_,nolo bloce 

la-mal miel preţuri 
e CABLURI SI CONDUCTOR! ELECTRICI 
e APARAT Ai ELECTRIC (PRIZE, TNTRERUPĂTOARE, AŞE) 
e CORPURI DE ILUMINAT 

=~~~~~ ~~g~~~RESCENTE 
e TUBURI PVC ELECTROIZOI...AN1E 

AnKI, Str. Andrei Şaguna nr. 58 (lângă farna1ia de pan ... l). 

Telefon: 251311, ~1: 092 779248. c5224183l 

B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) 
Mlcălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Po.tă) 

Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

+ Ventitatoare 
, +Aparat aer condllonal 

D ' + Plasă de geam Pentru \Anlai 
D + Pompe submersibile, de suprafaţll ,1 

' karna 
+ Furtun de udat · · 
+ Mo!lJcositoare 

1:1 + Mbatoare electrkle 
"' +Folie solar de 4-10 m taţlme 

+ Burete tapiţ..-ie, mUSMla, Imitaţie de piele 
+lmptetilură de sânna pentru gard 
+ Plasă rabitz, ooie oonslnJclii, eledroZI 
• Roabe, betoriere,l1)01oar8 electrkle 
+Drujbe 
• Aamuatori """ + Hidrofoare, compresoare. aragaze, 

frigidere, oongelalo<nl, televizoa9 
+Combine muzicale 

+Gresie, faian\A. adeziv pentru IPt Ojl mrut 
+ Aracet, ""'""le, dlluan~ şi lacui 

NOU! 
VIZITAŢJ MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS lN UPOVA, VIS A VIS DE 
PIAŢĂ 

Produsele: electrice, eleclrocasnioe, uz 

PiâiifNilliti,iNs a: 
TRANSPORT GRATUIT TN ORAŞ, 

TN JUD~, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
5.000.000 LEI. (5213799) 

WHIBLPOOL fj 1 H V 1 H: fl BOSCH rtff;W\%({1 -
·.---,._ .. 

-. ,. : -- --~-- / 

La noi raportul eaUtate • pret · · · 
este În favoarea dumneavoastră. .. ~•• 

·---';·.- -- . 

. ' 

Folosirea exclusivă a ţiglelor comercialnate de 

. EST TRANS CONSTRUCT 
duce la riscul construirii unui acopel'if estetic .. durabiL 

<6588161 

x ~preţul ăs~ 69$* 
sa tot vorbeşti... . .. · .. · .· .... · 

NOI<. IA 

Până la 15.10 oferta CONNEX: 5110 
·conectare gnituită. -
-două luni efe abonarnenJgratuit ..... 
·valabil şi J!enlru CONNEX START cu abonament 
de numai 5$. 
Până la 15.10 oferta QUASAR: 
·te conectezi*** şi primeşti pe loc un tricou MYX. .· 

. ' 

,. 

~!~ ·.·.,,··~ ·%.L~ 
. .. Mag. QUASAR, Arad, P-ţa A.lancu, -;'""'~.? " 

v · . nr.10, tel: 057-211.822 ~ · · · }( ·~"~· 
~ "'Wl'A.S.IInllbof~~~~~--cu--.~COM«X.- 1,...u..tf""""'l~......__... fJdi-....,..,..5111. ~ ._ .. 

' -~-: 

-~~' -:.,:.:._;;l\i#.o:l ... ,. .. ;· .• ;:-::--._ '"

' - -·-~---· "•"'·";' ... .--~ ,_ 




