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tiNESEmJE . . , 
DE mlUSTI?! . PRI , IIINTIU ~~~ TIIDI~R MIU , CINU 
Jir~~§;:gi~rr;~t~ 1·1 l"lt 1111 PRINTRE RIMANH DIN UNIIBU. 

de presă. Dulăii cel mari din virful puterii, ale căror Afllndu-se Tn drum spre Budapesta, 
afaceri necurate au fost aduse de presă la cuno,tlnţa unde participi azi la o intilnire cu fostul 
publicului, au insli'toate motivele să se teamA de acel ministru de externe al Ungariei, Laszlo 
.,câini de pază" in slujba societăţii care sunt ~larlttll. Kovacs, pretadlntele Alianţei pentru 
De~văluite in paginile ziarelor, preocupările neortodoxe RomAnia, senatorul Teodor Maletcanu a 
ale deţinătorilor puterii nu mal pot fi desfăfurata in rilspuns unei Invitaţii venita din partea 
llnl,ta fi cu discreţie la adăpostul unor Uflinchlse. Sub Fundaţiei culturale Moise Nlcoarl, al cărei 
presiunea opiniei publice, jaful organizat fi marea membru fondator este, de a petrece citeva 
corupţie au mal primit câteodată fi replica firească ora printre romAnii din Ungaria. VIzita, pre-
intr-un stat de drept: eAte un director prins cu musca pe conlzalii Iniţial a dura doar două ora, s·a 
căciulă, cite un funcţionar necinstit de prin vreun mlnls· prelungit pinii spre seară, d·l Teodor 
Iar prins In flagrant de luare de miii, căte· un judecător Maletcanu fiind reţinut de romAnii din 
tlcălofll dedat la falsificare de proba tn scopul răs· Mlcherechl, bucurotl că au ln dnul comu· 
turnărll adevărului, căta un poliţist .aranjat" cu vreo viii nllii~llor un o .. peta de seaml. 
in valoare de mai multe miliarde de lei, vreun procuror . ., . . $E~BAn POPESCU 
obltnult sil·fi tantajeze impricinaţll in fustă ori vreun (Continuare rn pagina 4) • 
contrabandist mal acltărll legat cu fire Invizibile de 
lumea lntarlopi cantonati Tn zona Cotrocenilor, au 
ajuns, totufl, al fie condamnaţi fi trimiti in temnlţil. 
AC8ftla au avut Tntr-adevlr motive serioasa al •• taami 
de ~larlttll pufl pe dezvAluirea adevăratal lor ldentlliiţl • 
cea eSt Infractor da drept comun • fi nu cea pe cara fi-au 
dorit-o • da r .. pectablll paraonalltate a soclatllll 
romlnattl poatrevoluţlonare. El nu aunt alngur 1. 
Parlamentarii fi guvernanţii, cu llota da trapldufl din 
jurul augustelor lor persoane sunt • la rindul lor. 
auplraţl pe zlarlttl (dar riu da tot) dintr-o mie fi una da 
motiva: O dată pentru el planul aceatora da a-ti acorda 
tot felul de venituri nemeritata fi adeseori sfldltoara la 
adresa mulţimii da romAni nevolatl obligati si se des· 
curea din veniturile aflata cal mal adesea sub limita drl· 

. clal, a foat divulgat de .naucullltoril" din _prasi. 
JI'EFAn TABOIA 

· (Continuare tn pagina 4) • 

PREfURI DECENT1! 
latlmpllrletfn AL~ 

CJI,Jl8l4811JJ) 
Vă oferă 

e Tamplărle aluminiu din 
import~ rornArleliti 
• P.V.C. şi geamuri lllrmopan · 
e Rolete şi jaluzele 

Telefon: 279600; ' 
002292"9 

Arad, Str. Voinic/lor, Nr. u. 

UŞI ŞI ,f.",f;.-$ TRE DIN 
1 

Pl/". AilMAT . 
GEAM TERMOPAN 
Proftla ~ Germanii 

1~47LINE 
,.1-fax: 211411 

084107211 
' Iad B-duii . .Manlu bl.28 a .1 

Am 81181 din .,gazeta da pe,.ta• a dom
nului Ing. Mullcll Dlmi!N fi a altor Ingineri, 
ca,. circuli dupA principiul revolutionar 
.,cltetta fi dl mal deperta", ci pa 
terenurile ,.Combinatului agrolnduatrlal 
Curti el", condus dictatorial fi cu aspecte 
magalomanlca, Tnviţata la ,.,coala pro
ducţiilor ,.cord" că ln acaat an cocaanul 
de porumb a cr .. cut cit ,.stejarul da 
Scornlcattl", Tnclt oamenii H miri el nu a 
venit nimeni al treacl acaaall minune Tn 

.cartea recordurilor". Tn ace .. ti .gazell 
de parale", tipici pentru orice ~ care aa 
raapactl, 'T' scuipi nAduful clţelandrll 
maestru lu MuscA, devenit doctor Tn 
bidărlnla, cum cel ca-l Bflam Tn articole 
Ideile au devenit doctoranzi. To~ de acolo 
H cred suprazlarlftl, cu valaltlţl ezoterica, 
care cred el p:~• mult timp doalta, 
doaarala penala . 1111 ala patronului. 

ŞTICJLET! OUIRCJ 
(Contlnu•reTn pagina 4) • 

lEGEA ZIARISTUlUI· 
"0 lEG~ NECESARI,. 

lfAUI,.S 91t1HIII '-A ... Nit&i .... 

1 IIV 11/1 ~ Nici o~l,.',ulci U"' 
' ,..,,_,_.,AI41NT1 ci ... ~A 1 A'JÎ 

OlttcJT! VA fli o .... 

ION BOLp. senator PPSR de Arad: 

,.VOI Tlll CU UEARELI 
, . · · '1 CD IIITD Pili . 
CÎIIPBOIEC!I~ lE LEGI 

11 fiECE" 

•i•Ac.uoa.l a.'!! 

.".== ,,_.. f!...""..,..-. .__.,.",,.~.--.~~-~----liiiin 

,<, r;.:$~~;~: ~~~~~~tt~~g~ 
!• 1 l.,.. ,,:oir:i:f • ··: l' •.li .' ~ fi fericire tuturor concitadinilor nDftrl, odată cu Invitaţia de, ! 
j b JiiMbi:ftb' J,"gJ ._._.·.· •tus parte la ceremonia/ele militare fl religioase, ce se vor-~---;;i. 

ABONEAZI-TE li 
• Pentru luna noiembrie, preţul 
abonamentului este dia numai 20.000 
lai • Sa pot face abonamente fi pe 
urmAtoarele trei, ..,... luni fi un an • 
Abona~i pot c:Aftiga lunar 1 O premii 
dia fldlalitata in valoare dia o jumătate 

+ La afirtltul 
uulul, alloaaţll~ le 
vor B oferite pl'elllll 
apeclale ia valoare 
de zeci de lllllloaae 
deleL .~ ' '. 

/; - dasfăJura rn această zi, dupj următorul program: '; 
MOBILIER LA 
COMANDĂ . ;. • ora 9,00 • depuneri da coroana fi jerbe de flori la mo2'.; 

FIRME ŞI RECLAME ( _numentul eroilor din Piaţa A. Iancu, Iar la ora 10,30. 11!,.,· 

' .,~ 

·C 
__ _._.,_, .. 

r monumantui,OSiafului român din cimitirul Pomenirea. :,~ 
~- . . 
~- ·..•.. ·. ·, . .•' •• )h,. Comandantul gamlzoanei Arad,~ 
""'·i.k~:.t.~_i,-(.i;f'i'U~ _C:olon~tl MOISE IERCOS_AN., ~-~·~... n~.-~-- -:--, ,, ·~-- ,.;;v,- -,-::K~~<W 

' ' 

de milion dia lai fiecare. 
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'"''..--, T Astăzi, Soarele răsare la 
.ora 7 şi 34 de minute şi apune 
la ora 18 şi 45 de minute. 
T Au tr.ecut 295 de zile din 

acest an. Au mai rămas 71 zile pană In 20001 
T Praznicul zilei: Biserica ortodoxA: Sf. Ap. 
Iacob, ruda Domnului; Sf. lgnatie; Biserica 
romano-catolicl: Ioan din Capistan; Biserica 
greco-catolic6: Sf. M. Areta şi cei lmpreună cu 
el. 

La Arad: Covaci i 
Vanessa. lstanovics Ioan Ber>iarni 
Grădinar Diana, Becheru 
Alexandra, Musca Anamaria, Mfli 
Cristian, Şerban Roberto Maria. 

Chltlneu-Crl': Spijak i 
gita. 

Numai la fondul de şomaj 

·<FIRMELE DIN JUDEf :
ÂU DATORU DE PESTE: 
;!tZ~~lM!l~~, ~ 

Ieri. In cadrul unei conferlnle de presă, dl. Ştefan 
Pascu, directorul executiv al Agenliei judeţene de 
ocupare şi formare profesională şi d-na Claudi~ 
Mlu\escu, purtătoarea de cuvant a institu\lel, au 
prezentat, In principal, rezultatele oontroalelor etectu
ate In luna septembrle. 

Astfel, au fost lua~ la purecat 29 de agen\1 eco
nomici şi Prlmăria din Chlşlneu-Criş. s-au constatat 
datorii la fondul de şomaj In valoare totală de 983 mi
lioane lei, plus 615 milioane lntărzieri de plata. 
• De la oei controla~ s-au recuperat 80 de milioane 

lei. Nici mal muH, nici mal pu\in. S-au mai aplicat şi 
cinci amenzi totallzănd 4,5 milioane lei. In rest .o 86 
Incepem executarea allitil a firmelor, el alti 
soluţie de a ne recupera banii nu avem!", a apreci
at dl. Ş.efan Pascu. 

In oeea oe prlvefte topul datornicilor la fondul de 
şomaj, Arls-ul ocupă locul lntal cu 4 miliarde lei, 
unnat de Depoul CFR • 2 miliarde lei ş.a.m.d. P~ 
total, egen~l economici erădenl, plus oelelaHe lnstltu~l 
au datorii la fondul de şomaj In valoare de 5 miliarde 
de lei, majorările de lntarziere depilfind 5,2 miliarde 
lei. 

De remarcat că In şase QIZUri executerea &ilHI a 
ajuns In ultima fad: aachastru pe buiiurile mobile fi 
lmobllel 

Cu oelelaHe probleme abordate In conferinţa de 
pre86, vom reveni In zilele unnătoare. 

n.OPREAn 

Tineri din f8Pte ţări se indlnesc in Arad 

J.Jl •~•~s'rtl7ili .. IJI .. J)J~ 't'l~il'rittJ 
l~llllN f~f) l~f) N 

In perioada 24·28 octombrie; Asociaţia 

AMIFRAN organizeazA ed~la a VIl-a a Festivalului 

da te!llf\1 francofon pentn~ elevi. 

Dumlnlcil seara, pe scena Teatn~lul de Stat par· 

tlclpanţllor 11 •• oferi spectacolul prestlgiO.ulul 

te~tru ,.Maaca" din Bucure,tl, cu plasa ,.Monsleur 

de Pourceaugnac" de Moli•re. 

De luni, pe ac&&lfl acenil se. vor Intrece, timp 

de U.l zile, tn~pe de teatn~ venite din Italia, Austria, 

Belgia, Elvaţla, Ungaria, Rusia alilturl de opt for• 

maţli din ţari. 

Ultima zi a festivalului programeazA specia· 

colul atelierelor, concuraul de limbA '' civilizaţie 

francezi, un spectacol·aurprlz1 '1 festivitatea de 

lnmlnara a premiilor. 

ANUNT-. , 
UMANITAR 

Vremea va flln 

La telefonul 
dimineţii, 280944, intre 

orele 9,00..12,00 
• OI. O. ~>:~.comerclanlln.~laţa Fortuna, 

spune: .. Mf':'mulţl ~nz6tor!J!u foM•a!"endaţl 
abuziv de•adm!~ls~a~ei!:[Pîttli, Doi""'!J:Igan. 

In loC?~_ .~."".§Rd ·· eze·ţigatlitd!t .. ·-.-~ •. '.=. ~-~ 1, ea ne-a~~~ p.,llilt_.. bl/ ,, .. , azle, 
lucru i îs de'!fefll.l!F ! . / • '""')!;< 

• D BJit.AiftBt• str.ri~1tilll)l. apune: 
,.Cons1he ,(uit tn~ŢRrreţlnere o 
bătrin~ de pe această atţ.lld., Nu de mult s·a 
incapuf.efaltaraa _•trilzll,!jt'aa se face numai 
pinii in fâllr'oeMI bttd'nal respective. Se 
poate a,a ceva?". RimAne de vAzut ... 

Redactor de serviciu 

A. B. 

general 
InchisA, cu 
cerul mai 

(~INEMJ\'I'OCrRAFE -.~ '· · ··· 'I'I~J\'I'Ill~ 

mult noros. - /ti;..• . ' 
Local vor , •· 
cădea ploi sia- ~ 
ba, Iar la munte va ninge. VAntul 
va sufla slab la moderat din sud
est. Dimineaţa, sa va semnala 
oea\11. 

Temperatura maximă 9 la 
13' C; Temperatura minimA 4 la 
re. 

· Meteorolog, 
ADELA T. ROŞCA 

H 

Dacia: Aventura In doi (SUA) 9,30; 11.45; 14; 16; + Teatn.ÎI de Stat ~zi!J!; &AmbAlA. 23 octombrie, ora 
18. piesa .Noap. 1e.,1ncu~ru.filor" de ()llver Goldsmith. 

18;20 ~ . 
· Muratul: F ul ·.· . • SUA) 10; 12; 1ll; 

16;18 ,,."·· .. 
Arta: Shakesplllir&.Ji"'~) 15; 17; 19 
Sala miel: A sosit p~A) 15; 17,30 . , 
Progresul: Singur acasă 3 (SUA) 16 

+ DumlniQ!i; 24'octornbde, QQ!,~ 11 piesa ..zana Aluna 
cea bună" de'!.' . ·.'_'il .... Slbii. "!Hn_'_._·.QI[. 1Şu. • nvita~ să-~i aducă 
f:::~\i. P~ s ..... '~~~ 1~'/ nemaipomenit de 

+ Teatţul d ·~~~~ .. prezintA duminicA, 24 •··· .·· 
octombrie. ora 11, s · t6o\ll cu piese ..Albă ca zăpada' 

• PIEJE, TÂROURI 
Astăli este li de piaţă la C""neu 

Crlş, Llpova, Pancota, Felnac, 
Grănloerl. Hilmaglu, Moneasa, Peclca. 
Vlrşand, Socodor, · Şeltln, 
Vladlmiresc:u. Zlmandu Nou. CovăsAn\. 
Tărguri săptilmlnate se desfăşoară 
astazi la Llpova. P6ncote, Hllmaglu, 
Moneaea. 

• FARMACIA DE 
. SERVICIU 
'In noplll• de dmblti spra 

.duminică fi duminică 1SPf8 luni este de 
serviciu, cu program non-stop, fennacia 
SIM·Fam>, B-dul Revoluţiei ne. 23, tele
Ion 233.138. 

Farmacia .Crai Nou Alfa", eltuati 

temerile .. 

in reg!a lui lldiko Kovacs. · 

la partel)ll blocului 68, cartierul Alfa, 
telefon 277844 şi .,Noua Fannacle", 
strada Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
1148, aunt da serviciu cu program non
alclp. 

• CONSULTA'fllfl 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-STOP 
Cabinetul ,Apollonla', situat la 

parterul blocului din spatele Casei Albe 
(zona Gării), atr. Miron Costln nr. 13, 
ac. A. ap. 1, tel. 251225, efectueazl 
tratamente lnjectablle (lntramuacular şi 
Intravenos). aeroaoll, E.K.G., ecografte 
fi analiza laborator, 

· • URGENŢE 
STOMATOLOGICE 

Serviciul de urgenţă stomatologldl, 
situat pe strada Andreescu • vizaVI de 
Ieşirea de la Cinematograful Dacia • 
este zilnic deschis non-stop. Telefon: 
253794. Cabinet stomatologic privat. 
Bd. Revoluţiei nr. 62, (vizavi de Biserica 
R.). telefon 256865, daschls lilnlc 
Intra orele 8,00-12,00 şl14,00-20,00, 
Iar slmblta şi dumlnfc6 Intra orel11 
9,00-12,00. 
• iNREGISTRĂRIIN CAZ 

DEDECES . 
In cez da da<:es. la Biroul da stafii 

eMil de la Primăria Arad se pot faoe 
inregistrAri &Ambitii fi duminică, Intra 
orele !H1. 

SC:CDP. 
Editon S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad 

eCODFISCALR 16HI93HeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J02111ll!6din31 X 1991eCODSIRUES020956601eiSSN 1220-7489 

Simbiti, U octombrie 
'r ~BERBEl:tJL (11.03-20.84). 
~ ... O zi cu mal puţine momente 

._ ~favorabila. Singurul domeniu 
In care lucn~rlla merg cu ad• 

virat bine este cal al ailnltăţli. 

FJ!(:JO..ul.t. (23.88·Z2.n). 
Relaţiile cu parte. nan~l de viaţă . 

· ' merg strunA. VI va vizita un 
prieten da departe. 
Ri\Li\NTi\ (23.09-22.10). 
Dacă veţi Incerca o variaţie In · 
sfera relaţiilor sentimentala, 
s-ar putea ca sentimentele mai 

aduce. IA masa negocierilor, In cilml· 
nul dva. avantajele nu vii ocolesc. 

!I"GET"TORtJL (22.11· 
:n.JZ). IA orizont sa lntravid 

jjlmlcl nainţelegerlln dragoste. 
Evitaţi totu'l l!il vi oertaţl cu 

partenerul de viaţă. R 1 •fla!l 5 • doto..,....2900Arad,Bd.Rcvolutieinr.81. 
'ttlefoane: SI!CRETARIAT · 281802, fax 280655, '280625; 
.ADMINISTRAŢIE · CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE· 210775. MAREA PUBLICITATE -180904; 
CLUBUL PRESEI· 280989. . 

Conal?lul de administraţie& DOREL ZĂ VOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vice· 
presedinte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (director comcrclai) 
telefon 280904: DOREL BARBU (eontnbif--~cf) telefon 281797. 

Co5ellul de _.. !,... MIRCEA CONTRAŞ (n:daetor-scf): 
AUREI. DARlE (secretar general de redactie) telefon 281~02, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scfscctic·politic~). telefon 
280943; DORU SAVA (~cf scc!ic social-economic), telefOn 281738; 
l' ASILE FILIP (sef sectie cultură-invă{ământ), telefon 281855; 
~80003; ALEXANDRU 'CIIEBELEU (~cf scc1ic sport), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tmcrct) telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (~cf sccli• foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU publicitate) telefon/fax: 180904. 

.. .._, laS.C. 

atr.F.........WF.N., --:as-. tu 

.. '· ·"''". 

Ti\tJRtJL (21.84-20..85). In 
dragoste, astrele vă sunt 
favorabile azi. In plan flnan·· 
clar, lnsă, nu excalaţl, Veţi 

avea '' miel problemll legate de sănă· 
tate. . 

GEMENII (21.85-20.06). O 
ofertă profitabilă de afaceri vă 

1 va da peste cap un plan legat 
. de o călătorle. 
~Ri\l:tJL (21.88·22.07). Pa 
~ ~plan financiar, totul este mal 
(-_.imult decat satisfăcător. lncer· 

caţl lnaă al nu naglljaţi pro· 
blamele familiala. 
. ~I.EUL (23.e7·22.88). Ten· 
fi~ ~taţille apar azi din toate direcţi· 
\ \.JIIila. Vă remarcaţi prin decizii 
· temerara. ImbucurAtor asta 

faptul el aţi reu,lt ai vi lnvlngeţl 

.. -'"· 

.,, ,. 

profunde să aibă de suferit. 

MOCHETA 
Arad, Piaţa Gării 
Telefon :235221 · ' 

· Vinde 'i 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

deiD-20% 

fjSl:ORPIONtJL (23.1·· 
zt.II). Vorba buni bani 
aduni, vorba dulci!• mult 

.. _:....,. ~-;,. -~ .. .• 
'- ' ~ 

' 

1"-. 'Wl:.t.PRil:ORNUL (22.12· 
..-:. -, 19.01 ). VI a'teapti multe 

~bucurii. Primiţi '' bani. Sunteţi 
Inventiv '1 indrlznaţ. Rudele IIU m;~re 
nevoie de ajuton~l· dvs. 

V "RS"TORUL (28.81· 
. 19.02). O călătorie nea,tep· 

tatii vi va da peste cap pla• 
nurlle, dar vii va aduce ti 

multii relaxare. 
PEŞTII (20.82·20.83). 

~Depinde doar de dvs. ca per· 
~soana Iubiti al vi copie· 

•••aci cu atenţll. Diln~lţi tan· 
· draţe, nu veţi regreta. Aceasta stare de 
bine ar putea fi umbrltl doar de miel 
problama da unitate. 
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DEOCAMDATA IHTitAM IN OE (0 III COSO~ILE 
O secţie a fostului lAS Fântânele a 

supravieţuit după Revoluţie şi putem 
spune că la ora actuală trăieşte foarte 
bine. Este vorba de secţia de impletituri 
din Frumuşeni. Aici muncesc a~roximativ 
200 de persoane care se ocupă de culti
varea,· prelucrarea şi impleti rea răchitei. 
DL Traian Gola, şeful acestei secţii, ne-a 
spus că in total cultivă 100 hectare cu 
răchită. Din totalul de 100, 40 au fost plan
tate după Revolutie. Răchita este albită in 
mare parte, prin fierbere. Un alt procedeu 
de albire este decoji rea naturală in pelioe-
dade in luna 

i i des-
tinată exportului: , Germania,. 
Elveţia şi Belgia. Produsele din răchit~ 
sunt foarte cerute pe. piaţa externă. "Nu 
reu'lim să facem faţă cerinţei pe care 
. o avem". Cererea mare de astfel de pro
duse se explică şi prin faptul că multe 
din sectiile de impletituri din Iară s-au 
desfiinţat după Revoluţie., Secţia de la 
Frumuşeni a rezistat datorită ".seric:1· 
zităţii 'li calităţii produselor". 

Gama de împletituri de la Frumuseni 
e mare: mobilier, coşuri de piaţă, co'şuri 
pentru sticle, pentru flori şi pentru ani
male. La export cererea e mare pentru 
toate tipurile de .coşuri. La intern 

e Politia TI cercetează în stare de ll,bler•-•, a~u!'!~~~ ~~!!~~~~= 
tate, pentrU săvârşirea infracţiunii de aban- rat 
don de familie, pe Solte'l Andrei, 39 de e Este .cercetat de Poliţie, Buda 
ani, din Sebiş. Acesta .a uitar in cursul . Vasile, 57 ani, din Făget. Acesta, in cursul 
acestui an să plătească pensia de lunii sptembrie a.c. a tăiat 7 arbori de cires 
lntretinere pentru fiica sa, minoră... ·de pe raza Ocolului Silvic'Valea Mare : e Moza Vasile ~ 52 de ani din- Săvârsin. Prejudiciut a fost calculat la 
Cărand, este, spune Poli~a. autorul lurtului 25.785 .. 8641ei. · 
unei bicicl&te, săvârş~ in luna iulie a.c., din • Constantinescu Paul, din Şimand,.· 
curtea lui fiica Valeriu din Sebiş. a fost depistat conducând pe raza 

e Sunt cercetati in stare de libertate municipiului Arad, autoturismul AR-02-
Duciuc Vasile, 21 imi şi Bolo'l Cristian, BVZ, având permisul de conducere sus-
16 ani, ambii din Pâncota, autorii a trei fur- pendat şi aflându-se sub influenţa bău- · 
!uri «<fllise pe ra:za·oraşului in care cei doi turilor alcoolice. · .. 
Dnpâ ee a dat un "fiul .. de 220 de ndlioane 

Florin', 
de ani, din Arad. 
Deocamdată ... In lipsă .. 

In perioada octombrie 
1998 - februarie 1999, 

!,!~~~~~='-~care a efll)eral 
administrator al S.C. fără a avea acoperire in 
CAMELIA ·ANCA SRL, bancă, In valoare de 
Kucticek a cumpărat 219.735.000 lei. 
porci in valoare de apro- Fiind dispărut de 
ximativ 500 milioane de domiciliu, Poliţia 1-a dat in 
lei de la Bursa Agricolă şi urmărire generală pe 
Generală Arad, Kurticek Florin. 

• Bancnotala arau a câte 5000 forinţi! 
inculpatului faptul că in,data de 
15 august a.c., la barul Piano
Bar, numitul Cofarlu a achitat 
consumatia sa împreună cu a 
altor priet8ni cu 17 bancnote a. 
căte 5000 folinţi falşi, de aceeaŞI 
provenienţă! Cofarlu Emilian se 
pare că a mai vândut încă 45 
bancnote false a căte 5000 forinţi 
unui individ pe numele de linu. 

cumpă i 1 mobilier, 
cosulete pentru flori sau cosuri industri
ale. E'lesne de inţeles de'ce coşurile 
pentru piaţă nu trec: in general romanul 
merge la piaţă cu ... plasa! 

.Prin munca susţinută a 
poliţiştilor a fost identificat numitul 
Cofarlu Emillan, de 26 ani, năs
cut in Orobeta Tumu Severin, ru 
domiciliul in Timl,oara, care in 
<tata de 13 octombrie a.c., a fost 
prins in flagrant încercând. să 
pună in circulaţie un număr de 
154 bancnote false de eate 5000 
forinti. Numitul a venit de la 
Timis'oara cu un taxi deoarece 
avea' întâlnire cu un cumpărător 
de valută in restaurantul Corona. 
Cele 154 bancnote a 5000 de 
forinţi fiecare erau ambalate 
intr-un plic. Vă'zand că afacerea 
nu merge, Cofariu Emllian a dat 
plicul taximetristului cu care a 
venit din Timişoara, pentru a fi 
a'l"zat in bordul maşinn. 

S-a mai reţinut in sarcina 

In urma acestor fapte, 
Cofariu Emilian are mandat de 
arestare preventivă pe timp de 30 
de zile pentru infracţiunec;~ de 
detinere ilegală de valută falsă in 
vederea punerii in circulaţie. Se 
pare eli pănă in prezent s-ar fi 
incercat punerea in circula~e a 
sumei de 1.385.000 forin~ falşi. 
Aviz celor care schimbă valută in 
locuri neau1Drizatel 

Un impletitor face 3-4 coşuri pe zi . 
Munceste cinci zile pe săptămână si 
câştigă peste un milion lei lunar. ' 

In fiecare lună, de la Frumuşeni iau 
drumul Occidentului circa 8000 de cosuri 
de diferite tipuri. Secţia de impletituri a 
demonstrat că afacerea este rentabilă. 
Mai ales că plata mărfii se face in valuta 
ţării importatoare. 

TEODORfl MfiTICfl 
Foto: fiL MfiRifiHUŢ 

În legătură cu schimbarea orei oficiale de vară 
V V 

CEFERIŞTII ANUNTA DIN TIMP SCHIMBARILE 
lncepând de duminică, 31· 

octombrie a. c., in acii.vitatea de 
transport feroviar de călători 
incetează aplicarea orei oficiale de 
vară si se va trece la ora Europei 
Orien'tale, ora 4 devenind ora 3 . 
Trecerea la ora Europei Orientale nu 
modifică substanţial me<SUI trenurilor. 
Totuşi căteva precizări au fost făcute 
de către dl. ing. Valentin Carstea, 
directorul regionalei CFR Timişoa'l'. 

e Trenurile care au plecarea din 
statia de indrumare până la ora 4,00, 
in 'noaptea de sâmbătă -spre· 
duminică, 31 octombrie, vor pleca din 
staţii conform orei de vară (ora 
veche). · · 

• Trenurile care au plecarea din 
staţia de indrumare după ora 4,00, 

vrx pleca din statii după Ora Europei 
Orientale (ora noUă). 

e Trenurile care se a1lă in circulaţie 
la momentul schimbării orei (ora 4 care 
devine ora 3), vor opli din sta~i din par
curs, unde vor staţiona pană la ora de 
plecare, confo"'! .Mersului de tren·, 
(după noua eri a Europei Orientale). 
lată câteva exemple: trenul 352-1. 
(Constanţa-Budapesta) staţionează in 
Deva de la ora 03.06., la ora 04,08; 
trenul 353-2 (Budapesta-Constaoţa) 
staţionează in Petroşani de la ora 03,45 
la ora 04,54; lre(lul370.1 (Bucurefti N.
Budapesta) staţiouează in Arad, de la 
ora 3,00 la ora 04,03; trenul 1532 
(Brad-Arad) staţionează in Aciuţa de la 
ora 03,11 ora 04,12; trenul 2042 (Arad
Siineria) staţionează in Radna de la ora 

03,59 (ora Europei Centrale) la Ora 
04,09 (ora Europei Orientale), pracţic 
61f de minute; tenul 2632 (Valcani
Aradul Nou) staţionează in Paliam de 
11!. ora 03,24 la ora 04,41; trenul 3132 
(Gural'<lnţ-Arad) staţionează in lneu de 
la ora 03,58 (ora Europei Centrale) la 
ora 04.00 (ora Europei Orientale) prac
tic 62 de rnirute; trenul 3732 (G<ăniceri
Sânleani) staţionează in Pădureni de la 
ora 03, 141a ora 04,15. · 

, Trenurte care se aftă in cirrulaţle 
In 11101118ntu1 sdimbălii orei şi ca.re mai 
au de parcurs o distanţă scurtă pană la 
staţia de destina~e. îşi vor continua 
mersul fără a mai aştepta In parcurs 
noua eri·, ne-a mai infonnat direct!Jrul 
Regionalei CFR Tmişoara. 

H.O. 

POLITIA~.PE..,SOSELE , ---- , -

puncte fixe şi pe trasee, iau testat şi verifi-
. cat 2890 autovehicull' in trafic şi ca urmare au re~nut 9 
. certificate de inmatriculare pentru defecţiuni tehnice. De 

asemen!Ja, poliţişfll au fost nevoiţi să aplice 203 amenzi 
pentru incălcarea Legii clrcula~ei, amenzi ce totalizează. 
23.940.000 lei. Au fost ridicate şi opt permise de con-

ducere, din care trei pentru conducere sub 
alcoolului. Ele aparţin numiţilor: Rangu loan-Dănuţ · 
sat Călugăreni comuna Felnac, cu autoturismul 3153-
MD-10; Burdean Ioan, din Pecica, cu autoturismul AR· . · 
01-STM şi Zabod,a Gaiu, din Pecica, au autoturism~! · 
AR 02 WVI. . ·. . ,· . . . 

OM APIIRTAMERT DE DOUA CAMERE, 
VIIRDOT CU li MIIIOARE DE IEIJJI 

- Domnule director să incepem cu o intre
bare care mereu revine in scrisorile primite in 
ultima vreme: mal vindeţi case? Casa naţio-
nalizate, evident . 

- Am mai spUS-<>: Legea 112/1995 nu a fost 
abrogată, ca atare vânzarea locuinţelor care se 
incadrează in această lege continuă. Ce va fi. 
după adoptarea unei noi legi, vom vedea. 

- Câte locuinţe naţionalizate au mal rii!JIBS 
nevândute? Şi, da ca? 

- Circa 5000. De ce, e simplu: pentru că 
oamenii n.u au bani ca să le cumpere. De fapt, in 
cele aproape 1 O luni din acest an noi am rezolvat 
350 de dosare din cele 360 depuse, ceea ce 
arată, -credem, clar că in ceea ce priveşte 
Reconsul nu există nici o piedică in cal911 celor 
care doresc să-şi cumpere locuinţele. 

- Cit costă de exemplu acum, in 
octombrie 1999, ·Un apartament naţionalizat, 
un apartament ob;,nuitT 

- Depinde de mai mu~e criterii " vechime, 
structura clădirii, calitatea finisajelor, dotările pe 

. ·' 

care le are etc. De pildă, o locuinţă de 40 mp de 
pe strada Nicolae Bălcescu compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, boxă, având incalzire 
cu lemne ajunge la 15.000.000 de lei. 

- Nu e cam puţin, 
strada Bălcescu fiind, 
totufl, o stradă cen-
trală'". ' 

- E, aparent, 
cum vă spuneam, in 
stabilirea valorii de vân
zare există nişte criterii 
legale foarte precise, care criterii in cazul acesta 
au dus la suma amintită_ In schimb, o locuintă 
situată pe strada Episcopiei, având 75 de mp, tOt 
cu 2 camere, bucătărie, baie, alte dependinţe der 
şi cu garaj costă 52.000.000 de lei. 

- Care este preţul, a,a de curiozitate, al 
unei locuinţe n~ţlonalizata din centrul 
Aradului? 

• - După parerea mea, foartEÎ mic. Vhoi da lai' 
un exemplu. Un apartamentin-.Palalul Cenad • 

deci lângă Primărie, cum se zice, in buricul 
oraşului, apartament compus din 3 ·camere, cu 
dependinţe şi incâlzire centrală, dar fără gaze ~ 
vândut cu 80.000.000 de lei. 

- Adică, cu vreo 
9.000 de _OMI Curat 
chilipir! 

Tritr-adevăr, 
CniiiiOIIL Când te gân· 

in general, o 
'oc'u'n••a in centrul Ara
dului atinge 70.000 de 

DMI De re~nut insă că o locuinţă naţionalizată 
cumpărată. nu se poate vir\de timp de 10 ani de 
zile. 

- Am auzit insă că cele mal Ieftine aparta.. 
inente sunt ·cele din blocuri consln!lte de 
cătra stat . " 

sează de noile chlrll pentru.garajele de stat '1 
care suntinchiriate. · 

- Conform Hotărâri! nr. 233 a ConsHiului Local 
din· septembrie a.c.,1arifullunar al chiriei este de 
3.500 lei/mp in zona A, de 2500 leVmp in zcina B, 
de 2000 lei/mp In zona C şi de 1-500 de leVmp 
pentru garajele stluate In zona D. 

- Cum se face repartizarea garajelor in 
cazul in care sa disponibilizează un garaj? 

- Repartizarea lui se face de către o comisie 
din cadrul Primăriei astfel: au prioritate locuitorii 
din imobilul lângă care se află garajul, locatarii 
care solicită acest lucru. trebuind lnsă să posede 
autoturism. In cazul in care nici un locatar nu 
posedă autoturism, garajul se va repartiza celor 
mai apropiaţi vecini care n solicită in ordinea -
atenţiei - depuneri! cererilor. Să mai pl'eciZez că 
inchirierea garajelor se face doar acelor persoane 

· -Aşa est!), un .asemenea .all!'.:!:'ment ca~ care aduc o dedaaţie nolariai, din care rezultă 
avea un preţ ina1nte de 1989, .ae ':""'()()!)de lei, -cA nu.......,.,. garaj propoielale •ersonafA. - · 
jJutA[1d fi cumpărat aam cu ... 5 mDIOarle de lei! j - -- -:"""' ~ ·. · ' 1 
.;'-DolnnWedlrector,clţlvacltitorise--.. ·· ·· - : ,·.··''·""'·".--.~.~ ~ 
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· PRESEDINTELE AuR, TEODOR MELESCANU S·A 
. AFLAT IERI PRINTRE ROMÂNII DIN 'UNGARIA 

• (Urmare din pagina 1) -
PlliM1IIt POPAS • LICEUL ""p:ni.AI 
. BALCESCU" DIN GYULA 

Sosit~ Gyula in jurul orei 10, presedintele AjJR lnsoţlt 
de fostul ministru al apăr.lrii Gheorghe Tinca, a făcut 
primul popas la liceul rolnănesc .Nicolae Bălcescu". Aici, 
Teodor M~nu a fost intampinat de directorul liceului 
d-1 Ioan Budai, şi un mare grup de elevi. După o saJrtă 
piezentare a istoriei oraşului Gyula, in care a stibliniat per- · 
manenţa rolnănilor pe aceste meleaguri şi apartenenta lor 
oontinuă la religia ortodoxă, d~ Budai a invitat deleQatia 
romană să asiste. fa un frumos spectacol folcloric sustiriut 
de elevii liceului romanesc din Gyula. Emoţionat de sPec
tacolul prezenta~ Teodor Meleşcanu le-a mulţumit elevilor 
SI Hl indemnat să nu~i uite limba maternă si obiceiurile. 
Preşedintele Fundaţiei .Moise Nicoar.l", d:l Gheorghe 
Herto, ,.. inrnanat directorului Budai căteva mici atenbl din 
partea fundatiei, constand In cărti si reviste romane.iu. In 
Incheiere s-a'făaJt un tur alliceului.'liindlH prezentate d-lul 
Meleşcanu realizările din uftimii ani. 

COR8ANE DE FLORI LA BIJS'nL LUI 
. MOISE NICOARA 

In cootinuare, delegatia Fundatiei .Moise Nicoanl" s-a 
deplasat la statuia marelui roman, Patronul spiritual al fun. 
daţiei, aflat Tn curtea bisericii ortodoxe. unde au fost 
depuse coroane de flori din partea preşedintelui ApR 
Teodor Meteşcanu, a Fundaţiei, prin d-1 Gheorghe Herto. Şi 
a Liceului .Moise Nicoară" din Allld prin direo:torul Wilhelm 
Portal. Apoi, insoţiţi de episcopul de Gyula P.S. Sofronia, 
oaspe~; romani au vizitat biserica ortodoxă din Gyula şi. 

Episcopia; prilej cu care Teodor Melescanu a dăruit bi-
sericii o frumoasă icoană pe lemn. ' • 

PIUN'I'RE BOMÂND DIN MICIIERECRI 
Preşedintele ApR a ţinut neapărnt să răspundă invi

ta~ei venită din partea locuitorilor români ai comunei 
Micherechi. Aici, domnia-sa a. fost lntămpi!l8t de preotul 
paroh Bun şi o mulţime de oameni do!nici să~ vadă pe 
oaspetele roman. După ce a fost vizitată biserica ortodoxă, 
preşedintele ApR a fost oaspetele celor mai buni gospo
dari din Micherechi, care klu aşteplat ru porţile "' inimile 
desdlise. ·- ' r. 

TINTATNfDf 
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RELIGIE DA, MORAlA BAl 
'îfdTt~:~L'lifll'a\ll1'69fi''tlfl~'b~~?JK~Mfţl~ 'â; 
'::ral/gf131·'ţ:ltle o tJ@!!If~l')Iil(ati(t,ft.JJJ!~ ·. .. . · >:;.;wY'7kc)l, .~ 
·Jii;;,:;-__ - ---' '_, __ +,y,, -··· -'' ·'X-'''"''--•'-'----o->e-~•':t'~-;;-{:-~->4'~~!1":"":'''"'~~-~h~-~':'v·.4•w,,'-0'7! 

Societatea românească după din biserică, potrivit celor spuse si 
revoluţia din 1989 s-a prăbu~il in lot de Apostolul Petru: .Căci suntein in 
felul de crize, din care se pare că dipa cănd judecata stă să inceapă 
deocamdată n~ găseşte calea de de la. CASA LUI DUMNEZEU. Şi 
1e~tre: După mtne cea mat gra~ă dacă incepe cu noi, care va fi 
criză tn care. se. găseş.t~ Ro~ânta sfârşitul celor ce nu asculte\ de 
nu de opt am, a de 11181 mulţi, este Evanghelia lui Dumnezeu?" (Petru 
= morală. 4:17). · 

Criza morală le generează. pe Dacă astazi se vorbeşte "'1" de 
to~te ce~*:lalt~. cnza eco~omtcă, mult de "refonnă·. consider că se 
cnza pohttcă, criza frnanctară etc: impune si 0 reformă morală. 
~n luau pa~xal se constata 8Z1 Reforma in mod esential este o 
ŞI anu~e, rehgta. se C?"frun~ă c~ mişcare orientată spre viitor. Este 0 
~a mat g!J;lvă. criză ~~n tstona. ~'·· mişcare imperios necesară in zilele 
a1Za mornlă. C1neva ZJOea: .Rei1Qia d ă o · f 1 d · ă 
fărâ moralitate este ca şi pomul fără e pe. urm · nce ~ . e cnz 
fructe. Moralitatea făr.l religie este deschide uşa reformei .. Odată cu 
ca un (X>m fără rădăcină. · destrămare~ st~temulut ~mu.mst 

Lipsa de moralitate in religie a s-a ~!It o tnflaţie nestăv~lttă ~~ un 
. adus lumea sub tirania unui avânt blocaJ economtc. ,Relaţia dtntre 
iraţional al puterii anonime. impar· reformă şi apa~~a capitalismului a 
sonale şi inumane. puterea ide· genen:'t o mul~"'!e de.rontroverse. 
ologidor mercantile, a sistemelOr, a Astăzt avem o tmagane amplă a 
aparatelor, a hidroi::ratiei, a limbaju· realităţilor sociale ca: reinvierea 
lui artificial ş! al sloganelor politice. vr.ljitoriei, impactul calculatoarelor 

• J. 

1 

' 

Următorul popas, mai. saJrt e&< drep~ s-a făaJt la 
Sediul Autoguvernării romaneşti din Gyula unde Teodor 
Meteşcanu a purtat discuţii ru Traian Cresta, preşedintele 
nou ales al romanilor din Ungaria. Presedintele ApR a 
promis că va incerca să~ ajute pe aceŞtia, r.lspunzllnd· 

• doleanţelor lui Traian Cresta care s-a plans că nimeni S)in 
Romania nu se-mai interesează de el. "Noi credem intr-o 
reconciliere adevăratli intre români şi maghiari, una la 
nivelul oamenilor de n\nd nu una făcut prin hotărâri de 
guvern" a precizat Teodor Meleşcanu. · 

Presat de timp, senatorui Teodor Melescanu s-a 
despărţit de iomanii din Micherechi ru părere de r.lu, nu 
inainte de a ne ·declara: "Din păcate minoritatea română 
din Ungaria o pe cale do dispariţie iar lipsa unor 
măsuri urgente din partea autorităţilor române '1 
ungare na-rte riscul ca această .,punte" de logăt~ră 

Jntr.a asemenea situatie se nasc electromce, etaosul vtetia urbane, 
tendinţele de 'nivelare' ale epocii structura familială în sChimbare. 
rryodeme,. sub presiunea unor forţe toate acestea influenţând direct 
care sunt dinafara noastră şi dea- . morala aeştină. . ~·-- 1 -. 

intre cele două ţă~ să dispară. • 

· DL INGINER MUSCA COL TIVI 
PORUMB CLONAT DIN STEJAR 
· • (Urmare din pagina 1} 

supra noastră. Aceste forţe au Reforma economică nu poate 
reuşit intr-un mod atât de âvident să avea loc inaintea reformei raii-
transforme publicul intr .a fantomă. gioase, inainte de a fi un eveniment 
Când te uiţi în jurul tău, zăreşti economic este u_n eveniment raii-
numai fantoma, numai năluci. gios. 
Prezenţa lor azi, pretutindeni: in · Shakespeare exprimA cel mai 
parlament, in guvern, fa preşedinţie bine pulsul vamii, folosind inagini 
etc., te ingrozeşte şi îţi inspiră pre-copemicane: 
teamă. . . . ... cănd insă-n planete 

Cel ma1 grav luau este atuna · pătrunde vălmăşagul şi 
cănd mergi la biserică ru gândul să sminteala 
te reculegi, să te S""""\'ti inaintea · ce ,.;.,.Imei Ce-semne şi răs-
lui Dumnezeu, te uiţi la cel ce iţi mai9 ... . 
predică din amvon sau dir>altar şi te Ce volubură pe mare ce · De fapt, lipsa oricărei doon

tologll profesionale nu este numal 
a colactivu_lui de redacţie a 
"gazetei de perete" el ,u, unuia 
dintre patronii ei, la cara se uiti cu 
scârbă metafizică foştii colegi, nu 
datorită producţiilor recoi'd, el 
datorită tragerii pe sfoaril a bune~ 
credinţe a celor care I-au ajutat sin
cer sii ajungă ceea ce a ajuns. 
Adk:ll, un om cu bani mulţi, caro se 
laudă peste tot că poate cumpăra 
pe oricine fi poate face ce vrea. Nu 

face parte din ceea ce numea dl. 
pre!fedinte Constantinescu ,.mica 
corupţie", el cred cA se apropie de 
cei mari . 

mtreb1: este el omul lUi Dumnezeu a.rtremur ' 
sau este o fantomă, o nălucă? F ~- sc:hin'lbă · ăpaste r ' · 

Dacă astăzi s.e vorbeşte de ,.....,. u .. 1
•· n, n Ş 

Şi nu intămplător. Dacă In fiecare 
an grllul va cro~te cât plopul '1 
porumbul cAt stejarul '1 producţiile 
vor fi pe măsură. Diferenţa insa 
dintre ce dă ţăranilor '1 ce cade din 
stejar se acumulează '1 cro,te ca 
aluatul care dos~te, in buzunarul _ 
marelui iriglner '1 pe c:Ampurlle din 
Olari •. 

. ,•·.c •. -.·~ ~ 

• firme fantoma·. mă tem că se ""!:~"• , . . 
poate vorbi si de biserici fan!Ome, Se . frâpg,._ ··;abat .. sau 
care au pieOţi şi pastori fantomă. dezr:ădăcinează . . 
Aceştia sunt mai aproape de nţelegerea Şt tima_ bunei case 
buzunarele oamenilor decât de Ce-o d!Jcpopoarele. Când dati-
sufletele lor, pe ei.ii interesează ni treapta 
doar căştigul. . . ". Dm scara care urcă tot.mal sus, 

Refacerea socletătii trebuie să · Tănjeşte fapta! 
inceapă ru cei de ta aitar ~; cu cei TIMOTE,I DfiHIEL 

..f'hillilertltll'iaslrlltaUarrtlliaa-malblarJelblf · GlVE ft'lJJ))IE JDE mDJ~U.rJ 
SUSTINEREA SECTORULUI PRIVAT •(Urmare din pagina 1} · nicăieri do tilhari '1 hoţi. Do ce nu mal Impotriva presei cut coloană vertebralA 

1 · Despre afacerea .. Ţigarela" ( unu, doi poate avea sentimentul securităţii nici neincovolată este o acţiune găndită toi 

.::•· 

Marţi, 19.10.1999 ŞI miercuri . experţi maghiari au prezentat partiei- sau trei) roonanul de rând tot din paginile măcar In pnoprla locuinţa. Ce face poliţia?· colectiv, din vreme. 
20.10.1999 s-a desfăşurat la panţilor o serie de aspecte tehnice Ziarelor a aflat, diatorminându-1 pe dubiosul s-au Intrebat cu profundă nelinişte se spune că ziariştii sunt câinii de·: · 

. Fundaţia romăno-germană din legate de tema seminarului. Partea. P"""Odlnte Constantinescu s""'l lasă din cetăţenii călcaţi do Infractori; ce face ază 1 d ţi 1 1 · d a 
VI d

. . - --T --T p a omocra o ' , cu a ev rat, """ 
a 1morescu primul seminar din . cea mai atractivă a oonstitu~-o vizita pepeni. Păi sigur că da, dumnealui • Parchetul, ce face instanţa de judecată?! T-

d 1 
. este. Făr.l teama de a ·fi date in vileag de 

ca ru proiectului .Dezvoltarea şi fa dnd Intreprinderi mici din 1·udetu, 1 bossul • •tia de afacere, poate eă o •1 Do ce unii judecători ii fac scăpa• pe crlmi- Ziar! tii ··· · sect 1 · IMM pri · T T 1 1 r ' .,Intratabili", căte aranjamente elec-
spnJinorea oru u1 n coo- Allld, specializate In prelucrnrea patronase ellns,«l (cred că nu intămplător na 1, scoţându-1 d n temniţă lllalnte de ter-
~re .,; pari riat tre frontalier" l ' 7 De • 11 1 • tOrate nu ar putea pune la cale actuala piJ'o ~- r ene ns . lemnului. ntre participanţii la semi- coloana moto a colonelului contrabandist men c.te o nu s-a nt.mplat ca un 
finanţat din fonduri PHARE de către nar au fost puse bazele unor Truţulescu a aJuns şi pe la unui dintre -esasin eliberat din pârnaie pe moţiv do tere ameninţată să fie măturatli la viitoarele 
Uniunea Europeana. Proiectul este -potenţiale·parteneriate de afaceri "rezervaţiile pr-ezidenţiale"; cel de la bună purtare a starşit prin a mal suprima o alegeri? Şi câte afaceri bănoase nu s-ar !--

il11plementat de către Fundaţia . Lmlând să se editeze 0 broşur.l de Scroviştoa). Motiv suficient do temeinic viaţă de om! A~ugamd sentinţele sc;anda-· _putea lncnopl la adăpost de privirile indls-
romano-germană avand ca prezentare 8 firmelor. Proiectul se pentru a-l detennina 51 facă spume la gură las de blânde aplicate unor infractori care creta ale mulţimii, dacă "tlcălot;il" da ·; 
parteneri două funda~1 din Ungaria: va -făşura timp de 11 luni pe par- Impotriva ziari,tilor indisciplina~. . . au jefuH sute de miliarde de lei din băncile ziarl~ti nu ~i-ar văr! nasul? tată câteva 
Fundaţia pentru promovarea Tntre- 1 că 1 ă 1 - că Adevărul e că pre. sa a ,,stricat ploile" statului, in contrast cu alte de extremă argumente in sprijinul celor care doresc 
pn"nderilor din judetu, 1 Bekes, cu sedi· cursu rora sun prev zu e '" 't t 1· t 1 1' ăl r1 • 1 a · 1 1. 1 =pte seminarii~ t-•· d 1 multor atace. ris, ti din lumea pretins bună,. sever· a e ap tca e unor s mp 1 g na , scs- vad pe z1ar 't -pr ntre gratii. Ce 
ul in Bel<e. scsaba •i fundato'a .,- r a ~oare e ucru, d · căt at de li pede. ca · c 1 c ' T tron'" · ta tii · tătilor obligând instihmlie ~ului de drept ..... ; . av1ne se po e m '' ma- onst tuţle, ce urto Europeană pentru · ·, 
Progress pentru dezvoltarea Intre: pa 11 SI reprezen n sooe ·-r -~ ~ · tra!r trf portă 
pn

·nderilor, ru sediul In Szeged. Au comerciale prezente ta' aceste a'cti- facă datoria in concordanţă cu scopul pen- gls 1 n"'' se corn . cel puţin ciudat ·Drepturile Omului de la Strassbourg? ·Ce 
vită" -~- d tru caro au fost create. In urma scan- atunc când aplică legoal Atăt gangsterll in recomandări pentru ca ziaristul român 

participat 30 de firme mici SI,· rniJ"Iool - r av~N şansa ea se runoaşte robă că!·· · c · că 1 ~ de · · d · fo · daloaselor negocie.rl dintre căpeteniile • T1 cel u. vrpufj a unnonna · s~.,;;f poată. practica meseria intr-un climat 
care activează in sectorul preluaării 'i' e a se on rma reaproc asupra gen rai" poliţi -•nă t te "tiv 1 T 

cel · - t spect 1 t d poliţiei din Bra•ov •i capii bandelo.r do 0 In a ro .. ~ au 08 mo ee de deplină libertate a cuvftntului, do 
lemnului din judete, le Allld, respectiv or mal vana e a e 'l!Ja e e T T să lbă faţă d zi · tii 1 - 1 -

f fa ·1or d 1 t infractori, gata să se.incao'ere pentru dia!' a e anş ncomozo ace eaş' respect faţ• de lege? Pe malurll·o 
Csongrad şi Bekes din Ungaria. sera a cen e n eres comun. ~ po Iri 1 fi 1 d j t • r · • 

S t t tf 1 · 1 mita rea zonelor de acţiune, coo' m.al do m ca fj aare e eran a e '" •mp ce D'mboV1"ţoo·, gho'aun·,· ceo· mari nu recunosc 
Tema seminarului .Standardul caii- - un crea e as e . premase e unor sfâ t ă d U f ţă d - - tii • -

reia" stabil ·r seamă 71•""ti al piesei române au i"""os r ee pra a. ra a e zoaro' · val '1 E 1 Occklo tale~ mat · d 
tativ • P.ariicularităt,i.ale pieţelor r' e ntre sodetă~ corner- -oy .. ,... nosupu•i dorinţa de a !Intimida pe col ono urope ~ "' one e .• J 

- 1 ilă aducă la cuno•tinţa cetăţeanului T' • llb .... - • - 1 d locale" a prileju~ dezbateri legate de coa e din judetele Arad, Bekes si . T curajo•l •1 hotărârea -~·al 1 1 ri d o. ,..te a presoo; on spaţiu anublano-
, ' asemenea manler.l de lucru. Prin articole T T -·u e pu e 0 a şansa de consolidare şi stabilizare a Csongrad, posibi model pentru IMM pune botniţă color mal autorizate voci din pontic altele sunt rândulelile pământuluL 

IMM prin creşterea exporturilor, din alte sectoare eronomice. de lnaltă ~nută gazetărească, prin argtJ:. presa românească, incercarea de a-1 Alei, in opinia pollţaiulul impovărat de ·'\ -
necesitatea alinierii la standardele Următorul seminar se va menta convingătoare, slujjtoril condelului reduce la tăcere pe ziariştii "rlizvr.lUţl" a lllăiVmea gradului agăţat pe umeri, cu totul 
calitative cerute de Comunitatea desfaşura la Bekescsaba ŞI va· au relevat mecanismul legăturilor Poli~ei Şi determinat regimul Constantinescu să iasă altele sunt.regullle jocului: aici Infractorii 
Europeană precum şi posibilitătile cuprinde o nouă vizită la Intre· Parchetului din Braşov cu lumea crimei ia bătaie, aşezănd in prima linie a bătăliei cei mal perlcul"''l nu sunt ho~i ol'i tălharll, .:· :~: . 
de aplicare a managementului ea- prinderi mici şi mijlocii din sectorul organizate, publicind documente de (contra ziariştilor) pe lnsuşl Ministrul de nici criminalii el ziariştiL. Făr.lel, cei afla~ , 
lităt,ii totale la nivelul IMM. Doi prelucrării lemnului din Ungaria. natură lncrlminatorie la adresa in.ălţlmli Interne, Con. stantin Oudu l9nescu, un gh" 1 ut t ·~· fe - iţi' • bol 1 --~=;",=========;",b";",;,",;.;",",;,,;";;;;;,;;;;;,;;,;;;,;;,=,.# 1 d · 1 •· a p ere ar pu ea u ~ ne , m fU!I ' · 

. o·. sa o, preşe mto o Constantinescu. aur do pe Dâmboviţa dedat cu metoda bunăStare. . . · 

"','r 
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CONFRUNTE· 
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Generali 'i colonel, miniştri şi secretari de punerii pumnului in gura celor cu. fnâncă- · 
ta 1 • 1 • b" ·1 Să fle, deci, pu•l In lanţlft11 au h<!tăoilt •. 

s ~ uar a mtre •" n văzul lumii, au fost rlci la limbă. Astfel, atunci când i s-au cerut T 
incapabili să înlăture suspiciunile unor inasuri menite să ducă la întărirea ordinii- nenorOCiţii deţinători al puterii de pe. 
legături de tip mafiot intre structurile de publice, p~ntru combaterea cu eficienţă. Dâmboviţa. Iar dacă nu au reuşit, acest 
Putere al. Stat 1 · - 1 t 1 1 '1 lucru s~a intimplat tot din cauza acelor u ut t' e emen e a e um1 sporită a f$nomenului intracponal indrep-
lnterlope. Cetăţeanul cititor de gazete, tat impotriva cetăţeanului şi avutului său, ,.blestemaţi" de ziarişti care au dat in 
ascultător la l)ldio sau privitor la televizor a- miticul, ajuns mai mare agă peste majuri, a vileag tă....,la cu propunerea de sporire 
inceput să Inţeleagă mai clar de ce este el propus inasprirea pedepselor Impotriva... a pedepselor pentru lnfracţiunoa de calom- • 
agresat pe stradă fărâ ca fQrţele de ordine Zlari,Wor., ... a elementelor lnfractoare stro- nle prin presă: Propunere făcută căndva '' 
să U apere. De ce este tâlhărit fără ca curate in presă". Parşlvul ministru ţărănist do fostul ministru de Interne Gavril Dejou. 
Infractorul să sufere rigorile legii, do ce · pus pe răfuială cu ziarl,til este suspnut '' Ţăr.lnlst ('1 domocra~ se inielege) şi el, la 
aste atacat de elemente criminale in pro- .da lacheul său, pe nume Liviu Popescu, fel ca urmatul s·iu nevrednic, Du.du 
~rla casA, de ce nu se poate ascunde aac:nllar de stat pe iaminlstar, IncAt bătălia Ionescu. · _· .i( ..; 
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UFD CERE DEMITEREA 
TUTURORPREFECTROR 

VINOVATI ,,f) ..... ~···~ ~l~f~I~Sl~II.l~'' 
Des",. proiectul de lege a ptBSei s-a d*>utat mult in ultima vreme. Pentru a nu 

VOI1>i lji a scrie fn_ necunoştinţă de caută am crwut că cel mai bifl!' ar fi ca fnsuşi inip&
torul proiectului de lege să ne spună ce anume /-a determinat in elabotat&a unei astfel 
de legi căt şi alte detalii prMtoal.la lege. · 

Senatorii ion ·Bold (PDSR), Mircea 
ionescu Ouintus (PNL) şi Ulm Spineanu 
(PNŢCD) au depus la 30 iunie, anul acesta, 
odată cu incheierea sesiunii partamentare, 
proiectul de le"ge privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de jurnalist. Ion Bold, 
iniţiatorul acestui proiect, este de părere că o 
lege care să definească drepturile şi indatori
rile ziaristilor este o cerintă actuală în 
România: '.,considerănd că după 10 ani de 
la evenimentele din 1989 au dispărut 
tarele de gândire, o lege a ziaristului va 
defini calitatea de ziarist ca bază pentru 
garantarea securităţii morale !fi materiale 

se faee. P., baza Cărţn de Presă ob~nute 1.;
urma unui examen care atestă că ziaristul are 
00mpetenţa profesională necesară exercitări 
acestei profesii: "Un ziarist absolvent de 
liceu este incompetent să facă sinteza 
unei discuţii", declară Ion Bold. Examen'ul 
de atestat, continuă acesta, trebuie să 
conţină. două discipline obligatorii: etica 
deontologică (1nsuşită prin parcurgerea unui 
curs intr-o instituţie de învăţământ specializa
tă) şi estetica (cu privire la forma articolului 
de presă). 

în particular, graţie unei remunerări cores- drepturi ale 
. punzătoare funcţiei, responsabilităţilor, pobivit i proiect de lege se numără: 
rolului social care să as_igure indepen- libera exprimare a opiniikJr pe baza unei do--
denţa economică." _.- · cumentari corecte, liberul acces la infonnatia 

tu toate acestea, nici ziariştii, nici dlrec-· de interes public deţinută de institu~ile pu-
torii de ~cturi de presă nu doresc o astfel blice, dreptul la confidentialitate asupra 
de lege, susţine aceeâşi sursă. Primii o surselor de informare, privii8Qiul reporterului 
refuză pentru că va trebui să dovedească (păstrarea seaetului profesional), dreptul de 
cum că sunt apţi pentru o astfel de meserie autor asupra creaţiei sale. Instituţiile publice 
(sus~nând 1n acest sens un examen). Ceilalţi vor fi obligate să furnizeze informaţiile de 
pentru că se mulţumesc să angajeze perso- interes public, iar organele de ordine să spr;., 
nal cu studii medii pe care il plătesc mai jine jumaistul in activitatea sa de investigare. 
prost. Bold consideră că acest lucru reprezin- ~ consideră infracţiuni şi vor fi sancţionate 
tă un prejudiciu la adresa presei românesti, cu amendă de la 2.000.000 la 100.000.000 lei 
incurajând nepotismele, munca la negi-u, împiedicarea accesului ziaristului la infor-
superficial~tea şi incompet~_.nţa. mare, informarea falsă, informarea seledivă 
ACCES IN BREASlA • PE BAZA .sau preferen~ală a unei instituţii de presă 1n 

CAR'fll DE PRESA detrimentul alteia, Tncurajânc»se concurenta 
Proiectul de lege a fost intocmit tinân- neloială. · ' 

du-se 'seamă de reglementările privind Prote- Jurnalistul va trebui să 1si asume respon-
sia de jurnalist in ţări precum Marea Britanie, s8bilitat.ea asupra ir1forma~ei publicate. Vor 
Franţa, Germania, SUA etc. şi proclamă 'da socoteală pentru difuzarea ej in ordine: 
activitatea profesională a ziaristului ca muncă autorul, editorul, directorul sau redactorul-sef. 
de creaţie intelectuală. Potrivit proiectului de .lnannat cu mutt bun-simţ", gazetarul ronlân 
act normativ "profesia de ziarist poate fi n~ va. utiliza "metode incorecte" pentru 
exercitată de orice cetăţean care are exer- PfOCUrarea de informaţii şi imagini, va respeo-_, 
clţiul drepturilor civile 'i politice, este ta caracterul confidenţial al unei deciara~i. va 
absolvent al unor studii de specialitate respecta viaţa privată, va respecta prezumţia 
sau al aHor fonne de 1nvăţământ superior, de nevinovăţie (un indMd nu trebuie prezen-
nu se află în vreuna din situaţiile de tat-ca vinovat inainte de a fi calificat ca atare 
incompatibilitate cu profesia de ziarist pre- de institutiile judiciare) şi v.a tine seama de 
văzute în statutul organiza~ei profesionale. protecţiei minorilor (să se 'evite citarea 
la care a·aderat (nu are condamnări n. a.), numetor şi identificarea prin fotografii a 
a promovat examenul de intrare 1n profeo. delincven~lor minori, ~nând cont de viitorul 
sie (atestare) suspnut in faţa Comisiei de acestora) etc. 
Atestare a asociaţiei sau uniunii profe- .VOI 'fiNE CUC~ ŞI 
sion ale 'i a fost luat in evidenţă de către · cu DINTD pANA 
Colegiul Naţional al Ziari,tilor din CÂNI) PROIECTUL DE LEGE 
România", care urmează să se infiinteZe 
·dacă proiectul este promulgat. Persoanele . V A TRECE" 
care nu sunt atestate şi care desfăşoară ' Ion Bold consideră că ziaristii care.au luat 
aţ:tivităţi red.a~ionale sau jurnalistice vor fi poZiţie faţă_ de proiectul de lege nu·surit ade-" 
încadrate drept colaboratori, coresponden~. văraţii profesionişti . .,Este posibil să scrii 
consultanti etc. fără să vorbeşti cu iniţiatorul legii? Au 

AcceSul noului Intrat tn ·breasla gazetăriei scris despre mine fără să mă cunoască. 
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Ceea ce îmi certifică incă o dată convin
gerea că este nevoie de o lege a presei 
pentru că unii nu yt~u un lucru elementar: 
că trebuie să te mformezi direct de la 
sursă", se arată indignat senatorul. Eil crede 
că au protestat fată de acest proiect toti cei 
care nu au studii Şi ,.unii confraţi care' vOr 
să înfiinţeze un Club Român de Presă care 
să ceară o taxli de 100. de dolari pentru 
atestarea unui ziarist." · 

Acuzelor că nu ar fi .consultat şi ziarişti ln · 
elaborarea acestui proeict, Ion Bold le 
răspunde că proiectul de act normativ a fost 

· elaborat cu sprijinul preşedintelui UZPR, 
Miron Ion, al secretarului general al acestei 
organizaţii, Lutic Dan, directorului general al 
Rompress, Neagu Udroiu, mizând, nu în 
ultimul rând, şi pe experienţa prOprie de publi
cist, timp de 25 de ani, la emisiunea .Viaţa 
satului' a postului naţional de televiziune. 
. S-a mai vehiculat ideea că initiatorul 
acestui proiect s-ar fi inspirat din 'Legea 
Presei din 197 4, deci o lege de sorginte 
comunistă . .,Să dovedească. Dacă nu au 
avut acest proiect de lege cum pot să vor
bească?", se intreabă contrariat Ion B.old. 
,,Acest lucru imi în~te convingerea că 
nu există seriozitate (in presa românească 
n. a.) de aceea voi ţine 'l:u ghearele 'i cu 
dinţii până când proiectul de lege va 
trece", conchide hotărât senatolul. 

• Proiecte de acest gen au mai fost ela
borate în anii de după evenimentele din 
decembrie '89, dar nu a existat o promovare 
intensă a lor. Ion Bold mărturiseşte că a luaat 
trei ani la elaborarea proiectului şi speră că 
acesta să intre in discuţie la Senat, in deţ;e~ 
brie anul curent, urmând ca la încnputul anu
lui 2000 să ajungă ,obligatoriu' şi la Camera 
Deputatilor. Şi_ asta pentru că .,toate par
tidele politica 'i toate guvernele care au 
fost au făcut legi pentru .toate dor ..... 1iil ~ 
de activitate, mai puţin al presei. T1-ebuia~ 
să existe o lege care să prevadă 1n :latori

, : ~r:epturila ziariştilor'', spuf1E' sen< torul 

e Cei care nu considei'ă că e necesaiă o 
asemenea lege sau codul deontologie sunt 
mai ales directorii de ziare, în opinia sena
torului PDSR. .,Fo~ti gladiatori în sistemul 
de comandă" care .,s-au simţit în largul lor 
in valurile spUmoasa ale mass·media 

. postrevoluţionare, valorificând calităţi 
natiye potenţate de experienţa îndelun-
gată de pân8 atunci, care nu in toate 
cazurile a răspuns la dezideratulclibertal!t 
'' răspundere»." .. , . , , 

Intr-un comunicat' de presă, Uniunea Forţelor de Dreapta 
· (:.IFD) consideră că responsabilitatea privind lipsa căldurii si a 
l!pei calde o poartă 1n principal guvernul, prtri reprezentanţii-săi 
t1 teritoriu, prefecţii. "Ca de fiecare dată, nici acum ace,tia . 
nu 'i au făcut datoria." · _ 

,.in aceste condiţii, UFD sollcitll primului ministru 
· ~ ··initerea tuturor prefecţilor care sa fac vin.ovaţi da situaţia 
·"·raată." 

in ceea ce-i priveşte pe prefectul Aradului, acesta poate 
dor ni liniştit, pentru că propunerea UFD (pe care nu ştiu cine o . 
va l.ia 1n considerare) nu-l atinge. la.Arad e cald şi_ bine. 
Deocamdata. . · · 

• 1; 1. 
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·LIPOVEMI ÎSI DORESt 
lJN tONSRIER JUDETEAN 

' SIIJN DEPUTAT ., . 
' Faptul eli majoritatea cedează lrlJr-o manierii 

partidelor ariidene sunt 
reprezentate doar formal in 

teritoriu, nu mJii constituie 
un secret. pentru nimeni. 
Altfel spus, _organizaţiile 

oră'lena'ltl 'li comunale 
sunt încredinţate doar cu 
desemnarea consilierilor 

locali '1'· i~ cel mai fericit 
caz, cu desemnarea candi· 
datului tie primar. Cind 
este vorba despre in
tocmirea listei o.-. da i:an$11; 
daţi p.entru· Consiliul Ju

deţean s.au pentru Par
lament, cel din teritoriu nu 
sunt luaţi in calcul 'li candi· 
daţii lor sunt trecuţi pa 
ultimele locuri. Evident 
locuri naeligibila ... ;·_ 

A'fa s.-a 1ntâmplat '' la 
alegerile din 1996, alegeri in 
urma cărora paSte 90% din
tre consilierii judeţani sunt 
arădani gat-beget, iar 
ora'lela 'li comunele mari 
din teritoriu nu -sunt 
reprezentat~ in ăcest for . 
Despre reprezentarea in 
Parlament nici n-ara rost si 
mai· vorbim, ·deoarece la 
acest nivel Bucura'ltiul pro· 

exclusivisti, inghesuind pe 

primele locuri deputaţi 'li 
senatori cara n-au nimic in 

C:omun cu judeţul Arad. 

El bine, liderii politici din 

Lipova ne-au delcarat ci: 
·,.,ae-a• 11ătarat 41e 

aeea11tă stare •e .1•
erarl. Pentru Llpova 

•l•e•l •• faee loltby" 
iavNtlflile _., .e

de •lei fi pro.le•ele . 
!laat tet ••1 ••rl. 
Ne·•• ••tărAt !lă 

!lallţlae• aa eaadldat 
ladepeadeat, · Nprljlalt 
de toate.lor•aflaalle 
politice. pe eare Nă·l 

. propul!lăm ia l:ouUial 
.Judet--· N.ar O rău 8ă 
luăJa ia ealeal ~ pa8ilol· 
lltatea propalsărll la 

Parla•eat a eaal de
patat, deoareee toată 
Valea MarefUI•I are 
••re aevo-.fto..-r.t 
de IIDBflaere. De ceT 

Deoar..ee este eea -..1 
•efavorlzată zeaă ... ................... 

DORU SlrtACI 

'~- .. "N·AM RESPECTAT 
PROMISIUNILE FĂCUTE ÎN 1996"· 

-Comuna Fântâneie se află in 
Imediata vecinătate a municipi· 
ului Arad. Această poziţia privi· 
legiată a făcut ca locuitorii' 
comunei să prospere din punct 
de vedere material: majoritatea 
lucrează 1n ora,, dar in timpul 

liber se ocupă '' cu agricultura. 
In plus, zeci da arădani cu dara 

-.... ~.:..:-. 
.--:-, .4~ 

da minii fug de aglomeraţia 
municipiului 'li i'li construiesc 
vile 'li vili'loare la Făntânela . 
'Joar. in acest an, Primăria 
Fântânele a concesionat apro-• 
ximatlv cincizeci da parceie 1n. 
vederea construcţiei da i<>· 
cuinţe ... 

Aceastji infuzie da capital 
este, !otu'li, o palidă replică a 
unul fenomen de masă care s-a 
petrecut după 1980: plecarea 
masivă a nem_ţilor din 
Fântânala, Tisa Nouă, Fru-

1 • mu,eni 'li Aluni'l- ŞI, .pe cum 
-"plecau menţii, veneau oameni 
·din dlferite.colţuri ale ţării, 

oan1eni '!tra'li da pro!'paritatea 
zonal. · 

Cea mai bună dov.adl a · 
eterogenltăţii comunei FAn
tinere o reprezinti componenţa 
Consiliului Local: trai consilieri 
liberali, unJII din UDMR, doi 

-·· _"__..;:. 

pedi'lti, .un pedaserist, un 
· ~ărănist, doi. din PUR, unul din 
PSM 'il' pat.ru indapendegţi. 
Primarul este liberal, iar vicele 
face parte acum din PUNR. 

.,.P..Pa multă politică • ne 
declară primarul Marin Popescu 
.. au M!l lae~_ la FâatAaeJ ... 
Fafă de eeo-.a ee - pro_.... 
ia 1 996~ te fi ae-am co•· 
promiN. N ... v..,... bani şi dia 

1 aogWit ·- oprit u..-•. 
tai pu.lle-'". 

Totulji; dincolo de acasta 
gânduri negre ala primarului, 
comuna Fântânela face cea mai 
bună politică posibilă: pros
peră. Cum? Simplu: construind. 
Cine construie~jte? Evident, 
doar cina poate, Cina nu poate, 
rabdă .. ;· 

DORO Sl"fiiCI 
Foto: AL MARIArtUJ 
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PENSIA DE ÎNTRETINERE 
PENTRU COPII 

In afară de desfacerea căsăto
riei prin hotărâre judecătorească, 
divorţul mai are efecte şi cu privire 
la relatiile patrimoniale dintre părinti 
si copiii minori. Astfel, contributia 
părinţilor la cheltuielile de creştere, 
educare, invăţătură şi pregătire pro
fesională a copilului se stabileşte 
prin hotărtlrea de· divorţ chiar dacă 
părţile in proces nu au făcut cerere · 
in acest sens, deci din oficiu. 

Pensia de lntreţinere pentru 
copil poate fi cerută de părintele 
care solicită şi Tncredinţarea minoru
lui. In consecinţă, părintele căruia 
nu i s-a incredintat minorul este cel 
obligat la o pensie de intretinere. In 
situatia in care se Tncredintează 
celor 'doi părinti, in urma divortului, 
un oumăr egal de copii (de exemplu 
sunt doi copii şi se incredintează 

câte unul fiecărui părinte), cele 
două obliga~i de intreţinere se com
pensează. 

Faptul incredinţărif copilului 
unuia dintr~ părinţi, chiar dacă 
acesta are mijloace de trai sufi
ciente, nu il scuteşte pe celălalt 
părinte de la intreţinerea copilului. 
Această obliga~e subzistă până la 
majoratul copilului sau până la 
implinirea vârstei de 25 dE! ani, in 
situa~ in care copilul urmează o 
formă de invăţământ superior. 

' Părin~i se pot invoi cu privire la 
pensia de intretinere, dar această 
invoială nu produce efecte juridice 
dacă nu .este consfinlită prin 
holăn!lre judecătorească. ' 

Pensia de intreţinere poate fi 
stabilită la o sumă fixă sau la o cotă 
procentuală din· retribuţie lunară a 

celui obligat la plata pens1e1. 
Plafonul maxim până la care poate 
.fi. stabilită pensia de intretinere este 
următorul: un sfert din m'edia veni
turilor debitorului pe ultimele 6 luni, 
cănd intre~~rea se datorează pen
tru un copil; o treime, când pensia 
se datorează pentru 2 copii; până la 
jumătate din câştigul din muncă. 
atunci cănd intretinerea se datore
ază pentru 3 sau mai multi copii. 

In cazul pensiei de intreţinere 
stabilite prin hotărârea de divort, 
aceasta este datată de la data intrO

. ducerii acţiunii de divorţ, iar dacă 
pensia are forma cotei procentuale 
lunară a debitorului, instanta va lua 
măsuri imediate de poprire a 
sumelor datorate. Prin câştigul din 
muncă se inţelege ven~ul nat, neim-
pozabil. · 

Po~ta paginii 
· juridiee 

fiMÂnfiREfi )ODECĂTII 
. in-PROCESELE CIVILE 

Aminarea judecăţii sa poate 
face în tot cursul procesului fi se 
datorează mai multor cauze: 

- la inceputul 'ledinţei de jude
cati, când pricina nu este iri stare 
de judecată, amânare care se poate 
face 'li de un singur judecător (art 
126 C. proc. civ.); · 

- la p~ma zi da infătitpare pentru 
intregirea sau modificarea acţiunii 
precum 'li pentru ~ propuna noi 

·dovezi (art. 132 alin. 1 C. proc. civ.); 
- in temeiul învoielii părţilor, 

care sa poate incuvlinţa o singură 
dată In timpul procesului (art. 155 
C. proc. civ.) · 

- din lipsă de timp, la cererea 
uneia dintre părţi (art. 157 C. proc. 
civ.); 

- pentru lipsă de apărare 
temeinic motivată (art 156 C. proc •. 
civ.) •te· 

~~~~~~ct~ln~N~o~rm~e~le~m~e~t~o~d~ol~o~g~lc~e~r~~Art.~~3~-~P~Iă!titori: ·i prevăzuti la art. 1 din prezen-
constltulrea fi gestionarea tele norme metOdologice au obligaţia să cal-

Fondului special de susţinere a culez!l lunar şi să vireze sur11ele reprezentând 
invănimântulul de stat (Monitorul nllr~1.,1 • 2% asupra fondului de salarii brut lunar o dată cu 

Drepturile femeilor in situaţia 
de concubinaj sunt o realitate 
puţin cunoscută la noi. 

femeii in gospodărie. Deci dacă 
soţul a avut un salariu de 
2.000.000 de lei pe lunii in timpul 
căsătoriei, in timp ~e soţia 
primea doar 500.000 de lei pe 
lună ti obiectul partajulul-. să 
spunem, mobilierul cumpărat in 
timpul clsnlciel, acesta Va fi 
impărţlt In mod eg'al, fiindcă &tor
tul depus de femela In cad sa 

participare a fiecărei părţi. Orice
l)lljloc de probă aste admis (mar

. torl, interogatoriu, expertiză, 
acte ... ). ,.. plata chenzinei a doua a drepturilor salariale pe 

nr. 4B5n octombrie 1999!· luna expirală, dar nu mai tărzi)J de data de 20 a 

Orcronanţa Guvernului nr. 7511999 privind consti
tuirea Fondului special de sustinere a invâlămân
tului de stat, regiile autonome: societătile Comer
ciale, companiile nationale, institutele' nationale 
de cercetare-dezvoltare, organiza~ile ecoriomice 
străine cu sediul in România, reprezentantele din 
România ale societă~lor străine care an9ajează 
f)E!rsonal român, precum şi ane persoane juridice 
care realizează activităti economice in România 
au obliga~a ca, incepăncr cu data de 1 septem
brie 1999, să verse la Fondul special de 

lunii următoare. in cazul virării cu întârziere a 
sumelor datorate Fondului special de sustinere a 
invăţământului de stat se aplică penalită{in con
formitate cu actele normative privind creanţele 
bugetare. Penalită~le se fac venit la Fondul spe, 
cial de sus~nere a invăţământului de stat • · · 

Aceasta, cu toate că formula 
concubinajului ·este intâlnită din 
ce in ce mai frecvent. la cupluri 
de vârste divefse, Jar multe dintre 
aceste· cupluri care n-au ales 
varianta căsătoriei sunt foarte 
trainice. 

;:,~~~hiv81~.dlfa~l 

De asemenea, femela cas
nică poate considera munca sa 
in gospodărie ca fiind un echiva
lent al diferenţei de venHurl intre 
ea şi concublnul de care s-a. 
despărţit. 

Drepturile femeii in cazul 
destrămării unul concubinaj nu 

.• , >. su~nere a '(rlvăţământului de stat o cotă de 2% 

Art. 6 - In contabiiMtea agen~lor economici . 
cota de 2% aplicată asupra fondului efe salarii 
br\rt realizat lunar şi virală la Fondul special de 
susţinere a invăţământului de stat se inre
gistrează in creditul contului 447 ,Fonduri spe, 
ciale, taxe şi atte vărsăminte asimilate' (analitic 
distinct) prin debitul contului ·635 .Cheltuieli cu 
impozite, taxe şi vărsăminte asimilate". 

In cazul soţilor, Codul 
Familiei este explic~: principiul 
de bază al oricărui partaj e con
tribuţia egală a soţilor la dobândi
rea bunurilor comune, ceea ce · 
duce la împărţirea acestor bunuri 
in proporţie de 50%. Prin "con
tribuţie" se inţelege că eventuala 
diferenţă de salarii intre so~ (sau 
situaţia în care soţia este cas
nică) este echivalată de. munca 

\f Partajul in cazui cleSirimAru 
unei relaţii de .. concubinaj 
în~eamni.- şi drepturi pentru 
femela, dar principiul lmpirţlrll 
egale::a bunurilor tn .comun, 
bunuri -dobânc;lite in timpul con
cublnajulul, nu mal funcţionează: 
in cazul fiecăruia dintre aceste 
bunuri trebuie dovedită cota de 

au fost .,revoluţionate" după 
1990. Efe nu·reprezintă o noutate, 
dar puţine femel in această situ
aţie ?tiu că pot avea pretenţii 
materiale. Spre deosebire de par- ' 
tajul intre sop, nu ·se uzează de 
prevederile Codului Familiei, dar 
pretenţiile se justifică pe baza 
Codului Civil. 
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aplicată asupra fondului de salarii brut lunar. 

Precizări privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului 
· ·sănătătii nr. 330/1999 pentru aprobarea Normelor privind . 

organizarea si funetiOflllrea inspectiei sanitare de stat (eJtrase) 
' ' ' Ordinul ministrului sănălă~i nr. 33011999 fiind impactul condiţiilor igienico-sanMre şi al factorilor 

un act normativ elaborat in baza prevederilor Legii de mediu şi de muncă cu sănătatea publică. 
nr. 100/1998 precizează in primul rând obliga~ile şi Constatări le sunt consemnate in procese-
drepturile inspectori lor sanitari de stat din verbale de constatare a condi~ilor igienica-sanitare 
Ministerul Sănătă~i. Dar pentru că s-au creat unele in care sunt formulate prescripţii şi recomandări 
confuzii şi pentru evitarea disfun~nalilăţilor şi pentru realizarea cărora se fixează termene a 
suprapunerilor cu activităţi ale altor comparti- căror respectare va fi urmărită 
mente, considerăm necesare următoarele pre- utterior. 
cizări: · .- ~ · Procesu~verbal va fi sem-

• Inspecţia SanHară de Siat din Minislerul nat de personalul de special~ 
Sănătătii si din cadrul directiilor teritoriale de sănă- tate aflat in control si de· 
tate publiCă este compusă din inspectori sanitari reprezentantul unMtii controlate, 
de Stat care sunt organe de Control ale normelor TOt in cadrul acestor aCţiuni 
de igienă, precum şi de aplicare a san~unilor con- de. control se recottează probe 
traven~ale prevăzute de lege in cazul nerespeo- pentru analize de 
tării acestor norme. laborator necesare 

• Inspecţia sanitară de stat se exercită pe in vederea evaluării 
baza legitimatiilor nominale, tipărite şi gestionata riscului pentru sănă-
de Ministerul Sănătăţii. · • · tetea publică. 

Persoanele care posedă legitima~a eliberată .. '· In atribuţiile 
de Ministerul Sănătă~i - Inspecţia SanMră de Stat aceluiaşi personal se 
- sunt singurii special~ ai direcţiilor teritoriale de incadrează analiza şi 
sănătate publică ce pot aplica san~uni contra- investiga~a sanitară 
ven~nale şi pot dispune retragerea autoriza~ei in scopul avizării 
sanMre de funcţionare şi suspendarea temporară sanitare, autorizării 
a activită~i. conform legii. sanitare şi vizării autoriza~ilor 

lntru91lt s-a constatat la nlvatul mai multor sanMre, la solicitarea biroului de 
judeţe câ nu se inţelge diferenţa intre activMtea avize şi autorize~i sanMre. Controlul post-avizare 
inspectorilor sanitari de stat şi cea a personalului in vederea verificării respectării condiţiilor igieruco
de specialil<!te implicat in activitatea de surpave- sanMre impuse prin avize sanMre (eliberate ata! 
ghere a stării de sănătate a teritoriului, Ministerul pentru produse cât şi pentr)J obiective) şi autoriza~i 
Sănătă~i face următoarele precizări: . sanitare va fi efectuat de inspectorii sanitari de 

A. ActiviMtea de supraveghere a stării dor $lat 
sănătate a terito~ului şi progiame de sănătate . !~ajul epidemiol<l!!ic de după vacanţe din 
(in Arad, str. Vasile Go!diş nr. 5) · unM~Ie pentru copil ŞI tinen este efectuat de per-

Ordinul ministrului sănătătii nr. 2329/1999 sonalul medico-sanitar al acestor unităţi, Iar con
prevede atributiile principale ale i>ersonalului impl~ !rolul modului de efectuare se Tncadrează in 
eat in activMtea de surpaveghere a stării de sănă- atribuţiile personalului de speciaiMte FU respons
tate şi realizarea programelor de sănătate publică abiiM~ in supravegherea stării de sănătate a Ieri-
şi CBie nu rep~nlă activitate de inspeCţie. toriului şi programe. 

In cadrul exercitării acestor atribuţii, eare au un In siju~a in care un specialist din cadrul per-
pronuntat carader de indrumare, specialistii sus- sonalului sus-men~onat constată existenţa unor 
menţionaţi ef8ctuează controale· sistem8tice şî situa~i in c:are se impune ~pli~rea unor sa~uni 
periodice la nivelul unitătilor de orice tip. · contraven~onale, aceste srtua~1 vor fi .comunrcate 

· In cadrul acestor controale sunt urmărite numai in scris directorului adjunct coordonator al 
aspectele legate de derularea programelor de supravegherii stării de sănătate şi al reauzării pro-
sănătate precum şi toate aspectele privind. gramelor de sănătate publică care, după caz, le va 
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semnlila, lllt in scris, inspectorulUi sanMr de stat 
şef. Măsurile aplicate ca urmare a acestor sem
nalări vor fi comunicate in scris acestuia, ca 

. retroinforma~e. 
B. Activitatea de Inspecţie sanltarii da stat 

(In Arad, pe str. Unirii nr. 10) · 
Personalul de specialitate din lns~a sani

tară de stat efectuează controale sistematice, peri
odice şi programate precum şi controale pentru 
rezolvarea sesizărilor si reclamatiilor privind aba
terile de la normele de igienă.' De asemenea, 
inspectorii. s~nitari de stat efectuează controale 
post-avizare şi post-autorizare sanMră me~te 

\anterior. · 
Activitatea de inspe~e sanitară de stat este 

separată de activită~le de avizare şi autorizare 
sanMră, cu atte CU\(Înte inspectorii sanMri de stat 
pot ridica o autoriza~ sanMră de funcţK>r:lare. dar 
nu o pot elibera. . 

Unitatea căreia i s-a ridicat autoriz~a sanMră 
de fun~onare va fi reautorizată de către dire~a 
judeţeană de sănătate publică pe baza referatelor 
intocmita de specialiştii din compartimentele de 
supraveghere· a s~rii de sănătate, după aceeaşi 
procedură ca la autorizarea iniţială, adică se 
eliberează o nouă autoriza~. 

Suspendarea temporară a activilă~i unei unită~ 
şi redeschiderea acesteia după reintrarea in legal~ 
tate sunt atribu~i ale ins~ei sanMre de stat, in 
exdusivitate. Suspendarea temporară de activitate 
poate fi aplicată unM~Ior care sunt autorizate san~ 
tar si celor care nu sunt autorizate sanMr. 

ln situaţia unităţilor care posedă autorizaţie 
sanitară de fun~ionare aceasta se păstrează la 
ins~ sanMră' de stat pe durata suspendării şi 
se inapoiază odată cu redeschiderea unitătii. 

In situatia absentei autorizatiei sani'tare de 
funcţionare iecreschiderea unităVi va fi cond~ionată 
de prezentarea la biroul de· avize şi autoriza~i a 
documentatiei necesare pentru autorizarea sani' 
-Iară. ' 

După remedierea deficienţelor igienica-sa
nitare care au determinat .suspendarea ·temporară 
a activMtii, unitatea va fi redeschisă. după verifi
·carea, toi de' către inspecţia sanitară de stat, a 
respectării prescripyilor forniulqte anterior şi după 
achMrea taxei de redeschidere. •. · 

.. . ·_, ·• 
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···~ PROTECTIA .. 
V 

MATERNITATII, 
A ' 

IN LUME . ''· 
Conform Conventiei numărul 3/1991, Tn 

··.acord cu documentele Organizaţiei 
Internationale a Muncii, femeia care asteaplă 

. un copil nu va fi autorizată să lucreze timp 
de 6 săptămâni după naştere. Ea va avea 
dreptul să părăsească locul de muncă 

· prezentând acte doveditoare ale sarcinii şi 
naşterii in acest termen. Va primi fn tot tim
pul absentei sale o indemnizatie suficientă 

. pentru inireţinerea ei şi a copilului său. 
Această indemniza~e va fi holăn!llă din fon
durile publice sau va fi procurală printr-un 
sistem de asigurare. Va avea dreptul de 
asistenţa gratuită .a unui medic sau a unei 
moasa. Va avea dreptul in toate cazurile,· 
·dacă ea işi alăptează copilul, la d.ouă 
repausuri in acest scop. 

Dacă femeia lipseşte de la serviciu un 
timp mai indelungat din cauza unei boli, 
··atestată p.rin certificat, ca rezultând din ' 
sarcină sau din naştere şi care o face inca' 
pabilă de a-şi relua lucrul, va fi ilegal din 
partea patronului, pănă ce absenţa ei nu. va 
fi atins o durată maximă fi"\tă de autoritatea 
competenta, să-i facă cunoscută con-
cedierea.' ' · · 

Perioada concediulul de maternitate va fi · 
de cel puţin 12 săptămâni şi va include o 
perioadă de postnatal obligatoriu. 
Postnatalul nu va fi in nici un c:aZ mai mic de 
6 săplămănL • · 

Concediul prenatal se va prelungi cu 
orice perioadă scursă intre data presupusă a 
naşterii şi data reală a naşterii, iar concediul 
postnatal nu se v<~,,reduce pe acest temei. 
Concedierea femeilor in timpul concediului 
de maternitate este interzisă. Este de 
asemenea considerată nelegală intreruperea 
plă~i indemniza~ilor hotărăte prin lege pentru 
asigurarea existenţei-mamei şi copilului său. 
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OFERTA DE AtTIUNI INDAGRARA . ' 

O ŞANSA PENTRU AGRICULTURI 
: Aproape toţi agrlcu/torll din Romlnl• sa pling 

de o acută lipsă a banilor. El reclamă faptul că pro
ducţia agricolă nu asta subvenţionată, afa cum sa 
fnt§mplă tn alta ţări. · . 

Consecinţele negative nu Pentru ca vor ft acordate 
au lntArziat sA aparA. ac .. ta credite? Banii vor 
Pomicultura este la pAmAnt, putea fi folosiţi pentru achi· 
zootehnla la fel. In ceea ce ziuonaraa din produqa InternA 
priveşte sectorul vegetal, deja a tractoarelor, comblnelor, a 
am ajuns in s~ua~a de a avea maşinilor şi utilajelor agricole, 
intinsa suprafeţe cultivate cu... Instalatii pentru Irigat, animale 
scaieV. Nu pu~ne voci spun cA de prasilA. precum şi pentru 
se practică o agriculturii da construirea ~1 amenajarea de 
supravieţuire. . spaţii pentru creşterea ani· 

Or, profitul In agriculturi malelor. 
rezultA tocmai din producţiile De asemenea, se ai:ordi 
mai mari şi de o mal bună caii· credite subvenţionate pentru . 
tate. La 2.500 kilograme de sere, SOiaril, tn scopul tnftinţllrii 
grAu la hectar abia !ţi scoţi de plantaţii vitlcola nobile şi 
banii pe lucrările efectuate. pomicole. 

Poate acum s·a ivit o Pot beneficia da aceata 
,ansă pentru agricultori, dar şi credite persoanele fizice pro
pentru producAtorii d9 m~~tlnl prietara de terenuri sau 
•i ub1aje agricole. cresclltori da animale şi pAsAri, 

Conform Ordonanţe! · societăţile agricole cu perso-
Guvernului 36/1999, a nalitate juridică şi asociaţiile 
Ordonanţei da Urg~nţll pentru constituite potrivit Legii 
completarea acesteia şi a 36/1991, soeietll~le comerciale 
HotArarli Comitetului de pe acţiuni, cu capital priva~ cu 
Direcţie al CEC se vor !IQOrda profil agricol, arendaş! . per· 
credite cu dobAndA sub· sioane fi%ice sau juridice, care 
venţlonată, de la bugetul da au incheiat contracte tn arendă 
stat. In condiţiile prevAzuta de 

HOOTfiTI DESPRE/ , 

~···.SIUE.I1UL .. ~8J ........ . 
Oficiul Registrului Comerţului Arad, aduce le 

cuno,tlnţa celor intt.resa~ eli, la data ele 19 octombrie 
1999, Comisia Naţionali pentru Statisticii • Direcţia 
Generală ae Proiectare 'i Realizare a Anchetelor 
Statistice Structurale Tn Intreprinderi, a tranamla 
Camerelor de Comerţ din RomAnia, unele precizAri 
referitoare la sistemul da clasificare a acUvi!A~Ior din 
economia naţionali (CAEN). Se rAspunde astfel la 
propunerile transmise de Camerele de Comerţ •1 
lndustlie din RomAnia pentru lrnbunitâ~rea con~nutulul 
si cuprtnderaa de acUvtti~ ce nu sunt expliCit prezentate tn Codul CAEN. · . 
: Cel interesaţi pdt consulta materialul transmis da 
dtre Comlaia Naţionali pentru Statistici la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe !Angi Camera de Comerţ,. 
lndustrta •i Agricultura a Jud. Arad, alt. Cloşca nr. !1, 
Birou lnforma~i, Zilnic lntla ~e 8-13. . 

nNANT EXTERNE 
. PENTRU FERMIER! 

~reditele acordate de ANL 
vor n corelate cu cursul de 
schimb leuL euro~ leuL dolar 

·. sau· cu rata inDatiel· 
Imprumuturile acordate de ajungind, in medie IA tirea 2 

Ag·anţla Naţională pentru miliOane lei, cel al unui aparte-
Locuinţa vor fi corelate, con· rnent cu două camere VII fi de 
lorm unei hOtAriri de Guvern, Circa 190 mWioane lei, rate plus 
cu rete da schimb teu/auro sau dobinda lunare fHnd de circa 
leu/OOiar, practiCatA da blndtll 1 ,S miliollne lei, iar pi"ţut un.,; 
agraate prtn care agenţia fli garsoniera ve fi de 140 mii-
derulaed activitatea, Nu ou Ioane lai, rata piua dobinda 
inllleeiC! preţuliiOt de COM\1111. 
publiCI! CII! Comis~~~ Ne\tOMIA fiind CII! - , ,2 l'lltltoiiM lai. 

pentru StaliMic:6. Dllblnllla III - cn!llla VII 1 
CIIIQ dlltli In 81110 fi VII • ele $-Pentru locuinţele 

oumpAratt prin cntd1te ipOta- 7%. CnMI!tul ... at:lOidl pe cel 
care olerilldll ANI.,' J1101U1 UIU Plllln 10 ent ' ~ cel mult 25 
~cu tlaiClllr'lllnVIIII ---. 
de clma * "'*'-! ..... ~~CII!NI.w 
. luMti piUI doblnOa afetllnlt • ele cel mull200 llllliolna III. 

,. 

- ··-...... ""-

·Legea erendAril nr. 16/1994, 
institutele şi staţiunile de cer
cetare-dezvoltare, cu profil 
agricol. 

Persoanele fizice şi juridice 
care solicitA credite cu 
dobAndA subvenţionettl trebuie 
sA aibe ea ocupaUe partnanen
tA şi principalĂ cultivarea 
pAmAntulul sau creşterea an~ 
malelor. Creditele sunt sub
ventionata de stat cu 70% din 
dobAnda practicatA de CEC, 
din resurse proprii. 

Creditele se acordA pe o 
perioadA de maxim 5 ani şi pot 
reprezenta cel mult 85% din 
valoarea Investiţiei pe care 
dofe'te sA o facA beneftciarul. 
Creditele vor ft garantate prin: 
contract de !potecA asupra 
unor bUnuri lmoblle din mediul 
urban, contract de !potecA 
asupra terenurilor Intravilana, 
oontract da gaj asupra recoltei, 
contract de gaj ItrA 
deposedare pa bUnuri da natu
ra mijloacelor ftxe, scnsoare da 

· garanţie emisA de Fondul de 
garantare a creditului rural. 

Cel Interesaţi pot afta InfOr
maţii aupllmentare la CEC 
Arad. 

G. conSMmtnESCU 

PROMO VEST, LA 
· R OPTA EDIJIE 
·. · Camera da Comerţ, Industrie 'i 
AgriculturA a judeţului Arad orga
nizeazA la Sala $porturilor, tn perioada 
26-29 octombrie, lArgul naţional 
PromoVest '99 .cal mai tare tArg din 
Vest". Ajuns la a opta ediţie, acesta 
reuneşte producAtori şi comerclan~ din 
domeniile: modA, sticiArie, electrocas
nice, telacornunlca~l. cadouri (cosme
tice, bijuterii, jucArii), materiale publi· 
cltare. VO!i fi prezente 34 da firme, din 
cere 19 sunt din Arad, iar restul din 
ţarA. PromoVest este lArgul cara se 
adreseazA In mod special publicului 
.larg vizitator, cara poate si-şi facA 
cumpilrlituri la pret de producAtor. 

In cete patru zile da lArg, vor avu · 
loc •i acţiuni cone~e: concursuri, 
demonstraţii, perade de modii, organl
zste de firmele participante. 

Intrarea publicului vizltatot eate 
. liberA. 

Q.ll ... ,, 

flstra- Călători 
a,teaptă soluţia ... 

franceză 
Prolec:tut de modamlzare a 100 de vagoane aparţlnAnd 

S.N.T.F.C., modernizare ce se va face la societatea 
arAdeanA Astre · C611itori, se apropie d8 ftnaltzare . .Lucrurile 
avanseazA lncl!tişor. acum aftAndu-se In faza de ftnallzare 
documenta~a IntocmitA de partea romAneasca. UrmeazA 
apoi discuţiile finale, iar noi sperăm ca de la jumA-. lunl 
noiembrie să InceapA utilizarea creditului', spune Liviu 
Bobar, dlreclorul Astral - CAIIItori. 

Despre privatizarea socletA~I. dl. Bobar sptM cA ftrma 
Alstom e IncA Interesată de curnpilrer9a acţiunilor. Francezii 
de la Alstom şi F.P.S. Arad au avut. ih urmA cu citeva luni, 
mal multe runde da negoder1. lnsli.F.P.S. nu a l!cceptat 
oondiţltle carute a,. Alatom, ,.... ·'CAlAtori rAman6nd nepri-
vatlzatl. . 

Pe 22 noiembrie, va ft orga'1izetA o licitaţie' pentru vAn
zarea actiunilor detinute la F.P.S .• F'mna Alstom e hoUiratA 
sA participa la licitBţle. E posibil ca tn urmAtoarele zile sA 
a.rnpere caietul da sarcini", adaugA direclorul Bobar. 

De Astra • CAIIitori ar putea fi interesatA şi ftrma GRIVCO 
din ~-Cu c:ertiludlna se VII~- ihsă, in ziua licitatiei. 

. . GERUnDE KitAP 

Fdnd prezent Ull 

singur ofertant, 
PENTRU 

SPRIJINIREA 
· O.N.G. 

V 

PRIMARII A REPROGRAMAT 
. LICITATII PENTRU 

IANZAREI UNUl TEREN 
l.ldtaţie organlatl jOI, 21 O<bllbill, de PmiAIIa 

Ared pentru vân>area urullllnln de 7,5 ~a loal 
leph:>giiMIIatil săptămAna vftoant, pe 27 O<bnbill, 
daoeoace a fost prezent doar .., ofelt8rt. • 

l.k:fta1ia lrn1Aioare va avea ~ de.,..._. 
chiar da<:ll se va pnmmta o singură lirml!i. 

Pe terenul scos la vAnzere, teren de cent ellle 
lrtlereMt.l O ftrmă Italiană, Unl188d 8 1 - III 
-~ŞI spaţii de depozltal8. . 

G.K. 
' 

·, 

numărul socittătilor comerciale 

.;-.; 

, 
co răspundere limitată infiinţate 
in septembrie a crescut ftJţă de 
· :, .. , ., Iona anterioară 

Numilrul socletA~IOt tomet"
cla"'curtspunderelimitaullnft. 
1n1ate ih lune septemblie a fost cu 
aProaPe 1.000 mai mere ~ 
rativ ru klna anteriOalt, iar oei ar 
soeietă~lor pe aquni, cu 53 de 
lnmatriculliri, ln!onnelld Oftdul 
Naţional al F!aglstrulul 
.~· 

In total, numArul llnnelor ln5-
lnţate In septembrie a fost cu 
1.054 mai mare decn inma· 
1rltuWirile luril august. 

In perioada deoomblle 1991).. 
IIOptembrie 1999, SOoJelallla co-

merdllt.clallll o jiCI1dele de 85% 
din toll•tul tnmatrtcuiArilor, Iar 
peste 9 t% din firme au fonna 

juridk:ll de -~ cu lilapun
d•Ta tltnllatA. Din totalul da 
711!.3711 cornen:la~ lhmalrlcutall 
Incepind cu decembrie 1 990, 
peste 118~ reprezintA numArul 
firmelor active din punct de 
-juridiC. 

Indiferent de forma juRclic:t. 
mlljal- hletor au olliect de 
adivltaloindomenlul~. 

. . 

ACORDAREA FACILITĂJILOR 
ANULATE PRIN LEGEA BUGETULUI 

Guvemut ..a relUa, din klna 1anua11e a enului _, - faci-lor vamale sl11ecale anulate. 1n aoest an, prin Legea Bugalulul, a · 
de<ltara~ j(x, Radu Silbu, ~ ~ Proplielăţii de Stat. 

"Eu llll1t OOIWinS a11 oe vor da, pentru a11 -ia a pil!rdJt """" 
foarte mart, CMe s-ar fi .....,. In aceaslli ~·. a alirmat Radu 
Silbu. 

Fac:tlfta1ile wmate ŞI tlsoote prevAzute 1h Onb""''' ~nu se mal 
apllal de la intepUiul ~ tn1111a. data la cara a il*at In Ylgo8!e Legoa 
llugelu1ui pentru 8<l8SI ""· 

I'CK>lllllli'& au rost suspendate, 1n acest an, la reoomandarea 
1'-*'1 ~~llell"''bbllll. Ql moth. a!l---•• _....._bugo!late. 
~ nu e u:at pl8ll nUl, In acast an, nici de aaut nonn8tv 

cw. -le~ llldllltlli pentru 1tnne1e care investesc In RomAnia mal 
mult de 50 de - de dalall. ac:eslea fiind aoordate numai 1n C82lll 
piiValllllltlliODt!llliAutllmoblle Dacia ~.cu ltrma fnlnoo2A Rtlh8111. 
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Pagtna8- .A.oEVARcn.. PROGRAMETV 

SÂMBĂ T Ă,..:PQM&MBRIE 1999 ANTENA~ PRIMA TV 
7 ,oo Odiseea americanA - 7,00 Emisiune pentru 

TVR~ 
7,00 Doi bălep, o fatl 
fi o pizzerle - rei. 
7,30 Ştirile de 16mb6-
ta asta - rei-
8,00 Povefll de ador· 
mit copiii 
9,00 Deaene animate 
10,00 Cartea de foi· 
clor 
10,30 VA place filmul? 
11,00 Art-manla 
12,00 Garantat 100% 
13,00 Acum poţi afta • 
a1 Florin Piersic Jr. 
13,30 Lumaa" noi 
14,00 Arca ... Marinel 
16,30 Razboi Impotri
va Mafiei • doc. 
17,25 Teleenclclo· 
pedla 
18,10 Marea achim· · 
blloare • ep. 1 ' 
19, o o Perechea 
polriviiA 
19,30 Carol fi com
pania • s. 
20,00 Jurnal' Meteo 
20,30 Surpriza, sur· 
prlze 
22,30 Dr. Qulnn • ep. 

. 4 -

23,20Jumal 
23,25 SAptAmina 
sportivA 
23,35 Viziuni crlml· 
nale • thriller, SUA, 
1987 cu Llliana 
Komorowska 

TVRz 
7,00 Cinematograful 
vramll noastre • rei. 
8,00 NAscut printre 
animale sAlbatice 
8,30 Desene animate 
9,00 Bzzz 
10,40 Clra,arll • 
ep.3 
11,30 Pas cu pas 
12,30 TVR Timişoara 
14,00 Poliţia judlcla· 
rl • ep. 7 
14,55 Vldeocllpuri 
15,05 Documente 
culturale 
18,00 Obsnta ·a. 
16,45 MAiestria tiner· 
nor muzlcienl 
18,55 Rugby: Cupa 
MondialA, la Cardlff 
18,45 VarlatAII de 
altAdatA ... 
19,30 Teatrul Na· 
11onal da Televiziune 
prezintA: Straniul 
paradis 
21 , 15 Opera Mundl 
21,55 Fotbal: Meci 
din Campionatul 
Spaniei 
23,55 Panoramic 
Jazz 
0,35 TV Mesager 

PROTV 
7,00 Battletach • ep. 1 
7,20 Biroul de det8clore a 
oxtraler8fbilor - ep. 7 
7,40 Rog o la Arthur • 
ep.13 
8,00 Conan Awnturlerul· 
ep.28 
8,30 Tom fi Jeny. d. a. 
9,00 Tinlrul Hercule • 
ep.1 
10,00 Lola fi Clark • 
ep.45 . 
11,00 Promotor 
11,30 Magazin de lllhncto. 
gia Informaţiei 
12,00 Profesiunea mea, 
cultura -ialk show 
12,55 Şllrlla Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generaţia Pro; 
Prietenii tii • ep. 92 • 
Dhanna fi 0.-g - ep. 15 • 
Clubul condamnaţllor • 
ep. 8 • Buffy, 1palm1 
vampirllor • ep. 51 • Fila 
de bani gata - ep. 30 
17,00Profsshion 
17,30 Super Bingo • llve 
19,30 Şti~le Pro TV 
20.00 Vacanţa mere la Pro 
TV 
21,00 Alta 48 de orw • acţl· 
unelcomedle, SUA, 1990, 
cu Nlck Noile, Brion Jameo 
22,45 Ştirile Pro TV · · 
23,00 oz -lnchiaosrw fwd. 
erati· ap. 8 
0,00 Carrington , f. 
1,30 Amor cu buchic • 
ep. 10 

RADIO ARAD 9 RADIO 
CONTACT (t.5,9S MHZ) 

llUIIV PRO FM ( 92,1 
,00 • 7,00 MUZICĂ; 7,00 : 10,0, 

EAŢĂ DE WEEKEND • aJ FI.Vl ·. 
ic<ln; 10,00- 11,00 CIN~·VERITE _. 

.. Ada RoseUl " Augustin Sb!nţă; 11, . 

5,00 • 8,00 BUNĂ DIMINEAŢA! · pro
gram Radio Contact; 8,00 • 11,00 
DIMINEAŢA DE WEEKEND CU RADIO 
ARAD- cu Radu l,lustafa; 11,00 ·19,00 
RADIO CONTACT - (Oglinda n111eniulul; 
Picnic FM; Fabrica de hitlJri; Super 50); 

. 19,00 • 22,00 BUNĂ SEARA, ARAD! • 
Roton Music (19,00 - 20,00); Universul 
familiei creştine, cu Marius llpovan 
(20.00- 21,00); Viata spirituală (21,00-
22,00); 22,00 • 5;00 RADIO CONTACT· 
Pina ma~ne dimineaţa· 

, 1-1;00 ChoFACIIN WEEKEND- w V 
; 14,00 • 18,00 TOP 3o 

--l,A V: P~O FM - cu Cristi Schneb 
e;oo: 17,00 PRO FM GREATES 
·rrs- cu Marius VfnUiă (rei.); 11.00(;: 

00 PR0 FM PARTY UNE • <11! V, , 
eanu; 19,00 • 20,00 PMO ~ 

LOIIER ·cu Niki Stanclu (rei,); 2f, , 
O tfOT PARTY MIX- C<1 D~ ~; , 

TVR~ 
7,00 Ceasul deşteplt
t.or 
8, 00 Universul cre· 
dintei 
9,00 Desene animata 
9,30 Kiki Rlki Miki • 
magazin pentru copii 
11,00 V rata satului 
12,30 Teiaur folcloric 
13,30 De luni până 
duminică 
14,15 Auto Club 
14,50 Rugby - Cupa 
Mondială, al doilea 
sfert de finală, in 
dired 
18,H lllanllanfte -
s. 
17,45 Spectacolul 
lumii 
18,15Trupade~ 
18,55 Tragerile Loto 
Special 
19,00 Per.ehla 
potrillllt 
19,30 21 CII Ştefan 
SilnicA k. . 
20,00 Jumlll' MMo 
20,2& .Duminica 

~· 
20,50 ZOt1ie"" 
21,$0 Plwlnoi ... ...., • 
dnt;JOSte, SUA, 199fJ 
23,50 Jumlll 
23,$6 Pe f8lt ' 
0.55 Pan.A too 

;, 
--... 

TVRZ 
7,00 SălbătiCie lntr·o 
grădină - rei. 
8,00 Documentar 
8.30 Născu~ prlntte anJ. 
malele sălbatice 
9,00 La izvorul dorului ... 
9,1SCI ..... rll· s. 
10.00 Orizont splrttual 
12,00 TVR lasi 
13,30 Ştin'Je XxL pentru 
copii şi tineret 
14,00 Poliţia judlciarl -

·- . 14,511 lnfkhlllll!' • rei. 
15.40 Videodlpuri 
1&,00 Obsesia. s. 
16,45 Senta Barblra • 

•• 
17,30 In 1* cu ""' 
18,30 Tip-t.op, mini-tap 
19.00 un l8all e111 Cll'le
ma 
19,45 MIIUIIIe f1M11Dr 
mUZidenl 
20.00 Rupy: Cupa 
MondialA, la Eclinbo-
rllugl! . 
21,45 M'TV Show, '" dlract . 

22,2f l'cweatu lui 
I.IDklllonfen • IIIWnil, 
SUA, 1975 
o,oo Maroc, o 111PI· 
t1an!l '*" ",.,.. trtu 
• CIOc. 
0.2!1lW • a1 1 181' 

PROTV 
7,00 Battletech- ep.lf' 
7,20 Biroul de delectarw 
a extratere,trllor - ep. 8 
7,40 Regele Arthur -
ep. 14 
8,00 Conan Aventu· 
rlerul - ep. 28 
8,30 Tom ti Jerry • 
desene animate 
9,00 Super Abracad•bra 
9,30 Laoste li· ep. 1~ 
11,00 Destina cel8b<e: 
Regele care n·a vrut 11 
fie rege - doc. 
'12,00 Prole~i despre trw
cul - talk show 
12.55 Ştirile Pro lV • Un 
altfel de jurnal 
13,25 O propoziţie pe zi -
retrospectiva săptAmanii 
13.30 Te ui9 Şi caştigll • 
Extragerea carţii poştale 
• T t Uiţi şi caşUgl' ' Ce se -13,35Cese...,. 
13.50 Pre~UI cored 
14,20 Chettiunoa zilei • 
talrospectiva otlptamlnil 
1f,f0 ......... Hltton 1 -
dramA, SUA, 1te9 • ulfl. 
",. p.ne 
1MUdllpe mo11M 
11,00 leverly HUla 
10210. ep. ,. 
18.00 Te uiţi ti c0?tlgll 
19,30 811<i1e ,,o TV 
20,811 Cupld<ln • ep. 8 
21,00 IUiopulln • fnllht, 
SUA, 1!196 
23,00 Procesul etapei 
1,00 Magazin sportiV 

RADIO PIO FII (fJ,l MIII) 
2,811 • 7,811 MUZICĂ; 1,811 • 10,811 MIC 
DIJUIII LA ,AT • oo-Ctnl; 18,00 • 
11,00 AU!'OIHOW • cu Nicki Stanciu .fi 
Don Vardoo; 11 ... • 14,00 CHI FACI Il 
Wlt!KIIIO • <U VOII -; 14,80 • 
17,00 HIAT 1'110 ,M - ou Crlall 
k""abll; 17,00 • 1f,OO MARIUI, 
CKOIIIGII .. CEUI 40 III HITUIV • cu 
Mmtus Vlr1IIIQ 'li Gaotgo \linii"; 1f ... • 
21,811 1'110 , .. LOVI LINI! • cu VIH 
CI-; :11,811· :12,811 DIU HATI 
• "" ru Ski<; ~ • u.oo QNfiLI Dl 
LA .ziiL IIOI'fll·.., v ... o1 o., 

''(. --- : /, 
. - ~-- -

TVACASĂ 
6,00 Maria - s. 
6,50 Acasă la bunica • 
reţetă cullnară • rei. 
7,00 Renzo fi Adriana 
·rei. 
7,50 Precloaa • rei. 
8.40 casuţa poveflllor • 
rei. 
9,15 Inger sAlbatic • 
rei. 
10,10Lanţurllelublrll· 
rei. 
11,00 Dragoste fi put· 
ere·· rei. 
11,45 8Ange din dn· 
gele meu • rei. 
12,30 Tate e plecat In 
clll6torle de afaceri • 
f., rei. 
14,15 VIaţa noaatrl • 

•• 
15,10 Cartea cl'!ilor • 
d. a. 
16,00 Fotbal: 11 Calclo 
In direct 
18,00 Mlcuţale 
doamnt· 1. 
18,00 Floare da 
aur· a. 
19,50 Fotbal Anglia • 
Premier League 
21,30 Fotbal; IL Calclo, 
In direct 
• Vremea de acasA 
23,30 Polrot: O crlml 
de CrAciun • acţiune, 
Anglia, 1995 

cioc. copii 
a.oo ~u"' cAţel· doc. 11,30 Sport magazin 
8,30 Desene animate 
9,00 Domnul Dior. cioc. 13,00 Motor Plus 
10.00 Casa de platnl 13,30 Apel de urgen!ă 
10,30 Roata de rezOlVA • rei. 
11,00 Orient EJcpreoo cu 14,00 Real TV: rei. 
Stellan Tanaae 
13.00CuŢapoocudoloAia 14,30 Dosarele Y ·rei. 
intlnft 15,00 Comisarul Rex 
15,00 Fotbal; Unlv. ~ - s. 
;~~~d~-- 16,00 Celebri fi 
z1n de modă bogaţi· ep. 166 
18,00 Elono, viaţa .,.a. -17,00 Nadine show 
ap. 114 - 18,00 Focus • Sport~ 
19.00 D-.ator Meteo • Ciip Ari 
20.00 Fotbal; FC Natfonll· 18,30 Clip Ari 
Rapld,!ndinlcl 
22.00 Oblelvator 18,35 Camera ascun-
22,30 Afl loii, ota flu • eA 
comedie, SUA, 19117 cu Klrl< 19,00 Popular • dlver· 
Cameron 
0,30 Naocutl '"" • co.,.. usmerri 
dle. SUA, 1950 cu Judy 20,00 Film ertiltle 
Holliday 22,30 Focus + 
2,00 Lu '•ttoroon 23,00 Show·ul de 
oolvoadlumoa • ....-. noapte • 
SUA, 1987 cu Sir Loo 
Petlerlon 1,00 Film ertlatlc 

TELE7ABC 
8,00 ŞUri 
8,10 Dlnlre - de 2111'1 
• rei. 
9,00 Ţare splt1dUfll« 
10,10 Tantalll· rei. 
11,00 Docume- • rei. 
l1 ,30 Lumea In clipe 
2000 ·rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vornicu 
17 ,oo Celebrltlte • ep. 
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18,00 Rendez·vous la 
Tele 7 • emisiune de 
dlvertlament cu muzica fi 
voie buni 
19,00 Qlobatrotter • cu 
C~su Dumltrache 
20,00 ActuaiHalea TII'- 7 
20,45 Poveste din 
Brooklyn • dramA, SUA, 
194 5 cu Oorothy 
McOulre 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

!w.?~~.~~ 
populară cu dedlcatll; 10,00 Pop 
matineu; 11,00 Actualităţi, muzică, 
sport; 13,00 Emisiune în lb. germani; 
14,00 Emisiune In !b. maghiari; 15,00 
Emisiune in lb. ·otlrt>i; 16,00 Actual~ 
tatea, in 60 de minute; 17,00 Gramo
fon; 18,00 Pe undele Europei; 19,00 
Radlojurnal; 19,15 Discoteca radio; 
20,05 Caravana turlotlcă; 21,00 
Curierul de seară , · 
Ştiri; 6,00; 7,55; 10,00;.10,55; 16,00; 
17,00; 18,00; 21,00; 21,55; Radio 
Jurnal; 7,00; 19,00. 

6,00 Marta - s. 
7,45 Floare de aur - rei. 
8,45 Casuţa poveştilor· 
rei. 
9,15 Inger sllballc • 
rezumaTul 9ăplămănil 
10,05 MicU!&Ie doamne 
·rei. 
11,00 Acul la 
Gheorghe Zamfir cu 
Ruxandra SAraru (11) 
11 ,30 Doctorul casei 
12,1 o· Jackle Colllns • 
Hollywood 
12,30 PolrM:· O ctlinll 
de CrAciun - rei. 
14,15 Vlala noastrl•s. 
-15,1 O Cartea cilrţilor 
16,00 Fotbal IL Calela, 
In dlracl 
• Vremea de 8CII9A 
18,00 MICUI"Ie ~ne 
• s. 
19,00 Floare de-· •· 
19,50 Fotbal Anglia· 
Premier L.eague; WAT
FORD • MIDDLES· 
BROUGH 
21,30 Motown Live 1999 
• vremea de acasA 
22,30 Iubire ti Iertare -
dramA, Italia 1992 • 

partae. " .. 
0,15 MotownLive1-· 
rei. 

ANTENA~ 
8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animate 
10,00 Godziiia . • 
desene animate 
11,00 Aventurile lui 
Sinbad - ep. 6 
. 11 ,30 Buni prieteni 
12,15 Eu 'i prietenul 
meu şi O zi perfectA 
• comedie, SUA, 1933 
13,00 Duminica _in 
familie 
17,00 Fotbal: Steaua 
• Dlnamo, în direct 
19,00 Observator 
20,00 TeleEuroblngo 
shoW 
22,30 · Meciul 
Meciurilor cu Adrian 
P<Junescu 
0,30 O ,an9ă pentru 
fiecare 

TELE7ABC 
8,00 Ştiri 
8,20 Ţara splt1dufiiOt -1'111. 
1,30 Pov••'- din 
llroc>tdyn • 1., rei. 
11.00 Olobe-. rai. 
12,00 CAntocul 9i "_ kA 
13,00 Ora unu a vtllll 
15,00 Drumuri prlntte _.... . 

15.30c..loi-
11,00CeteW--ep. 
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PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11 ,00 Duminica la 
prânz 
12.00 vacanţA 11 la 
Petrişor - reţete culinare 
cu Pebişor Tănase 
12,30 Românie, 
Românie ... 
13 30 Traditii 
14:00 Cinernagla 
14,30 Film artistle 
16,00 Celebri fi bogaţi 
• ep. 167 
17,00 Film 9erlal ' 
17,30 Chlc - ~mia. de 
modă 
1 e.oo Focua • Spoit' 
Meteo 
18,30 Clip Alt 
18,35 Film al1lsllc 
20,15 Film artiStle 
22,15 Focus p;u. 
22,45 Revista prftll 
23,00 Fllm arllttlc ' 
1,00 Focus plus ·11!1. 
1 ,30 Cinemaglll· 1111. 

17,00 f"''" desanului 
18,00 Portre\ul unul-
18,55 Pariul frlo 
19,00 Dincolo d8 anUl 
2000 -dac. 
20,00Actu-TM7 
20,30 Documenlllt 
21,00Dintre"""'de-
21,35 Partwt TriO 
21,40 lolo 
22,41 Cerout pllterll • 
clnlmi, SUA, 1913 . . 
23,15 Ga18T ... 7 -
0.00.1111 

e.o~~~ ~!;!~.oo 
w- nNIIInal; 8,00 VJat:o splritu· 
ali; 1,00 Cafeneaua dumlnlclll; 
11,00 llbuiiHOiulul; 12,ot_F_III 
da dumlnld • talk·show; 14,00 
llmlnţa adeYirulul; 14,JO 
CriZa- de aur: 11,00 Ast421te 
oirbltorllll • muzica PQI)UiarA ~ -. 
caţli rnuzi<:M; 18,00 Cutia Pandorel; 
1t,OO La mufll anii • dedlca!li muti· 
cale; 21,00 .... CU Matf·llitl ShOW; 
2J,OO Reetulul vedetelor; 0,00 111-
-. 2,00 -..mllllllllcllll 
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TVARAD 
7,00 Secolul XX • 
doc. 
8,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,30 Politica fArA 
prejudecA!i • rei. 
10,00 Casa de platii 
10,30 Roata de re· 
zervA 
11,00 Orient Exprea • 
talk-show 
13,00 Cu Ţopescu de 
la A la Infinit 
14,00 Fotbal: U. 
Cralova·Extenslv 
17,50 Fashlon Club 
18,00 Dlvertismerri . 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Obi&IValor 
20,00 Emisiune de 
tredilli fi folclor 
21 ,00 Divertisment 
21,20 Anun!uri 
21,30 Ştiri TVA ·rai. 
22,00 Observator 
In continuare program 
Identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Desene animala 
10,30 Desene animata 
11,00 DragA, am 
miCforal copiii! • s. 
11,45 Un pisoi la 
Hollywood ·-animaţie,, 
SUA, 1997 
13,15 Abuz da 
Incredere • thrlller, 
SUA, 1995 
15,00 Oxigen .lhrftler, 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,15 Freestyle 
1 O, 30 Romanian 
Top 100 
12,30 File de poveste: 
BAN. O. BAN-VOLTAJ 
13,00 High Actlon 
Adrenain 

TVARAD 
7,00 Secolul XX· 
doc. 

8,00 Ştiri TVA • ~1. 

8,30 Ef!1isiune de 

tradilii 'i folclor • rei. 

9,30 Anunţuri • rai. 

9,40 Divertisment 

10,00 GodZIIIa • s. 
· 11,00 Avanturlll lui 

Slmbad -•· 
11 ,30 Buni prieteni 

12,1 & Sten 'i Bran 

13,00 Duminica fn 

familia 

.17,00 Fotbal: Steaua 
• Oinamo, fn direct; 

1n pauzA Şlif'i TV A 
19,00 Observator 

In contlhuare pro· 

gram Identic cu 

Antene1 

HBO 
10,00 Dragi am 
mlc.orat copiii • 1. 
10,45lntra drago• 
91 uri • comedii, 
SUA, 111111!1 
12,30 Apl oatlla • 
acţiune, SUA, 1997 
14,15 BArbatul pat• 
fect • comedia. SUA, 
1998 
18,00 lvadar• elin 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
11,00 Cybemal 
11,30 Atomio CaM· 
rll. 
12,00RIIcUo 
12,3o Turnul Lonclnll 
·rei. 

•!J 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 Crima In dlslrlclul 
Coweta - film, rei. 
11,00 Ştirile lntersat 
11 ,30 Enciclopedla CS· 
nină: Canlche 
12,30 Femela din 
Salgon-film 
14,00 Impact 
15,30 Lumea animalelor 
otllballce 
16,00 Prinţul din Bel 
Alr-fllm 
)7 ,30 Bumerang 
18,00 Aventurile lui · 
Hucldebery Flnn. 
18,25 Haideţi .aA ne 
jucam! 
18,45 Ştirile lntarsat 
19,20 Neon Rlder- s. 
20,05 Mămlca, detectiv 
particular 
20,30 MuZicA " film a1 
A1ecu Chiriţă _ 
22,00 Z-Man ·film 
23,30 Ştirile lntarsat 
0,00 Erotice 
0,45 Inchiderea progra
mului 

SUA, 1999 
18,30 L.A. Confldan· 
Ilai - suspans, SUA, 
1997 cu Kim Sasinger 
18,45 Sanctuarul • 
acţiune, SUA, 1997 
~.30 Pact cu diavolul 
• dramă, SUA, 1997 
22,45 Iubire fărl 
vlrsli • comedie, SUA, 
1993 
0,45 Dorinţe UCig8f8 • 
dramă, suA. 1994 

13,30 Cinematomtc • 
rei. 
14,00 K Lumea cu 
Mlchelle 
16,00 Selector 
18,30 Atomix a1 eana· 
21 ,30 Febra-party muslc 
22,30 Vibratii 
23,30 Klub Bizzar 
0,30 Insomnia 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea. pro
gramului 
9,00 lntersal MusiC 
8,30 Z·Man -film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 GrAdini In 
rnlnlaMă 
12,00 Muzică populară 
14,00 Muzici ~film cu 
Alecu Chiriţă 
15,30 Oameni 
obitnulli - film 
17,00 lntersat Sport 
Show . 
18,00 Kelly- s. 
18,25 Micile lecţii ale 
vieţii 

18,35 Desene animate 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Copiii porum· 
bului -film 
21 ,00 AstronomH • 1. 
22,00 Omul surfingu
lui-film 
23,30 Ştirile lnllltSal 
0,00 Erotica 
0,45 lnchidel'll pro~ 
gramului 

Los Angelea • ac~· 
~ne. SUA, 1110& . 
17,45 Lexx • s. 
18,30' AdOr tnourdo 
&urile • I)Omedil, 
SUA, 1994 
20,30 Coco,atul 1 

&C!iune, Franţa, 19117 
22,45 Suspec:ţll • 
thriller, SUA, 19811 
0,30 Shame • ecţl· 
une, SUA, 1094 

13,30 Hal Hul 
14,00 lnteracti\t 
16,00 Selactor 
18,30 Atomlx cu 
Andreaa 
21,30 Concert 1 

CHRISISAAK 
22,30 Album.,_ 
23,30 htioilritta .• 
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Etapa de astăzi a Diviziei 8 programează 
o intAinlre de tradiţie Intre FC Bihor şi UTA, 
foste cândva campioana ale fotbalului romA
nesc. Acum, In eşalonul secund, UTA abor
dează partida de pe prima poziţie a clasa
mentului, cu un moral ridicat după victoria 

· obţinută In meciul cu st"denţii clujenl. De 
partea caalaltA, blhorenli au venit cu un punct 
de la Hunedoara, In etapa trecută, dar cum 
problemele financiare ale clubului sunt, IncA, 
nerezolvate, aparent se intrevede un meci 
uşor pentru băieţii lui Rubinacci. Dar cum fot
balul este plin de surprize, UTA va trebui sA 
ia In serios şi această partidă pentru a nu 
pierde poziţia de lider, la care aspirA şi alte 
echipe. Astfel, sunt de urmArit meciurile cu 
implicaţii In partea superioara a clasamentu
lui cum ar fi ARO-Inter Sibiu şi Poli-Corvinul. 
Pe celelalte stadioane se disputA partidele: 
Drobeta-UMT, Electro Bere-Chimica, ASA
FlacAra VA!caa, .U" Cluj-Gaz Metan, Apulum
Motru, Jlui-OIImpla. Inaintea etapei de 118tizl 
clasamentul are următoarea configuraţie: 

12 • a 
12 • 2 

12 
12 

Maine, in esalonul trei, pe terenul din 
Micălaca, echipa telefoniştilor, pregătită de 
Mihai Ţârlea porne.ta favorită in lntâlnirea cu 

SPORT ADEVĂRUL - Pagtna9 

ce 
Peclca se pune de un derby Intre West 
Petrom şi Universitatea Arad. Altfel spus, o 
echipA gazdă cu alţi italieni, alţi translatori, 
faţă-n faţA cu o formaţie studenţească ce a 
mai produs In douA rânduri surprize In 
deplasare. Să vedem ce va fi mAine. 

AstAzi, baschetul va fl din nou prezent la 
,Polivalentă", unde, de la ora 11, fetele noas
tre intAinesc formaţia bucure~teană BNR ~i 
ea cu cinci victorii la acUv din şapte meciuri 
eate s-au disputat până acum, După ce mier
curi campioanele au trecut, greu, dar meritat. 
de Sportul Studenţesc. credem că astazi ară· 
dencele. conduse de pe margine de George 
Mandache, nu vor avea probleme prea mari 
cu echipa bancară. In acest timp băieţii de la 
West Petrom, sub conducerea antrenorului 
sArb Dragan Petricevici, joacă la Sibiu, primul 
me.ci din grupa valoricA 1-8, cu campioana 
en-titre. Le dorim succes. 

Tot astăzi, pe stadionul Strungul, rugbiştii 
arideni primesc vizita celor de la Rapid, 
ambele echipe evoluind acum In Divizia A, 
de fapt esalonul doi. E drept, a fost o vreme 
când rugbyul arădean, reprezentat de Gloria 
PTT, surclasa XV-le feroviar, Jn· meciuri 
jucate In prima divizie. Acum jucăm tot In .A", 
care de fapt e ,B". Chestiune de alfabet. 

fiLEll CHEBELECJ 

• 

DIVIZIONARELE C ARĂDENE 
DAU BUZNA LA PUNCTE 

MAine se dlspubl etape a Xlii-a In cadrul Diviziei C 
de folbal. După un Incaput mai greoi al echipelor ara
dane, trei din cele petru forma~! au reuşn să evadeze 
din subeolul clasamentului, doar lnler tiind condamnatll, 
perd!, Inca de pe acum, la retrogrndare. Aceastll runda 
progrnmează şi un derby aradean, faţA In faţA urmând 
să se afte .u· Wast Petrom şi Universitatea. 

Normal, gazdele ar trebui să lnv!ngă, deoareos ar 
evita, astfel, o nouă ccbcrAre In subsolul Ierarhiei. 
Osspe~l. pe un loc foarte bun. 7, ru o garnitura tllnăra 
vor Incerca, aproape sigur, să joace cat mal bine, Iar o 
eventuala Tnfrangere nu ar fi un capăt de ţara. Aşadar, 
daca am juCa la pronosport nu am putaa merge decât 
pe 1 solist. 

Medul, cers va Incepe la ora 11,00 " se va dllputa 
Ja Peclca, va fi arbitrat la centru de Călin Boneta 
(Oradea), acasta fiind ajutat de asistenţii Ioan Dan " 
Corei Pop (ambii din Bala Mare). · 

In Mlcalaca, Tetecom dA piept ru o nou-promo
vatll, Caromet Caransebeş. Vizitatorii ocupă un loc 
destul de călduţ, la mijlocul clasamentului, Iar 
.tetefonlştir, care perdiJI-au mal revenH, nu pot ~nd 
decât vk:torla, una care le asigura, In continuare. un 
percurs In campionat fllra bătăi de cap. Ls juCatorii de 
care benallclazd Mihai ŢMea, ar ft culmea ca F.C. Arad 
Tetecom sa dea, din nou, chix. Ar fi Inadmisibil. Aceasta 
partidA va fi condusa de Daniel Berbecaru (Rm. 
VAicea), asistenţi fiind Adrian Mlrea '1 Do~n lllescu 
(ambii din Craiova). 

Misiune foarte dlllcM va avaa lntar, care merge la 
Cartej, să incerce .marea ru degetur, Minerul llind o 
echipă scli<Ui. care nu cedează puncte prna uşor. Locul 
6 din clasamente elocvent In acest sens. 

Vor lmpărţi dreptatea, Dorin Coca (Rm. VIlcea) - la 
centru, Ştefan Necule şi Vasile Raootţa (ambii din Bala 
Mara) - aslsten~. 

Ieri, în avanpremiera etapei cu 
numărul 13 a Divizei A - .Ursus·: 

Cl-ASAMENT 

BNR SI PETROM 
1 . 

SIBIU, ADVERSARELE 
ECHIPELOR ARĂDENE 

CSM Reşiţa - Petrotul Ploieşti 2-2 (1-
0). Au marcat: Sasu - min. 25, Nica -
min. 73 respectiv Craciun- min. 58" 
Costescu- min. 90. 

Celelalte partide ale etapei se 
desfăşoara după următorul program: 
dmbătA: Universitatea Craiova
Extenisv Craiova, F.C. Oneşti - F.C .. 
Braşov, F.C. Ferul Constanţa-Rocar . 
Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ -
F.C. Argeş. F.C.M. Bacău- Oţelul 
Galati, Astra Ploiesti - Gloria Bistrita, 
F.C.'Naţional- Rapid; duminicA: 

Astllzl, reprezentmtete ArUdului in Divizia A de baschet susţin 
examene Importante. Ls Sala Sporturilor ,Voctcria" din oraşul nostru, 
BC ICIM intâlneşte, cu llfcepere de la ora 11,00, formaţia 
bucureşteană BNR. Reamintim cA miercuri la Arad, campioanete au 
Invins o aHa echipă din Capitală, Sportul Studenţesc, cu 59-55, 
urmărindu-se repetarea suQcesului obţinut Ls randuJ lor, băi8ţii de la 
West Petrom se deplasează la Sibiu, unde au un meci greu, ta 
aceeaşi oră, primul din seria val<?rlcă 1-8, cu deţlnătoarea titlului 
naţional, CSU Petrom. Sarcina petroli'!lllor este ccmplicalil prin aoci
denlarea a două din piesele de bază ale totului, Veres şi Bubanja, 
care nu vor evolua efectua deplasarea. Bineinţeles. urilm succes 

. Steaua - Oinamo. 
depli(lambelor reprezentante ale~ artdean. uAn,....ilill 

' fi • 

;, •' <. ·: IJI~I~l~·~=-~~~~M-~~~~~~5 

,,. 

·.;.. 

Săptămâna aceasta a 
programat prima man~ a 
turului doi al Cupei UEFA, 

... competiţie in care eate 
angrenată şi singura for· 
rnaţie româneascA rAmatA 

.. , In cupele europene: 
Steaua Bucureşti. DupA o · 

. evoluţie bună, militarii au 
reusit o victorie foarte 
importantă, 2·0 impotriva 

·echipei engleze W81t 
Ham, făcând prim111 pas 
spre calificarea In turul 
următor. Dar lalt "bloul 
complet al meciurllor dilpu. 

· tate la mijlocul Keatei Np
tămâni: Deportivo LI 

. Coruna - Mon~llltr 3-1 ; 

Aria Saionic-C&ita Vigo 2-2; 
Udinese-Legia Varşovia 1-
0; MTK Budapesta-AEK 
Atena 2-1; Levski Sofia
Juventus 1-3; Leeds Utd.
Lokomotiv Moscova 4-1 ;. 
Hapoel Ha~a (Jsraei)-Ajax 
0-3; A. C. Parma
HelsinbOrgs (Suedia) 1-0; 
.Jnter Bratislava-F. C. 
Nantes 0·3; Roda 
Kerkrade (Oianda)-
Woifllburg 0.0; Newcastle
F. C. Zurich 2-1; Grazer A. 
K. (Austrta)-Panatninaikos 
2-1; AUetico Mldrid·Amklll 
Wronki (Polonia) 1·0; 
Anderlecht-Bologna 2-1: 
Warder Bremen·Wiking 

Slav (Norvegia) 0.0; Siavia 
Praga-Grasshopper 3-1; 
PAOK Salonic-Benfica 
lisabona 1-2; Widzew· 
Lodz-A. S. Monaco 1·1; 1. 
F .K. Gotebc<g-A. S. Roma 
0-2; F. K. Teplice-Real 
Mallorca 1-2; Oiympique' 
lyon-Celtlg Gia~gow 1-0; 
Steaua-w .. t Ham 2·0 • 
lntAinirile: Lens-VItesse 
Arhem si T ottenham-F. C. 
Kaisersiautam se vor dl .. 
puta pe data CII 28 
OCtombrie 1999. 

Partidele retur vor -
Joc peste două săptămÂni, 
1111n12-4 noiembrie 1999. 

C. M. 

VICTORIA ZIBRANI A FOST 
EXClUSI DIN "ONOARE" 

In fldlnl• ele JOi ClupA·amlazA, 
Comisia de DisciplinA din cadrul 
Alocla~el Judeţene ela Fotbal Arid, 1 
hotArât excluderea formaţJGI Victoria 
ZAbrani din Camplonltul Judeţean 
Onoare, edl~a 1999-2000. DeciZia &-a 
luat In baza articolului 48.5 din 
Regulamentul Aelivllă~i FOibali$tiCe din 
RomAnia care prevede ca: In cazul In 
cara o echlpl nu •• llrltintA la douA 
joeurt oficiale In acel~ campionat, 16 fie 
exclu96 din competlţla, ftind reltog1adalll 
In ..,.mul Imediat inferiOr. Vom reveni 
cu Cllltllmentul rect~lculll Clupil llliCtu-

. · din ZAbranl. 

·.' 

Comllill de dl9ciplin41 1 mal hcdrtt 
urmAtoarele llnctiuni: Florin Bun (F.C. 
lneu) • 3 atape, pentru JovJroa lldvlrl8ru
Jui cu palma; Rarnus Chirlac (I.C.R.T.I.) 
" Gheorghe Rad (Felnac) - ambii cAla 3 
etape, pentru lovire recipfocă, In par1ldll 
I.C.R.T.I.-VIctoria Felnac, '' Romeo 
Nagrea (Horll) - 3 etape, pe(11ru lOvirea 
ldvarsarului cu palma. 

Pentru aubatituire de jucltorl, 
Minaals Gurahonţ a pierdut la .mata 
verc~e· medul cu Universitatea Seb!Ş cu 
3-0, Clupt ce In l1ll8n soorul a fost de 4-3 
In favoiNe echipei elin Gurahonţ. 

Qiun 11nErtiE 

. ~ . .,-· 

., 

CRIŞANA ASEBIŞ • CPL ARAD • 
ŞOIMII PANCOTA CRI$0L CHI$1HEO 
, - , 1·1 (0-0) , · · · CRI$ 6-0 (4-0) 

Stadion: Cnşana, timp 
bun pentru fotbal, teren 
axcelent, spectatori: 200. 
Au marcat: Cimbrea - min. 
58 respectiv Ardelean mln. 
79. ' 

Formaţii: Crltana: 
Leza-Jurei, G. Oiarlu, 
Fancean, Pap, Saa, Şaba, 
CAndaa, Cimbrea, .Lup~, 
Moţiu. Au mal jucat: 1. 
Olarlu, Negru, Dimolu. 
Antrenor: Sandu Gllca. 

Şoimii: Mure,an· 
ŞteiAnuţ, Crlatea, Ruau, 
Buzna, Oiţl. Pantea, 
MlnAJIA, Gharman, Moţ, 
Ardelean. Au m11 jucat:. 
Bllan, Dane!, ŢJcaJA. 
Antrenor: Dan MlnAIJa. 

A arbitrat bine: 
Dumitru Buicl; ajutat da 
aslsten~i Nloolee Denelean 
fi Traian Enoiu. 

Observator A.J.F.: 
Cornel Tiulea. 

LI juniori: o-4. 
• PartidA deosebit da 

echllibratl, Intra doul 
echipa da valori sentlbll 
egale, rezultatul final fiind 

, .. 
·~· ~-:···· 

echitabil. •.In minutul 18, 
,centralul" Bulcl comita 
prima gre,eall oravJ. 
Acesta li aratA al dollaa 
cartona' galben lui Candal 
(Şebiş). dar vAzind el 
acesta mai ara unul lfl 
echimbA brusc p6181'811 şi 1-! 
acordă lui Lup,a. • In pr11Nt 

·reprizA. gazdele puteau 
Inscrie prin CAndea (mln. 
22), ~ap (mln. 40) Ji 
Clmbraa mln. 41 ). Tn 
replicA, oaspeţii au trecut 
pe IAngl gol p~n Gherman 
ti Pantaa. • Repriza a doua 
1 foat una pe contre, 
ambele echipe putind s• 
c:Aftiga, dltr n-. fost 11 fie 
bucurie pentru nici une din
tre ele. - De men~onat că 
arbitrul Buicl a fluierat 
finalul mal repede cu trei 
mlnull spre nemulţumirea 
gazdelor. • SI remarcAm 
prezan111 In trtbune 1 dom
nului primar al ora,ulul 
Seblf, dl. Gheorghe f:alet 
ti 1 repre~eSentbi~nlilor 
~11 •. 

. D. SCRIDOit 

..v~- .·,_,.._;;; ... 

Stadion: CPL, timp reos, teren bun, ..-1. 
100. Au ....-cat: Baeşa- mln. 11 • 62, Bnlndail
min. 26, Şule- min. 31, Poool- mln. 33. Brail· "*'· 
84. 

Formaţii: CPL: Bolţ-Drtda: Naaqu, luciu, 
Poeei, A. VIzitiu, Şule. Maghloi, c. Vlzlllu. Blandlis, 
Boc,a. Au mal evoluat: Borlea, Mon ... 
Martlncslc8c. 8falţ . 
~: Pai-Pişcuţ Hldlf.lac,l. Wloc, .... 

Llzaa, Gomoi, Ardelean, Şt. Mlloc,~. Au 
mal evoullt: Iancu, Mi!Uf, Bernbe. . 

Au arbllrat: Şl Meraia • E. ~· 
Ob11r~mot A.JI.: Din Alexlnch. 
Lljunloo1: 3-1. 
• Partide a Inceput cu o )umilita de ore •••• '**" ca arbiiN Tr1pa a u1111t 11 .e pre

- la joC (1?), la cenlru olcind <>*9o!llu Şlel8n 
Meraia, Jw la margine a foii ooopl8t un ** ca
Yfld al tluierului oe a oondul meciul de juniori. Hml• 
O primA raprtzA axcelenlt pentru ",emnari" care 
clenUt nu., mai juC8t • de bine, oe1a pau QOOri 
venind CI o CDrl8110in11118ed 1 superio!Mţii lor 
din teren. • Pal1ea a claua a i-a foii muK mai 
ecllilibnlli, ~gaZdelor, M Luceci. intro
ducând In teren f8ZIIIrVW care ..., IIChltat cu brio 
da to111e .....,..,. Mal nUt. noul venit Elr8il a ruşii sa 
1nlorie <MimoA gol al farm8llal ... In ITI!iltrul 84 .• 
O. rrlallllt psne OII din~ Cr1f au evoluat 
mult mal anp In rnlllnl.d 8e0Und, beneficiind de 
unele oceziJ bune III ~ ... Boli. fiiii NZUIIat inlll 

·c.MIIIRIE 
pellbale de ,_". 
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Replici cu cal mal tânăr primar al judetului 
LA BALUL BOBOCILOR D 

LA INDUSTRIE ALIMENTARĂ CblUMt4:JEI1~1.$ll11tlSitlOtB4t~. 
c:J ne spune Ec:ll Cucolfl, primarul Păullşulul 

Eduard CuCOf • aau Edl, cum U efectiv ce face. · De cand locuiesc In Păuliş, joc alei 
spun prietenii - este primar tn -Inainte de facultate al practl- la echipa comunei. Am trecut prin 
Păullf da mai bine de c/ncl an/. cat aportul de performanţi fi toate fazele. Mai TntAi am fost jucli
Edl •·• născut la /81,/. Tot ale/ a anume fotbalul... tor, mal apoi am ajuns antrenor Iar 
absolvit Facultatea de Po· - Da, Intr-adevAr. Am activat In de trei ani Incoace sunt preşedintele 
//tehnici. Inainte de facultate 1 cadrul Clubului Politehnica laşi, dar Clubului .Păulişana Păuliş". care fl-

Joi seara, Casa de CulturA a 
Sindicatelor a fost asaltată de tineri 
liceeni şi nu numai, curioşi sA-i 
cunoască pe bobocil Grupului Şcolar 
de Industrie Alimentară din Arad. 

Momentul cel mai diflcil a fost cel · 
al deliberări!. Juriul, format din direc
toarea Grupului, Zenovla Pozdire, 
dirlginţll claselor a Xii-a şi reprezen
tanţi al elevilor din clasele terminale, 
a avut de ales Intre 12 tineri care, cu 
toate siAngăcille varstel a-au prezan· 
tat deosebit de bine. 

practlcat fotbalul de performanţi gurează In structura meciurilor 
/a Politehnica la fi. După ab- diviziei C. 

Atmosfera a devenit antrenantA 
odată cu apariţia pe scenă a celor 
şase perechi şi cu Inceperea pro
belor din concul'3. Proaspe~l liceeni 
au trecut timp de aproape trei ore 
printr-o mulţime de probe: vals, 
karaoke, rock'n roll. Băieţii au 
demonstrat cA ştiu să facă declara~! 
de dragoste şi că sunt pe fază la 
probele de Indeminare şi mlmil. 
Cele şase perechi n-au scapat nici 
de veriflcarea cunoştinţelor sau altfel 
apus, proba de cultură generalii. 

so/v/raa studiilor s-a mutat /a - Cara eate media da vtratll a · Mlss şi Mister boboc 1999 el 
Grupului Şcolar de Industria 
Alimentară sunt Adina Muntean şi 
Adrian Valda. Pe locurile doi şi trei 
s-au clasat Monica Szabadoş şi 
Ovidiu Plnţa, respectiv Ramona 
Drasztyil şi Călin Plrv. 

Pliullf .,pentru ci a/c/ stăteau angajaţilor primAriei? 
bunicii soţle/", - Medfe de vArstă este de apro-

- Edl, ttlu el ettl primar de la ximetiv 30 da ani. 
vArata de 29 da ani. Acum al 34, -·cum de ţl·al ales ata perao-
decl a. trecut ceva timp. Cum de nalul? 
te-ai hotArit si abordez! munca In - Intotdeauna tinerii vor avea 0 S-au mai acordat şi alta trei !)re

mii: Mlss şi Mister danclng : Bianca 
Săliştean - Daniel Benaa. Perechea 
lnocenţa: Fiorlna Puterlti - Lucian 
Radiţa. Premiul de popularitate a 
fost câ.tlgat de Raluca Zamfir '1 
Alexandru Unc. 

admlnl~traţlalocall? capacitate mal mare de muncă 
- S1ncer să fiu, la vArsta de 29 decAt cel In varstă, In privinţa expe-

de am eram destul de na1v. Efectiv rlenţei asta se poate compensa prin 
am crezut că pot să dărAm munţii. ' 

Programul a fost susţinut şi da 
Invitaţii speciali al balului: grupul 
,Sotto lnteso", fonna~a de muzică a 
fCOIII .Necunoscu~i· şi Interpreta de 
mutidl pop, Carmen Duma. Melodia 
grupului ,Sotto lnteso", Caterinca, a 
fost bisatll de tineri. Care, ridica~ In 
picioare •' ţlnAndu-ae de mAini au 
trăit melodia alAturi de membrii 
grupului. 

După ce am devenit primar, mi-am modul lor de gAndlre. 
dat seama că nu e deloc uşor. Am - Ed~, ce muzlci prefarl? 
fost pus In dificuttate In cateva sttu- - lm1 place rock-ul de calitate. 
aţil şi am avut momente In care De aceea prefer formaţii precum 
mi-am "dorit să renunţ. m-am retras cand am Intrat la facui- Queen şi Bee-Gees. 

După trei ore de lumini ŞI umbnt 
pe scena Casei de CulturA, bobocll 
•' caiial~ tineri spectatori au trecut la 
un alt gen de distracţie: In ritm de 
dan1, la discotecă! 

De foarte multe ori oamenii Jn tata. Este o decizie pe care nu o ŞTIMH TCIDOSE 
problemele pe care le ridicA, au regret nici acum. Totuşf pentru mine V M srltJ 
dreptate, dar tu, ca primar, nu al adevArata pasiune a ramas fotbalul. Foto: • CI ..,.. TEODORA MfiTICR 

Gurahonf 

CONCURS 
uMISSJ 
MISTER 

BOBOC 1999" 
In organizarea Liceului 

· ' ,Ion Buteanu• din Gu
rahonţ,zilele acestea a avut 
lOc un inedR concurs .MISS 
şi MISTER BOBOC" la care 
au participat 5 perechi de 
liceeni care şi-au disputat 
JrnAitatea In cele zece probe · 
ale ooncut11ulul. Un juriu exi
gent, avAnd ca preşedinte 
pe prof. Teodor PAiuşan, 
director al liceului, a stabilit 
câştigători! In urmAtoarea 
alcAtuire: la probe ,MISS 
BOBOC 1999' s-au clasat 
pe primele trei locuri In 
ordine: Ranko Kinga, Vesa 
Adina, S6tban Rodlca, iar ia 
proba .MISTER BOBOC": 
Boc ·Dorel, Untaru Mai1D si 
Dancl Corneliu. CA.tigăt0-
l)lor le-au fost lnmănate pre
mu sponaorlzate de linne din 
comuna GurahOnţ 

ALEX. HERLĂU 

TOP5 · 
ADEVARUl 
·TINERET 

. -.,;.__ '-. 

Singura .trupA da hlp· 
· hop prezentA pa scenA la 

faatlvalul ·beril din capitalA, 
ILA.«:....i\., e avut onoarea 
al deachidl concertul. 
Na-au Incintat ou prezenţa: 
Voita), Sarmalele Reci, 
Body & Squl, Clase, Sflnx 
Experlanca, lrla, Ora exiCtll, 
Osnlua, Direcţia V, Com• 
pact, Timpuri Noi, Ro-Ma· 
nla, Gaz pe foc,. Parlament, 

Holograf '' mulţi alţii. 
Zilele tracuta a evul loo, 

la 11dlul central CI!C din 
Sucurettl, conferinţa da 
preei ce anunţa lnchaleraa 
turneului c..paet, d .. fi· 
'urat pinA In urmi cu o 
ailptlmlni in 10 ora,e din 
ţarA. Turneul, organizat cu 
spriJinul CEC, a foat unul de 
promovare a noului album 

. · c:..p.ec. dupA doi ani de 
lucru, Intitulat .,C:.•p•a ................. "··· .... 
Ha 1116 e.tad• eAt ••1 ........ ... . .... , .. ........... .. . ...... ,. 
d•p ........... ~ ... .. 

... u •• v-.. •••c:r .... .,._......,.,rţ, ........... ·-·· ... . ...... c:.......,a .......... . 
n• &puneau. cai da la 

C:••••••• Sub marca 
Roton, noul album 
.compact 100%" a fost· 
lanaat la 25 uptambrle LC. ........ 

dlecogralloee 
JAJ'amilla .. 

"Rorini ou 
olaai" 

· Lanearaa oficiali a 
maxl·alngteulul .Print! In 
joc" • semnat dll Brugner • 

. ·a avut loc sub atentele 
pt'lvlrl ala colllboratorllor 
olntlreţulul mal aua amiii
tit: La l'a•llla fi •• 
.... ~ 'lee, 

......... -mbnr 
ill trupa! Dtllkt fi a alea 
Halatl varlantl eolo da 

'··-- -

'• -·- ' . ~ . 

·.'-. . ..,-.:--

apariţie dlscogreflcl In 
urma conflictului ce 1 
apirut In cadrul trupei ain 
care mai faee parte Inel. 

Maxl-slnglaul conţlrla 
trei piese: "Prln•l In joo", 

· rezultatul unei colaborAri 
totala ou La Familia, ,.Re
_. .. - ....,.., care asta 
continuarea pla1al .,.N-• ....... . .. ,.. . ..... 
Includ pe maxl·alngleul .., .................. .. 
aamnat• .... "_._, ,, ................ __,... ....... 

Prin ac81t MC, Brugnar 
dore,tt al arate raalltatet 
vieţii actuala In care trAim, 
contrar plrarll unor tineri 
el 0vlaţa e rea•: .. fiii••• _ ........... ".-.. . 
... " ....... "'•ta ...... . 
-bl", ne declari ti. L•am 
Intrebat ca aduce nou hiP:, 
hopul autohton Iar Brugner 
na-a declarat in excluslvl• 
tata:,.ln,..._ ............ . . ..... ,..., ............... . 
··llt.ih-fl ot.. .,. .. ..., •• •J• 
... ....... , .... _la .. ... .............. , .... . 
lloot.lii". 

Iar In ceea oa prlvatt• 
numele de &ellnl, alegerea 
a foat u'oarl pentru el, da 
cind ae 'tie, a avut tot felul 
da porecle. ••••••• 1 •• 
trage de la 8U""' ...._. 
(pa numele alu real Brug, 
ner) • cArul amlalune 

.. PrafO!,fll d"•P•" •••• 

.,., .. o urmirea cu mara 
plical'll. 

In 111:eata zile a avut loo 
lanaaraa primului album 

.._........, '' a albumu
lui .cocktall" aemnat 
........ (intr-o noul 
componenţA). Vom revent 
cu aminunta ele la aoaata 
lanalrl fi al nu uitaţi oi 

--.. multe pmnllde 
la oaaela de cllacurl oa 
lanaaaal albume In 
RomAnii.' 

<RISIIMPOP 

... :·-· 

Formaţia Holograf s-a lnfilnţat In 1978, in 
Bucureşti la Casa de cultură 11 studenţilor. 
Componenţa grupului a cuferlt In cal aproap• 
22 de ani de existenţA nenumArate schimbAri, 
astfel, niCi unul din primii membri 11 grupului nu 
mai fece parte din el. 

Primul album ~~ blieţîlor de IA Holograf a 
apArut In 1983. Tot aee!t an aduce fonnaţiel o 
popularitate extraordinari datoritA albumului. 
Ca facturA muzicalA acesta poate fl cafllcten
zat drept un hard·rock melodlot, poate Chiar 
aoft. 

UrmAtorul album a la,lt pe piaţA tn 1988, 
Iar al treilea In 1989, vanzAndu·se in 250.000 
de exemplare, ceea ce, pentru acea v,..mt, 
1111 oarecum un I'I<Xlrd. 

In 1890, Holograf suaţlne concerte 
europene, popoeind In Anglia pentru lnre· 
glatrirl. DupA le,irea din studiOuri a loet editat 
maxi-slnglt-ul ,Worid Full Qf Lltl', Acesta 
lnsA,nu S·a bucurat de succes, dl'l!pt pentru 

care Holograf se orlenttad exciualv Inspre 
!anii din RomAnia. 

Primul mare hit altor, ICOI dupd 1989, eite 
,Banii vorbesc', p!MA cere dl.,i titlul albumu
lui editatrn 1992. 

. In 1995 apare albumul .Stai In poalll mea', 
Iar In lama lui 1996 prinde viaţă proiectul .69% 
Unpluggad', album ce conţine cete mal tari 
hlturi ale trupei In variantA acusticA. 

Ultimul album este auperoonic aparut In 
toamna anului t,..cut •' a aratat o schimbare In 
atllul compotlţial, apeilindu-se pentru o 
manierA mal moale, IncercAM sil atragA "ti 
publicul da 111< famlnin, lucru ca,.. a reuş~ p& 
deplin, 

L1 ora actuali, Holograf este o formaţi& 
da refOrlnţă In rock-ui romAnesc, o trupil d& la 
care na putem ••ttpta 11 multe .trAznAI" muzl· 
cale. 

$TEPfiH TODOSE 

· C.U.II• ...... a .. lllaCIIIf tn IMM de H noiembrie 
11'1t, I:Odla Sigelitol', - fnilţ/maa de 1, 71 m fi face 
parte din echipa de' menecll/ne fi denaatoara TOP 

rnceput si fac parada de 
modA In fiecare joi seara, le 
Disco CORlEONE, tn .:edrul 
concursurilor Quiz ti 1A 
cllnltz. . IIIO~L. Atad. 

- Con1utli, cent1urll 
'*" repnz1t11 samnulzodltl 
talt, da unda binuleec: el 11 
avea In tine un eplrlt cit _ .... 

- lntr-adevOr de mtoll mi-I 
pttcul muft aportul, indeosebi 
Inotul fi alletismul, dar am avut 
Şi am In continuare o paSiune 
deosebttli '; pentru ecllita~e. 
Urmirallc ccncursuri hipica 111 
televiZor 'i mi-a plkut sâ o 
văd pe Cllstina ŢopMQJ Tnlf.O 
ipostad asemănătoare. 

- Ce ne mat Poti SfiUIIe 
deapnl tine? 

- Sunt 11 ,coala poli· alnţl moda fi ~~ clanaeal 
IIC8III 8llnilllrl. Imi placa 111111 ... -? 
moda dar Şi prezentAru. dll _ Nn clenlat IIAt 111 Arad 
modA lfl Imi place foalle mult 
IA danac pe muzica spenlall cii " lllnlu, dllt 11 liK IWll, 
"llllno-lmettcană. tnaA tl1! dncl fec parte din 

'-Al avut ocazia si pre- echipa TOP MODEL am 

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

- ---~--

... ·- -
--~-. ~ ' 

• . . .' ~-~·.-;~-

. ---· .,._,_ 

- Ta rog ai-mi sput oMI
va d1ntra paftrinţele tale ... 

- Culor11& preferate sunt 
1111, negru Şi albastru, tmi plac 
cAntărelil Alcky M.artin 91 
Aurelian t~. top modelul 
preferat este Claudia Schilfar 
dar Şi Bienca Brad şi pentru eA 
aunt totu•i o fire romanticii 
admir poniile scrise de 
Ernilill$Cu, Coşbuc ~ Atg/1821. 

- lţt mulţumesc pentru 
lntwvtu ti 1ţ1 urez aucces la 
fCOatl ,1 Iri prezentările do 
modA la .. v.l pllticlpllln 
viiiDr. 
P.S.~polldml 

MCJIIII ele lin- • llerulul, 
l·dul Revolutiei nr. It, 
scrlaort da colabonn din 
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MAGAZIN~-

fiLEXfiNDRfi NECHITfi. PICTORITfi DE 
ORICiltiE ROMÂNĂ. SUPRANUMITĂ · 
,~; =~~~· ii ~~;;:":::=".~~:~.:;;:2;;&;~~-·;3:(;1~;& 

Prima expoziţie la Washington a şase , a trecut la pictura-In ulei ~i cu aju- extrem de reu~ite. pe care mulţi le-ar fi putut 
Alexandrei Nechita, tfnăra de01umai 14 ani, torul acrilatilor. lua drept opera unui artist lnze~trat si 
de orgine română, care trăieşte In Statele La şcOală, colegii ndeau de ea, pentru matur», subliniază Moffett. «Opera sa a roSt 
Unite, este un prilej pentru agen~a Franoe era incapabilă să deseneze corect un infiuenţată de maeştrii modemi ~~ mai ales 
Presse de a realiza un interviu-portret cu 1 Dar compoziţiile sale abstracto-cubiste de Picasso», recunoaste Moffett. «Dar, la 
cea supranumită "micuta Picasso". Vă au făcut furori ~i ia-prima sa expoziţie, jn Inceputurile carierei sale, Picasso'dădea 
prezentăm In continuare materialul consa-. 1994 - la virsta de apt ani - a vindut prima impresia unui pictor realist. Cepilăriei sale 
crat de AFP tinerei pictorite: sa plnză cu 700 de dolari. ~au lipsft naivftatea şi oepilăriile. El lnsu~i 

"Picturile Alexandrei Nechfta se vlnd In . .. . Un agent a descoperit-o. Presa ameri- declara mai tirziu • că i-a trebuft intreaga 
lumea lntreagă cu peste 100.000 de dolari viaţă·pentru a învăţa să picteze ca un copil. 
bucata. Ea nu pune mare preţ pe aceasta. Alexandra a Inceput de acolo de unde 
La oei 14 ani ai săi, cea care este supranu- Picasso a sfirşft», explică Kenworth Moffett. 
mftă "micuţa Picasso" afirmă că este.fericftă Expunind In Intreaga lume, după oe a 
numai cind ~ne o pensulă In mînă. . primit comenzi prestigioase, pinzele 

Consid~rată de unii un oepi~minune al Alexandrei N·echita figurează astăzi in 
picturii, iar de alţii un produs pur al strategiei cană, de asemenea, care a supranumft-o colectiile particulare a numeroase 
de marketing, Alexandra Nechita Isi imediat "micuţa Picasso". celebrită~~ printre care Andre Agassi, Phil 
pictează emo~ile, aşa cum alţi oepii de v1i'S- Dincolo de aparenta inocentă a corn- Collins, Whoppi Goldberg, Catherine 
ta efse exteriorizează ~nlnd un jurnal. poziţiilor sale, de meŞte~ugul evident al Deneuve, Calvin Klein sau chiar Impăratul 

«Sunt o persoană fericftă si pictura mea execuţiei, reprezentările vibrante ale Japoniei. Anul trecut, la Sihgapere, o pic
reflectă lucrul acesta. Este o 'pictură foarte Alexandrei Nechita ascund adesea figuri tură a ei s-a vindut cu 220.000 de dolari, un 
hazlie, foarte expresivă, ca un jurnal al_ uimitor de complexe, care amintesc de record pentru un pictor de numai 13 ani. 
emo~ilor ~le», a declarat ea într-un inter- · Picasso, Matisse, Miro ~i'Chagall. Mai multe muzee de artă modernă au 
viu acordat AFP cu ocazia primei sale «Mulţi imi descriu opera ca fiind achizitionat tablourile sale, inclusiv Petit 
expoziţii la Washington. cubistă», spune tînăra artistă. «Eu prefer să Pa las 'de la Geneva, unde un tablou de 

Născută la 27 august 1985, Alexandra spun că este abstractă. Desigur, există Nechfta siă alături de o apară a lui Claude 
nu avea decit un an ~~jumătate cind pări~i unele elemente cubiste, unghiuri, forme Mone~ 
ei au fugit din România comunistă şi s-au geometrice, dar eSte in primul rind abstrac- Dacă n-ar fi crezut in ingeri, Alexandra 
stabil~ in Califmnia. cela virsta de doi ani am tă», explicâ Alexandra. ar fi fost surprinsă de ascensiunea sa ver-

·inoeput, ca to~ oepii, să desenz pe .cărţi de Autor al unei cărţi despre Alexandra, tiginoasă. Modestă, ea ride ca un copil 
colorat», povesteste Alexandra. Dar ea aflate 1n curs de tipărire, Kenworth Moffett, atunci cind vorbeşte deapre succesul său. 
punea atîta patimă in ooloratul cărtilor, incit fost specialist conservator la Muzeul de arte «E un pic cam oople~ilor deocamdată, dar 
mama sa, îngrijorată,· i-a luat creioSnele de til.Jrnoase din BoSton, o urmă~te dş cinci este un lucru minunat să pot călători si să 
colorat. Atunci, Alexandrq a decupat hirtie ani pe tînăra adolescentă şi nu ezftă să o impart cu altii ceea ce am realizat.' Mă 
colorată şi s-a apucat de făcut colaje. La califice drept un «adevărat geniu». «La virs- bucur de astă iri fiecare clipă»; spune ea, 

ani, a incercat gua~le ~i acuarela. La ta de zece ani, Alexandra semna deja pinze surizătoare". · · 

După ee a fost 
ehel :JO de ani 

• 
, 

. <. 

• 

Primul Parlament mondial 
al' copiilor şi·a început 
· activitatea la Paris 

Peste cinci sute de dele
gaţi, liceeni fi alavi, de pe 
cinci continente, s-au 
adunat, incepind de joi, la 
Paris, pentru a constitui 
primul Parlament mondial al 
copiilor, al cărui prim docu
ment adoptat va fi "Mani
festul tineretului pentru se
,colul XXI", anunţă AFP. 

Printre ace,tia se află 'fi 
cîţiva copil romAni, care stu
diază In _ţări asociate 
UNESCO, a căror deplasare 

1a Paris a fost suportată da 
_Parlamentul RomAniei. · 

"Manifestul tineretului 
pentru secolul XXI" se vrea 
"un mesaj de fraternitate fi 
speranţă" al tineretului la 
Intrarea In cel de-al treilea 
mileniu !fi va- fi prezentat la 
26 octombrie la UNESCO, 
apoi în toamna lui 2000 in 
Adunarea Generală a ONU. 
El va fi transmis fi 'fefilor de 
state fi guverne .precum fi 
parlamentelor din lumea 
intreagă. 
· Parlamentul 1110ndial al 
copiilor va fi ocazia potrivită 
pentru a face cunoscute 

"a'lteptărlle 'fi aspiraţiile 
celor tineri pentru secolul 
următor''. subliniază un 
mesaj semnat de. Laurent 
Fabius, pre,edlntela Adu
nării Naţionale, camera infe
rioarA a Parlamentului fran
cez, co-organizatoare a 

. evenimentului, alături da 
UNESCO. 

Cei 172 da bllleţl '' 1.76 
de fete, Intre 14 '' 16 ani, 
vor dezbate pină simbătă 
textele care vor servi drept 
bază Manlfestului .. Lucrările 
se vor derula in trei limbi, 

francezii, englezii '' spa
niolă. 

Dcicumentul va fi votat In 
timpul unei fedinţe solem
ne, programată pentru 
duminică, in hemlclcl\11 
Palatului Bourbon, sediul 
Adunării Naţionale franceza. 

La această "sesiune par
lamentară", al cărei buget 
se ridică la 1,55 mllloan_e de 
euro, fi-au anunţat partici
parea două sute de ziariftl 
din Franţa 'li din străinătate. 

NCEPUf,,SJi 
CREASCA< 

Telefonul mobil ar putea fi periculos pentru sănătate, a d~clarat in cadrul unui int~rviLJ 
televizat difuzat de postul american ABC, doctorul George Carlo, specialist in probleme 

Unui bătrîn din Mures, care a chelit in urmă 
cu 30 de ani, a inceput să ii crească din nou · 
părul, după oe a folosit o solutie "miraculoasă", 
inventată chiar de el, transmite corespondentul 
MEDIAFAX. 

de sănătate care au legătură cu acest tip de t~lefoane, infortnează AFP. 
"Avem dovezi clare că telefoanele mobile s_unt calJza unor probleme de sănă-

tate", a declarat Carle, reoomandind totodată cercetarea unor studii.efectuate ante-
rior _şi avind aceeasi temă. , 

Tn ultimii şase imi, George Carle a condus un program de oelcetări industri
ale care aveau ca subiect pericolul produs de radiatille emise de acest tip de 
aparate telefonice, studiul finalizîndu-se cu alcătuirea mai rriultor rapoarte. In 
primăvara trecută, două studii ~tiin~fice arătaseră câ utilizarea celularului ar 
putea favoriza dezvoftarea uno'r tumori canoeroas&pe creier. · · 

Baikc:> Sandor, 1n vlrstă de 89 de ani, a fost 
. învăţător şi cantor la biserica catolică: Lui nu i-a 

'~> plăcut să umble cu capul descoperit, astfel că in· 
· tinereţe a· purtat căciulă, apoi a trecut la pălărie. 

' • · . , Cind s-a pensionat batrinului i-a căzut părul din 
• ~telul capului. Et a inceput să caute o sol~e 

pentru creşterea părului, după, oe nu a fost l!jutat 

e Procesul intentat de solistul trupei Red Hot 
Miii PepPEirs, AnthonyKiedis, impotriva unei femei 
care a intrat cu masina in motocicleta condusă de 
star a fost respins. In urma accidentului,.Kiedis s-a · 

de doctori. -
!lătrinul a incercat toate solutiile, de :la· 

unguente şi ceaiuri din 15 teluri de plante pînă la 
pasta de di~. in cele din urmă, Baiko Sandor a 

, pus intr-o sticlă şase sute de grame de petrol şi 
, ·}· · două rădăcini de urzică şi brusture, tăiate mărunt. 

· A păstrat sol~a in acest fel timp de zece zile, 
agftind sticla o dată pe zi. Apoi, bătrînul s-a frecat 

· pe cap in fiecare seară cu această sol~. timp 
de şase săptămîni.' Cind s-a prezentat la derma

- toiag, din cauza unei alergi!, acesta i-a atras 
, ; aten~a lui Baiko Sandor că i-a crescut părul. 

Bătrînul spune că oricine poate prepara 
sol~a "miraculoasă", pentru că urzica şi. brus

. . , turele se gâsesc la ffil)rginea oricărui şanţ 
··- •'·" 

1 2 4$6"1 8910 
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• - Doctore, am 
urmat sfatul dum
neavoastră pentru 
ca să dorm. Am nu
mărat aseară, in pat, 
până la 217:659 ... 

-Si pe urmă? 
- S-a făcut ora· 

să plec la serviciu! 
• - Spune-mi, 

lonele ce vrei să-ti 
cumpăr de ziua ta? 
O bicicletă, o minge, 
patine sau o rachetă 
de tenis? 

- Cumpără-mi-le 
pe toate. Aleg eu 
după aceea . 

il - Trebuie să 
mai a~tept mult? -
strigă clientul către 
·ospătar. 

Iti cer pentru a 
zecea oară o friptură 
fL. nimic! 

- Ca să pregătim 
zece fripturi trebuie 
timp, se scuză ospă
tarul. .. 

· ales eu şocuri de natu~ 011opedică ~~ neur<ilâgică. 
Accidentul a avut loc in iulie, dar Antihony nu a 
prea putut tace dovada pagubelor. 

e Michael Jackson ~a-anulat citeva concerte 
. din cadrul turneului mondial. Este vorba despre 
-spectacolele din Honolulu şi Sydney, iar motivul a 
fost oferit de purtătorul său de cuvint: Michael 

·vrea să termine inregistrările pentru noul său 
album şi nu mai are timp pentru aceste concerte. 

e Şi Lenny Kravftz se ~ne de anulări de con
certe. Trei asemenea spectaoole care trebuiau să 
aibă loc pe coasta de vest a Statelor· Un~e n-au 
mai putut fi urmările. Kravit:Z suferă de bronşftă-' 
ultima sa Ieşire in faţa publicului s-a produs la opt 
octombrie. Concertele vor fi probabil reluate In· 
noiembrie. . 

. ' 

~ r. .~-- 2 • 
Orizontal: 1. Din lumea celor care nu cu'vântă -

Cuvinte cu miez! 2. Car de-andoaseleai - Ieşit din drum 
(int.) 3. Port la o corabie legendară - Nu scoate o vorbă. 
4. Ţară de basm- Popas la ţară. 5. Trup de lată!- Unul 
ca doi (pl.)- Serviciu ireproşabil. 6. Hebe văzutâ la la\il! • 
Din când in când (tem.) ... 7 .... Parcă la unnă!.. .. - ... E de 
folos. 8. Tone cu mâncare casa omului- Pe unde Intra tot 
omul. 9. Peşte seM pe o tavă inloarsă! - Beneficiar al 
uoor vechi păcate.-10. Neam de lup luat in.de~rt :· 
Călcată-n picioare pas cu pas. 

UN LOe LA DINEUL DE PROMOVARE 
A CARTII PRINTULUI EDWARD 

·-- 3 • 
4 • o • • 6 • • 
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_9 • 
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1·· ... 

Vertical: 1. Indicat· Face br.!inză bună. 2. Oe loată 
povestea (mase.) - Goală, golută. 3. Raei mergând 
de-andoaselea! - Plasă de prins un' somn. 4. Încadrate la 
Fondul plastic - Fir de cusătură. 5. De dat pe fată - U1111a 
dintăi! 7. Stau in cap la nuntă! - Sac rupt la gură_! 8. 
Intrare- iesire la tară- Tip de puitare. 9. Bani .ca la turci
Luat de gM. 10. Unul bine bătut in cap- Tratate la ocnă.· 

.... J 
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Prinţul Edward, fiu al reginei 
Efisabeta a 11-a, va participa, in 
noiembrie, la un dineu de gală, 
la care preţul "tacîmului" se 
ridică la douâ sute de dolari, fiind. 
organizat pentru promovarea 
cărtii sale, o istorie. a l'llOJlărhiei 
bmanice, transmite AFF'. • . 

Edward "nu va primi nici o 
remunera~e ~ cartea lui va fi 
lansată In cadrul acestui. dineu", 
s-a mulţumit să precizeze un 

-~--

purtă1Dr de cuvint al camere; de 

=~=~i·. organiza-_ 

Pentru suma modică de 129 
de lire, invitaţii vor avea "rarul · 
privilegiu" de a cina la ţară, in 
compania contelui de Wessex, 
".eminent interpret 81 istoriei 
Londrei" 'ji de a~ asculta "ideile 
asupra bogatei moşleniri cultu
rale a capitaie!", se poate Citi 
intr-un luxos prospect dîstribuH 

-~-

de agauizaltWl 
Tn cartea sa bogat ou"'""''· ·Il 

cu imagini extrase din docu
mentarele de televiziune' .din 
seria "Crown and ·Counby". rea
lizate de propria .lUi companie, 
prinţul Edwaid "relevă poveştile 
fascinante ale înaintaşilor săi, 
istoriile inte.resante care se 
ascund in spatele oelor mai oele
br-- - · ~•41 ... ~::1 oalate·~ din 
·~l.lf"'b,...- :- ·1 
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"PROBLEMA LUI2000" POATE PROVOCA O 
CATASTROFAlA CENTRELE NUCLEARE RUSESTI 
Deficienţele de proiectare â centralelor · 

nucleare ruseşti, ca Şi serioasele probleme în 
funcţionarea reţelelor electrice, fac ca pericolele · 
generate de "problema anului 2000" să fie-cu 
muU mai mari în spaţiul geografic af·Rusiei decît 
in celelalte părji ale lumii, a afirmat un inalt 
responsabil din cadrul Agenti'li Centrale de. 
lnformaVi a SUA (CIA), citat de AFP. . · · ·· 

urmare a efectelor "virusului" informatic al anului 
2000, este accentuat in mare măsură de pre- . 
caritatea retelelor electrice rusesti. 

• proporţiile celui de la Cemobît, din 1986. 

. "In caz~r unui accident major, am putea 
asista la o reacve de fuziune in reactorul princi
pal, ce va fi insotită de puternice emanatii de 
gaze radio~cative pe. o largă arie din zonele. 
invecinate", a afirmat Larry Gershwin, adăugînd 
că un asemenea accident s-ar putea produce la 
oricare dintre centralele atomice din Rusia sau 
din Ucraina. El a adăugat, însă, că este putin 
probabil ca un asemenea accident să atingă 

Oficialul american s-a plins, totodată, de 
totala lipsă de "transparf)nţă" din partea 
autorităţilor ruse~ti cu privire la măsurile pe 
care le iau pentru eliminarea sau aten~area 
efectelor "v.irsului" informatic al anului 2000. . 

Vorbind in faţa unei comisii de specialitate a 
Camerei Reprezentantilor, Larry Gershwin, seful 
departamentului rientru ~tiinţă ~i tehnologie din 
cadrul CIA, a subliniat că riscul unui accident de 
proporţii la centralele atomo-electrice ruse~ti, ca' 

La 1 ianuarie 2000. computerele afectate 
de "virusul" informatic vor indica cifrele 00 in 
loc de 2000. ceea ce va face ca această dată 
să fie interpretată 1 ianuarie .1900. 
Consecinţa va fi Că mer:noria computerelor; va 
putea fie să se blocheze, fie să modifice s-au 
chiar să distrugă fi~ierele cu datele de bază. 

Industria americană a 
tutunului a cunoscut, in' 
această săptămană, la Miami, 
o nouă infringere in bătălia 
judiciară pe care o poartă cu 
victimele fulllStului, ~atează 
AFP. 

· · Cea de-a treia instanţă de 
apel din FJorida a autoriza! ca 
victimele tutunului. să fie 
despăgubite. colectiv, revenind 
astfel asupra deciziei sale !lin 3 . 
septembrie, prin care hotăr'i~e 

a procesului împotriva indus
biei tutunului din Florida. Acest 
răgaz urma să permită curtii de 
apel să clarifice, miercuri, 
decizia sa din 3 septerriorie, 

. care provocase o mare uşurare 
Tn r'indul industriei americane a 
tutunului, pentru că nu ar fi fost 
nevoită să plătească in bloc 
compensaţii de sute de mi
liarde de dolari. Reclaman~i -

ual. Dacă cîştigă ~i juriul, 
reunR incepind cu 1 noiembrie, 
decide indemnizarea globală 
cu o anumită sumă, aturici va 
trebui a~teptată incheierea 
tuturor proceselor individuale, 
pentru a fixa suma cuvenită 
fiec~rui reciamant", a explicat 
Lucoff. 

Un complet de judecată 
alcătuit din ~ase persoane a 
decis, pe 7 iulie, tot la Miilmi, 
că producătorii din industria 
tutunului trebuie să fie traşi la 
răspundere pentru bolile provo
cate turnătorilor. Acest verdict 
ar pennite ca sute sau chiar mii 
de persoane să profite de 
precedentul.creat de procesul 

500.000 de turnători - au con
siderat că decizia curtii de apel 
reprezintă o infringere pentru 

că cererile d€1 despăgubire 
urmează să fie examinate indi
vidual. Potrivij experţilor, noua •. 
decizie a justiţiei din Florida ar 
putea costa industria tutunului 
intre 200 de miliarde si 500 de' 
miliarde de dolari, ceea ce ar 
duce la falimentul a numerosi 
producători. ' 

Iri urmă cu o lună ~i jumă
tate; curtea de apel a decis 
iniţial că plîngerile se pot 
.depune in nume colectiv, dar 
că sumele pen!Ju. despăgubire 
trebuie să fie examinate âe la 
caz la caz, In această situatie, 
coswrile ar fi fost mult mai mici . 
pentru fabrican~i de ~gifii. • 

·' intentat in 1994 de un cuplu de 
avocati din Miami, Susan si 
Stanley Rosenblatt. Cei doi 
avocaţi au negociat cu fabri
can~i de ~ilri un acord de 349 ei. . 

. Purtătorul de cuvint al curtii 
de apel, Morton Lucoff, a pre,. 
pizat că reclaman~i va trebui 
mai intii să îşi prezinte în mod 
individual litigiul la tribunljl, să 
ob~nă cîştig de cauză ~i abia 
apoi să pretindă despăgubiri. 
"Fiecare trebuie să-~i cîştige 
propriul proces in mod individ· 

de milioane de dolari, in cadrul 
unei proceduri angajate in 
numele stewardeselor, care 
afirmau că suferă de efecte!& 
tabagismului pasiv. 

de pe nava 
Ro star, bloeată în · 
Portul Venetia, au · 

rima fără alimente 

Un judecător federal· a ami
nat pentru data de 1 noiembrie 
inceperea celei .de-a doua faze 

"O PE~ fi~ 
SPECIALA"· 
LAGROZNÎI 

'· . 

- Decizia de miercuri a 'curtii 
de apel din Flonda a provocat 
scăderea preţurilor acţiunilor ' 
fabricanţilor lle ţigări la 1:\ursa 
de la New York. 

Principalul partid sîrb de 
opoziţie, Mi~carea Sirbii pentru. 
Reinnoire (SPO), condus de 
Vuk Draşkovici, a lansat, joi, un 
violent atac la adresa Partidului 
Democrat (DS), condus.dEI 
rivalul său, Zorari Ojindjici, pe 
care U acuză că este· unul dirr 
tre "cei mai mari sustinători" ai 
regimului preşedintelui iugoslav 
Sloboden Milo~evici, l'!liatează 
AFP. . . · 

Tnlr-un;;comunicat citit ·18 
teleViziunea Studio B, pe care 
o cOntrolează -Draskovici, · 
Mi~carea Sirbii 'pentru· 
Reinnoire .aeuză Partidul 
Democrat de cooperare cu pu
terea, cu scopul de a pune la' 
cale "manipulări p<!lftice" 
impotriva SPO. 
. Mi~carea Sirbă pentru 
Reinnoire "protestează cu , cea 
mai mare fermitate faţli de 
vînătoare ' declanşată i!l 
ultimele zile de regimul 
politienesc si de ·o parte a 
OpOZitiei", se afirmă in comun~ 
catuiSPO. . . 

Pa'rtidul luf Draşkovlci 
susţine că puter'i'a şi Partidul 
Democrat au comP.Iotat pentru 
a~i "Tnscena" unele "afaceri· 
politice" in legătură cu ges
·tionarea companiei car~, se·,_ 
ocupă de transportul in comun 
la Belgrad (GSP). 

Politia i-a retinut si i-a 
' ' ' 

interogat, recent, pe trei 
resptmsabili ai Primăriei 

Belgradului, controlată de SPO, 
in legătură eu unele presupuse 
nereguli care ar exista la GSP .. 
Un fost director al companiei, · 
numit de SPO; a fost arestat şi 
acuzat de abuz de putere. 
Potrivit comunicatului SPO, doi 
responsabili . din· cadrut 
Partidului Democrat au susti
nut, prin declaraţiile făcute in 
presă, acuzaţiile cara se. aduc 
reprezentantilor SPO. . 

Mişcarea Sirbă pentru 
Reinnoire, care afirmă că este· 
vorba despre nişte "minciuni", 
aminteşte că Partidul Democrat · 
·a lansat acuzaţii similare la 
adresa partidului. lui Draşkovici 

. după ce Djindjici a pierdut, in 
·1997, postul· de primar al. 
Belgradului. "Nu este, prin 

·urmare, de mirare că principalii 
martori şi sus~nători ai regimu
.lui", cei care dau na~tere unor 
"scandaluri cu vădR scop politic 
~i ·preelectoral", sunt'"demo
cratii si in special reprezentantii 
de frunte ai. acestui parti.t"' afir
mă comunicatul SPO. 

Partidul lui Dra'şkovici 
denuntă "cooperarea dintre 
regimul aflat la putere ~i OS ~i 
lupta lor comună, de zece ani," . 
îndreptată impotriva SPO, 
avind drept scop lansarea unor 
"neadevăl'lJri şi manipulări". · 

Viaţa politică a opoziţiei din 
Serbia este marcată, de ci~va 
ani, de rivalitatea dintre SPO şi 
DS. Partidul Democrat este 
principala fortă politică a· 
Alianţei pentru Schimbare 
(SZP), coaliţia opoziţiei care 
duce, de. o lună, o campanie de 
m~nifestaţii zilnice pentru a 
cere demisia lui Milosevici. 
SPO nu a participat pînă in . 
prezeni ia aceste.adunări, 

' preferind să solicite· inlliturarea 
lui Milosevici prin intermediul 
aiegerikir.anticipate. 

Recent, -se co.nturase -un 
inceput de cooperare intre cele 
două partide. SPO, OS şi alte 
cinci partide au semnat un 
acord referitor la condi~ile eleo
torale pe care le solicită la 
alegerile anticipate, cerute de 
intreaga opoziţie. 

De altfel, joi seara, s-a 
inregistrat o . scădere conside
. ta bilă a numărului de manifes
tan~ de la Belgrad, în compara-. 
ţie cu participarea din aju~. 
Circa două mii de persoane 
s-au adunat, joi· seara, ln pcifida 
frigului, in Piaţa Republicii din 

'capitala iugoslavă, dar mierc~ri. 
la manifestaţie convocată de 
SZP participa8eră circa zece 
mii de persoane. AAe cîteva mH 
de persoane au manifestat, joi, 
in principalele oraşe .din provirr 
cie. 

. . ---· 
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Ma•ur~•ce Papon a avut o 
cardie, joi seara, după arestarea sa in 
Elveţia, a anunţat, Ieri, ministrul francez de 
IA!erne, -!ean-Pierre Chevenement, citat de 
AFP. 

Ministrul.francez nu a făcut alte precizări 
in legătură cu starea de sănătate a lui 
Maurice Papon, fost funcţionar al regimului 
de la Vichy> condamnat la zece ani 
inchisoare pentru particiParea Ja deportarea 
evreilor. 

Potrivit autorităţilor franceze, Papon, .in 
virstă de 89 de ani, a fost internat la secţia 
penitenciară a spitalului Insel din Berna. 
Serviciul de presă al spitalului' a refuzat să 
confirme informaţia. , · 

Procedurile de repatriere a lut Maurice 
Papon "se află In curs de studiere", au 
declarat surse oficiale, care au precizat că 
in prezent se desfăşoară consultări ale 
Ministerului francez. de .Justiţie cu 
autorităţile elveţiene. . 

Fostul funcţionar al regimului de la 
Vlchy poate fi predat justiţiei franceze prin 
cel puţin două modalităţi. Una ar fi iniţierea 
unei proceduri de extrădare, in virtutea 
mandatului internaţional de arestare emis 
de Franţa, iar cealaltă ar fi ca Papon să jie 
predat Franţei in virtutea unei simple 
"decizii de expulzare" a autorităţilor 

elveţiene, care Ti interziseseră deja lui 
F>apon dreptul de '"dere pe teritoriul 
elveţian. · ' 

Editorul unei biografii despre candidatul 
republican la alegerile prezidenţiale George 
W. Bush, in care ae afirmă că acesta a fost 
·arestat in tinereţe pentru deţinere de 
droguri, a anunţat că a intrerupt publicarea 
cărţii, pentru că are i!'doieli_ asupra credibi
Utăţii. autorului, lnformează AFP. 

J. H .. Hatfield afirmă, in cartea IntitUlată 
"Un fiu norocos: George W. Bush '' fabri

uriul pre,edlnte 11merlcan", că ac1u
guvernator al statului Texas a fost are

stat pentru posesie de cocaină, in 1972, dar 
cazierul său judiciar a fost 'ters, graţie 
relaţiilor tatălui său, George Bush, care 
avea să devină pre,edlnte al Statelor Unite 
'li cara in: acea perioadă era ambasador la 
()NU. 

Cotidianul texan "Dallas Momlng News" 
a relatat, miercuri, in .ziua in care ar fi tre~ 
buit să apară biografia, că Hatfield este in 
prezent eliberat condiţionat, după ce a 
ispă,lt o treime din pedeapsa de 15 ani 
inchisoare, aplicată pentru că a vrut să 
scape de patronul. său angajind, in 1987,. un 
uciga'l plătit. Biograful lui Bush a declarat 
cotidianului texan că este vorba de.spre o 

. persoană care poartă acela'lr nume cu el '11 
că· cel de-al doilea prenume al acesteia nu 
este, de altfel, identic cu al său. • 

Cu toate acestea, editori.d, St. Martin's 
Press, a anunţat, ca urmare a •publicării 
acestei _informaţii, că a intrerupt tipărirea 
cărţii, din cauza personlolităţli dubioase a 
autorului ei, afirmă revista.cu difuzare pe 
Internet "Salon". . 

George W. Bush califlcase' aceste acuza· 
ţll drept "ridicole", dar a refuzat să facă alte 
comentarii, afirmind că . .a răspunde .acestora 
ar insemna Să dea na,tere unor noi acuza~ 
ţiL 'In luna august, Bush a dezminţit cu 
destul de puţină putere de co.nvingere 
zvonurlle cu prhdre Ja faptul că ar fi con-
sumat cocaină. · · · · · 

O enzimă care Îlr putea fi cauza directă a 
apariţiei bolii Alzheimer a fost Identificată 
de cercetătorii americani, transmite AFP. 

Descoperirea acestei enzime, care are 
un rol determinant in acumularea plăcilor 
de proteine caracteristice bolii, poate ajuta 
la punerea la punct a .. unei substanţe care 
să permită inhibarea acţiunii el. 

In acest fel, această maladte, deocam· 
dată incurabilă, 'll·ar putea găSi un trata
ment eficace, care să diminueze efectele. ei 
nefaste. · ·. • 
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DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE 
ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT ARAD 

Bulevardul Revolupei nr. 72 Telefon: jl57·280633 Fax: 057·281860 
.. ANUNŢA 

lncepând cu data de 22 octombrie a.c .• se prelungeşte 
• Ordinul M.F. nr. 1134/30.09.1999 privind prospectul de emisi- · 
une al certificatelor de trezorerie. pe termen de 90 zile cu 
dobânda de 55% pe an, astfel încât vânzarea certificatelor de 
trezorerie cu dobanda peotru populatie se efectuează si în 
zilele de 25; 26. 27. 28 si 29 octombrie 1999, cu termen de 
răscumpărare în zileli de' 23, 24. 25, 26 si 27 ianuarie 2000. 

Operaţiunea de vânzare a certificat8Jor de trezorerie cu 
dobânda pentru popula~e se închide în ziua de 29 octombrie 
1999. la ora 14,00. 

• 
CONTACTAŢI: Horga Petru - Serviciul analiză, sinteză, 
rapoarte si relatii cu mass-media. 

Telefon: b57/280633, lnt 230 sau 094 524556 
(9741701 

/ 

l{if:l.ICITATIE.~PUBLfCĂ~ir 
il! ' !' 
INSPECTORATUL ŞCOf,AR AL JIJ_DEJU!-UI ARAD organizeazil 

LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA, FARA PRESELECŢIE 
pentru adjudecarea proiectării obiectivului d(! investitie: 

CLĂDIRE CU 6 SĂLI CLASĂ + 4 LABORATOARE CU INTERNAT Si 
CANTINĂ LA GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRA TIV ARAD, 
STR. AVIATOR GEORGESCU, NR. 9 ARAD . 

Perşoana juridică achizitoare ş,i organizatorul licitaţiei este INSPec.:: 
"TORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARAD, 2900 Arad, 8-dui Decebal 
nr. 32, tel, 057/280008. 

Sursa de finantare este BUGETUL LOCAL 
· · Documentele de licitaţie se VO< proaira de la sediuiiNSPECTORATU· 
LUI SCOLAR AL JUDETULUI ARAD, fncepând cu data de 25.10.1999. 

Oterteie se vor Jll'l(l3 la sediul pelllO!Inei ach-e pAnă cel tarz1u in 
data de 24.11.1999, ora 11,00.. · 

Deschiderea licita~ei va avea loc în data de 25.11.19991a sediul 
INSPECTORATULUI SCOLAR AL JUDETULUI ARAD . 

Obiectiv~! este ain plasat in municiJ)iul Arad, str.-Aviator Geotgescu 
nr. 9, pe teren prival Amplasamentut poate fi vizitat de către ofertanţi la 

cererea acestora. · INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
974169) . PrOI. Maria P~iău 

411rtiî':§ili• 
JUDECĂTORIA LIPOVA 

Dosar execu~onal nr. 55/1999. 
In pata de 02.11.1999 ora 

10,00, 13 Judecătoria Lipova, 
str. Brancovici nr. 27 ~biroul 

executor judecătaresC 
Dan Oprea, se vinde la 
LICITAŢIE PUBLICĂ 

. lmobilul situat tn Upova str. 
Marinescu nr. 1 ap. 4, compus 

-· dtn apartament 4 camere, 
proprietatea debitorilor 

Laza Gheorghe şi Laza Maria. 
Pnlţul de strigare eşte de 

95.287.725 lei. 
CONDIŢIILE DE UCrrAŢIE 

se pot consulta la JudecAtoria 
· Upova, Biroul executor · 
judecătoresc Dan Oprea, 

lunea sau vinerea, ora 10,00. 
(9741711 

OTOR G.l • S.C: CONAR S.A. ARAD 
LICITATIE 

' 

. ' 
... -

' . 

\. 

· .. · Telefon 251411 
Vinde numai prin 

CIMENT ALES O 
' ~-'-'.;-: 

39.000 lei sacul Iare inclus TVAJ 
. ' . 

·:O 

•• ~.. • 1 ••• 

distribuitor NOVA BRAZILIA 

Angajează AGENTI COMERCIAL! , , .. 
în următoarele · 

c ·.- •• 

CONDIŢII: • stagiul militar satisfăcut , 
• domiciliul stabil în Arad 

··- • experienţă în vânzări 

"· INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
la tel./fax: 056/206468 

ARAD _ . 
-Blv. R<>vi>lubGl Nt.'-11)1 ,. 

Linga_ dîSJ)eoe~tul _~GETAX" 
-QRAR: LIJni-\lineri _9-17 

.' samt>ata s:-13 ·· 
• - ;.;o..< 

tel: 057-280.7$5 '": 
TimiRoara ~191~3_34 

ITI P'I-4.CI!: CE VEZI? i.'LiCITAŢIE. ·, .. ) ' SlJl'IIA SI ALt;emfl 

JUDECĂTORIA ARAD, 
dosar executional nr. 

· . 223011999, Vinde.la 
LICITATIE PUBLICĂ 
in ziua de 03.11.1999, 

ora 12, la sediul Judecatoriei 
din Arad, 8-dol Gen. V. Milea 

nr. 2-4, carne~ 41, 
un APARTAMENT situat in 

Arad Galea Aurel Viaicu bl. Z 
26sc. D, ap;10 compus din 
4 ca~ şi dependinţe in . 
supralaţll de 136 mp ia 
preţul de strigare de 

187.500.000 lei. 
COND/ŢI/LE. DE UCITA ŢIE 

. se pot vedea la sediul · 
. Judecătoriei din Arad. 8-dUI 

V. Milea ·nr.2, camera 41 Tn 
f;ecare miercuri Tnlre 10.12, 

executor j;;deciUOresc · 
· Trânc Teodo,(

9741
08) 

~---· 

··. ;-

' ;,:•.-,. -.. __ ·• 

.. ·- . ..._- .. 

. ~ . 

Vinde prin LICITAŢIE DESCHISĂ. 
în data de 5.11.1999 
SPAŢIUL COMERCIAL 

situat la parterul blocului 21 - Calea 
Aurel Vlaicu in stadiul actual 

de execuţie, in suprafaţă construită. 
''' totală de 742 mp, din care: 

. . ~ .-

.. 
2-~- -. 

1) Spaţiu nr. 1, situat la artera principali· 
C.A. Vla.icu - Si: = 431 mp , . .- , .... 

2) Spaţiu nr. 'l, situat la str. Dâmbovlţel • Se 
= 163 JTIP . , ·- · · ·. - , .. 

. 
·, 

Precizăm că la aceste spaţii nu se vor putea. desfi!jura activităţi polu· 
an~ ~ 

.----'~~-:-, --~ ·. · .. - -·; 

fn~epând cu data de 25.10.1999 vor putea fi cumpărate caietele de 
sarcini, de la S.C. CONAR S.A. str. Bucegi nr. 5 compartimentul pregătire; 

fNSCRIEREA·LA LICITAŢIE se inchide ~n data de 4.11.1999 ora 16,00. 
·_-_,_ .. 

' 
INFORMATII SUPLIMENTARE la telefon 242240 interior 112. 

• . (9791721 

ot.. filială a co'!cernu!ui german PETRI 
angajeaza ECONOMIST 

CONDIŢII: - minim trei ani vechime 
- cunoscători de limba· engleză sau germana 

•·concernul german PETRI AG, cu sediul în 
Aschaffenburg, are filiale în peste 1 O ţări din întreaga. 
lume având peste 5.500 de .angajaţi. Concernul 
lucrează _pentru"cele mai mari companii'producătoare 
de automobile: VW, Audi, Opal, Ford, Fiat, Renault, 
Nissan, BMW, Mercedes, Honda executand volane 
pentru toate tipurile de automobile air-bag-uri pentru 
autoturisme şi camioane şi o gamă largă 'de piese auto 
din masă plastică. 

li PETRI ,ROMANIA S;R.L. infiinţată in Ared in anul 
1996, este singura filială din Romania a concemului 
PETRI AG. Fil'll)a are peste 100 de angajaţi cu per· 
spectiva de a se ajunge la aproximativ 200. Ea execută 

LI_ cel. •llllelllii .. IIMI o. parte din sculele nece~are fabricării produselor con· 
cernului PEŢRI AG. 

' 

INFORMATII SUPLIMENTARE la tel. 057/289847. 
. j . lax 0571272587 sau la sediul firmei, Calea Aurel Vlaicu 

[ FN (după MARMOREX) . . 
Persoana de contact, Vetan Dumitru .. 

~23~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
.. ANGAJEZ."'~ 
. ·'. · cu convenţie 
· ' de colaborare 

. TAXIMETRISTI 
' cu ina!flnl proprii,. 

echipate i::u staţii de 
. emisie-recepţie .. 

(o.b.) 
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ANIVERSĂRI a 
Un sincer ti un 

• LA MULŢI ANII" pentru 
H.OREA AMBROSIE, 

cu ocazia zilei de na,stere.l 
Simona, Nicu, 

Pensionar Italian, serlozl· 
-· doresc cunottinţă doam
nă, pentru convieţuire (posi-
bilă Nu cuno·sc 
limba tela-
fon094117 

~!~i! cen-
trală. lnforma~i telefon 094 621 
968: (33256) . 

Vând garsonieră confort 1, · 
lmbună •• calea Radnei, bloc 
108, se. E, ap. 7, etaj 11. (32517) 

Vând garsonieră, confort 1, el 
IV, zona UTA. Telefon 469081. 
(3042159) 

Vând apartament o cameră, 
ocupabll. Telefon 257851. 
(33219) . 

Vând urgent garsonieră el. 1, 
Piata Soarelui, dotare exceptio
nala.' Telefon 264711, 092 :io2 
610. (33251) 

Ocaziel Vând garsonieră el. 1, 

Vând urgent' apartament 2 
camere, central, tot confortul, 
20.000 OM, negociabil, str. Cicio 
Pop nr. 15, ap. 2. (33184) 
· Vând apartament 2 camere, 
Micăla~a. neimbunătăţit, et. III, 
preţ 14.000 OM. Telefon 092 397 
193. (33216) . 

Vând apartament 2 camere, 
central, et. IV, acoperiş ţiglă, 
imbunătătit. Telefon 255867, 094 
612 881. (33233) 

Vând apartament 2 camere, 
zona 300, total îmbunătăţit. 
Telefon 253326. (33070) 

Ocazie! Vând urgent aparta
ment 2 camere, el. l, zona 300 
(parchet, gresie, faianţă), 22.500 
OM, mobilat. Telefon 249806, 
094 778 462. (33328) 

Vând apartament 2 camere, 
zona IRIL Pecica. Telefon 
469467. (3042159) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, et. X, acoperiş 
fără probleme, 8.000 OM. 
Telefon 273945, orele 15-17. 
(33337) . 

Vând apartament, str. Ecateri
na Varga, două camere, deco-
mandate, el. 11, preţ 27.000 DM, 
negociabil. Telefon 231410. 
(33357) . 

Vând apartament bloc central 
2 din 3 camere, îmbunătăţiri. 
Telefon 255175. (33348) 

l III, 
UTA, 7.000 OM. Telefon 270872. camere, urcă tor. 
(33070) . Telefon 531594. (32436) 

Vând gar.;onieră, str. Poietulul, Vând apartament 3 camere, 
bl. Z6D, el. IV, ap. 58,7.000 OM. Micălaca-506, 16.000 OM .. 
Telefon 241939. (33351) · Telefon 057-210066, 092 706 

Vând garsonieră, stare exce- 028. (32583). 
lentă, ocupabilă imediat, preţ Vând urgent apartament 3 
convenabil. Telefon 263953. camere, confort 1 spor~. de_co-
Adresa: str. Abrud bl. 236, ap. 8. mandat, imbumltătit, zona UTA. ·' 
(33354) · Telefon 253660. (32986) · 

Vând garsonienl"Tn Micălaca, • ·. Vând apartament 3 camere, • 
str. Abrud, et. IV, acoperiş garaj, Alfa. Telefon 258271; 
gara~ 10 ani, design occiden- 283064. (33007) 
tai, condiţii d~osebite, preţ_ Vând apartament 3 camere,. 
10.500 OM, negociabil. Telefon zona 300, 23.000 OM. Telefon 
260094. (33357) 272019. (33136) 

Vând urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, str. 6 
Vânătoli bl. V2, se. B, el III, ap. 
14. Telefon 057-222530, 
277337, 092 836 421_. (32656) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, str. Haţeg, 11.200 OM. 
Telefon 21222~; 092.620.475. 

· Vând apartament 3 ~amere, 
decomandat, stil occidental, Alfa, 
18.000 OM, negociabiL Telefon 
094 518 158, 057-257999. 

11331791 . 
Vând apartament 3 camere, 

Ba nu Mărăcine, bine intreţinut. · 
Telefon 250209. (33216) 

Vând apartament 3 cam8re, 
et. I,Y. Alfa, imbunălăţit, deco-. 
mandat, 15.000 OM. Telefon · 
257946. (33292) • 

Vând apartament 3 camere, 
Romanilor 4/4, 16.500 OM,. 

central, negociabil. Telefon 283025 •. 
232569. (32486) . .(33301) .- . . 

Vând apartament 2 camere, _ Vând apartament parter, 
confort 11, semidecomandat, spaţiu comercial sau birouri.· 
Fortuna, etaj III, imbunătăţiri; . Telefon 219190, 094 828.934. 
11.500 OM. Telefon 272657. · "(33321) 
(32506) Vând apartament 3 camere + · 

Vând apartament 2 camere, . garaj, Vlaicu, bl. 821, Telefon 
decomandat, Banu Mărăcine, • 271747, seara. (33320) · 
etaj III, imbun~ri; 25.000 OM. 

T~~ 2:;~:~!~~~)camere, IY(liJilMli~ li!HJ1~1 
Cenfecţii,bl.1;!.sc.B,10.000 -'""""'"'• ", __ 
OM. Telefon 092 295 340. Vând apartament 4 camere, 
(32981) . 160 mp~str. Coşbuc; apartament 

Vând (inclliriez) aparlament .2 3 camere, 140 mp, str. Coziei. 
camere, confort 1, etaj 1, complet Telefon 092.227.450. (33109) 
îmbunătăţit, Vlalcu, zona .,Z"-uri. Vând apartament 4 camere, 
Telefon 272710, 275904, după toate îmbunătăţirile, zona 300, 
ora 17. (32999) malul Mureşului; garaj autoriza!. 

Vând apartament 2 camere, Telefon 259891. (32588). 
decomandat, confort 1, parter, Vând apartament 4 camere, 
Aradul Nou, preţ negociabil. . Vlaicu, cu 17.000 OM sau 
Telefon 094.147.985 sau 057 - . schimb cu maşină sau garson-
411184. (33053) ieră. Telefon-235331. (32637) 

V;!nd urgent apartament 2 
camere confort 1, bucătărie mare, 
parchet,' preţ 11.500 OM; 
lebăda. Telefon 250209 .• 
(33216) 

Vând aparfamant 2 camer,e, 
bloc, zona A. Vlaicu • Poetului, 
semidecoQlandat, etaj 3/4, 64 
mp. Telefon 257880, seara, 
(32438) . . .. 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, amenajat stil occiden
tal, str. Miron Costln, bloc 1, 
etaj 3, preţ 43.000 OM negocl&- . 
bil. Telefon 094.122.434; 
223729. (28985) 

Vând apartament 2 camere,· 
Vlaicu, et. 214, toate îmbunătăţi- · 
riie, 12.000 OM. Telefon 265750. 
(33265) . ' 

Vând urgent apartament 2 
camere, Micălaca, bl. 571, ap. · 
13. Telefon 265057. (33178) 

: (, 

VÂNZĂRI CASE 11 
Vând casă, Grădişte, toate uti-

lităţile. Telefon 092.207.518; 
276353. (33110) 

OCAZIEI VÂND cASA, toate 
utllităţile, suprafaţa 900 mp. 

· Telefon 092.2,~~-471; 256545~ • l..ână la ora 16. 31726 31955 
Vând casă cu grădmă, 2 

camere, l>ucătărie, şpaiţ, mobi
lată, Zimandul Nou. Telefon 
284198,orele 7-2. (33012) 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. · 
(33333) 

' Vând casă centraf. etaj, 3 
camere, (aNmenlară, restawant). 
Telefon 234862. (32504) ' 

• 

.• 

. ·----- -'--·--"---·-

PUBUCITATE i~- .. 

Vând casă mare, grădină, 
dependinţe, comuna Seleuş. 
Telefon 251302. (32521) 

Vând urgent casă in Sânicolau 
Mic, 24.000 OM negociabil. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(32569) 

Vând (schimb cu apartament) 
casă in Zăbrani. Telefon 219331, 
092 823 772. (32586) 

Vând casă in Vladimirescu, 
zonâ centrală, 4 camere, de
pendinţe, încălzire centrală 

automată, preţ negociabil. lnfor
ma~i telefon 514207. (32993) 

Vând casă cu etaj in roşu. 
Chişineu Criş. str. Dragoş Vodă 
nr. 2. Telefon 521186. (3041394) 

Vând casă mare, 4 camere, 
bucătărie, baie, curte ~ grădină 
mare, încălzire gaz, 35.000 OM, 
negociabil. Telefon 283278. 

Vând 3 ha pământ in Şeijin. 
Telefon 223195. (33280) 

Vând teren arabil, 1, 72 ha, dlri 
Asociaţia Sânpaul. Telefon 
244552. (33312) • 

Vând grădină Miniş, loc cen- · 
trai. lnlorma~i Arad, str. lnului bl. 
A, se. A, ap. 6. (33308) 

Vând 2,30 ha pământ arabil in 
Arad. Telefon 271122, 092 887 

. 161. (33284) 

1V'fVi 1 V 1ti"~l 
Vând Mercedes 350 S; Jeep 

Toyota Land Cfysler. Telefon 
092.227.450. (33109) 

(32241) · MAN, 3to. Telefon 098 
Vând casă cu etaj, Grădişte. 621 112. (33329) 

ru 2 apartamente, grădină, 'garaj, Vând autodubă lveco 3,5 to. 
etc. Telefon 220364. (33090) Telefon 259715, 098 621 117. 

Vând urgent casă mare in (33329) . -
Vladimirescu (5 camere), preţ Vând convenabil BMW 5251, · 
85.000 OM negociabil; stil acei- 1990, inmatriculat, stare excelen-
dental. Telefon 267951. (33114) tă. Telefon 092 274 828. (32977) 
' Vând casă 5 camere, bu- Vând avantajos ANVELOPE 
călărie, baie, canalizare, gaz CAMION diametru 17,5; ARO, 
stradal plus teren intravilan 1500 JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
mp. Telefon 237794; 276419. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoll. 
(33160) Telefon 259339, 563027. 

Vând casă In Pârneava, cu (3040386) 
grădină şi QSl:. Telefon 211792. Vând Saviem izotermă 5,5 
(33165) tone, preţ avantajos; negociabil. 

Vând casă mare, Aradul Nou, Telefon 094.517.763. (30964) 
1.500 mp, tot confortul, preţ Vând Dacie 1410 l, fabrica~ 
45.001> OM negotiabil; posibil 2 . 1995, albă, preţ 3.600 OM, preţ 
rate. Telefon278853. (33175) negociabil. Telefon 241497. 

· Vând ca!'ă in Arad, str. . (32440)" . 

Paltinului IY. 7/B, Vlaicu. Telefon VInd OPEL VECTRA 1,7 TDI 
260681; 092.441 ·742· (33201 ) Tnmalriculat persoană fizică an 

Vând casă 4 camere, încălzire 
proprie gaz, canalizare, zona fabricaţie 1996, 35.000 km 

37 000 OM negociabU rulaţi şi FORD SIERRA an fa. 
Grădişte, · • · bricaţie 1989, benzină injecţie. 
Telefon 238613· (30093) Telefon 092.529.611. · 

Vând c~să in Pecica,_ 3 Vând ARO 243 Diesel, CIV, 
camere, _bare, anexe, şr grăd~ "~'riumere noi, stare bună, 2.900 
sau schrmb cO apartament '" OM fix. Telefon 057 - 461222. 
Arad. Telefon 468540. (3042157) (32641 ) 

Vând casă şi grădină In lneu, Vând· Opel Vectra, fabricatie 
str. Argeşulur nr. 3 (cartier), preţ 91, benzină 2,0i inmatriculată Pe 
acceptabrl. Telefon 511298,. SRL (aport capital), multiple 
511712. (2055815) . extrase, împreună cu firma, 
. Vând casă ma_re, ru grădrnă, Telefon 42057-9. (33023) 

prvni1ă. incălzrre gaz, calonfere, Vând Volskwagen Golf 11, 
toate facriMţrle, total 1200 mp; stare foarte bună. Telefon 
preţ 55.000 dolan, str. Gheorghe 092 m 361 (32603) 
Doja, nr. 94. Telefon 284811, vând ·tai,.:, Renau~ 18, 1.000 
(32546) · . OM negociabiL Telefon 094 114 

Vând casă mare, Tncălzrre pe 386. (33095) 
gaz, can.ahzare, Arad, str._ · Vând: AUDI 5000 model 
Porumbului _nr. 16. Telefon , american, motor 2,5 TDI. 
276646. (3041391) Diesel, inmatrtculat, fabricaţie 

Vând (~rmb) pasă lot contor- motor 1994, car.oserle 1987, 
lui, cu grădină, ru apartament+ multiple extrase, 9.000 OM 
diferenţă. Telefon 465089. negociabil; FORD ORION fa-
(3039744) . bricaţie 1992 Diesel Euro 2, 4 

Vând casă nouă, toate faci
lităţile, in Butenl. Informaţii 
~~=~71 151, Glgi Lazăr. 

Vând avantajos casă ru gră
dină mare, zohă centrală, acces 
auto, comuna Vinga. Rela~i telil
fon 210413. (33305) 

Ufi, neînmatriculat, 6.300 OM 
negociabil; DACIA 1310 
COMBI, fabricaţie 1990, 2.500 
OM negociabil. Telefon 
288996; 092.284.423. (33157) 

Vând Dacia 1310 TX, 1987, 
preţ 1.800 OM negociabil. 
Telefon 253572; 094.544.832. 
(33186) 

\ 
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Vând b'aclor U650, 1994; ARO 
243, motor Braşov. Telefon 
421072, Sebiş. (3042214) 

Vând Renau~ 20 Diesel, per
soană fizică, preţ 3.800 OM, 
negociabil. Telefon 283102. 
(33221) 

Vând Dacia 1300, CIV, l(l," '. 
Telefon 464308. (3039745) · 
. Vând Fiat Croma, an fabricaţie 

. 1990, 5.500 OM. Telefon 259251 · 
'sau 094 793 940. (33250) 

Vând Renault 20, Diesel, an 
'80, parsoană fizică, stare perfec.. 
tă, preţ 3.800 OM, negociabil. 
Telefon 223859. (33194) 

Vând Dacii O km, noi, orice tip 
şi la comandă. Telefon 094 157 
830. 1333091 

Vând Dacie O km, orice tip sau 
schimb· cu una mai veche + dife- · 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând convenabil, cazan de 

incălzire centrală pe combustibil 
solid. lnforma~i telefon 282899 . 
(33345) ' . 

Vând PLASĂ GARD zincală, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA
BITZ şi CUIE CONSTRUCŢII, 
str. Vrabiei . 4. Telefon 

renţă. Telefon 056-219869, Oq.l i 
291 600. (33293) ··· teci şi convertoare, sigilate. 

Vând Opel Vectra Turbo Telefon 259854. (32605) 
Diesel, lntercoler, cu toate Vând cuptor patiserie electric, 
îmbunătăţirile, adus recent in fabricaţie Germania. Informaţii 
ţară, fabrica~ 1994 sau schimb telefon 514207. (32995) 
cu Dacia. Telefon 056-219869, Vând căini ciobănesc amer!- " 
094 291 600. (33293) cana-canadian (Lup alb), 7 luni. 

Vân'd Dacia 1310; stare Teletonps7 -461222. (32841) 
excepţională, recarosată, preţ ' Vând aeroterme pe gaz, 150 
21.000.000 lei, negociabil. OM; instant apă pe gaz, 250 OM; 
Telefon 512329. (33295) maşină de spălat vase, 80 OM; 

Vând Mercedes Combl, fără navete apă minerală, 30.000 
numere, 1.000 OM şi Dacia lei/bucata; boiler electric 80 litri, 
papuc an fabrica~ 1992, 3.300 500.000 lei. Telefon 237607, 
OM, negociabil. Telefon 465023. (33030) . . 
(33310) • Vând 2 iepe, bine intre~nute. 

Vând b'aclor U650, stare per- lnforma~i local~atea Păuliş nr. 
fectă, preţ negociabil 33.000.000 204. Telefon 057-557514. 
lei. lnforma~i Vladimirescu, str. V. · (33046) 
Roaită nr. 51. Telefon 514770. Vând tocătciare de tulel, pe 2 
(33311) . rânduri. Telefon 286180. (32996) 

Vând DACIA 1310 TX, an Vând apartament 3 camere, 
1986, preţ 2150 OM, negocia- Conlectii; videorecorder. Telefon 
bil. Telefon 260869. (33368) 252783'; 238062. (33101) 

1 
Vând_ cameră combinată; 'llitl m 11 w {11 .. ,. gamişe 4 m; dulap 3 uşi. Telefon , 

• 232746 după ora 17. (33170) 
Vând televizoare color, Vând termotecă (încălzire + 

garanţie, preţ 1.500.000- apă caldă) combi şi instant, apă 
2.500.000 lei. Telefon 211028. caldă pe gaz, preţ 1.050 _OM şi 
(33073) 320 OM. Telefon .2106.31. 

Vând TV COLOR en • gros, (33200) 
an - detail, multe modele, Vând sufragerie Lengyel; hol 
preţuri minime; negociabil. complet nou; vmnă, masă birou, 

·'Telefon 289456; 092.239.242. bufet; antice, fotolii sculptate; 
(33027) • persane manuale; tablouri; porţe-

Vând MAŞINĂ SPALAT . 1 · lă T 1 f 284811 
AUTOMATĂ, 880.000 lei; TV an; strc · ee on · • ""' 
COLOR 700.000 lei; LADĂ (32546) 
FRIGORIFICĂ 1i300.000 lei, Vând scaner imprimantă; fax 

şi telefon Panasonic, Sega, video 
.ofer garanţie. Telefon 259339, cameră, defect, bicicletă copil, 
583027. (3040385) uscător prosefional, expresou 

Vând TV color, maşini de 284811 (32546) 
·spălat, frigldere cu oongalator şi • cafea.- Telefon · 
lăzi frigorifice, la preţuri conve
nabile, (cu 6 luni garan~e), intre 
orele 9-17. Telefon 251392 sau 
094.293.568. (33025). 

Vindem o mare gamă de 
TELEVIZOARE COLOR, 
STEREO. Informaţii telefon 
280260, 211213, orele 10-20. 
PREŢURI. CONVENABILE. 
(33185) -· . 

i 

montă 
familia 

bine intre~nută şi ruler. Telefon 
•235069: (33098) ... 

Vând bundă femel, costum + 
pantaloni bărbaţi, TV. alb-negru; 
masă, scaune, fotoliu, mobilă hol 
vopsită, aparat de încărcat 
baterii. Telefon 240535. (33136) 

•. 

_,. .. 

· Vând casă cu etaj, in roşu, 
loculbilă, comuna Fântânele •. 
Telefon 456160. (33303) 

· Vând instrumente muzicale, 
instala~i de sonorizare, negative 
SMF mărcile Peavey, Roland. 
Telefon 059 - 416034, 094. 
251.207. (32466) 

Vând bunuri diverse, prin frchi
dare gospodărie; pian. Telefon 
233530, seara. (33128) _: :: .· 

Vând casă cu grădină, 1.428 
mp, in Micălaca, str. Renaşterii 
nr. 75A. Telefon 263572 şi 
281679. (33326) 

Vând casă (sau loc de casă) 3 
camere, bucătărie, grădină mare 
cu sistem irigare, preţ 17.000 
OM. Telefon 278236 (zona gării 
Aradul Nou). (33322) 

Vând casă de racanţă cu 
garaj, teren 750 mp, pe malul 
Mureşului, str. Petru Maior nr. 
43. Telefon 094 209 574, 
(4113068) 

VÂNZĂRISPATII 
Vând căsuţă lemn (spaţiu 

comercial) cea 30 mp. lnforma~i 
telefon 094 282 449, non ştop. 
(33199) ' . 

Vând sp~u central (prestări 
servicji, jocuri mecanice). Telefon 
259715, 098 621 112. (33329) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 
Vând teren intravilan 600 mp, 

. front 15 m. Telefon 262619. 
(33045) 

Vând LOC DE CASĂ cu 
GRĂDINĂ, central ŞIRIA. 
Telefon 094.624.078, (32542) 

Vând teren intravilan, 
Subcetate, str. 13 Martiri nr. 6, 
921 mp. Telefpn 280231; 092. 
645.958. (33068) 

. ·", 

Vând urgent Dacia 1310 Tl.X 
5 viteze, CIV, fabricaţie 1991, 
preţ negociabil, 2.300 OM. · 
Informaţii telefon 462568; 

Vând lr;lctor U 650 aproape 
no~,t:1995. ~elefon 094.773. 
341. 2055823 

Vând VW Golf 1, stare bună, 
· inscris in circulatie, no·n profit, 

2.500 OM, negociabil. Telefon 
511524. (2055816) 

Vând Renault 11 Diesel, an 
·1986, avaria!, CIV, VT; Dacia 
1320, an 1989; Renault 19, 
an 199Q. Telefon 276646. 
(3041391) -
· Vând autobenă Savlem 6,5 
tone, an 1980, stare bu"nă de 1 
functionare. Telefon 276488. 

van.. BMW 525 i înmatricula!, 
an 90, toate extrasele. Informaţii 
telefon 279674; 273211. (32635) 

Vând .urgent Seviem, 6,5 to, 
stare funcţionare, preţ 
30.000.000 iei, negociabil. Cuied 
nr. 15. (3042215). 

Vând urgent motor Volks· 
wagen Passat, 2.000 cmc, benz-
lnă, poate ft probat. ru gara~. 
Telefon 094 857 595. 1332Mi 

Ocaziel vand leftla CAMERĂ 
VIDEO SONY digitală DCR· 
TRV8E (model 1999), ecran 1&

. teral 3,5" color, preţ magazin 
4.000 OM, preţ vânzare 1.500 
OM. Telefon 092.281.515. 
(33370) 

Ocaziel Vând calculator de 
marcă 486/DX2/66; 8-16 Mb 
RAM; 250 HOD; FDD, tas
tatură, monitor 14" color (con
tabilitate, Windows, Word),· 
preţ 180-200 OM. Telefon 
252983· 092.28.15.15.133370\ 

Vând maşină spălat Philips 
automată şi casă marcat 
Telefon 264877. (33168) . : 

Vând TII color 51 cm, 59 cm •. , 
.maşină spălat Automatica, 
calorlfer electric t:u ulei; cu 
garanţie. Telefon 284604. 
(32556) 

Vând maşini de cusut 
'rehnometalica. Telefon 279874. 
(32549) 

Vând TV color Philips, Nokia, 
Grundig, teletext, telecomandă .. 
Telefon 264004. (33304) 

Vând avantajos PC Pentium. 
MMX AMD K6/266. 32MB SD 

'RAM 1,44 MB FDD 32 GB 
· ExHDD, 6 plăci reţea, in 

Vând Fiat Croma T.D. 86, ru . garanţie. Telefon 245077-, 
numere noi, pre.ţ 6.500 OM, 468920. (3042160) 
negociabil şi Mazda 626 din '88, VInd toată gama de piese 
ru numere noi, preţ5.100 OM, •pentru FRJGIDERE, caanlce'şl 

. negociabil. Telefon 289975. · ·comerciale; frigidere second-·· 
(33121) ,_ hand. Telafon270622.(33362) 

·_.,._{-. 

! 
j 
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'.' <, ,: 

Vânsl cătei Rottweiller, linie de 
campioni.' Telefon 283102. 
(33221) . 

·· Vând mobilă combinatA 
Ni!dlac, bufet mare bucătărie, 
bibliotecă mică, 2 fotolii, Vlaicu, 
bl. A29, se. A, ap. 20. (33245) 

Vând porţi garaj, rabatabila, 
Germania, la mâna a doua. 

. Telefon 092 684 001. (33267) 
vand 3.000 kg grău, recolla 

. 1998, localitatea Cicir nr. 72. 
(33275) 

Vând canapea, bibliotecă, dor
m~r nou. Telefon 271122, 092 
887 161. (33284) 

Vând 85 oi ţurcane. Informaţii 
'locafrtatea Cuied nr. 249E, Duma 
Ema. seara. (2055622) 

Vând maşini de erblcidat 820 
H, 1.450 OM; 520 It, 1.650 DM; .. 
800 It, 2.000 OM. localitatea 
Ţipari nr. 195, telefon 28. 
(33129) • . 

Vând 5 lăuraşi. Chişineu Criş. 
telefon 520484 sau 520797. 
(3041399) . 

Vând bolii dulce şi iute. 
Chişineu Crlş, telefon 522180. 
(3041396) . 

Vând cărucioare pentru copu 
(import), modele deose~e. stare 
foarte bună, preturi convenabile. 
Telefon 254796. (33298) . . 

Vând plapuma pul, stare 
excep1ională. Relaţii telefon 
21 041"3. (33305) 
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• (Unnara din pagina 14) 
Vănd maşinii de cusut Dalta, 

tip masa, cu pedale. Telefon 
274692. (33306) 
Vănd mobila de bucatarie fi 

camera combinată. Pănco~. str. 
Cloşca nr. 64, familia Bărsanu. 
Telefon 466792. (33307) 
Vănd casa mare, 4 camere, la 

şosea, in Aluniş şi computer 486 
nou. Telefon 241562. (33319) 

CUMPĂRĂRIAUftl 

Cumpar VW Golf il inscris, 
avaria!. Telefon 287080, 092. 
274.870 (33367) 

CUIIPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm: ORZ, GRÂU 
FURAJER, ORZOAICĂ, PO· 
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065·163885, 
094 789 036; 094 789 037. 
(0974086) 
Cumpărăm mobila veche etil, 

sculptatll, birouri, credenţurl, 
b•bllotecl, paturi fier. paturi lemn; 
noptlere lemn; mese; vitrine; 
jilţuri; bufeturi; ggllnzi 2 m; ser· 
vante; instrumente muzicale: 
lămpi de tavan; ceasuri de 2 m. 
Telef9n 092.426.444; George 
Grecu. (33100) 
Cumpăr porumb; plala pe loc. 

Telefon 094.n2.259. (33204) 
Cumpăr contract Recons sau 

apartament 2 camere, plata ime
diat. Telefon 092 600 220. 
(33033) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

ANGAJEZ urgent AUTOMA· 
CARAGIST autoriza!, ve· 
chime mlnlml 5 ani. Telefon 
094. 523.701. (33159) 

ANGAJĂM TINICHIGIU 
CONSTRUCŢII, str. Vrabiei nr. 
4, lângă Orologerle. Telefon 
289997. 

ANGAJ M cu contract da 
muncă TINICHIGIU AUTO ,1 
VOPSITOR AUTO cu expe· 
rlenţl. lnformalll· telefon 
270441.(33227,228) 

ANGAJ M cu contract de 
munci, AGENT da VĂNZĂRI; 
preferăm Ingineri, tineri ab· 
solvenţl. Informaţii telefon 
289956.(33226) . 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeazA FEMEl' pentru 
SORTARE MIEZ NUCA. Con• 
dlţll bune. Telefon ·270824. 
(.33044) 

Clutllm TINERE, 20-30 ani, 
aspect pl6cut, pentru FOTO
MODELE fi FILME. Telefon 
489081. (3042158) 

.. FARES" anga.)Mzll AGENŢI 
COMERCIAL!. Informaţii tale
Ion 275246. (33270) 

SC .BELSIRIM" angajeazl: 
ŞEF AUTOBAZĂ • absolvent 
facu!tate mecanică (consiliu· 
le avantaj absolvirea unei fa. 
cultiţl cu profil auto), aalar 
avantajoo, matlnl de servi· 
clu, celular; 20 MUNCITORI 
NECALIFICA ŢI, pentru con· 
struc!li; 10 ZIDARI, oalarll 
avantajoase. Telefon 264125, 
275576. (33259) 

Caut MANICHIURIST ,1 
COAFEZĂ pentru asociere. 
Telefon 255312. (33164) 

ŞCOALA 20 angajaazl 
FOCHIST AUTORIZAT can· 
trata cu gaze. Telefon 287890. 
(33320) 

. GEF FACILITIES cauti 
AGENT COMERCIAL p.entru 
dlotrlbu!le KNORR fi ADES· 
GO. Telefon 281981. (33334) 

"IROM SERVICE" angajeazA 
FETE TINERE pentru lucru 
manual. lnformalll Incinta 
EDIL CONSTRUCŢII, str. Liviu 
Rebreanu nr. 98, lurol fi marţi, 
orale 9·10. (33343) 

FIRM da COIISTRUCŢII 
angajeazA ZIDARI fi MUNCI· 
TOR! NECALIFICAŢI. Telefon . 
092.245.458. 33365 

PRESTĂRI SERVICU 

HIDROIZOLAŢII la aco• 
periÎ.url. Garan11e 10 ani. 
Tele on 270711 oau 094 855 
838. (33213) 

REPAR MAŞINI SPALAT 
automate, domiciliu, REBO· 
BINĂM MOTOARELE. Telefon 
259146,094 241 398. (33139) 

CONSTRUCŢII IN RATE: 
zugrăveli, falan!ărl, zldărll, 
perei! rlglpo. Telefon 092 833 
779. (33290) 

ExecutAm reparalli FRIGI· 
DERE, CONGELATOARE. 
Oferim GARANŢIA lucrArii. 
.IeJe.f9.!!..~0622. (33361l 

DIVERSE 

Pierdut telefon mobil, legi· 
tilrl chel, localitatea Vladlml· 
rescu. Racompenol găsite· 
rulul. Telefon 094 702 895. 
(33241) 

PRI RIA SELEUŞ vinda la 

ATLASSIB 
Efec;tueui zilnic: tramport do 

pertoanetn GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA, la proJuri acco
slblle cu autoeare moderne. 

NOUIII ITALIA cu tronZit AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tranztt POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin ,.ATI.A~ 
8818" puteţi cititori tn toatl 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, NOR
VEGIA, ANGLIA, SPANIA, POR· 
TUGALIA. 

P1ntru grupuri organizate, 
tnchlrlem autoGartJ 91 mlcrobuze 
modeme. 

.,ATLASSIB" efectuead aer· 
vtcll de mesagerle, aalgurirl n. 
dlcale fi ci'1' verzi. 

Agentiile din centru: telefon 
251871 fi 252727 ti AUTOGARĂ, 
tefefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zllnle. (c:.17) 

SCHIMBURI 

Schimb apartament Timişoara: 
3 camere, el. 1, parchetat, gresiat 
mobilat balcon Inchis, garaj, zidit 
zona 16 Decembrie, Kandia cu 
apartament Arad, zona UTA sau 
Vlaicu. Telefon 094 785 620. 
(33271) 

ÎNCHIRIERI 
Inchiriez spaţiu comercial, str. 

Teodor Păcăteanu nr. 12. 
Informaţii telefon 094 621 968. 
(33256) 

lnchlrlez la preţ convenabil 
spaţiu depozitare, 600 mp + 
birouri, excelent. Telefon 092. 
207.518; 276353. 33110 

er spre Inchiriere A 
COMERCIAL 270 mp cu 
IncAlzire centrată, falanţat, gre
alai, str. Andrei Şaguna nr. 135. 
Telefon 092.344.'740. (32430) 

lnchiriez spaţii comerciale '' 
depoztt pe Calea Upovel, nr. 113, 
vi;avl Restaurant .Flora". Telefon. 

. 092.921.103. (32499) 
Dau In chirie spa~u comercial, 

zonă bună. Telefon 251117. 
(33081) 

licitaţie publici un ŞOPRON, 
cu moară de furaje In Moroda, 
vlnerl, 29 octombrie 1999, ora 
11. Telefon 467143. (33234) , Ofer spre Inchiriere spaţiu 

SC NICO·SERGIU SRL cu 
ndlulln Arad, &tr. Constantin 
Brincovaanu nr. 69, dore,ta 
autorizaţie de mediu pentru 
activitate bar la aceeatl 
adraoă. Eventualele contes· 
taţii se pot depuna la Agenţia 
de Protecţia Mediului Arad, 
Bd. Dragallna nr. 16. (33193) 

SOLICIT MPRUMUT In lai 
AU valutl, la dobllndl accep. 
labili, ofer garantii aerloaoa. 
Telefon 237909. (33263) 

ultracentral 40 mp. Telefon 
211792. (33165) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
1 cemera, bucătărie, bale, balcon 
Inchis, gaz, cablu TV, mobilat, 
Confecţii, plata anticipat Telefon 

. 250997. (32574) 
Primesc o fată In gazdă, Piaţa 

Vlalcu. Telefon 244745, orele 16-
20. (33249) 

lnchiriez apartament mobilat, 
de 2 camera. Telefon 269698. 
(33246) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
2 camere. Telefon 280628, 
272450, seare. (33235) 

SC .COMARIS" SRL ARAD Primesc 2 băieţi In gazdl. 
aollcltll autorizaţie de mediu • Telefon 286285. (33128) 
pentru magazinul din Arad, Dau In chirie apartament 
Bd. Revoluţiei nr. 27. Contes- decomandat, cu 3 camere. 
taţllle se pot depune la Telefon 274692. (33308) 
Agenţia de Protecţia Mediului Primesc băieţi In gazdă, 
Arad, Bd. Dragallna nr. 18. tnclllzire şi bale, Calea Upovel nr. 
(33272) 270. (33302) 

SUCURSALA C.E.C. ARAD 
cumplră SPAŢIU IMOBIL 
PARTER cea 150 mp, CARTI
ER MICĂLACA, pentru lnfl· 
lnţarea unei AGENŢII C.E.C. 
Relaţii telefon 250044. (33276) 

SC "MOBIMEXA" SA vinde 
DACIA NOVA 624, an fabrl· 
caţle noiembrie 1998, stare 
excepţională. Informaţii la 
telefo." 270209. (33327) 

, CITATII 

Ofer spre lnchirtere garsonleri 
In Mlcllaca, mobilată + sateiH. 
Telefon 094 256 787, 283711. 
(33295) 

lnchlrlez apartament 2 camere, 
complet mobilat. lnformalii llllefon 
279059. (33291) 

Caut pentru Inchiriat Dacia 
1300, fănl şofer, 100.000 leV zi. · 
Telefon 261412, seara. (33289) 

Dau In chirie, avantajos, 
apartament 3 camere, et. 1, garaj, 
zugrăvit, telefon, parţial mobilat, 6 
Vănători. Telefon 287105, 
283000. (33287) 

·Angajăm 'f. MPLARI cu 
experienţA. Telefon 233340 In dosarul nr. 4328/1999, pe 
(orele 10·15) fi 253418 rolul TRIBUNALULUI-ARAD· 

Ofer spre inchiriere apartament 
. str. Banu Mărăcine, bl. 9, ep. 14 
(studenţi sau elevi). (33315) 

Dau in chirie garaj fenn<if~taf~ 
apă, Piaţa Sporturllor. Telefon . 
222023. (33318) . (seara). (33288) ~ . SECŢIA COMERCIALĂ, se 

~~~=~~~;;:=:::==~ citeazA părâta SC "INVEST 
Angajez BĂIEŢI, 30 ani, GETICA MARKETING" SRL 

POSESORI AUTO, nelu mă· pentru termenul de judecati 
torl, antlalcoollci. Telefon din 25 octombrie1999, sala nr. 
276939. (33282) 

-~~- ._,; .-~·· 

. -:.---. 

Ofer spre Inchiriere apartament 
· ·samantha, _str. Praporgescu. 

Telefon 069·534172 vizibil 
duminică, după ora 21 şi luni . 
toată ziua. (33325) · · 

'PIERDERI· 

-·--. -

, . 

/ 

Pierdut carnet fOIT10' nr. 448301 
98 eliberat de DGMPS Arad pe 
numele Petcuţ Slmona. li declar 
nul. (33103) · 

Pierdut carnet şomer nr. 287061 
15. 02. 95, eliberat de DMPS 
Arad, pe numele Suclu 
Gheorghe. li declar nul. (33102) 

Pierdut cod fiscal nr. 3000566 
eliberat de DGFPCFS Arad, pen
tru A. F. Luminlţa, Berechlu. li 
declar nul. (33240) 

Pierdut carnet şomaj eliberat 
de DMPS Arad, pe numele Şimo
nlec Mihai. 11 declar nul. (33223) 

Pierdut carnet de membru eli· 
berat de Cooperativa de Credit 
Mureşul. pe numele Clornea 
Teodor. li declar nul. (33210) 

Pierdut cod !local nr. 
1713460 eliberat de MF 
Clrcumscrip~a Fiscală Ch. Crlf, 
pe numele Cozma Alexandru. 11 
declar nul. (3041395) 

Pierdut ştampilă rotunda- CS.V 
Zăbrani. O declar nulă. (4113059) 

'ÎÎ' DECESE îi' 

Cu durere tn suflet anunţăm 
trecerea la cala V11fnlce a celei 
care a fost · 

TODOCAANA. 
Inmormintarea va avea loc 

azi, la cimitirul din comuna 
Horia. Plecarea la cimitir va fi la 
ora 12, de la nr. 330. DumnOZBu 
B·o odlhneaacll Familia lndu· 

u 
durere In oufiet 
anunţ6m tnce• 
tarea din viaţă a 
scumpulul noo
tru tată, 

CLOPU 
ipTEFAN, 

64 ani. lnmor-

1 

::~~: va avea loc la Pomenirea azi, 23 
ora 13. Familia 

Cu adinci durere anunjlm 
moartea Iubitului nostru ooţ, 
tatii fi bunle lubHor . : 

CRETA IOAN, 
don NĂDAB, In vArstll de 67 

ani. lnmonnlntaraa va avea loc 
tn localitatea NAdab. Dumne• 
zeu ai-I odihnească! Soţia fi 
fiicele cu familiile, lnduiiH'BIII fi 
lndollala. 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă a Iubitei 
noastre s~ ''mamă 

BODEA ILEANA 
In vlrstă de 47 ani. lnmor· 

mAntaraa va avea loc azi, 
23.X.1999, ora 13, la Cimitirul 
din Stnlcolaul Mic. Familia lndo
llată. 

1" SERVICII FUNEURE ·i' 

IC.......,....IRL. 
str. Ghlba Birta nr. 26,181efon 

270437; 094.554.874. Sprijinul 
da care avell nevoie tn 
momeollllla grata 

NON·STOP 
SI!IMCII FUNERARE COM

PLETE. 
SICRIE: diferite eaanle ti 

modele occidentale. FtES· 
PETE: plnzl, mAtase (seturl 
complelll), voal CRUCI: lemn fi 
metal. ACCESORII: pro-ooape, 
~. panglică neagră, batlcu
rl, mAnare, lum4nlri, catafalc, 
sfa'nlce, steag de doliu. SER· 
VICII: spălat, lmbAisămat, 
tmbrăcat, transport Intern" fi 
Internaţional; ASIGUR;.M 
colaci, colivă, coroane, jerba, 
fotografii profesionale, fanfara; 
ORGANIZĂM p0menl; INTER· 
MEDIEM gratuit obţinerea 
actelor necesare lnhumărll. 
Oferta brad: sicrlu brad, 
respete, cruce • 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU, osle GRA TUIT!II. 
Experienţa noastră, aste 
garan · dumneavoastră! (c) 

--~,- - -;:- :, .. -.. 
-·-- .. 

/ 
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POMPE FUNEBRE 
"SOLEMN" 

itr. Bariţiu (In apatale 

Vechii Cltedrala OrtodoxA): 

articole '' nrvlcll completa 
pentru lnmormlntlrl fi 

paraotaae, LA CELE MAl 

. MICI PREŢURI din ARAD. 

Telefon 281090. NON • SJ'OP 

• 094.837.528. (5224395) 

'ÎÎ' CONDOLEANTE 'ÎÎ' 

Suntem alAturi de domnul, 
director IONESCU GHEORGHE 
In aceota momenlll grele pric~ 
nuite de trecerea in nefiintA a 
mamei sale, Colectivul Adml· 
nlotraţlel de Drumuri '' Podurl 
a Judeţului Ared. (33359) . 

Suntem alături de familia 
Crlfan, In marea durere priei· 
nuită de moariN Iubitului tati 
'' tatii socru . 

CRETA IOAN, 
din NĂDAB '' transmitem 

sincere condofeanţel Colac
tivul SC "CRIŞAN COMIMPEX'' 
SRL Arad. (33363) 

Sincera condoleanţe familie 
pentru • pierderea omului 
deosebit, cara a fost 

NEAGA GHEORGHL 
Familia Mihu Gheorghe ti 

Hlticaf Ionel. (3041806) 

Colectivul claoal a VIl-a E, de 
la Şcoala generală nr. 22, Arad 
ImpreunA cu diriginta eote ală
turi de colegul lor NEAGA 
LUCIAN, la marea durere prici
nuită de moartea tatălui său. 
Sincere condoleanţe! (3~6~ 

îi' COMEMORĂRI 'ÎÎ' 

Azi, se Implinesc 15 ani de 
cind ne-a părialt P.,ntru to'l· 
deauna, fiul nootru drag, cal 
care a fost 

st f ndurarat a-a scurs 
un an de la trecerea tn nefiinţă 
a celei cara a !olt Iubita noao
irt mamă, ·~· filei! ti soră, 

MISIRCA PLu.JA& 
(MISU), 

Maml dragă, cii al trilt t.am 
Iubit cit vom tril te vom 
ptangel FIIca Delia '' soţul 
Uubomlr cu familia. (33069) 

Un gănd Iris~ o .luminare fi 
o floare lnsoţltă de lacrimile 
durerii, la 5 ani de la deceaul 

. mamei mele, 
ipTEFĂNieĂ MARIA. 

Indurerat, fiul Petre 
fănlcă. (33144) 

Se Implinesc 6 luni de la 
decesul prealubltulul nostru 
Soţ fÎ tatii, . 

lnii-SIMION '. 
AIEX4NDRU. 

Parastasul va avea loc 
duminică, 23 octombrie 1999, 
la Catedrala Ortodoxă Arad, 
ora 12. Familia indurerati. 
(33222) 

.. -.· - -;-

~--1·· 

Azi, 23 OC• 

tombrle, •• 
impllnuc 2 
ani de la dece
sul fratelui 
meu, 

BLA.J 
PAVEL 

.,ŞI prin toamnele cu soare/ 
Voi, ce·n lume mi-aţi fost 
dra~ll Mal veniţi cu cAte·o 
floare/ Firi lacrimi pe obra· 
jl." Te plânge, oora ANICA, 
cu familia. (33255) 

Azi, 23 OC· 
tombrle, se 
impllneoc 2 
ani da la dece
sul fratelui 
nostru, 

BLA.J 
PAVEL 

.,Am da bani, am da avere/ 
Să te ocoatem din tăcere/ Dar 
cum aota nu oe poate/ Te 
vom plinge mal departe/ 
Chipul tiu cu noi va fi/ In 
orice loc, in orice zi/ 
NiciodatA n·om uita/ CI al 
foat cu noi cindva. n 

Dumnezeu 11 te odlhneascl 
tn pacei F~i: Delu fi Florin. 
(33255) . 

· O lacrlmii, o 
floare, pe trls· 
tul monnănt al 
fratelui meu, 

BLAJ 
PAVEl., 

la Implinirea 
a 2 ani de la 

plecarea In eternitate. 
Dumnezeu oi-I odlhneaaclln 
pacei Fratele NICU, cu !ami· 
lla. (33255) 

care a fost 

Duminică, 
24 octombrie 
1999, la Bloa· 
rica Ortodoxă 
din Nădlac, va 
avea loc para
stasul de 6 
luni a celui 

COCAINA MIRCEA 
din Nldlac. In veci 

nemiingllali: maml '' tati, cu 
oora din Ungaria fi fratele cu 
copiii lor. Fie-I ţărina utoarăl 
Familia Cocalna. (33256) 

Se lmpll· 
neac 8 luni de 
cind ne-apă· 
răslt pentru 
totdeauna, cel 
cara a foot soţ, 
tati, socru fi 
bunle, 

NEGiliLĂ IOAN, 
Paraatdul va avea loc 

dumlnlcl, 24 octombrie, la 
Bloerlca OrtodoxA Aradul 

. Nou. Nu te vom uita nicio· 
dati, cel care te-am Iubiti 
Familia Negrlll. (33286) 

Cu «!urare tn auflet 
anunţ6m Implinirea unul an 
de la decesul Iubitului nostru 
aoţ, tati, socru fi bunle, 

sla&-RE'I'EZAR 
VALENTIN. 

Nu ta vom uita nlclodatil 
Soţia, copiii, nora fi nepotul. 
(33283) . 

Nimic nu 
poate tlerga 
durerea fi Iris· 
teţea firii de 
sfll'lll din su
fletele noastre, 
acum, cini::l se 
implinesc 8 

ellptămlnl de cind al plecat 
de lângă noi, iubitul nostru 
soţ, tatii, socru '' bunle 

ARDELEAN 11.1L 
cat vom tril lţi vom piatra 

vie amintirea. Dumnezeu si 
te ierte fi ol·te odihneasclln 
pacei Familiile: Ardelean fi 
Gherhef, lndurerate. (33364) 

... 
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VINDE prin magazinul din Arad, Str. M.l. Antoneacu 
(Dobrogeanu Gherea) Nr. 22 

+COLŢ ARE EXT. PLUŞ· la cele mal miel preţuri · 
+COLŢAR MARE, MULOCIU, MIC 
preţ2.70o.ooo- 4.aoo.ooo lei 

+CANAPELE EXTENSIBILE ·1.1100.000.2.300.000 lei 
+ FOTOLII PAT ·1180.000 lei 

Program zilnic: &-17; aAmbita: &-13. · 
Telefon: 092-734994 , ....... ,.-

en1~rr,a 
FU.JIFILM IMAGE CEN:TER 

INSEMNUL CALITĂTillN FOTOGRAFIE 
Arad B-dul Revolutiei nr. 80 tei.lfax: 057/2514511 
Arad Calea Aurel Vlalcu, bloc 1-3 tel: 057/272655 

VĂ OFERĂ SERVICII CA: 
- devalopilri şi procesări filme amatori in 4 dimensiuni difllrt18 (11(13, 
10/15, 13118, 15121) pe hartie FUJI sau KODAK Royal; 
- lllducem minim 50% din preţul de davelopere pentru foatllfllmele 
cumpArata in magazinele noastre; 
- pentru fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) cumpArat la noi primiţi pe 
loc un album 9/13 sau 1(l/15 GRATUITI; · 
- fotografii tip paşaport. viza, buletin, diplomA, legitime~e. livnl~ ecu
son, abonsment, carnet elev ... set 4 buc. color, In 24 h sau la minut; 
-fotografii In studio dimetizat (de la 9/131a 30140) şi reportaje de o 
calitate lleosebită, pe bezll de programare; 
-toată game de fotografii pentru absolven~ (de liceu, glmnaziu ... ); 
- devalopări filme diapozitiv şi procesAri alb/negru (dupA caz); 
- reproduceri tablouri sau diferite obiecte, fotografii de reclamA; 
-tablouri coiQr (18124, 24/30, 30140) şi polifoto (2 buc. 619, 4 buc. de . 
la 3/31a 4/6,9 buc. 213) şi de pe filmul dientului; · 

TOTODATĂ VĂ OFERIM ŞPRE VÂNZARE O GAMĂ 
DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL: --

Filma, aparate foto, baterii, rama. albume, huse, casete audlo-vfdeo, 
CD-rom, MD, produse tip Polarold, filme şi rama diapozitiv, dischete, 
... d. lanterne, ochelari soare şi multe altele la comandA. Pachete 

ALO şi ALO .Da" fi cartele de relllCArcare (30. 60. 120 + 10). 
ORAR: zilnic 8-20 sămbiltil 9·17 

S.C. AMET S. A. Arad 
w--"<'-·' -• ' '·:n>AA > 

Angajează: 

VÂNZĂTORI 
rinlă maximă 80 da ani 

lnformafll luni-vineri, Intra orala 
8,80-16,00, la lalafon: 221088 

(974160) 

Consiliul Local al or-.ului·Sebif organizeazA in dati 
ele 05 nolembrle111911, Ol'llle 10, licitaţie publici pentru: 

1. Conce•lontrt terenuri proprietate de stat din lntravl
lanul cra'"lul. 

2. Vlndrl ele Imobila PfliPMtate dti stat (In piaţa agroall-
1 ment11nl a or .. ulul Seb" fi pe atredll Llbertil'l nr.13 partea 

clAdire cu P+1 Nivele fi cUidlrlle din epatele lmobMulul cu 
aferent) 

3. VIn- fundafJel cu tereN lferent din Pla!B Arenei 
Seblf. 

(Ag. -· 3042211) 

. . 
·, 

\ . 

PUBUCITATE Sâmbătă, 23 octombrie t 999 

SeC. TEHNOTON 
SERVICE SeA. 

LA JNTERSAT ŞI STARLJNE 

WCONECTARE~ 
•• - 1 

cu aedlul In la,l, 'oa. Plcurarl nr. 2a, bl. 590B 
ORGANIZEAZĂ 

wt,.GHA TU~~ Al ~i~ 
. SC "INTERSAT" SRL ,1 SC "STARLINE" SRL 

COMUNICĂ: Tn această perioadă H conecteul gra· 

tult (firi taxi de lnatlllara) 11 televiziunea proprie 

prin cablu. Toţi cel care optează pentru I!Ceastl!i 

cablare, beneficiază de gratuitate cu condiţia să achite 

abonamentul TV anticipat pinii la sfiJli!ui acestui an 

(1999). 

LICI'I'ATIE PUBLICĂ 
cleachld ou strigare In data dtl29.10.1988, 011112, 

la aedlul societăţii pentru 

VÂNZARE SPATIU COMERCIAL. 
situat In localitatea Arad - Piaţa Spitalului bl. 1-5, ABC p. 
preţ de pornire a llclta~el 998.670.000 lei. In caz de nead- · 

judecare la prima sedlntli. se va organiza cea de a doua lici
taţie la data de 4.1 i .1999, ora 12,00. 

Caietul de sarcini poate fi procura~ contracos~ de la sediul 
socletă~i. Pentru participare la licitaţie, ofertanţi! vor depune la 
sediul socletă~l, pAnă la data ţlneril llclta~l. documentele pre
văzute In caietul de sarcini. 

Vă ,..teptăm la eulerllle noutret · 

INTERSAT: e Calea A. Vlalcu, bloc 27; e 
Mlcălaca bloc 501; • Alfa, bloc 47, se. A; • str. M. 

Relafll suplimentare la telefon! 032114.33.901 
. 032114.58.64 sau 092181.33.97 (974162) 

Eminescu, Cinema Mur"ul. _ 

STARLINE: e Bd. Iuliu Maniu, bloc 28. 

CUMPĂRĂ PACHETUL SURPRIZĂ fff 

pl.iTEŞTI 
6 BCI"~' i pRIMESTI ! 
1 saxur•" •• o.s i.itri. 

+un ''uac,.o fiecare \ta~ 
apO · · ·· 

·.·· C,. ' Caută 

.... : 

·SOCIETATE 
OMERCIA 
Angajează 

pe,.ona/ pentru 

STAŢIE 
DISTRIBUŢIE 
CARBURANŢI 

CONDIŢII: . 

EN GROS-istul din Zona TA ! • liceu + bacalaureat 

Sau sună-ne la:UVADA ,JUd. SATU MAR~· 
·· .. Tei./Fax 061-737329,094-54.64.22 ;: 

• 1taglu militar utl• 
ficut 

RELAŢII TEL. 
057- 468829. 

j ~C.FORAJ 
· SONDE 

. ziDARENI S.A. 
cu Hdlultn Zidi

reni, judeţul Arad, 

anunţl vlnzei'H do· 

tarilor aferente cabl· 

netelor medicale 91 

atomatologlce, la 

preţuri convenabile. 

Informaţii la 
telefon 

057/223500. 
052/223550. 
interior 142. 

(974151) 

094-54.64.23 094-54.64.24 ~ (522448 

.. Llchidator S.C. "ARAVIASCOMB" S.A. ARAD 
. .... 

·•· ., ORGANIZEAZA& 
fn ftecare joi, era 10,00, la aedluleccletllţll ("AVICOLA')- Calea Zlmandullll nr, 6, Arid, 110-

taţle pentru vinzarea unnltoarelor ~cdve.: 

. , . . Preţ pornite • miUoene lai 
. Cllcllrt + c-tr. anexe+ Util.,. . 

Ferma 8. corn. VladlmiiWICU • .· '' 
Ferma 21 - Peclca 
Ferma 14- Abator· Peclce 
Ferma 20 - Peclca (2 hale) ,,; . 
Ferma 71 - Niidlec 
Ferma 72 - Goapodirta, anexi - Nldlec ·• .. 
Ferma 73 - BazA cereale - Niidlac 

(platformii, fOprOn, F.N.C.) 
Ferma 5 ·Arad (8 hale) 
Ferma 30 • Arad (2 hale + 4 locuinţe) 
Ferma 71 - Şlrla (1 'opron, platformA) · 
Ferma 77- Semlac (2 fOproane, platformt, 

F.N.C., utilaj micro, F.N.C., birou) 
. Ferma 78 - Şlmand - BazA cereale 
Ferma 79 - Carmel - BazA cereale 
Ferma 80 - Şlcula - BazA cereale · '•" 
. Ferma 81 - Mailat - BazA cereale 
Ferma 7 4 - Macea - BazA cereale . *':··· 

·~ ·. . '. 

4.11117 
4.038 ·-
4.080 

812 
2.811 
1.085 

2.532 
2.997 

1120 
540 

1.500 
1.002 

355 
1.277 

900 . 
.1.012 

• 

. '". f,. 

.... 

'VInde: container& pentru porumb, biaterlî' pjtâilirl etc':~·r2'i:. 
Caietul de sarcini se poate cumpăra la sediul societăţii.·. · 

.· >x,"" . .,.,., lnformlilţll: ~~?'.~3~_1.259; 276.1~i;J•,*'IX:;.. .... ,,, " . 
(5224496) 
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