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acordă dobânzi avantajoasa 
la dapozltela la termen ale 

persoanelor fizica 
(suma minimă 500,0 mH lai) 

11..ui-50% 
21unl- 51% 
31unl- 53% 

" 

" .,Ce-l mal reca '1 mal reca dacăt apa reca la 
.-romAni?" Este o glumă amară cara a incaput să 

lrcula acum cind RomAnia a fost luată, inci o 
,.-dată .,prin surprindere", da lamă. Răspunsul: .cApa 
caldb abia poata smulga un zimbet da pa buzele 

lnvlnaţlta da frig ala multora cara Tn cal mal fericit caz au 
da optat. Ori apă caldă, ori căldură." Tn aceste condiţii, 

~ ........ ".~-- .. - ... ··-~~ 1 DREPTULII DB PRIPRIETI111B E:~~~~~~~.s ''" J, .. · ,O } ~ ., l_ el O - "i ·- . >. ,d . 
manuale alternative. Evident, Inclusiv da Istorie. Ministrul ... · . · · · 
Educaţkll Naţionale a avizat cinci. Patru au apărut deja '' 1· · .. ,:,_.: Tntt-o vreme Tn care toata partidele fac mare tapaj pa · 
unul urmează să fie difuzat. . 

Cel menit a fi folosit drept combustibil a 'tost primul respectarea dreptului de proprietate, Cabinetul Vasile 
lansat pe piaţă ''' prin urmare, a fost cal cara a atras vrea să lie arata, cu tot dinadinsul că acest drept trebuie 
atenţia că există fi un alt mod da a vedea lstoriJI dacăt cal să-I respecte oricine Tn afară de Guvernul pe care domnia· 

.. 

, ·:,;._·-· 

însutit din manualul unic, avizat de PCR. Şocul a ravar- se n c:Onduce. ŞI cănd spunem acest lucru ne gindim la 
. bsrat. Asta să fie Istoria noastră?, sa Intrebau mulţi. ŞI două hotărărl de Guvern prin care ·acest drept a fost grav 

condamnările da genul .,antinaţional" .subversiv", chiar · ' 
.,antlstatal" au inceput si curgă. Andrei Marga a fost IncAlcat. E vorba, evident, de cloui hotirărl care vlzeazi 

Tn presă asta cea cu privira la taranul pa cara urma să la 
fiinţă .,Parcul prieteniei romino-maghlara". Cu siguranţă, 
vă amintiţi că era vorba despre un taran cara ara in pro
prietatea ora,ulul Arad, taran pa cara Guvernul 1-a trecut 
in proprietatea se, nu se file in ce bază legali. 

A doua, cea despre cara veţi citi In rindurile cara ' . ....,. · i. 
·urmează, se referă la infllnţaraa Zonei Libera Curtlcl Arad . 

Dfl"fl Lflst 
(Conflnwra fn pagina 6) ~ chemat să dea explicaţii in faţa comisiilor da invăţămint Tn mod direct Aradul. Prima, pe care a-a ficut mult tapaj • 

ale Parlamentului ca cel responsabil de atentat impotriva 
pantaonulul naţional. Toata manualele da Istorie au fost ...----~-~--~-----~-=-------------..".._~ 
intocmita pe scheletul programel. Aceasta a fost alabo- ~· Pentru eă legea funet, ionandui 
rati da Istorici (cine sunt aca,tla nu se 'tie exact, intrucit !Yill!J 
unii au negat după daclan,araa scandalulul că au avut . ,....". "...;... y~ pulllie Întânie să apară 
vreo contribuţie) fi cuprinda reperele esenţhlle pe cara r~ 

t --.;.-"- ·· .•. :;:;'lr'· oricare manual tnlbule si le cuprindă. Sigur, unul ori altul 
, dlntnl acesta manuale poate fi mal bun seu mal nelnspl- ANGAJATII DE LA DIRECTIA MUNCII 
' • ·< rat. Dar reperele, fundamantele Istoriei RomAniei, sunt 

- --· -·' 

i . -
'~_.: .. ~ 

.. 

::. 

prezenta in fiecare. Profesorii care nu mal sunt obligaţi să 
rămAnă la remorca unuia, au libertatea să opteze. Selecţia 
va opera. ŞI, in fond, nici chiar programa da Istorie nu a 
bAtutA in eule. 

· DO~O SfiVfl 
(Conflnuere fn pagina 5) ., 

SUNT AMENINTATI CA VOR FI 
SUGRUMA TI ŞI LI SE VA DA FOC 

PRETURI DECENTE 
.la tlmpll!irte din 

ALUMINIU 

.MOBILIER MODERN 
LACOIII!ANDĂ 

.AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

•MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞIN ULUI NR. 74 
TEL: Ob7/224888 

092/777381 

"Nu·m plaee lumea 
de astăzi ••• Totu·i 

.. eonfee,ionat" 
---~. tk{Jer 
IJ ~ t!Vlti4Ueer 

ele 63 ele '""· 
~ 

COLEARĂUTU 
~ Pag. 8 r 

UŞI ŞI FtRI:S rRE DIN 
PV:: AilftfAf 

GEAM TERftfOPAN · 
Profile fROI!Xi: Germania 

~R1LtNE 
Tet-f8x: 251461 

094 50721 

• Pentru luna riGiembrle, preţul • Le •f•rJfflll 
abonamentului este da numai 20.000 e11uhll, ehnafllor le 
lei • Se pot face abonamente 'li pe IIOP fi ofariU p.,...fl 
urtnlltoarele trai, ,asa luni ,, un an • spaefala in ualoare 
Abonaţii pot cA!ftlga lunar10 premii 1a uel •• ndlfoeaa 
a. fidelitate in valoare da o jumătate 11a lai. 

Urrt~~~~!~da milion de lei;f"tecanl.~i;~~~~~i;iiiiii 

După o noapte petrecută il jud •• c•cluzia este: 
"DISTRACŢIA CU <<ADEVARUL)) ŞI 

CLUB ALPIN '92 ESTE ... SUPER" 

·" __ , 
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19,u ~a,,!,,, 
• Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 şi 32 de minute şi 
apune la ora 18 si 47 de 
minute. • ' 

• Au trecut 293 de zile 
din acest an. Au mai rămas 
72 zile pănă în 2000! 

• Praznicul zilei: Blsa· 
rica ortodoxă: Cuv. Mărt. 
Visarion. Sofronie si Mc. 
Oprea: SI. Preoţi Mărturi
sitori Ioan din Gales si 
Moise Măcinic din Sibie'l: 
Biserica romano-catolică: 
Ursula, Celina: Biserica 
greco-catolici: Cuv. llarion 
cel Mare. . . 

LA ARAD: Bitrinuţ 
lasmin Nicolae, Ciaian lan 
Valentin, Matei Aloia, 
Danok Karolina, Lujar 
Roxana Cosmina, Sarma'l 
David Samuel, Mercea 
Bogdan Andrei, Novac 
Eugen. 

CHIŞINEU·CRIŞ: Lupu 
Midălina Flavia. 

IN EU: Peterfi Ancuţa 
Livia, Marcuţa David 
Ionel 

LIPOVA: Grlţa ,~ ' 
Gabriala. r--..G!"· ; 

HOR 
Joi, 21 octombrie 1999 

'r ,.,111BERBECUL (21.03· 
~~ 20.04). Prietenii vă fac 

_...~program pentru sfârşi
..._ • tul zilei si sunteti decis 
să da~ curs invita\iei lor. • 
TAURUL (21.04·{] 
20.05). Sunteţi puţin 
cam distrat si tratati 
cu superficialitate 
chi~r şi problemele serioase, 
ceea ce poate avea consecinte 
nefaste. ' 
rY1GEMENII (21.05-
~ ') <~20.06). Zvonurile care 
1 •l 1circulă la. serviciu nu 

pot constitui o sursă de 
infonnaţie pe care să vă puteţi 
baza. 
RACUL (21.06-~ 
22.07). Este necesar~ ~ 
să vă implicati mair:--~ 
mult în rezolvarea problemelor 
apărute la locul de muncă, cu 
atât mai mult cu căt colegii nu 
reuşesc să facă faţă situaţiei 
dacă nu sunt ajutati. 
--~LEUL (23.07·22.08). 
tir~ 1111 Dacă acţionaţi cu 
1 promptitudine e posibil 

să câştigaţi o sumă 
mare. de bani. Nu vă mai 
pierde~ timpul de pomană prin 
oraş după orele de program! 
Există numeroase treburi in 
gospodărie, de a căror 

VREMEA 
Vremea va intra intr-un 

proces de incălzlre. Carul va 
fi variabil. Vintul va sufla slab 

1 ACTUALITATEA CULTURALĂ l 
CINEMATOGRAFE 

Dacia: Inspectorul Gadget 
(SUA) 9,30:11.45: 14: 16: 19 

M le lonarul 

rAs-

(SUA) 15: . 
Progresul: Salva~ solda

tul Ryan (SUA) 18 

TEATRE 
• Teatrul de Stat prezintil 

sâmbătă, 23 octombrie, ora 

18, .piesa __ .N_C!M __ J&_.,.,._if_.""'. ·.curcă
turi10f$;f/IWIIV~jj:.GQt8ilnilh. 

.-IW{:4~'~:Durtilrli'C.ă 24 

~:!~~:~ ~'un~~e~: 
Dorel Sibii. 

• Teatrul de Marionete . 
prezintă duminică, 24 

In conformitate cu OUG 6311998 şi PE Tn ziua de 
13 noiembrie 1999, va avea loc examenul da autorizare a etectricl&
nilor instalatori gradul 1, 11, III ~ W, precum şi reexaminarea elec
tricienilor autorizaţi până Tn sesiunea aprilie 1999 inclusiv. Inscrierile 
se fac in dela de 11 şi 12 noiembrie 1999, intre orele 8,00-13,00. 
Lămuriri suplimentare privind inscrierile, tematica, taxele de exa
minare etc. se pot obţine de la S.C. Electrica SA - S.D. Ared, 

. Serviciul Marketing. telefon 235.689 sau 237.707 interior 851. 

-- >•• 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editori S.c. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
eCODFISCALR 168193l!eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J02118H6din31 X 1991eCOOSIRUES020956601eiSSN 1220-7489 

R do •fla ti ' ' ' b 1' 2900 Amd, Bd. Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: SJlCRETARIAT- 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE· 280904; 
CLUBUL PRESEI • 280989. 

CoJUiliul de admiuiatraţie1 DOREL·ZĂVOIANU 
(pre~edinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vice
presedinte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdaeioMcf) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (dircclor comercial) 
lelefon 280904; DOR~:L BARBU {contabil-~1) telefon 281797. 

Colegiul ele~ MIRCEA CONTRAŞ {rcdacior-sel); 
AUREL DARlE (sc'-.:n;tar general de redacţii.:) telefon 28UÎ02, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef !'cctic actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN U:RCAN'(scf sCctic politich), telefon 
280943; DORU SAVA (scf!'Celie social-economic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sd' seCtie cu!tură-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), tekfon 
281701; SORIN GHILEA {<cf sectie tineret)' telefon 281855, 
280003: MARCEL CANCIU (~cf sectie foto). telefon 280943; 
NICU COJOCARU (~ !ICC~c publicitate\ tclcfon/tilx: 280904 •. 

Tiparaleaeeutat la lmpa_..., S.C. MEDIAGRAF 5.A. 
Al\AD, str. Feleacalui F.N., telef- ZS090Z. fu: :1509:10. 

··~-:- -. .-

rezolvare ar trebui să vă ocu-
pa~. . 
FECIOARA (23.08-1!] 
22.09). Cu prietenii ŞI ..,. 
colegii de serviciu sau ,t 
de facultate vă 
inţelege~ mai bine decât cu cei 
de acasă, care sunt nemultumiti 
de prestatia dvs. si au tot timpul 
ceva să v~ reproşeze. 

OCHET 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde,._ 
monteaza 
mochetă 
la preturi -

cu o reducere 
de 10-2oet •. 

BALANTA (23.09· 
22.10). Nu este o zi 
favorabilă pentru 
incheierea de afaceri 

profitabile şi nici pentru 
sustinerea de examene sau 
everituale concursuri. 
SCORPIONUL (23.10-

8
. 

21.11). Reuşita. atât pe 
plan profesional, căt şi 
personal, presupune, pe langă 
muncă, ambi~e şi. seriozitate şi 
o doză de noroc. Strădaniile vor 

octombrie, ora 11, spectacolul 
cu -piesa .Albă ca zăpada" in 
regia lui lldiko Kovacs. • 

LANSARE DE CARTE 
SC "PRO LIBRIS" S.A. 

invită joi. 21 octombrie a·.c., 
orele 14,00, ·la Llbrllria Ioan 
Slavici, la lansarea cărţii 
.FILE DIN ISTORIA ARADU· 
LUI" - de ISAIA TOLAN, 
ediţie îngrijită de HORIA 
MEDELEANU şi CĂLIN 
TOLAN. 

~~~: 
chel cu un medalion pe 
care scria Asociaţia

ChinologicA RomAnii '' 
numlirul18.804. Cheile s-au 
gAsit in zona UTA. Cel care 
le-a pierdut asta rugat si 
sune·la numlirul245.301. 

_, 

fi zadarnice dacă sansa nu e de 
·partea dlls. şi ·împrejurările vă 
sunt potrivnice: . 
SĂGETĂTORULPI 
(22.11·21.12). Dove- -
di~ multă .:;iguranţă in 
tot ceea ce intreprindeţi, iar ati
tudinea sinceră şi deschisă pe 
care o adaptaţi face din per
soana dvs. una extrem de 
agreată de către cei din jur. 
e:.., --.cAP R 1 CORNUL 
..-:- -,(22.12·19.01 ). De ce 

~ţineţi morţiş să faceţi 
totul de unul singur - n-aveţi 
incredere in colaboratoni si sub
alternii dvs. ?! Obişnuiţi:vă să 
delegaţi sarcinile şi apoi verifi
ca~ dacă s-a procedat cum a~ 
stabiltt şi ce rezultate s-au ob~-
nut. · 

VĂRSĂTORUL~ 
(20.01-19.02). Deşi vă 
place să vă aflaţi. 
mereu în centrul eve
nimentelor, azi, ·ar fi bine să evi
taţi societăţile numeroase şi 
reuniunile, căci vrArid-nevrănd, 
interlocutorii dvs. ar putea afla 
ce puneţi la cale, lucru care v.ar 
dezavantaja. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Faptul că afacerile 
merg bine nu poate 
decăt să vă bucure şi 

deja va. găndiţi să faceţi noi 
investiţii. O asociere cu un 
partener străin ar putea fi o idee 
bUnă, de~i va fi destul de greu 
să găsiţi unul serios. 

La telefonul dimineţii, 280.944, 
'-'. între orele 9,00-12,00 

• OI. Ştrenga,r.-'f1r6aoi'j·:e,lviio,.Jirai1Srnlte prin -inter-
spune: .Fiul · nostru multu' 
in acelasi locoteneOţi 
Nu înţeleg. din Lipova, 
a-şi motiva să-şi recu-
valabile decât urile furate din 
icale. De ce noa9,tea de 29/30 

Redactor de serviciu 
fi. B. 

--Alo, Ambulanţa! 
In cursul dimineţii da acuti. 1 •·a administrat, 

ieri, ambulanţa a fost solicb .tratament de urgenţă 'li-1 s.a 
tată pentru cazuri destul de prescris o reţetă. 
obi,nuite 'f pentru trata· • Tot in cursul dimrl'l&111' 
mente la domiciliu. d 1 · b 1 zilei e ero, am u anţa a 

• De la, recepţia fost solicitati la domiciliuf 
Hotelului Parc, in cursul 
dimineţii de ieri a fost sotiei~ 
tată ambulanţa pentru J.J., 
In vârstă de 42 de ani. 
Acesta eate un poet chinez, 
care suferă de gastrlti 

l"i L,.F., in vârsta da 20 ani. 
Bărbatul, care suferă ,de 
schizofrenie, a fost trana· 

· portat la-Palhltltrle. 

fi. BUCIARlU 

•.. , 
. ._:·. 

· .. ~ .. 

,-

,. 

-'"·-~~--

........ ~;.::-e PDf-1, TÂRGURl 
Astăzi, este zi de piaţA 

agroallmentarli la Curticl, 
Sebif, Bata, Cermei, Zădă· 
reni, Ghloroc, Săvir,in, 
Secusiglu, SAntana, Târno· 
va, Zibranl, Zerind. Tot 
astăzi au toc tirguri săp· 
tămlnale la Curtici, Sebi,, 
Carmel, Săvâr,ln, Secusi
glu, Zerind. 

~-~ \ a l IL f l 1 ......_ ,1 analize laborator. -r 
• Jl " ;il.. -,,, e CABJNBT 

STOMATOLOGIC 
Alfa", situată la parterul 1 · 

~,-

Mâine, se desfl,oari 
tirgurl sliptimâna!e la,~~u~ 
Şepreuş, Şlmand. · 

'"" Cabinet stomatologic blocului 68, cartierul Alfa, 
telefon Z77644 fi nNoaa . privat, Bd. Revoluţiei nr. 82 -
Farmacie", strada Andrei (vizavi de Biserica Ro,ie), 
Şaguna nr. 15, telefon 948, telefon ZS666S, deschis zil· 
sunt de serviciu cu program nic Intre orele 8,00-12,00 '' 
non-stop. 14,00-20,00. 

e CONSULTA 'fU fl e iNTRERUPERI DB 
TRATAMENTE CU CURBNT 

PROGRAM NON-sTOP· ,.JQ1~ Perimetrul dintre 
e J'ARMACIA DB 

SERVICW 
• In noaptea de joi spre 

vineri este de serviciu, cu 
program non .. atop, farmacia 
"Faraavlt", str.ada 
Dâmboviţei nr. 44, telefon 
274.794. 

Cabinetul "Apollonia", 'Ci-I 'lan, Revoluţiei, Horea.; ... ,~~, 
situat la parterul-blocului Gh. Popa • intreruperile vor · 
din spatele Casei Albe avea maxim 80 de minute. 
(zona GArii), str. Miron VINERI: Perimetrul din• ·, 
Coatin nr. 13, se. A, ap. 1, C R 
tel. 251225, efectueazA tre ri,an, evoluţiei, 

Farmacla "Crai Noa 

tratamente lnjectablle (Intra- Horea, Gh. Popa • intreru· 
muscular 'li intravenos), parila vor avea maxim 80 de 
aeroaoll, E.K.G., ecografie minute. 

De la J noiemlnie, de pe 
Aeroportul Arad mai pleaeă 
doui eurse internaţionale 
Din 1 noiembrie, traficul taxelor aeroportuare In vederea 

internaţional de pe Aeroportul promovării curselor respective. 
International Ared se va supli· Cristian Sallai, purtător de 
menta' cu In că două curse. cuvânt al Consiliului Judetean 
Prtma, Bucureşti-Arad-Frankfurt Arad, spune: .Pe aceasta eale 
şi retur, iar cea de a. doua am dori să mu~umlm domnului 
Sucureşti-Arad-Ancona şi retur. Bruno Tercatln,' reprezentantul 

· Această iniţiativă a fost sprijinitll companiei TAROM la Milano, 
de Consiliul Judeţean Arad, lan- pentru sprijinul acordat in intro
dul Hessen şi Consiliul Regional ducerea cursei Bucure,U-Arad
Lornbardia. De asemenea, s-au Ancona." 
obţinut reduceri substan~ale ale - 'fi,B. 

ANGAIARE 
Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din Remania - AHNR 

- Filiala Judeţeană Arad angajează in convenţie civilă asistent 
program. 
. Condiţii: absolvent de liceu, cunoş.tinţe de limba engleză, 
cunoştinţe de operare PC (redactare text Windows). 

Candidaţii vor depune Curriculum Vitae începând de joi; 
21.10.1999 până marţi, 26.10.1999 inclusiv, intre orele 14,00· 
16,00, la sediul asociatiei din str. Tribunul Dobra nr. 9 (intrare 
pe str. Soarelui). . · • MONICA ANTOCI, 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
aeorda unnatoaret. doltan&t 
~tru depg:aflllv le tenn9n 

11una • 67o/c 

31unl • 70o/c 
61unl - 72o/c 
91unl - 72o/c 
21uni • ............ 

IIEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1 
m ctadit. In olstem 

oo dobAnda anuala • 

22% __ , .. _ ... ~ ... -
................ lui de""""' 

111. H •-(1- lnt"") 
-la-08'ti2NZ2t 

;._",. .·• 

·, '· 

-~ 
' l .. 

' . ''"'j 
1 

·-; .. , 

-- .,. 

., 

. - -

-, 

;1 
. ,fl 
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.,,.., . preşedinte 

. . ~.~~; -.:c:&u:;. ·-- -~~ 
BANCA NAŢIONALĂ. ·· «• 

Pentru gramul de aur de 24K: · i-cA 
pretul cu ridicata - 166.324 lei, . · ._•._. 
iar Preţul de achiziţie - 149.691 • _ 
lei. Preturi valabile ieri.- · .-... 4•-,-.: 

PIAŢA NEAGRĂ - Aur 14 , ;p; 
K cumpărare: 85.000 lei/g, vllri- ). ·· •· "' J 

zare~~c:o-~ I~Vg~umpărare: .. ·~~ 
95.000 leVg, vinzare: 110.000 · 1J ___ :g: . .. ,· - ~ 

,~·~'"' ~;·.,,~ .. ' _.· ·· ... ··· .. : J~ 
· --~-· r-m·re?·· ··-··şt', pt·r±vn*n*1Vârcrtt1 
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Ieri, în urma unei sesizări 
primite la· redactia cotidianului 
nostru. ne-am dePlasat la surur
sala CEC de pe strada Horia. 

Am fost 1ntampinaţi de o 
mulţime de oameni care· de cum 
ne~au văzut au Tnceput să-şi 
spun~ p~surile. Aşa am aflat că 
sunt disponibilizaţii de la Schela 
de Foraj Ză~reni. Şi aşteptau să
şi primească plă~le compensalolil 
pe ultimele luni. 

"N·am primit banU 
din luna iulie" 
Oamenii au inceput sa·şl 

manifeste nemulţumirea cănd au 
fost infonna~ că li se vor da banii 
doar pe luna august, iar pe sep.
tembrie nimeni n-a putut să le 
spuM cănd !Şi vor primi drepturile 
ce li se cuvin. Vă prezentăm mal 
jos cateva opinii ale disponibiliza
~lor. dispara~ fiind de consecinţele 
acestei întaiZieri. 

Bara Virgil - .Suntem disponi
biliza~ cu ordonanţa din aprilie Şi 
nu primim decat banii pe luna 
august. Am fost pl~tiţi la timp pană 
in luna Iulie, dar acum toate s-au 
dat peste cap. Şomajullntărzle Şi 
el, avem familii, avem copii şi nu 
ştim ce ~ le mai d~m de mao
care: 

Zolca Dumitru are 53 de ani 
Şi la aceasta vatstă ·nu ·speră ~ 
mai angajeze dneva . .Am fost la 
Direc~a Muncii şi ne-au spus că 
au primit banii cu intarziere. Dar 
pe mine nu mă intreabă nimeni 
dacă am bani sau nu. Acum am 
rămas fără curent electric pentru 
că nu am avut bani să~ plătesc." 
Cei disponibilizaţi in 
august nu prime•c, 

deocamdată, 
niciun leu 

· Necazul mal mare este ~~ a 

celor care au fost disponibilizati in 
·19 august·deoarece , acestia' nu 
primesc deocamdată nici uri leu. 

.Eu sunt dintre ultimii disponi
biliza~ şi em auzit că noi nu vom 
primi banii pană Tn decembrie, 
ianuarie. Eu am un copil bolnav, 
p8ntru care ar trebui să cumpăr 
medicamenle de 500.000 lei Şi ~u 
am pe ce. Ce să mă fac cu el?", 
spune Apetrei Angelica. . 

Tn situaţia acestor persoane 
se mai află 1ncă aproape 400 de 
foşti salariaţi ai Sdlelei de Foraj 
Zădărerii, fără a-i adăuga pe 
ceilalţi de la a~e sodetă~. 

Pentru a lămuri sllua~ intr-un 
fel sau altul, ne.am adresat fi-. 
lialelor judeţene .ale Instituţiilor 
care se.ocupa de acest aspect 

· "Dacă ar fi bani, 
noi i·am distribui 

imediat" 
Horhat Ioan, director CEC 

Arad: .Banii de la sch~ă au intrat 
şi momentan plătim ordonanţa 9 
pe luna august. Pentru luna sep
tembrie nu am primit bani pentru 
nici o societate. Am discutat cu dL 
Pascu, dar nu rnk> puM confinna 
ru exactitate data la care se vor 
acorda restanţele pentru luna-sep
tembrie. Oricum, ii asigurăm pe· 
oameni câ dacă am avea bSni, 
l-am distribui imediat. Dar nu 
avem. Şi noi nu putem face nimic. • 

"Situaţia este la 
nivel de fa:ră" 

Ştefan Pascu, directorul 
Agenţiei Judeţene de Ocupare 
şi Fon'nare Profesională: .Noi nu 
am primit de la Agentia Natională 
nici un ban pentru diSponibilizati. 
Am făcut solicitări paM in data cie 
trei octombrie, dar nu s-a rezolvat 
nimic. ln judeţ sunt 4.000 de 
disponibiliza~ care se confruntă cu 
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această problemă. Situaţia este 
aceeaşi la nivel de ţară. Avem, 
totuŞi o veste imbucurătoare. Ni 
s-a comunicat verbal de la 
Bucureşti că ni s-au vira! bann, dar 
va mai dura ceva timp până ca 
oamenu să intre In posesia lor.· 

Cam aşa stau lucrurile, şi 
deocamdată spre disperarea 
oamenilor, nu se poate face nirric. 
Totuşi, se pare că Tntr-un viitor 
apropiat lucruri~ se vor regleînen
ta. 

SORitiA AMBRUS 
'·'''" . Foto: ŞT. MATYA$ 

RAZIE, ÎN ARAD 
Cu ocazia _razi ei efectu

ate, marţi, de poliţiştii ară
deni, razie despre care am 
scris in ziarul nostru de ieri şi 
la' care au participat 150 de 
persoane au fost identificate 
14 persoane cunoscute că se 
ocupă cu jocul .alba-neagra", 
care au fost avertizata să 
renunţe la ... ocupaţie. De 
asemenea, un număr de 57 
de persoane au fost depistate 
in locurile unde se practică 

schimburile ilegale de valută, 
care la rându-le au fost aver
tiza te. Şi lor li. s-a pus in 
vedere că dacă vor fi depis
tate, vor fi saricţioante con
form Legii 58/1998. 

Tot cu ocazia raidului de 

marţi, informează Biroul de 

presă al 1. J. P. Arad, au fost 

amprentate şi fotografiate un 

număr de 86 de persoane, in 

scopuri operative. 

Printre ei - patru .,eiTiei. 
cu copilaşii În braţe 

In noaptea de marti spre 
· miercuh, in jurul orei' 1 ,00, 
, poli~ştii de frontieră de la Tumu. 

au retinut 15 cetăteni turd, de 
etniekurdă, se pare. Ei erau 
imbarcati in trei autoturisme 
inmatriculata in Bulgaria, con
duse de trei şoferi bulgari, plus 
şoferul de rezervă, aşa cum stă 
bine la drum lung, destinaţia 
fiind Germania. 

lncerctlnd vigilenţa poli~ş
tilor. de frontieră de la Turnu, 
turcii s-au dat şi ei. .. bulgari, 
prezentând la control paşa
poarte bulgăresti. Cu o specifi
. care: paşapoartele erau false. 

Legat de compone~ţa 
grupului... ei bine, patru femei 
cu cinci copilasi de la doi la 
zece ani in brâte, plus incă 
şase băriba~ (deOarece identi
tatea lor era falsă, pană vinQ. · 
interpretul si se vor face 
cercetările de figoare, incă nu 

,_,se ştie ce şi ciJm cu aceştia). 
Cât despre 1mbiăcăminte ... 

a 

tremurau cu toţii de frig şi de ~ 
nu şi de frică. 

.cetăţenii turci, care au 
Intrat in ţară in cursul zilei de 
marţi, va fi cerceta~ pentru ten
tativă de trecere frauduloasă a 
frontierei, fals Şi uz de fals", ne-

. a declarat dl. mr. Gheorghe 
· Bozga, purt~torul de cuvânt al 
Politiei de frontieră Arad. 

Parchetul urmează să facă 
1neadrarea juridică şi pentru cei 
patru cetăţeni bulgari. Pe lângă 
asta, mai trebuie stabilit pe 
unde şi .cu ce fel de acte au 
intrat turcii pe teritoriul Ro
măniei. 

Reamintim ·că, Tn ultimele 
10 zile. politistii de frontieră ară
de ni au re\inut trei grupmi 
numeroase: la Nădlac au fost 
prinsi 25 d& cetăteni din 
Bangladesh, la Curtici, :mai 
zilele trecute, 1ncă nouă turci, 
plus cei retinuti in noaptea de 

.. marţi spre mierCuri. . 
ti.OPREAtl 
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POLIŢIA! 

PE 
SCURT 

• In urma m~surilor spec~ 
fice ,Tntreprinse, a fost depistat Şi 
este cercetat in stare de liber
tate, Marcluc Vasile, 39 de ani, 
din Horia, care a pus in drcul~e 
pe drumurile publice un tractor, 
fără a poseda permis de codu
cere. 

• Poliţia 1-a identificat şi 
1ncarcerat pe Păcurar Sorin, 27 
ani, din Şeitin, cunoscut cu 
antecedente penale, care are de 
executat un mandat de 3 ani de 
inchisoare pentru furt. Aceeaşi 
soartă a avut-o şi Loghln 
Neculal, 28 de ani, din Vereşti, 
judeţul Suceava, car:e are de 
executat un mandat de 3 ani 
Inchisoare, pentru săvarşlrea 
infr~unii de vătămare corpo
rală grava. 
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Coeficientii de salarizare pre
Văzuti· in Hoiărîrâa Guvernului 
nr. 3'6411999 exprima valori 
maxime şi sunt orientativi, in 
funcţie de cifra de afaceri şi 
numarul de salariati ai societatii 
comerciale respective, si negO
ciabili prtn contractul incheiat cu 
adunarea generala a actiona
rilor, informeazil purtatorul de 
!'lJVint al Guvernului, in replica la 
afirmatiile deputatului taranist 
Vasile' Lupu, care a a'preciat 
drept excesiv nivelul salariilor 
directorilor de societati comer- · 
ciale şi de regii prevaztrt in actul 
nonnativ menţionat 

Vicepreşedintele PNŢCD 
Vasile Lupu a declarat, intr-o 
confertnţă de presa, ca va cere 
parlamentarilor ţăriloişti să se 
disocieze de "jaful public" legife
rat de Ordon·anţa de urgenţă 
privind administrarea societa~lor 
comerciale cu capital majoritar 
de stat. companiilor naţionale şi 

regiilor autonome si va solicita 
Guvernului să reVină asupra 
aoestul act normativ care institu-
ie "nişte salarii sfdătoare" pentru 
directorii, presedintii si membrii 
comisiei d"e' sel6ct'ie a ma-
nagerului unic. ' 

Salarjzarea administratorilor 
societaVIor comerciale de stat şi 
ai regiilor autonome este regle
mentata prin Ordonanta de 
Urgenţa 49/1999 privind admi
nistrarea companiilor si a soci
etăţilor naţionale, respQctiv prin 
Hotărirea de Guvern 
nr.364/1999, privind normele 
metodologice pentru incheierea 
contractelor de administrare a 
co~paniilor şi a societaţilor 
nationale. · 

' "Primul mlniSII'U regretă ca 
aceste deciaraţii nu au fost pre
cedate de o consultare a factc>
rilor guvernamentali care au initi
at cele două acte normative,. eu 
alil mai mult cu cit 5unt colegi de 
partid cu domnul Vasile Lupu. 

Această lipsă de consultare a 
generat o lnlerpeetare complet 
eronată a celor do~ă acte nor
mative", se precizează in· comu
nicatul Guvernului. 

Obiectul Ordonantei de 
Urgenţă 49/1999 il constituie 
unfficarea cadrului legal privind 
administrarea societătilor comer
ciale şi desfiinţarea cOnsiliilor de 
administraţie, care in unele 
cazuri ajungeau pină la 13 per
soane remunerate. Tn plus, se 
introduc contractele de adminis
trare care prevăd drepturi şi 
<ibligaVi ale administratorilor. 

lndemnizaţia membrilor 
comisiilor de Selecţie a adminis-

' tratorilor poate fi de maximum 
40% din actualele indemnizatii 
ale directorilor generali ai soci
etatilor respectve. In plus, FPS 
pcxite sa participe cu membri iri 
aoeste comisii la maximum20% 
din societălile comerciale cu 
_capital majoritar de stat, respeO- . 

tiv acele societăti comerciale 
care se află ln portbfotiul sau. 

Prin aceste acte normative 
s-a urmăsit reducerea cheltu
ielilor societatilor comerciale cu 
Salarizarea niembrilor consiliilor 
de administra~e şi condi~narea 
indemnizaţiei de performanţele 
economice ale societătilor co-
merciale. • ' 

Mai muH, in functie de rezul
tatele economice s6mestriale, 
acestor indemnizatii li se aplica 
un coeficient de i-educere de 
pină la 50% sau- chiar rezilierea 
contractului. Aceasta indemniza

-~·· care se acordă administra
torului, are acelasi cuantum 
Indiferent daca administratorul 
este o persoana fizica sau 
juridica, singura sau in asociere. 

Totodată, aceste acte nor
mative au fost analizate in deta
liu cu cele patru confederatii 
sindicale care·au agreat in lotab
tate prevederile celor două acte 
.nonnatiye. 

I..J(;i.\ (~1.\)JJ•Jf)NJJ .. f)Jl·· 
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III •.... • .. , .. 
· F.C. Porto - Real Madrid 

2-1 
Molde F.K. • Olyl'tlpiakos 

Plreu3-2 · 

•~~~----âll l~L .~ ... .-Jt. ·.-.<.w 
Glasgow Rangers 

P.S.V. Eindhoven 4 -·1 
Valencia 

Miinchen 1 - 1 
Bayern 

Astăzi se decide 
' 

pr~ul de referinţă 
al energiei termice 

[Gri1Ji'1! 
Spartak Moscova 

Girondins Bordeaux 1 - 2 
Willem 11 Tilburg - Sparta 

Praga 3-4 

·, : IGilf''lfm - p .. !!11 . 
'Hertha Berlin - A.C. 

-Milan 1-0 
Galatasaray J•stanbul • 

Chelsea Londra o • 5 .. 

INVIS\ATIE 

Duminică 

MINISTRUL MARGA 
PARTICIPĂ LA UN. 

DEPONENTII DE LA BANCA 

Guvernul va decide in şedinţa 
de joi preţul na~onal de refertrttă al 
energiei termice, care va fi de 
230.000 lei/Gcal, a declarat 
miercuri ministrul lndu"strieLşi 
Comerţului, Radu Beroeanu. 
· "Acolo unde centralele produc 
sub acest ~reţ cetăţenw vor plati -
preţul respectiv. Acolo unde cos
tunle depâşesc preţul naţional de 
referintă, Intervine solidaritatea 
socială' şi cetăţenii. vor primi alu· 
toarele stabilite de Guvern"; a pre
cizat Bereeanu. 

Cu ocazia aniversării a 55 
de ani de la eliberarea uliimei 
palme de pământ românesc 
(Oraşul Carei) de sub- jugur · 
hoardelor nazisto-hortyste - 25 
octombrie 1944, fiind declarata,' 
prin Decret Prezidential, Ziua 
Armatei Române - o..Qanizaţiâ 
Judeţeană Arad a Uniunii 
Nationale a- Cadrelor Militare in 
reZervă si in retragere dirf 

. M.Ap.N. invitt'l cadrele militare . 
in rezervă şi retragere di~~ 

·M.Ap.N., M.l, S.R.I şi autork 
latea judecătorească să par
ticipe la aceste manifestllţii 
organizate de Cercul Militar, in 
ziua de 22 <icl<irTlbrie 1999, ora' 
14,00. ln ziua de 25 octombrie 
1999, se vor depune <;oroane 
de flori la monumentele ridicate 
in cinstea ei'oilor patriei. Datoria · 
noastră, a cadrelor miliiare in· 

- rezervă şi în retragere este să 

V f V 

AGRICOLA PRIMESC ASIGURARI 
Deponenţll de la Banc;~ 

Ieri, o parte a· Comisiei paria
- mentare de control a activitătii SRI, 
condusă de catre vicepreşedintele 

, Ovidiu Pelre$Cu • deputat PDSR • 
a efecb.Jat o vizită la Arad. Cum tot 
in cursul zilei de ieri a fost prezent 

_ . _ la Arad şi Miroea Gheordunescu, 

SIMPOZION ÎN ARAD 
• Agricoli! sunt asigura~. pa perioa

da desfăşurării procesului de 
restructurare şi privatizare, in pri-
vinţa integrită~i sumelor depuse şi 
a dobinzilor cuvenite, afirmă 
Consiliul de Administratie al BNR. 
ca reacte la retragertle' de fonduri 

· • adjunctul şefulpi SRI, pe d~erite 
• canele circulau diferite zvonuri 

referitoare la unele schimbări sau 
'confirmări pe funcţii. Deputatul 
Petrescu a infirmat zvonurile, 
spunându-l'le ca a fost o vizită de 
rutină, in scop de informare asupra 
activitatii SRI-ului arădean. 

DuminicA, 24 octombrie 1~. 
orele 10,00, se deschide la Arad, in 
Aula Facultăţii de Drept, B-dul 
Revoluţiei nr. 94, Simpozionul 
,.Locul invăţămantulul preuniver
sitar particular in cadrul reformei 
aistemului educativ romanesc". 

Vor participa: * ministrul 
Educaţiei Naţionale, ANDREI 

· Tr)regis(rate, miercuri, la filialele 
Băncii Agricole, situa~e determi
nată de apari~a in presă a unor 
informa~i privind intrarea băoolin. 
administrarea specială a BNR 

, . · lnafară de Arad, comisia a mai 
fost • in cadrul scurtului turneu·- in 

. MARGA; • rectorul Universită~i de 
Vest .Vasile Goldlf Arad, Aurel 
Ardelean;, • Comisia de Evaluare şi 
Acreditare a Tnv~tămantului 
Preuniversitar; • mana9erii ~colilor 

,J>Wticulsre _din partea de vest a jării. 

"ln şedinţa Consiliului de 
Administraţie al BNR nu a fost 
piJsă problema administrării spe-

- ciale a Băncii Agricole. De altfel 
realităţile din această bancă nici 
nu Impun o astfel de măsură. Este 
regretabil <?~. in goana dupâ ser>-

. _ .• judeţele Bilor şi Cluj. ' 

DO!tO SlrtfiCI 
-c • ·-· SII110H TODOCA 

TVR1 
7,00 Matinal national 
9.00 TVR lasi ' · 
10,00 Cafc Corso- n:L 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,00 Lumea dansulUi -
rei. . -
13,00TVRTimi..,...- · 
14,00 Jurnal .' 
14,15 Cibcrfan . 
14,:10 D<stinul tliiCi ""'i
un• 
IS,OOCcnvicţuiri . 
16,00 Pentru dv., tkiom
nâl 
17,00 La tdcfon, .muZica 
popularii! 
17,25 ea.a mea . , 
17,55 Tragerile Loto 
18,00Corcct! . -, 
18,05 Jumătatea ta 
19;00 Avanp10111Îelă Stiri 
19 ,OS Amintiri ~i.n' sc
colul20 
19,10Suaset--q>-
554 
20,00 Jurnal • Mctco- • · 
Sport 

TVR2 
_-7,00 TVM. Telematinal 
8,00 Desene animate • 
8,50 Emisiune pentru 
copil ' 
10,15 Umbl straina: ger
mană 
10,40 o fa'nllle ciudată • 
rei. . 
11,10 Desene animat~~ 
12,00 Alfa şi Omega 
13,00 Un cantec, o 
glumă... -
13,10 Mstere şi minuni 

_ 14,00 EmiSiune in limba 
germană 
15,00 Desene animate 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 5anta Barbara - s. 
17,30 Portrete In 
ecvaforte · 
18,00 Soldatul necu
noscut· ultimul episod 
18,50 Ştiri bancare 
19,05 Marile voci negre 
19,55 Vldeocllpuri 
20,10 Cinematograful de 

_arta: S-a intAmplat 
mAine - comedie, SUA, 
1944 

PROTV 
7,00 Bună dimineata, Pro 
1Vealtiu! ' 
10,00 Tiai.- fiMIIIIIplt • 
n:L 
10,45 Dreptul la vlaţi • 
dmmă,SUA,I996 
12,35 Royal Coaadlaa Alr 
Force-s. 
12,55 Stirile ProTV • O 
propoziiic pc zi • 
13,05 B8bylon 5 • S. 
13,50 Ani de li<eu • s. 
14,15 Miracolul Haereţll • 
s. ~ 

14,45 Familia Bandy-"' 
15,15 Aripile pasluaH- s. 
16,00 Tlniir jl nellnlfllt • 
cp.859 . -. 
17,00 Stirile Pro TV • O 
propoziÎie pc zi · · . 
17,15Stirilc..Pro1V Alad 
17,30 RosaUnda -cp. 40,41 
• Extragerea cărtii poştale 
"Te uiti si câ...tigi''' ' 
19,30 Stirile Pro 1V • 
20,00 Stirile Pro Tv Arâd 
2Q,30 In pat tu dDfm_. -
thriller, SUA, 1991 
22,25 Slirilc Pro 1V - . 
22,30 'chestiunea zilc;i, cu 
Florin CiJincscu 
23,30 Stirile Pro 1V • Profit 
• O prOpozi~e pc zi . 

TVACASĂ 
7,00 Maria- s . 
6,50 Acasă la bunica- rei. 
7,00 Renza fi Adriana • 
s. 
7,50 Prei:iosa ·rei. 
8,40 Căsuţa poveştilor -
rei. - . 
9,15lnger salbatic- s. 
10,10 Lanţurile Iubirii· 
rei. 
11,00 Dragoste ti ....... 
• reL · 
'1'Î,50 SAnga cln dngele 
meu· rei. 
12,35 De vorbi cu 
Dumnezeu U • rei. 
14,15 Nimic personal- s. 
15,00 Viaţa noastri- s. 
16,00 Preclosa • s. · 
17,00 Desene animat~~ 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 Dragoste fi putare 
-s. . 
18.20 Acasa 1a bunica 
18,30 Re~ " Adriana -
s. ' 
19,25 Vremea de acasă · 
19,30 Lanţurile iublril-s, 
20,20 Somn uşor! 

. zaţional, se transmft informaţR dis
torsionate, care dclunează sis-· 
temului bancar şi fac deseivicii 
publicului", se arată intr-un COIOO
nicat al CA al BNR. 

El $pune că la stablfoea preţu-

:s:ri~:=s;,.:n;.:,: 
centrale. 

Tn general, intrarea unei bănci· 
ln administrare specială a BNR 
este percepută negativ de către 
depunătorl, care nu au uitat de 
experienţa Ba'ncorex. · 

<;::onsiliul de Administra~e al 
BNR a luat In dlscu~e evoluţiile 
recente din activitatea BănCii 
Agricole. "Analiza a reliefat faptul 
că procesul de restructurare se 
Incadreaza In parametrii stabiliţi, 
iar activitatea băncii este in curs 
de imbunataţl.r~·, p~izează · 

' Pentru sprl]ininea familiilor cu 
venituri reduse, ale clirdr loa.Jinţe 
sînt racordate la sisteme centra
liza.te de fumizare a energiei ter
mice, pentru suportarea cheltu
ielilor suplimentare determinate de 

participăm la această cere- ·_ 
manie, care s~ desfăşoarâ · 
incepând cu ora 9,00 in Piaţa 
Avram Iancu. · · 

· aeşterea conşumului de energie 
termică in sezonul rece (1 noiem
brie • 30 martie), autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
acorda acestora un ajutor bănesc 
lunar, in Junete de venilul mediu 
net Pe rnernbtU de familie,. ...... __ .,, 

·- Pre,edintele 
Organizaţiei Judeţene Arad_ 

a Uniunii Naţionale a 
Cadrelor Militare în rezervă 
fi in retragere din M.Ap.N. 

Col (;r) Coastantbl Fâeea c;:ornunicatuf. · 

ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Dîmincata dcvrcmc 
10,00 Stiri ' . -
10,15 tolivla de aur- s. 
11,00 Inspiraţia Carollliel -· 12,00 Baywatcll N1gl!ll - s. 
13,00 Stirile amiezii · 
13,15 VIItorul iocepaoul • 
~· 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria- cp. 121, 
122 ... , ' .. 
17,00 Stiri . ' 
17,25 'Elena,- .Uţa-""ea - · 
cp. 110, III 
19,000bscrvator <. .....,~ 
20,00 V1P. cp. 8 
20,50 Alr America- cp.-8 

. 21,40 Brigada mobill 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tuei Show 
D,OO Minulul Zao -
0,30 Şoimii ':' -drami, 
Anglia, 1989 · · 
2,00 Observator- rei. 
2,30 lnspln~a Carullnd - · 
rei. · 
3,00 Eleaa; viaţa mea! -
rei. -
5,00 Doliu· s. ' 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show 
8,00 Dimineata cu Prima -
12,00 Nadme .ohow 
Despre problemele de cuplu 
cu Nadine, rei. 
13,00 Politica de miine-
rei. 
1 S,OO Via'a in direct. 
Rizvan Tucaliuc vli pro~
·nc să trăiti viata ,,in direct ' 
16,00 Foi:us ' 
16,15 Celebri oi boptl-s. 
17,15 Nadinc Show 
18,00 Focus • Sport, Mctco 
18,55 Clip Art 

· 19,00 Românie, RomAnie ... 
19,15 Karaoke Show. Cu 
Cristina Ticală si Marius' ' 
Ridmănăsfcan ' 
20,00 FiiiÎl artistic 
21,30 Apel de urgcntlo cu 
Marian Stan 
22,00 Romănic, Românie::~""-. 
22,15 Focus . 
22,45 Revista presei. 
Principalele evenimente ale 
zilei in presa de azi ' 
23,00 Politica de mâine. 
Moderatorul Dan DUmitru 
si invitatii sii discută despre 
Viata politici mmâncasci 
1,00 Film artlstk . 
2,30 Focus • rei. 

TELE 7 a. Dl'i IS.IOLouGrant~s.-
7.00Stiri ~ 18,55Pariu1Trio . 

7• 10 '-·'"-;,.."".R~ 19,00~de~-~ 
DlU1II :-""' __ ....,., Wl-- 20,00 ActUalitatea Tele 7 . 

9,00 Lou Gnmt~rill . 20JO DOCumentar 
IO,OOStiri _· _ , 21,00[)intresuiede._ 
l0,30DintreSUfe~ziwe_.ICI. 21,40Pariu1Trio ' ·. 
ll,tollenick-!d. 21,45Wo -

' ' • ..-.~-y 

TVARAD 
· 8,00 Stiri TV A • rei. 

8,30 Ctub T-rei. 

~~~A~~~ţuri- rel0 , 

10,10 Colivia de. aur
s. 
11,00 JnaplraJIIJ Caro
unei- s . 
12,00 Baywatch Nlghts 
-S; 

13,00 Stirile amiezii 
13,15 'viitorul incepe 
azi-s. 
14,00 Esineralda -.s. 
15,00 Luz Maria - s. · 
17,00 Ştiri -
17,25 Divertisment . .-
18,20 Anunţuri 
18,30 Stiri TvA 
19,00 Observator 
~ioo Fiţi cu ochJi pe 

21,20 Anunturi .:C:'"' 
21 30 Stiri TvA .' ... ' 
22:00 6bilervator 
In continuare programul 
este identic cu cel al 
Antenei 1: . 

HBO 
10,00 Detectivul 
Fantomi - comedl~. 
SUA,1997 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderl'a p.ro- . 
gramului -

;:~ :.r: ~:-film 1 
11,00 Stirile lntersat 
11,30 Dulce ISpită - s. 
12,15 Comorile lumii 
12,30 Micul geniu • 
film 
14,00 Forţele speciale 
deelita - · 
15,25 Aventurieril 
15,45 Joia bănăţeană 
17,45 Emisiun·e in lb. 
maghiară 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Dulce Ispită- s. 
20,05 Mistere, farmece, 
miracole . 
20,30 MicrOb-- emisi· 
une sportivă in direct 
22,00 Holocaustul 
roboţilor- film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 inchiderea ptpgra
mului 

thriUer, SUA, 1996 
19,00 CopaCI!!- dramă, 
SUA, 1999 

:- t 

20,40 Fotbal: Steaua 
Bucu...,U - West Ham, 
indi~ · · · 
22,05 T catrul National de 
Televizi-une pfezintă: 
...Doamaa ministru" de 
Branjslav Nusici. Cu 
Mariana Mihut: Dorina 

. Lazăr, Dorcf Visan, 
Virgil Ogiif!nu - utilma 
parte 

21,35 Festivalul Naţional 
al lnlerpreţilor canteculul 
popular .Maria Tanase•, 
Craiova1999·111. 

0,00 CrimlnaH$111- s. 
l,OOStile ProT\1 .. 

20,30 Inger salbatic : s. 
21,30 sange din sinJiele 

12.15R"'"'f'etTelc7-nol 22,00Lin;.mdi '· 
12,45 24<fin 24-reJ. 23,00 Demck·L 12,00 Cell>atarll- COITI&

die, SUA. 1992 

20,30 Crimlta nr.1.600 
- acţiune, SUA, 1997 
.22,15 Doui zile In Los 
Angeles - acţiune. SUA, 
1996 • 

~-~--- ,_ . -~.' •. "'1.·.-

·-:·' -.. ;:. ' 

-:' -~!~' ·-~,~-- ~-
,.., .. 

. ,..: . ~ ' 

·. '.· -.:, 

23,3$ Jumalul dc_Dooptc -
23,50 Punct ochii _ 
0,50 Rock la· miezul 
nopţii 
r .so Pariul tri6 

·1 .. 

22,35 Time Out .. · 
23,20 Maiestria tinerilor "._,.. . 

23,40ln.~
telor 
0,30 1VM • Mesager · 

1,30 thcstiunca zilei - rei,. 
2,30 Cine-I j<ful? • s.. -
3,00 Accaplllco Heat- s. 
4,00 Poltergelst." · 
4,45 Babyl<>n • n:l. 
5,30 Suflet de femeie. s. 
6,15 Aripile paslunh- n:t 

RADIO PRO FM (9Z,1 Mlb) 
1},00 ~ S 00-PRO FM BY NIGHT ~ 

meu-s. ~ 

22,25 Vremea de acasă 
22,30 • Perry Mason: 
Crimă in, lumea cosme-
tlcelor - acţiune, SUA, 
1992 

__ , ,,_· 

\ _-., 
.... ;'.'F;.,;.~~:'"--· 

~·· 

• . _, .·. 
;.:~ . - --~··\·~;c ,)O • 

,;_ -~-v~ . 
.. ..• 

·: 1 .... .. 
.... 

-·~·' 

13,15 Drumuri ~amintiri O,OOStiri 
- rei. . · . 0,30 Ot;a H - emisilUJC dD con-
14,00 Medki la datorie- iL" fcsluni · 
15,00 Stiri 1,35 Tdcshopping 
15,15~Mcridi.l ..... 2,00ActualîtalcaTde7-iel:· 
16,30 O sinpri ~-~ - -.. 2,35 Docummtv- reL 
17,300ocumcntat- .:i."":<· - 3,00Mediciladalorte~rd. 
18,00 Ştiri · . ' .,. . · "' 4,00 linia îhl!i • rei. 

R,t!O Cân mi liuta~ ~ muzicl JIOPUI!d- . 
9,00 Alo, tu alegi! · · · · 
11.00 Cafaua de m:e 
1 1,00 La po'1ile donllui>-il\uDc4 ]!01lllfaoi: 
13,00 FM--ul de prinz ' 
14,00 Om bun -muzică rolk . 
15,00 A- ............ - IDU2iCII·]IDilUiiri ,; 
dedicitlii muzicale · ' 
16.,00 Dupil palllru J>: ,. , 
IB,fMI Tdefooul cu butoue - . ·: 
19,00 La Mulţi Ani!· cJedica4ii muzicale. 
20,00 CUM QOIIStnl. , 

lt,OOSueta .;:uMar- talk.sbow 
23,1)0 Asculti fi tu. . 
0.0092,1 insomnii! 
2,00 Noctum11 muzicali 

-~''-

13,45 Ollver Twlat -
dramă, SUA, 1997 
15,15 Craaturi1e • honor,' 
SUA,1994 
11,15 Turbulenţe -

TV1l 
INTERNATIONAL· 
21,30.5-a Tntămplat.. azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Vox popuH 
21,45 Avocatul vă 
răspunde 

ATOMICTV 
7,00 $elector 
10,25 Rcacror • rei. 
10,30 Atomic Cafi! ·rei. 
11,00 Aton)ix cu Jna- rei. 
14~00 Interactiv 
15,55 Rcactor 

. 0,00 The ChlppeOOaies 
1,00 Oentiotul 11 • honor,. 
SUA, 1998 

· 22,00 Jumal 
22,40 Rornant filra fri111-. 
tiere 
·23,40 Scena. Emlst..,e· 
de adual'ltate iealrală 
Îl, 10 Descoperă Romania 
0,40 BijUterii muziCale 

16,00Melrop0Jis·,id. .. _,. 
17,00 Sclccl<>r · • · 
19,00 Atomix 
21,55Rcaclor 
22,00 Hai Hui ~ I:Cl . 
12,30 South Park -d a. 
23,00 Klub Bizzar- rei. · 
0,00 lnsonmia 
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BASTONUL MAJORULUI 
ŞI PIXUL ZIARISTULUI 
Lucrând pe şest, in lipsa ·este nevoie de libertatea pre

ministrului Dudu Ionescu şi sei. Cel pu~n la modul OJ!clara
dându-i cu .flit" preşedintelui tiv. Chipurile, pentru a sări in 
Emil Constantinescu, un grup ajutorul presei, mai multi sena
de specialişti din Ministerul de tari s-au gândit că este nece
lnteme (din lotul celor 15000) a sarâ de urgenţă o Lege a pre
elaborat un proiect de lege care. sei. Aparent, aceasta ar fi 
prevede inăsprirea pedepselor menită să-i apere pe ziaristi de 
pentru ziariştii care(::""' ~epresaliile Puterii 
indrăznesc să aten-· a~e;~ "vizate de călre con
teze la integritatea07 ~ deieri. in realitate, 
.sfintei instituţii a bas- ~ -" legea nu ar face 
tonului". Trecăndu-i pe decăt să ingrădească 
ziariştii recalcitranţi in. rândul libertatea de exprimare. cel 
escrocilor, violatorilor şi pro- care are .painea şi cuţitul· 
xeneţilor, iniţiatorii proiectului putând s-o interpreteze după 
au invârtit o sumă de cuvinte bunul plac. Ca orice lege, va 
precum Tn reţeta dadaismului şi prevedea şi san~uni pentru cei 
au scos la iveală un text care care p incalcă. Mai mu~. ziaris
prevede că orice luare de po- tul care .a fluierat in biserică" 
ziţie a ziariştilor impotriva se va afla in postura de dublu 
coruptiei din Ministerul de acuzat: o dată ca ziarist si o 
:Interne constituie un delict de dată ca simplu contravenient. 
presă. Ziaristul care are de Va fi pedepsit atât ziaristul, căt 
gând să ,.sară la gâtui" putemi- şi cetăţeanul care a ir1călcat 
cilor zilei va trebui să se asi- prev,ederile Codului Penal. In 
gure <!In timp că va avea pe atari condiţii, bastonul majurului 
cmeva care să-i trimită chiftele va sta drept şi ameninţător, ca 
cu praştia printre gratii. Rea~a · un semn de e~clamare in faţa 
liderilor de partid a fost destul pixului timorat. · 
de promptă, to~ considerănd că SIMIO" TODOCfl 

O SOLUTIE FIREASCA 

- D-le preşedinte, in timp 
ce ·unele partide aflate 
astăzi la putere scad în 
preferinţele electoratului, Iar 
altele se sparg, UFD-ul fi
gurează pentru prima dată 
In sondajele de opinie .... 

- .lnţeleg întrebarea dum
neavoastră. Această crestere 
a noastră are mai rnulte moti
vaţii. In primul rând, cred că 
societatea românească 
reclamă din ce in ce mai mult 
o dreaptă auten~că. O dreap
tă naţională ... 

- Totu,l, inclusiv actualii 
guvernanţi promovează o 
politică de dreapta. Altfel 

-~~~~t#"~=,~~Vi=D~ 
. . . -• --"· .a··•·•"-"""• ·-·--·· •·••••*=- c. •... c~-·~·"····~·-~-""""·••=·-~--= spus, drepta nu a lipsit nici firească: Uniunea Forţelor de naţională şi pentru pro-

până acum de pe e'ichierul Dreapta... movarea capitalului autohton. 
politic... - Sunteţi doar un partid. Nu liderii. momentului sunt 

- Tocmai aici este proble- De ce vorbiţi despre o importan~. ci .ideea ... 
ma: nu toate partidele câre-şi Uniune? -Cum staţi-în judeţul 
agată de gât pandantul - Dlntr-u.n calcul politic Arad? 
dreptei înseamnă că şi pro- elementar. Pe actuala "secenă -Stăm bine! Pe lângă fap
movează o politică de dreap- politică există foarte mulţi tul că la nivelul municipiului 

·ta. Din nefericire, actualii oameni de dreapta, oameni suntem curtati, uneori peste 
guvernanţi au promovat un care ar ti păcat să se piardă aşteptările noastre, in cee~ ce 
adevărat mozaic politic şi ~oar de dragul' unui priveste judeţul căutăm să 

. nicidecum o ofertă a dreptei. ataşament care· i-ar compro- peneirăm Tn cât mai multe 
.In 'conseGinţă, au eşuat la- mite. Noi le-am oferit o supa- localităti. 
mentabil. Noi am înţeles acest pă onorabilă: .o alianţă o uni- - Ne puteţi da exemple?. 
lucru cu mult·timp în urmă şi une, un _creuzet al dreptei '-Sigur că da. La Hăşmaş 
am preferat să ne retragem româneş~... avem una dintre cele mai pu-
atât din CDR, cât şi de la - N_umai că liderul Pl!r· ternice organiza~!: Jula Aurel, 
guvernare.- . tldu.luo d-voastră este un Ioan Florin Dudas si Pavel 

- N-aţi do;> rit să vi român ... armean, Mă refer la Mihoc conduc această filială 
asumaţi e'ecul? · dl. Varujan Vosganian, lider care insumează peste 70 de 

_ - Nimeni nu doreşte să-şi care .cu greu s-ar putea membri de partid. Iar dacă vă 
-incarce biografia cu eşecuri, impune ca fiind mai catolic ofer-ca exemplu Hăşmaşul, 
dar noo ne-am convins -de tap- decât papa... . asta. inseamnă că localităţile · 
tul că astăzo __ nu se p~o-.. . - Suntem con~tlenţo de ·importante ale judeţului sunt 
movează. o pohtocă autentocă a~este acuze, dar ţon să pre- . deja .organizate: din punctul 
de dreapta. (:u _alte cu~onte, cozez faptul că pr~şedont~le nostru de vedere. Acest lucru 
am preferat sa părăsom ~ nostru se comp?rta _mao bone · ne Tndreptăţeşte să privi<n cu 
coaloţoe eterogenă şo decât mulţo pohtocoe_no care se incredere alegerile locale. 
nefirească, preferând să ofe- declară româno ... Dar, doncolo DO~U Sl"fiCI 
rim electoratului o solu~e cât de lideri, partidul. nostru s-a Fot V MUsra 
se poate de omogenă şi de exprimat ·pentru o politică o: • ....., 

"Riscăm să dispărem 
de pe hana lumi il" .; · 

DEPUTATUL mus GHEORGHIOF NU ŞTIE CE 
· . · ~; SE PURECE ÎN PROPRIUL PARnb · ·'·: ·· · -

" " ·' 
•Parlidul Naţional Rom§n lansează ,.un apel disperat" către toţi românii 

din ţară !ji din lume: ,.dacă nu ne unim; dispăreml" •incotro apucăm?". se 
Întreabă Teodor Mara, Pre!jedintele PNR Arad. ,.Am ajuns În impas ... " • .. fn 
patru ani, populaţia României se va reduce cu două milioane de locuitori." 

Dacă tăcea, dl. deputat Tltus Gheorghlof flloscţ rimânea Pentru că ne scrie dl. deputat 
.Convlmjoi de profesionalismul colectivului redacţional al ziarului pe ;are cu succes il conduceţi, ~fost miraţi 

ieri, 18 octombrie 1999, citind la rubrica Politică din ziarul dumneavoastră, o 'tire care pe lângă ca nu a fost sufi
cient veriflcată, transmite către locuitor11 Aradului o lnfonna~e nereală,. cu efect de a induce Tn eroare pe cititorii 
ziarului 'i de a denlgra imaginea ministrului Valeriu Stoica. Această !ltire prive,te o presupusă intalnire a dt. 
Valeriu Stoica, ministru de justiţie in Guvei'nul României, cu omologul domniei sale din Guvernul maghiar. 

Conferinţa de presă 
organizată ieri de către 
PNR Arad s-a axat pe 
ideea "Apelului făcut de 
către această formatiune 
politi.că către toţi românii· 
din ţară şi din lume. .. 
. ,,Prăbuşirea biologiCă 'i materială a neamului 
românesc este lnsoţită 'i 
de prăbuşirea lui morală" 
- avertizează Teodor Mara. 

ajuns un popor fără 

trecut (vezi manualele de Teodor Mara: .Nu 
istorie), fără prezent (vezi avem argumente pentru a 
.,traiul" cotidian) şi fără contrazice aspectul religios 
viitor, (vezi incertitudil)ile; al. graniţelor, darcl'edem 
Integrării)." · ·· : · • ' Europa n-ar fi decât o 

Confonn datelor statis-. jumătate de continent fără 
tice, până in anul. 2003, zon~ ortodoxă." · 
populaţia României se va O a doua întrebare a 
reduce cu două milioane noastră s-a referit la .,af;r 
de locuitori fată de anul cerea manualelor 
1999. · şcolare';: este, sau nu." 

Aşa stând lucrurile, .vorba despre un furt în 
România riscă să dispară . toată .regula? Ne-a răspuns 
.ca stat (Teodor Mara). dl. loniţă: .,Nu este. un furt 
.,Asta • ne declara dl. dovedit. Pornim de la 
Costel Buzatu - în prezumţia de nevi· 
con.diţiile in care la novăţle ... " 
guvernare se află două Ultima noastră înto•bare 1 
partide care-şi zic a vizat posibilele aliante ale 
_naţionale" (PNŢCD, PNL). PNR: .,Nu le excludem, 

+ ++ dar nici nu le căutăm orl-
lntrepările noastle au· d i · · â d " un e .Ş oroyoc n ••• 

-vi~at, evident, tema pro- . (<;:ostel Buzatu). 
puSă: .,Sunt sau i1u 
graniţele răsăritene ale DO~U Sl"fiCI 
E;uropei religioase?" · Foto: ŞT. MfiTYfl~ 

· Cunosc pozi~a dumneavoastră faţă de deontologla profesiunii de ziarist şi de aceea rugăm a corecta naacfe.. 
vărul din ziarul de luni, prin rec~.:~noa,terea _celui care a emis 'tirea, că a fost dezinfonnat şi că printr-o greşită ana
liză a ftirii, a Introdus-o în coloanei<> ziarului; revenind astfel asupra erorii in cara a fost pusă opinia publică din 

'Arad: '"-· · - · · . · . ·. 
SperAnd in continuare în buna colaborare dintre filiala Arad a.PNL şi dumneavoastră şi membrii colectivului de 

redacţie al ziarului, vă dorim in continuare un că! mai mare tiraj al ziarului «Adevărul•." · 
Ne milăm la r.lhdul nosbu că ceea de.bun simţ. Şi anume j:a, fiind pus deputat precum· sunt ziariştii de la 

ce ştie·o ţara Tntreagă nu ştie deputatu! intr-o situaţie delicată - generată de .Adevărul". Şi asta fără falsă mo
T. G.heorghiof. De . unde se ·proprii le-i demersuri fn legătură cu destie.ln ceea ce priveşte colaborarea, 
(dez)onlormează dl. deputat nu ştim. Monumentul Libertă~o - dl. V. Stooca a . lucrurile sunt clare: ziarul ,Adevărul' 
Dar un lucru·e ~rt: n~ e pri~ da!ă făcut coada colac şi nu a mai ~enit la- colabofează· cu toti cel care dau 
cand dănsul nu ştie ce se petrece pnn Arad. După toate nonnele unu1 corn:- . . • . . 
partidul din care face parle. Dac~ portament civllizat ~i,.de ce nu, dipl<>- dovadă de senozitate 'i' nu ne -n

. doo'eŞte TI seiVirn câteva cazuri şi eveni- matic. dl. Valeriu Stoica avea obliga~ formează. Drept argument n rog pe dl. 
mente in care dumnealui era Il'! lângă. sa.< dea nişte explica~i omologului său de~utat să~ intrebe pe dl. minostru V. 
problemă. Precum in cazul de faţă. maghiar şi, poate, chiar să-i ceară nişte Stooca ce a discutat cu omologu! său 

Aşadar, dl. minisbu Valeriu Stoica scuze. N-<lr fi fost un capăt de ţară şi, maghiar şi, dacă vrea colaborare reală, 
(PNL, tot PNL fiind şi dl. Titus probabil, dl. V. stoica, dandu-şi seama să ne intonneze şi pe noi asupra dla
Gheorghiof) s-a intâlnit cu omologul că aşa ar fi bine, s-a decis să-i facă o logului dintre cei doi, In speţă dacă s-a 
său David lbclya din guvernul maghiar. viz~ă d-nei David lbclya. Şi a şi făcut-o, discuta! despre monument 
Prin unnare, informaţia dată de ziarul făr.l să~ anunţe ~~ pe dl. Tdus Gheor- . Aşadar nu ziaristul trebuie să-şi 
nostru nu este .nereală", după cum s-a ~hiel. Probabil_ c_:ă aid a greşit dl. min- facă mea' culpa, ci dl. ·deputat 
expnmat dl. deputat SI nu l-am ,Indus ostru. Nu SI noo 1nsă. care am 1nformat Gheorgh" 1 In rest - dorim . . d-1 · 
rn eroare pe cltltofll zlaruiui~. Mai ·corect d9spre intalnirea dintre cei doi Kl · • 11 

• ~ 00 LI 
mult, nu am dehigrat imaginea mi· minişb"i. deputat succese tot ma1 man ~n ~ 
nistrului V. Stoica .. Pentru că. cunos- Iar in ceea ce priv~e profesiona- pe care o prestează penbu binele ţăno 
când evenimentele petreaJte in ziua de Usmul ii doresc d~ul Ghecrghiof să fie 'i' al arlldenilor. 
6 octombrie, ne-am exprimat o părere la lei de profesionist Tn .meseria" de IOA" IERCfl" 

Partidul Pensionarilor 
. fi·a ales conducerea 

IS;IORIACAN'IBI 
• (Unnare din -ina 1) lata 'i jusli!ie. Ştefan nu poate opri 

Peste 100 de. deleQ~ din · Judeţene. Cei doi .susPBndar 
mai mu~ localită~ ale judeţu- - Cornel Flutur şi Leontin Buha 
lui au participat ieri la fiind prezen~ la lucrări, a fost 
Conferinta Judeteana a abordatâ, cum era şi normal, 
Partidulu'i Pensi'on-arilor, initiativa celor doi de trecere in 

L a 
Congre-

.Dacă am ·consider3 că este 
un mesaj negativ indirect, 
acesta s-ar adresa nu doar· 
nouă, ci tuturor partidelor 
social-democrate din RomâÎ1ia. 
Nu vreau să .acuz pe nimeni, 
dar dl. Frederikson nu este sin
gurul personaj de tâlie euro
peană care nu prea cunoa,te 
realităţile din Romania la ora 
actuală. Cred că mal degrabă a 
fost o simplă declaraţie de 
curtoazie faţi\ de ~SDR, care 
este membru al lntemaJionalei 
Socialiste. OricU~,-dup~ pă· 
rerea mea, fi în lntemaţionala 
Socialistă se vor_ produce 
schimbări şi nu cred că un par
tid social-democrat puternic, 
care a fost şi va fi ta guvernare 
·• mă refer la PDSR • nu va O 
luat in ca~ul." 

desfăşurată la Casa bloc a pensionanlor la PDSR. 
Sindicatelor. La ordinea de zi- Cornel Flutur 1-a atac.at la 
Darea de ·seamă asupra acti- modul violent pe Gheorghe 
vitătii Comitetului Judetean,. Ghenof şi pe ceilalţi, su~nând 
prezeoitată de către presedin- ·că "aceştia nu au făcut nimic 
tele interimar Gheorghe· pentru partid, in timp ce dorn
Ghenof, ales cu pu~n timp in . nia-sa şi Buha au fost Singurii · 
urmă după suspendarea lui care au dat bani din buzunar 
Le_ontin- B.uha, .. discuţii, pelltru plătirea cheltuielilor 
alegerea noului pr~inte §i. legi.te de in~rea sediului. 
a celorla~e structuri de con- Leontin Buha a oecunoscut că 
ducere. · · nu · a .foSt Cel_ mai burl 

Este un fapt ce ~ne de evlden!A 
că .,Istoria naţională ii procură omu
lui obişnuit sentimente de mândrie •. 
securitate .i unitate, atât de nece
sare in vremuri de dlslocări trauma
tizante. Trecutul este un factor sta
bilizator şi unificator. Forţa crezutul 
marx!st a căzut in spa~ul est-aur~ 
pean. Tocmai pentru că soctetatea 
este imprevlzl.bilă, societatea civilă 
este slab dezvoltată şi partidele 
politjce lipsite d& consistenţă, 
oamenii ifi investesc aspiraţla de 
s'olldaritate şi sentimentul aparte
nenţei in. naţiune. Naţionalismul 
justifică 'i intemelază identitatea şi 
oferă individului certitudinea că 
stările de singurătate, infrângere şi · 
înstrăinare pot fi depăşite intr-o 
cOmunitate. Dar ce fel de coeziune 
poate fi obţinutll- cu ajutorul 

- dlscluţia autorităJii statului ~~ Iancu 
nu are nici o treabă cu tensiunile 
dintre cetăţenii României de etnii 
diferite. In general, istoria nu oferă 
solupi pentru problemele prezentu
Jui nostru pentru simplul motiv că 
nu a decât inregistrarea faptelor 
istoi'ice. Prin Istorie se face edu
caţie civică. Aceasta presupune 'i 
asumarea critică şi n!sponsabilă a 
propriului trecut Marile -izii ca<e 
trebuie să le ia astăzi ·societatea 
românească reprezintă o ruptură 

1 

pentru 
Europa 

al Internationalei Socialiste a 
declarat, in' mesajul transmis, că 
PSDR este .,singurul partid social
democrat" qin ·România. Cum şi 
PDSR-ul ar dori să acceadă in 
lnternaţionala Socialistă, am 
intrebat-o pe . d:na Rodi.ca 
Stăn\)lu. vicepreŞedinte al PDSR 
dacă afirmaţia lui Connle 
Frederikson nu este UT) mesaJ 
negai~; indirect 

·. _;.; .. ; 

S;TODOCA 

După cum era de "'iteP.: · 
lat, discuti. ile. au fost destulde preşedinte de partid da( nici 

cel mai rău. Având in vedere aprinse, având in v_edere · 
evenimentele din ~nil par- că Ja,iniţiativa domnîai-sale in 
tidului. Fosta conducere a fost partid a incepu! să se .mişte". 
acuzată că nu ~ colaJ?.:>rat.cv ceva, Buha considera ca a 
organizaţiile din judeţ. Există făcut un lupru bun, impul
totuşi şanse ~e imbunâtăţire, sionând activitatea. 
conducerea interimară reutlfld-c · __ ,. -.. Lucrăril_e s-au prel\m.git 

· in timp record ·sa ald!tuia"scă ·· paOă seara tâoziu, pre~inte 
,,programul d.e măsuri şi să fiind ales fostul interimar 
pregătească desfllşurarea In Gheorghe.Gh6nof. 
bune. condiţii i"Conferinţei ,, •. ". s. TODOCfl 

. ' 
"• ·-·· 

. m~urilor unei Istorii de secol XIX şi 
· a figurilor istorice hiperbolizata. 

Nimic altceva ·dedrt un patriotism 
şchiop, gol ~i fllră vlagă, intrucăt ro 
lipseşte o dimensiune • prezentul., 
De teama acestui$-românil se 
retrag intr-o istorie ideologlzată 
precum slrăm<>fll n<>flri in codrii pe 
vremuri de războaie. Alţii SG" 
redescoperă ca români după ce 
ajung in America. Invocarea lui 
Ţepes nu rezolvă llp$8 de securf.. 

<i!f#'~·il~~/·· 
·.·.·!· .. 

.-·.;:·· 
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faţă de trecut · 
Nu ne cere nimeni să renun~ăm 

1a a fi romănl, 84 ne lăsăm opinc:ile 
la bariera Europei, niti si ne 
spălăm creierele, si ,tergem sim· 
balurile de unitate, de eroi ori mituri 
fondatoare. Trebuie doar să ne 
asumăm critic 'j responsabi,l trecu. 
tul •. si renunţăm la o lstorie pe care 
doar ne-o Imaginăm: cea cu români 
altfel decât ceilalţi ~1 persecutaţi de. 
alţii. Prezentul, fllră a· 'terge pur '1 
simplu istoria, este ceea ce trebuie 
·să ne preocupa. Istoria nu este un 
alibi care ne absolvă de modul in 
care gestionăm provocările prezen
tului. Cred că acest lucru trebuie . · 
inţales din tot scandalul manualelor 
alternative de Istorie. 
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Paglna6 ... ADEVĂRUL 

Pentru că legea funcţionarului 
public intârzie să apară 

ziua de 19 octombrie 
1999, la sediul D.G.M.P.S. Arad, 
la compartimentul "Aioca~i de stat 
pentru copW, s-a prezentat un 
domn domiciliat Tn Arad, recla
mand că nu a primK aloca~a pen
tru copil, din vina noastră. 

Tn unna verificării, in preZenţa 
redamantului s-a oonstatat că asO
ca~a a f9st la Poştă Tncă din luna 
iunie, urmând ca de la această 
dată ~ incaseze dnlpturile ale
rente. 

Cu toate că timp de patru luni 
nu s-a interesat de acestă Pro
blemă şi in loc să redame la oflci.. 
uf poştal, a adus acuzaţii sr:av<~ şi 
cuvinte jignitoare la adresa per
sonalului şi a instituţiei juridice, 
deci D.G.M.P.S.· Liui, de genul că 
.ar trebui să slrăng~ de gat per
sonalul din instituţiile bugetare şi 
si! dea foc acestei lns~i.· 

Intrebarea noastră legatii de 
această problemă este urmă
toarea: Chiar nu mal există un pic 
de bun simţ din partea unor 
cetăţeni, am ajuns bătaie de joc 

nu mai avem nici un statut?" 

Această sesizare este sem
nată de către arigaja~î din com
partimentul • Aloca,i" al D.C?.M.-
P.S.Arad. / 

••• TO ceea ce priveşte .bunul 
simţ" este dar că nu se !X)8te ge
neraliza. Asta pe de o parte. Pe 
de altă parte, lumea este dispe
rată, a ajuns la capătul răbdării. 

Referitor însă la statutul celor 
de la O.G.M.P.S. şi al tuturor 
fu~arilor publici, de -1. am 
luat legătura cu oonducerea insti
tuţiei: .Atat timp cât legea 
funcţionarului public se află unde
Va prin mapele guvernantilor, fără 
a 'şti care sunt drepb.Jrile şi obliga~
ile funcţionarilor publiei, noi sun
tem la cheremul unor cetăţeni 
care se manifestă vio!ent. Şi nici 
măcar nu avem cum ne apăra. • 

Cât despre frecventa unor 
astfel de incidente, vâ putefn infor
ma că el~ sunt zilnice! Poate cand 
ameninţările sunt puse in practică, 
şi ne vom trezi cu instituţiile in 
~. se vor trezi şi guveman~i. 

HICOl.fiE OP!tEfiH 

Civilizatia st .. ă:zii 
... Nu demult am aflat că in 

Arad, prin grija .5alubritâţi" au fost 
amplasate pe străzi şi bulevarde 
aproape 1000 de cutii (coşuri) de 
gunoi în care trecătorii sa poată 
arunca ce le prisoseşte: hArtii, 
diverse ambalaje mici - de bom· 
boane, îngheţată pe băţ etc. -
mucuri de ţigări 'i artele ... Ba, am, 
mai aflat că pe domeniul public at 
municipiului au fost amplasate mai 
bine de 420 de containere care, de 
regulă, tot la două zile se golesc. 

Că e mutt, că e p~n .• nu stăm 
acum să analizăm, dar: din câte 
ne-a fost dat să vedem şi să. auzim 
de la o vreme, trist e faptul că nici 
pe acestea, statea câte sunt. nu le 
utilizăm in mod civilizat. Ba, n mai 
auzi pe eate unul - şi nu zic că 

.n-are dreptate, căci am văzut cu 
propriii mei ochi si m-am convins: 
.Domnule, cisa c8va Tn străinătate . 
nu vezi•! - dâ parcă, vezi Doamne, 
nemţii, francezii, ausbiecii, ungurii şi 
alţii, ar fi iarăşi (şi iarăşi) mai civil!· 
.ze~ şi mai bine .educa~ decât noi! 
Or fi, mai ales prin prisma buzu
narului, căci acolo 8menzile sunt 

drastice. La noi dacă intrebi: cine a 
făcut murdăria pe stradă?; cine a 
aruncat gunoiul menajer unde 
numai groapă de g~noi nu e?; dne 
nu ştie să folosească containerete?; 

· • toată lumea dă din Umeri, nu ştie 
Şi n-a văzut cine, dar urlă can.d tar
ifele pentru transport gunoi urcă 
precum rach'\lele la cert Nu gilnde
sc ci, totuşi. acele gunoaie- arun

·cate aiurea! - cineva trebuie să le 
ridice, iar acei .,cineva" trebuie paatiţi 
şi cu cat acei .cineva· (slugi pentru 
unii!) suot mal mulţi, cu atât plate e 
maimarel · · 

Arum, mal aflarăm că, din nou, 
nişte bezmetici, care au ..deşleptă
ciunea" mai degrabă in muşchi, 
s-au apucat să se lupte cu coşurile 
de gunoi şi să-şi. arate, public 
.. genialitatea• prin a le distruge. 
Oare pană cand n vom mai tol01a 
printre noi? Nu credeţi că zicala din 
titlu: .Gunoaiele la .,. gunoi trag• ar 
_trebui aplicată in practică, a_si
gurănd" astfel ... curăţe111a oraşului? 
Reflecta~! 

COitSTAHT'IH SII'IIOH 

. 

COTIDIAN Joi, 21 octombrie 1999· · 

"ACUM COPIII SE CRESC MAl GREU 
DECÂT ÎN ANII '60 • '70" 

~ Familia Mălutan din Seitin 1 

are 14 copii. Capul fam1he1, 
Macedon , de 44 de 

ani, este singurul membru al 
familiei care lucrează şi care 
aduce un venit in casă. 

. . ..., . 

Şi-acela modest, de 650.000 familiei e că unul dintre copii nu 
lei. Cu aceşti bani e greu să stă bine cu sănătatea. De la 
intreţii ·o familie atât de cinci ani a inceput să facă con~ 
numeroasă. Chiar dacă doi vulsii fji se află sub tratament 
copii lucrează şi una din fete de doi ani. După 14 naşteri şi 
este căsătorită, trebuie intreţi- mama copiilor a devenit bol-
nuţi ceila~i. . năvicioasă. Dar suferinţa merită 

In casa lui Măluţan, bani se dacă copiii cresc şi .sunt sănă-
cheltuiesc doar pe strictul nece- tOfji. 
sar. Copiii au înţeles că nu pol Macedon Măluţan spune că 
să primească mai mult. Un aju- de când, in casă, copiii s-au 
tor vine din partea fraţilor inmulţ;t, "minute de linişte ..nu 
mamei, stabiliţi in Austria, care 
mai trimij familiei îmbrăcăminte. sunt decât noaptea." Cei doi 

n-au avut o zi de concediu de 
Macedon ~ăluţsn lucrează cănd s-au căsătorit. , 
împreună cu copiii, un hectar 
de pămant. cu cerealele culti- Tatăl copiilor provine dintr-o 
vale creşte _in gospodărie porci · · famllie'numeroasă. El spune că 
şi păsări ca să se descurce mai .,acum copiii se cresc mal 
UfjOr cu mâncarea. greu decât in anii '60-70." 

Singu~ul mare necaz al TEODOIUII'IfiTI(fl 

. , ZONALmERACURTICI.·ARAD~AFOST' 
-ÎNFDNTATĂ. CU ÎNCĂLCAREA FLAGBAN.TĂ. ,, 

A DREPTULUI DE PROPRIETATE 
.r (Unnare din pagina 1) 

La art. 5 a acestei hotărâri 
se spune: "Terenurile ţara 
·intră in perimetrul Zonei 
Libere Curtici Arad sunt 
bunuri proprietate publică a 
statului, dobândind acest 
regim potrivit Legii nr. 
213/1998, privind propri· 
etatea publică 'fi regimul 
juridic al acesteia. .. ". 

Una dintre societăţile 
comerciale care au în propri
etate teren in perimetrul 
Zonei Libere Curtici este S. 
C. COMCEREAL S. A. Arad. 
Fapt dovedit Ofi prin extrasul 
CF nr. 9735 al localităţii 
Curtici, unde la nr. top 
11741212 suprafaţa de 39.874 
m. p. apare ca proprietate a 
S. C. COMCEREAL S. A. 

Terenul a ajuns·in propri
etatea S. C. COMCEREAL S. 
A. in baza Legii nr. 15/1990 'i 
H. G. R. 83411991, prin efectul 
cărora a fost eliberat certifi· 
catul de atestare a dreptului 
de proprietate M07 nr. 
1926/4.02. 1"999. Documen· 
tllţiile au fost legal aprobate 
de Consiliul Local Curtici '' 
Consiliul Judeţea~ Arad, fără 
obiecţiunil Ca urmare, 
terenurile au fost legal intab
ulate in CF 9735 Curtici • 

. 3987 4 m. p. (suprafaţă aflată 
· in perimetrul Zonei Libere 

Curtici) 'i in CF 9740 Curtici 
suprafaţa de 20555 m. p • 

Mai apoi, in baza actt.llul 
adiţional 1 02/199!1 'f.l în-

cheieril judecătorului delegat 
de Tribunalul Arad la ORC de 
pe lângă CCIA Arad, capitalul 
social al S. C. COMCEREAL 
Arad a fost majorat cu va· 
loarea terenurilor inclusiv cu 
cel al bazei Curtici, acţiunile 
trecând in proprietatea FP5-
ului. 

In procesul de privatizare, 
FP5-ul a vândut partea sa de 
acţiuni către fabrica de ulei 
din Carei, lucru care demon· 
strează că niciodată FPS n-a 
avut Intenţia să cedeze teren 
Zonei libere. 

. In perioada când terenul 
bazei Curtici era proprietatea 
statului, nu a făcut parte din 
domeniul public sau privat al 
Consiliului Local Curtici, ci a 
fost in proprietatea exclusivă 

: a F. P. S., astfel că nu putea li 
preluat decât în condiţiile art. 
8 al. 3 din Legea 213/1998 
"Trecerea in domeniul public 
a unor terenuri din patrimoni~ 
ul societăţilor comerciale, la 
care statul sau o unitate 
adminstrativ-teritorială este 
acţionar, se poate face numai 
cu plată 'i cu acordul 
adunării generale a acţiona. 
rilor societăţii comerciale 
respective. In .lipsa acordului 
men}ionat,· terenurile soei· 
etăţio comerciale respective 
pot fi trecute in dom·eniul 
public numai prin procedura 
exproprieril pentru cauză de 
utilitate publică 'fi după o 
justă 'i prealabilă despăgu· 

"' •:-hUl«.?-;$., ~: .. 4al-.. -•-· ,;_,,...; 

bire. • Fapt de altfel prevăzut 
,l~n art. 41, alin. 3 din 
Constituţia României. 

Or, in cazu 1 de faţă nu 
există acordul adunării gor· 
nerale a acţionarilor, iar pen
tru teren nu s-a făcut nici o 
plată. Deci trebuia să se 
treacă la expropriere după o 
jaNtă .. ~ prealabilă 
despăgubire, fapt care nu s·a 
întâmplat. De unde rezultă 
foarte clar că H. G. 449/1999, 
cu privire la înfiinţarea Zonei 
Libere Curtici Arad este ile
gală, incălcând chiar 'i 
prevederile Constituţiei. N· 

. am '(rea să se inţeleagă de 
aici că am li impotriVa Zonei 
Libere Curtici Arad. Dimpo·, 
trivă, de elite ori a fost posi· 
bil, am sus~nut in coloanele 
ziarului .,Adevărul" această 

. hiiţiativă, considerând că 
punerea ei in practică nu 
poate li decât benefică pen· 
Iru economia arădeană. · 

Nu putem însă să trecem 
pe lângă faptul că acest 
Guvern, condus de Radu 
Vasile, 'i·a făcut, pare-se, o 
obi,nuinţă din a încălca fla
grant dreptul de proprietate. 

S. C. COMCEREAL S. A. 
s-a adresat Guvernului 
printr-o reclamaţie adminis· 
trativă in care a arătat că. H. 

· G. 449/1999 este ilegală 'i a 
solicitat anularea ei parţială. 
In termen de 30 de zile; ter· 
men prevăzut de Legea con
tencios_ului administrativ, 

COMCEREAL n-a primit însă 
nici un răspuns de la Guvern 'i ca urmare s-a adresat
Curţii de Apei"Timilfoara cu o 
acţiune in contenciosul 
administrativ prin care s-a 
solicitat fie menţinerea celor 
aprox. 4 ha· de teren in pe· 
rimetrUI Zonei Libere Curtlci 
Arad, dar in proprietatea 
COMCEREAL. Ceea ce este 
practic imposibil, având in 
vedere faptul că legislaţia cu 
privire la zonele libere nu 
permite acest lucru, ea 
lmpul)ând ca terenurile care 
intră In perimetrele zonelor· 
libere. si fie proprietate de 
stat. Fie delimitarea zonei 
lil;lere In afara perim_etrului 
S.C. COMCEREAL S. A. Arâd, 
ceea ce fnseamni diml· 
nuarea Zonei l,lbere Curtlcl 
Arad, cu cele aproximativ 4 
ha de teren. 

Ar mai fi o soluţie, aceea 
a uproprierii pentru f:auză 
de utilitate publici, dar cu 
prealabUă ~ dreaptă 

~.· 
In aceste condiţii e greu 

de crezut că vreo instanţă din 
România nu va fi de acord cu 
S. C. COMCEREAL S. A. că 
H. G." 449/1999, pe alocuri 
este ... Ilegală! 

Gara, autogara sau aeroportul unui orafj este 
cartea de vizită pe11tru orice comunitate. Turistul, 
navetislul sau .baei Gheorghe" de la "Afuma~l de 
Dear işi fac prima impresie despna Arad, in cele două 
sta~l CFR şi Autogara Arad. Scandalos e un cuvânt 
prea bland pentru halul In care am găsij ~le de 

viciu, care a refuzat să-şi dedine Identitatea, de teama prinde bine la lamă. Deşi au fost goni~ de .n· ori, geei de piele, ce s-a putut şterpeli. Intrarea in holul 

intrare in oraşul nostru... · , 
GARA ARADUL NOU • 

OOUBAW'IAE 
· • , wc..t public din Sta~ CFR Aradul Nou nu merită 
nici denumirea de hazna. Aspectul exterior e jalnic, 
inăuntru domfiiiŞte un niros pestilen~l. ~i sunt 
manjiţi eu fecale. iar coşurile cu reziduuri işi revarsă 
~ului pe jos. Deşi ni s-a făcut părul mactucă, un 
.cerbe(" ţigan mai că ma ia de guler, să~ plătesc taxa 
de o mie de lei. Nu vrea .s-audă de presă şi spune că 
WC..ul nu e garsoniera lui, să facă ordine. Ţiganul 
Bujorel şi nu mai ştiu cum, bruschează Imediat alt 
cetăţean, încă ameţit de duhoare: .Plăteşte, ma, fi(ai 
al dracu"! Ce, firma mea lucră pe gratis?" Intr-o aM 
ţară, firma Novo-Pan SRl, cad despre ea este vorba, 
ar trebui să plătească oamenilor despăgubiri penl(u 

n ii!lnirlle şi agresivitatea lucrătorului său. 
Peroanele sunt ticsite de hârtii, gunoaie, sticle 

goale. Ghereta din gară afişează gunoaiele langă 
Acelaşi patron gestionează şi haznaua. de;,,..";,.. •• 
Dacă vrei să !>ei apă, ai toate sansele să-ti rupi gatul 
in groapa de l3ngă ciŞmea. RoOdourile, doti.te cu flori, 
sunt scr"miere, iar in sala de aşteplare e un frig 
pătrunzător. · 

Pentru lămuriri, m-am a- impiegatUlui de 

·.;.- .~ 
:··' 

represalilor Regionalei CFR Timişoara. Abia la final, activează nestingheri~ şi-n ·acest an căci, nu-l aşa, gării este irigreunatli de tarabe cu un comerţ năucitor: 
am smuls de la dumnealui un (aH) nume de floare: prima dragoste nu se uM niciodată. Se mai intrerup pufuleţi, comuri, ziare, ţigări netimbrate (mal mutt de 
Trandafir. doar la plecările-sosirii& curselor de Ungaria, cănd zece tarabe, in v~zul lumii!), po;xom, vodcă etc. 

..Nu mal li" minte cănd am nanoval Nu-s bani, nu-l sunt şanse la o banană, un salam unguresc sau un Taraba cu pop-<:am aproape blochează accesul spre 
personal, femeie de serviciu n-avem; de asta WC-ul şi buzunar prea încărcat de forinv ... In zona Autogăril sala de a~teplare, iar finma cu jocuri electronice şi-a 
peroanele arată scandalos. Majoritatea sp~~ului e sunt trei dughene, dar nici una nu are grup sanitar, scos aparatele tn hol! Debandada intrece orice 
concesionat de flnmele ~rivate, ei ar trebui să ţină deŞI servesc băuturi alccollce. Rămane WC-ul CTP, lrx:hipuire, ~anii şi .şu~i" din buzunare studiază călă· 
curat. Avem doar personal pentru curătenie in unde, cu un miar in plus, se rezolvă problema. U.. lorii neaten~. Sala de aşteptare de la clasa 1 benefici-
vagoane, cănd pot mai pun mana ~i pe afară:' biroul .Informaţii" un bărbat moţllle. in (probabil) singu- ază de ceva căldură, căi permit geamurile sparte, iar 

ra încăpere incălzită din clădire. li trezesc uşurel. cea de clasa a 11-a e acaparatll de vagabonzi. Un 
rugăndu~ să-mi arate măcar o persoană resP.DnSSbilă cetăţean bruschează automatul de cartele telefonice, 
de mizeria din sălile de aşteptare, reci şi neprimiloare. defect, ca de obicei. lnţelegem că, aţi blocat tele· 
.Nu-l decât ofiţerul de servic!u, dar a plecat să toanele cu fise, dar asta. domnilor de la Romtelecom, 
manance·... ce vrea să insemne? Peroanele sunt pline de gropi, 

'. 
:-:,~.-

-:·~-· 

Somn orasul interlo.cutor spune că sala de iar treptele de acces in pasajul subteran sunt sparte. 
aşteptare din spate e tnchiriatli de se TranSdara, ded Poate cănd i~i va rupe gatul vreun călător neatent, 
nu e problema Companiei de Transport Public că sala · · vom vedea o mana de gospodar pe ,acolo. Cât despre 
e rece, băncile claie peste grămadă, iar gunoaiele pasaj, ac:eSta e luminat slab, Iar in semi-obscuritate 
inconjoară un calorifllr vandalizat. O cetliţeancă ger- văd faianţa murdară şi lipsa acelor postere şi labiQ<Iri 
mană priveşte mizeria şi se infofoleşte mai tare irl CFR care~ inta~şau trenuri şi alte lucruri. 
blănuri. Imaginea Aradului e dată şi de aceste .""" 
"scăpări", domnilor de la Transdara... Ne placa sau nu, aceasta este faţa pe caie o 

.BAZARUL S.A MUTAT LA GARĂ arată Aradul unui străin ce pătrunde Jn oraşul ncstru. 
Principala poartă de acces in Arad ·e SlaVa CfR Dacă lipsa banilor sau reducerile de personal 

da ~.Calea Aurel VlaicU. Taximetri~tii iau O'pauză scuză, oarecum, haosuf şi mizeria, nu găsesc nici o 
piloă la unmi!torul tren intemaVonal, căci din partea explicaţie pentru nep;lsarea, lenea S'au ce-o mai fi la 
turiştilor de la autocaref8 spre ungaria_,nu primesc miji<?C, din partea conduCerii gărilor şi autogărli. 
decăl zămbete. In fundal, ju"cătorli de .alba-neagra· Măturile, fămşele şi vopseaua nu vor luaa niciodată 
driblează un raid al. poliliei_ (pnetemi ştiu de ce) ia' singure, domnilOr! 

,. • . l ' 
vanzătorii ambulanţi oferă 0'111iiunţiŞuri: ADIUAH IOSIF • 
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HALMAGIU • COMUNA CU 
CEl MAl MULTI ŞOMERI! 

De la 13% Tn unnă cu câte
va luni, rata şomaJului la 
Hălmagiu a ajuns la circa 35% 
in prezent In comunele de la • 
capătul judeţului, Hălmagiu şi 
Hălmăgel, au rămas pe dru
muri, numai in acest an 1 vreo 
300 de salaria~. Mulţi dintre ei 
şi-au pierdut locul de muncă 
fără să beneficieze de şomaj. 
Nici şomerii nu sunt cu mult 
niai- protejaţi din punct de 
vedere social .O parte din banii 
de .şomaj se duc pe drumuri, 
şomerii fiind plimbaţi de la 
Hălniagiu la Sebiş şi Gurahonţ 
pentru vizele necesare ajutoru
lui de şomaj. Doar intr-o sin, 
gură zi din lună se fac vizele la 
Gurahonţ pentru trei comune: 
VArfurile, Hălmagiu şi 
Hălmăgel. Ar fi foarte bine ca o 

dată pe lună, de preferinţă 
. sâmbătă, in zi de târg, un 
reprezentant al Oficiului de 
Pregătire şi Formare Profe
sională să se deplaseze la 
Hălmagiu. Astfel ar fi eliminate 
drumurile inutile a sute de 
şomeri", spune Emil Marin 
Iorga, primarul comunei 
Hălmagiu. Acesta a mai pre
cizat că in primăvara a'l~lui in 
curs au inceput demersurilE> 

· pentru obţinerea statutului de 
zonă defavorizată pentru 
comuna Hălmagiu .• Principalul, 
avantaj pentru noi, dacă am 
obţine acest statut, ar fi 
atragerea de investiţii in zonă. 
ceea ce ar crea pentru dispon~ 
bilizaV noi locuri de muncă", a 
mai spus Iorga. 

FLO!tl" 'mUT 

'' 

PE RE!AŢIA BRAD • ARAJ? 
CIRCULA TRENUL FANTOMA.~. 

Arad 3122, staţia CFR
Vârfurile. Suntem nevoiţi să 

- -, bâ)băim pe culoare pentru că 
vagoanele sunt neiluminate. De 

privire la această silua~e dar nu 
s-au luat măsuri." 

. ,' 
cănd s-a lăsat frigul, trenul s-a 
transfonnat Intr-un adevărat con
gelator Iar pasagerii se plimbă 

tot felul de haimanale care nu. 
cataOisE>Sc ~i ia bilet. fapt con
firmat de conductorul de tren: 
.Săptămâna trecută, am cerut 
unor persoane dubioase să pre
zinte tichetele. Indivizii ne-au 
Injurat şi unul dintre aceştia mi-a 
aratat de sub haină cutitul. Mi-au' 
spus că mă aruncă din tren. Din 
păcate, controalele pol~iştilor au 
qevenit o raritate. Vagabonzli 
profită de acest lucru şi 

Dacă şi lucrătorii 'din CFR 
recunosc că pe trenul 3122 nu 
se mai poate circula in condi~ile 
semnalate, cel din fruntea insti
tuţiei sunt obligaţi să schimb'! 
star<>a In care se circulă pe acest 
tren, la ora actuală. Pentru că, la 
unna-urmei, el trăiesc din banU 
noştri, ai călătorilor. 

-. 

dintr-un vagon in altul pentru a 
nu ingheta. Am luat legătura cu 

· · conductorul de serviciu - acesta 
având dorinta să~ păstrăm anoni
matul - care ne-a spus: .Imi este 
ruşine să mai cer pasagerilor 
'biletul de călătorie. In condiţiil.e 
astea, recunosc că nu se poate 

'·{' . călători. Oamenii ne ameninţă 
,. când cerem tichetele. Trenul 
· pleacă din Ared cu acumulalorii 

'--Jc'ie;;;;,. lncărca~. dar'pe traseu aceştia, 
·nu funcţionează. O fi vreo 
def9CVuna pe care cei lndreptă~~ 
nu o remediază. Călătorii aduc 
tot felul de Injurii la adresa CFR
ulul opi ministrului Băsescu." 

·. Oricine poate să observe că 

-::~ 

trenul BRAD - ARAD este .dotar 
c:u geamuri care nu se Inchid şi 
~u b.anchete având muşamaua 

" .. ' 

- VOICU 
davastează totul in cale. Am ~~ll:JitJ 

·,.--

. "!'·' 
ÎN CAUTAREA FIICEI PIERDUTE 

· · Zilele trecute, am stat de- vorbă 
· . cu o lemele care se postase vizavi de 

Părin~i mai multor copii, din 
satele Apateu. Salu-Nou, Mişca 
şi Vânători, care sunt nevoi~ să 
facă naveta zilnjc la Chişineu • 
Criş, sunt nemu~umi~ de ora de 
Intoarcere a autobuzului spre 
localitătile de domiciliu. Circa 40 
de elevi din satele men~onate 
tnvaţă la una din cele trei mari 
şcoli din Chişineu-Cri~ şi 
anume: Grupul Şcolar Agncol, 
Şcoala profesională şi Liceul 
T ooretic. Părin~i ne-au spus că 
.elevii au cursuri până la ora 
14,00 sau 15,00 Iar autobuzul 
pleacă din autogara Chişineu -
Criş la ora 13, 15. Vă da9 seama 
dumneavoastra, pentru ca elevii 
să nu stea până la următorul 
autobuz, care este la ora 16,45, 
ei fug aproape zilnic de la ultima 
oră." Din cele relatate de părin~ 
am aflat că elevii care totuşi nu 
doresc să lipsească de la .. 
cursuri, vrând-nevrând, holnă· 
resc prin parc sau Topi cheltuiesc 
banii prin cofetării până la 
16,45. Copiii ajung ac;<~~ pe lş _ 
Qra 18,00 şi. frân~ de_ oboseală 
nu mai au. chef de Tnvăţat având 

s-a 

Tn,v<>dere că se trez<>Sc zilnic in 
jurul orei 5,30. . . . 

Oamenii sunt Ingrijora~ pell
tru că odraslele lor au acumulat 

· absenţa iar diriginţii TI trag la 
răspundere. Părinţii acestor 
elevi doresc ca autobuzul 
respecti,v să porneasca' de la 
Chişineu-Criş, spre satele 
mentionata, intr-o perioadă de 
timp dintre orele 14.00 şi 15,00. 

Ei spun că au apelat in 
câteva rânduri atât ll!iefonic căi 
şi scris, la Companl!l de T rans
port Public Arad, lnsă n-au · 
primit nici un răspuns. Grupul 
de părin~ man~nează că elevii 
au lntoemit un tabel din care să 
reiasă că tol' doresc modifi
carea oraruluo.autobuzului. Din 
cele povestite de săteni am 
conduzionat că tabelul cu sem
năturile n-\1 mai ajuns la CTP, 
pentru că pn anume şofer care 
lucrează pa această rută a 
Inceput să terorizeze tinerii 
navetişti. .Na, vă dau eu tot 
semnături, să mergeti până la 
moş Criiciun şi InapOI şi ali~ 
buz nu o să primiţi." 

. ' 

.· ... 

'_, 

. ~· 

_-.-·. 
Părinţii se p!âng de :acest :- ·- · · .; •·• 

conducător auto, pe nume 
Maliţa, care bruschează copiii la 
urcare Tncercănd să-i convingă 
8l'i renunţe la doleanţele lor. 

Am luat legătura cu doi din
tre reprezentanţii CTP, pentru 
!Hii prezenta poziţia in legăturii 
cu acest caz. Şeful secţiei circu
l~e. Ju~ Maxim, ne-a spus că 
ora de plecare a autobuzului din 
Chişineu-Criş se poate modifica 
dar in mod justificat. El reco-
mandă părin~lor să ceară direc-
torilor şcolilor respective, să tri-
·mită pe adresa CTP un grafic 
cu orarul elevilor 6are fac nave-
fii pe ruta amintită. Dacă majori-
tatea copoilor, fntr-adevăr, ter-
mină zilnic cursurile la ora 
14,00, cursa de Intoarcere va fi 
reprogramată. Referitor la com-
portamentul şoferului criticat de 
părin~. directorul tehnic al CTP 
ne-a spus: .Va trebui să luăm 
legătura cu dl. Mal~. să vedem 
ce are de zis in privinţa celor 

.declarate de părin~i redaman~.· 
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cu virusul hepatitel Ministerul 'i vaccin necesare etapei 18-22 octo>mt>rie. judeţ, vacclnul este către 
medicii şcolari. iar in mediul rural. de către 
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redacţia noastnl şi dădea impresia că 
ce"i"a- Trecătorii lndff<>ren~. cr<>deau 
că asta e singura ei Indeletnicire şi 
n-o băgau in SE>amă. Zoiţa Moldovan 
In vârstă de 43 de imi, ~nea in mână 

care răspunde la numele de Monica
Alexandra. A intrat prin zeci de 
camere şi a văzut mn de copil. Mutte 
fetiţe, crezând că In sfârşit a venit 
mama să le ducă acaSă. o imbrătisau 
cu inocenţă' şi o· Intrebau ·de'ce 
plânge. Femeia primea frânturi din 
căldura sufletească a !elitei dis
părute. Dar nk:i una nu era Monica. 
Alexandra. După ce a hoinări! fără 
nici un rezultat pl'in Timişoara. la 
irtde,mnul unei cunoştinţe, a poposit, 
trei zile, In oraşul nostru. Nu şi-a găsit 
fetiţa nici printre găştile de aurolaci. 
Doamna Moldovan s-a imprietena cu 
o bătranică miloasă, care, datorită cir
cumstanţe! de moment, s-• oferit să 
o găzduiască. De astăzi, femeia este 
hotărâtă Să-şi caule fetiţa prin oraşele 
aflate In sudul ţării. Timp dlt trei zUe, 
Cât a stat pe bulevard, Zeiţa 

Moldovan, intr-adevăr~ pus in faţă 
o cutiuţă. Cerşea ocazional. Doar 
alAI căt Să adune bani pentru biletul 
de tren spre o nouă călătorie la capă
lut căreia să o găsească pa Monica
Alexandra. Femeia, cu un glas 
tremurat, ne-a spus cA deşi e 
şomeră, 1-a promis fetiţei că din 
această toamnA o trimne le şcoală. 
Micuţa era nerăbdătoare să lnveţe 
carte. Din păcate această premieră 
s-a amănat ZOiţa Moldovan nu şi-a 
pierdut ultima speranţA. Crede că 
Dumnezeu, prin puterea Sa 
1\emărglnltă, o va ajuta să-şi recapafa 
fiica pierdută. Pentru că, liră Monica
Alexandra, viaţa femeii n-er """" nici 

organizat o campani~ de vaccinare a copi
ilor născu~ incepănd de la 1 Ianuarie • !Ydb. 
In acest an şcolar, vor fi vaccin•~ ioţo elellll 
cuprinşi in clasa a III-a unnănd. ca In viitor 
veccinarea antlhepatită B Să cuprindA loii 
copiii născu~ lncepănd din anul1990. ' . 

O î U3 copii de clasa a treia sunt tnscrişi 
In această campanie. 89 dintre ei au avut 
hepatită sau au fost vaccinaţi, cee_a ce 
lnseamnă că doar 6014 sunt eligibili la vac
clnere. Lor li se alătură lncă 65 de studenV 
din anul 1 la Facultatea de Medicină 
Generală şi Stomatologie şi259 de elevi din 
anul 1, ai celor trei şcoli sanitare postiiceale 
din municipiu. "Campania de vaccinare 
s-a extins '1 In răndul tinerilor pentru a 
,preveni imbulnivlrea viitoarelor cadre 
mediCo-sanitare, considerate cu risc 
crescut d8 Infecţie" - ne-a spus dr. Eugen 
Vancu, director el Direcţiei Judeţene de 
Sănătate Publică. 

medicul de familia. · 

! 
. · ... ~ 

' • ! . ' 

1 

un carton pe care scria: .Ajutaţi-mă 
Să-mi găsesc fel~!" Lângă text era 

_, ataşată o poză a unui copil de vreo 
-- ·> • doi anişori. F~meia plpemicltă şi curat 

lmbrăcată ne-a mărturisit că nu 
locuieşte In Arad. Cu lacrimi In ochi,. 
ne-a povestit: .Sunt din Turda. In 

.:;:-

' 

urmă cu două luni am plecat lmpre
ună cu fetiţa m<>a la Albe-Iulia pentru 
a vizita un unchi. Când am ajuns 
acolo, in gsră, ni s-a făcut foame şi 
m-am găndft să iau ceva de-ale gurii. 
Am lăsat-o pe Monica-Alexandra pe 
o bancă din sala de aşteptare şi după 
căteva minute m-am intors cu nişte 
sandvişuri. Fetiţa dispăruse." 

După cum spune doamna 
Moldoyan, Monica are acum 6 ani, 
dar n-a putut prezenta o poză recen
tă. In ultimii ani. n-a avut bani nici 
măcar pentru acest lucru, La puţin 
timp după naşterea fetiţei a fost 
părăsotă de bărbatul care 1-a jurat 
Iubire veşnică. Singurul lucru bun 
făcut de fostul concubin al Zolţel 
Moldovan este că şi-a recunoscut 
patemitatea. Der nu s-a mallntereşat 
de aceste fiinţe nefl>licite niciodată, 

Pănă să ajungă In Arad, femela 
şi-a căutat odrasla printr-o mul~me 
de centre de plasament, din princl· 
paiele oraşe llflate In centrul ţArii. Nu 
s-a mulţumit doar sA Intrebe dacă 
printre cel mal proaspăt caza~ copil 

. se gAsefl8 o fetiţă zgloble şi cuminte, 
unsens. . 
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Administrarea vaccinulul se desfăşoali 
in decursul a şase luni, in trei doza. Prima 
·doză este In <;Urs de administrare (18-22 
octombrie), unnăloarea doză se va aplica in 
perioada 22-26 noiembrie, iar ultima, Intre 

-- 17-22 aprilie 2000. 

- Vaccinul antihepatitei B asigură lmu~ 
tate de lungă durată organismului. El nu 
este obligatoriu, insă neadministrarea ~ 
creşte riscul lmbolnăviril cu hepatna B. o 
boală gravă, cu complicaţii de multe ori 
letale (hepatita cronica, eiroze hepatice). 

In judeţul Arad, responsabltitetea orga
nizării şi supravegherii campaniei de vac
cinare revine Directiei de Sănătate Publică. 
Prin Compartimeniul de Epidemiologie e 
Bolilor Transmisibile s-a făcut instruirea 
echipelor vaccinatoril din intregul judeţ şi 

Vaccinarea ·antihepatila B 11<1 
ef<>ctuează in toate unităţile şcolare care 
cuprind grupele de copil şi tineri eligibili la 

Chiar dacă in farmacii preţul vaccinului 
depăşeşte 200:000 de lei, in această cam
panie administrarea sa este gratuită. 
Vaccinul Engerix_ f$ este proprietate;t 
Ministerului Sănătăţii, el fiirld administrat Cti 
instrumentar steril. de unică folosinţă, asigu
rat de Direcţia Judeţeană de SAnAtate 
Publică. . ' 

-' 
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fiecare medicament msi SCU"l> de de lel, 
Inscris pe reţetele compensate, fondurile astfel 
colectate unnind Să fie virala Casei de asigurări de 
sănătate, ln bugetul destinat plăţii medicementetrx 
a>mpensate şi gratuite, . 

Farmaciştii vor ridica, bonurile ve1ortce de 2.000 
--- ---leLde la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, 

acestea urmind 8l'i fte distribuite posesorilor de 
reţete compensate la cumpărarea produselor 
.~.a mai IPUS Petce. 

Bonurlle trebuie păstrate de către benetlclalt. · 
_reţelelor, lntructt, In momentul aplicării impozHulul 
pa venitul global, aceste sume vor ft deductibile. 

. ,_ . .,...'· 
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CÂT DE DULCE E SFEClA DE ZAHAR;» 
La centrul de achiziţii a sfeclei de · 

zahăr, din Cennei, activitatea este In 
tol. Zeci de producători din Apateu, 
Şepreuş, Beliu, Berechlu, Cermei şi 
Craiva lşi aduc cu diferite mijloace de 
transport sfecla, .Media achiziţiilor este 
de 100 t zilnlc", spune Iosif Stana, şeful 
sectorului. Pe platoul din Carmei şi la 
gheretă se munceşte zi lumină. Uneori 
cantaraglii Fiere Rus şi Angelica Faur 
nu au timp nici să mănAnce. Sunt 
con<>ctaţl cu atenţie maximă la căn· 
tărire, la stabilirea procentului de impu
rităţi, care oscilează Intre 8-14% şi 
prevalar~a unor probe. Acl>stea sunt 

· .. -,.._ 
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expedie~te conform unui grafic la 
Fabrica de zahăr din Arad. Intre pro
ducătorii agricoli am lntâlnlt pe Isai 
Jurcă din Cennei. Era nemulţumit de 
producţla obţinută, 2000 kg pa 30 arii 
de teren. O opinie asemănătoare a 
impărtăşit ing, Maria Cos lea din 
Cennel. Era la fel de lntrlstată de pro
ducţie dar şi de răsplata muncii. 4,8 leg 
zahăr la 100 leg de sfeclă. 

Moţ Aurel din Cennel este totuşi 
setlsfAcul: pe 5-8 ari a obţinut 1900 leg 
de sfeclă. Campania de- 8 .. 
clei merge cu molorulln plin. 
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"ttU·MI PLACE LUMEA DE AST ZI 
TOTU-l COHF OHAT•• 

III LICEUL "MOISE NICOARi" 
REPREZENTAT ÎN ••• OLANDA 

~, ~o:a~;<:a~ CJJ 1: .·~ 
- Sunte~ cel mai longevlv cănd am intre! ln teatru m-am muzical, ori că-i proză, teatru-i 

actor din teatrul romAnaac... lntălnit cu Emil Bobescu, profe- teatru. Are nişte reguli ale lui! 
-Deocamdată. sorul de la Opera din Cluj. Prin -Da la cine le-a~ lnvlţat? 
- De cAnd sunteţi pe '35-'38 venisem să joc fotbal la -Păi, te obişnuieşti. Trăiesc 

-ni? · Bucureşti. Am fost la spectacol, lntr-<Jn colectiv, In lume. Mă uft 
- Din '36 până acum câţi am văzut .Floare din Hawai", la şi eu adică. Avem o meserie 

ani sunt? Tănase. Venise şi Paul care se cam fură. Eu nu trebuie 
- 63. Alţii nu reu,esc ai Abraham, compozitorul, chiar el să fac cum faca ăla, eu fac ce 

trilasc:J atAI. a dirijat premiera. Succes marei face ăla, dar să mi se 
- N-au lndrăznft, probabil! Am văzut că se caută corişti. potrivească mie. Şi am avut 
- Spuneţi-ne, cum era Tilnase pleca In turneu prin atâta bun-simţ ca să pot prinde. 

teatrul pe vremea când aţi ţară. Sala de la Eforie rămânea -Cum e lumea de astăzi a 
Inceput fi cum 11 vedeţi liberă şi atunci a venit Emil teatrului? 
acum? Bobescu, el conducea şi regiza -Lumea vine le teatru pen-

- Eu am Intre! foarte tărzlu trupa venită de la Cluj. Şi i-a Iru că nu se schimbă. Se 
in teatru-teatru. Am Inceput cu plăcut lui cum căntam, cum mă schimbă, eu ştiu, poate regi
revista. Făcusem un liceu mi- mişeam şi-n balet. M-a băgat şi zorii, compozitorii, unii se lasă 
ltiar, nu m-am dus la şcoala m~ In octetul cu .Să mergem la la placul lumii... 
litară. Am făcut frontul. Sunt sin- Maxim". Venea Tănase din - Dumneavoastră, ca 
guru! dintre actori care am făcut turneu şi am rămas un bun al actor, cum aţi reacţioant la 
frontul. Vreo trei sute şi ceva de lui Tănase până In '41. Am tre- gustul publicului? V-a~ adap
zile de zonă operatorie. Am fost cut apoi In comedie mllzicală, tet lui? 
in stepa calmucă, Ca ucaz, am făcut operetă la doamna -Nu m-am dus după gustul 
până spre Azov. şi fncoace, Vlădoian până s-au etatizat publicului, pentru nimic In lume! 
pană la Pişchia. Am fost cu teatrele, in '48. Asta se lntăm- -Darduplalcul? 
echipa teatrului pe front. Sunt pla ptin Iunie. Am rămas pe - După al meu! Şi gustul 
veteran de război. afară vreo patru luni. Am plecat meu este cu foarte mult bun-

- Pe front aţi fost ac.tor la Piteşti, unde am fost la lnfi- simţi 
sau combatant? · inţarea teatrului in '49. Am stat . - Existi azi In teatru 

- A fost mai mult ca o până.n '52. Am cerut să mă bunul-simţ ca etalon? 
mitralieră sau ca un tun ceea ce retrag la te·atrul de origine, - A incarca la socoteală 
spuneam eu. Eram in plu· adică muzical. La Pftesti a fost asta înseamnă cabotinism. 
toanele de propagandă, In o trupă foarte bună. Ăm jucat Dacă ar fi cea mai mare născo
Marele Cartier General. Dacă ·muft. Am spus că plec la muz~ cire, dacă n-are puţin veridic 
m-ar fi prins nu .m-ar fi luat pri- cal ca să-mi dea voie Ministerul intr-insa. nu-i bună la nimic. 
zonier, ci puşca!! T.eatru Culturii şi partidul. Am reuşit să Pentru că trebuie să fie ceva 
făcusem şi la liceu, prin anul 6 plec şi nu m-am dus la operetă, adevărat. Mă, dar se lntămplă 
d~rijam chiar corul liceului. m-am dus la teatru, la Giulesti. aşa in viaţă? Omul, in societate 
.Regele Ferdinand 1", din - Care era atmosfera de nu trebuie să aibă nici explozii 
Chişinău. Profesor de muzică atunci in teatru? Cum sa vulcanice, nici vulgarităV. Dacă 
l-am avut pe Aurel Bobescu, comporta lumea? Care erau eşti in anul 2000 cred că te-ai 
unul din fratii Bobesti. preocupările? cioplitl N-ai voie după două mii 
Coincide face că atunci -Ce să mi se pară? Ori că-i de ani! Adică de ce. să nu 

repetăm noi întelepciunea 1 

cilor cu mijloacele noastre de 
acum. 

- E cumaecade lumea da 
astăzi? 

- Nu-mi place! 
-Daca? 
- Prea lncarcă la socoteală! 

S-au· luat prea multe libertăti. 
Nici nu ştiu să petreacă, nici să 
bea un pahar. T otu-i confectio
nat. Se imită ca cimpanzeii toti. 
Şi femeile. Nu-mi place! N:u 
sunt retrograd! Vai de mine! 
eate-am făcut şi eu, Doamne, 
Dumnezeule! Dar parcă nu 
erau chiar aşai Eu ştiu că toV 
bătranii vorbesc aşa! Dar au 
dreptate! 

- Na spuneţi ceva 'i 
despre film? 

-Dar asta, ce, n-a fost film? 
- Ba da, chiar un specta-

Col. Vă mulţumim! · 
. A consemnat 

Df'l'lf' TODOit 
Foto: OI'IOfti(J FELEf' 

O constantă a preocu
părilor din ultimii an/ da /a 
Liceul Teoretic ,,Moise Ni' 
coară" o constituie fonnarea 
fi dezvoltarea relaţiilor Inter
naţionale. Partener/atu/ din· 
tre renum/tu/1/ceu arădean fi 
Colegiul AQUINAS din Anglia 
constituie deja o tradiţie. 

Inceputul acestui an şco
lar a adus cu sine posibil/ta· 
taa antrenărl/ liceului Intr-un 
proiect mult/naţional in 
cadrul acţiunilor Comen/us. 
Ca sub-program a/ lui So
cretes, COMENIUS insaamnă 
comun/care fi parteneriat 
prin elaborarea unor proiecta 
comune (de către şcoli 
aparţinlnd ţărilor membre 
sau asociate ale U.E.}, 
scopul fiind deschiderea 
către diversitatea culturală fi 
lingvistică a Europei, respec- · 
tiv dezvoltarea dimensiunii 
europene In currlculum-u/ 
fCotar. 

"Proiectul /a cara ur
mează să participăm • afirmă 
directorul liceului, prof. 
Vllhelm Portal - antrenează 
şcoli din diverse ţări eu
ropene cum ar fi: Olanda, 
Franţa, Italia, Anglia. lm· 
plicarea profelf!.Orllor şi 
elevilor In realizarea acestui 
proiect • care are o tematică 
generoasă, e vorba de 
"EUROPA MUL T/CUL TU
RALĂ" - va avea ca prim 
efect posibilitatea realizări/ 
unui contact direct cu şcoli 
de peste hotare, iar In al 
doilea rând câftlgarea unei 
experienţe in urma acestui 

dialog". Un prim pas a/ 
colaborării /-a constituit .. vi· 
z/ta pregătitoare" in Olanda a 
unei delegaţii compusă din 
prof. Vllhelm Portal, direc
torul liceului, prof. Gheorghe 
Herlo, director adjunct fi 
prof. Janlna F/uleraf. coor- · 
donatorul proiectului. 

"Cambreur College, fC08• 
/a olandeză unde s-a efectuat 
vizita pregătitoare, are expe
rienţă in acest do-meniu, afir
mă prof. Gheor-ghe Herlo. 
Scopul principal al vizitei a 
fost ace/a da a ne familiariza 
cu ceea ce in-seamnă impli
carea unul pro-iect de o 
asemenea anvergură. ŞI, tre
buie să racunoac, am avut ce 
Ynvăţal" 

Discuţiile dintre membrii 
delegaţiei romlne fi ce/a/ 
olandeze s-au axat pa pro· 
b/ame ca: real/zarea unor 
comparaţii intre sistemul 
aducaţiona/ olandez fi romll
nesc, probleme specifica de 
management şcolar, de for
mare a factorilor. Dar, ma/ 
ales, discutarea detaliilor 
proiectului, a felului Yn care 
vor fi Implicaţi profesorii fi 
elevii/a realizarea lui. 

Defi problemele organ/• 
zatorice fi administrative pe 
care real/zarea acestui 
proiect /e presupune nu 
lipsesc, conducerea liceului 
e optimistă, atlta vreme cllt 
In fCOa/ă există preocupare 
pentru deschiderea spre 
spepul cultura/european. 

V. f, 
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Orchestra populară 
.Rapsozii Zărandului", 
in colaborare cu Te
leviziunea RomAn.ă 

CE LI SE MAl . ,._, 
OFERĂ COPIILOR? 

~ . ·. 

IA 1,1\.lliS 
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TAKACS s-a de curând 
de la Paris unde a avut o 
expoziţie personală lă ·galeria 
SNCF Paris Est. Expoziţia a 
fost deschisă de doamna Anca 
Opriş, ataşat cultural la Am
basada Romaniei din Paris. Tot 
cu ajutorul d-nei Anca Opriş a 
participat la o expoziţie inter
naVonală de la BUXIERES LES 
MINES unde a expus patru 
tablouri cu peisaje .româneşti. 

..A fost foarte benefic pentru 
mine - ne aeclară artistul 
arădean • am vizil"t muzee şi 
galerii, locul unpe cu un secol in 
urmă pictorul nostru naţional 
Nicolae Grigorescu ne re
prezenta la şcoala de la 
Barbizon, am fost la casa 

•, 

... 
_:.;:·. 

• 

t -:- · .. ···1' 

Monet de Giverny: m-au 
impresionat grădinile, lacurile 
cu nuferi atât de indrăglţi de 
artist, podurile japoneze şi. să 
nu uit, de colecţia de stampe 
japoneze a lui Monet. Am vizitat 
şi filmat cimitirele PERE 
LACHAISE, MONTMARTRE, 
MONTPARNASE adevărate 
muzee in aer liber.", 

Nu numai o lume de vis, o 
amintire de neuitat, ci şi un alt 
Inceput de. drum pentru pictorul 
arădean Mihai Takacs care 
ne-a promis ...• PARISUL LA 
ARAD"; El s-a şi ~nut. lucrările 
reprezentând Parisul aşteptând 
să fie expuse publicului 
arădean probabil in luna 
decembrie. · 

·-.-~. 

· · Bc!PJreşti, organizeaZă 
concurs de ,preselecţia 
pentru tineri interpreţi 
.de mU«ică populară, 
vArsta 15-~5 ani, In 
vederea realizării la 
Arad a concertulul con-
curs .Moştenitori!". · · 

Concertul va fi pre
luat şi difuzat In cadrul 
emisiunii .Tezauffol
cloric", prezentată de 
Mărioara Murărescu. 

Preselecţia ·vt. 
avea loc In data de 2 

. noiembrie 1999, "'a 
1 O, la sediul Orches
tre! Populare Rapsozll 
Zărandului din Arad. B
dul Revolujiei nr. 85, 
informaţii a telefon 
281.522. 

la o vreme, copiii l~i fac 
h•>ve.,.]pe computer, cei care mai 

poveşti din cărţi sunt tot mai 
pu~ni. ln aceste condl~uni vllrege, 
doamna Lucia.BibaFţ, căsătoritii( 
lonescu;are curajul de a mai edita 
o culegere de trei po~eşti (Sirena 
Surena, Ru,inea Macului Ro,u, 
Crenguţa lngheţatl). Prima şi a· 
treia poveste sunt lirica şi 'VOievo-
dele. ~· 

Sirena Siirena n atrage pe citi
ton in lumea submarină, unde se 
joacă de-a ascunselea cu tot felul 
de peş~. Sirena principală are 
trei surori. Uneori ele !şi pun pro
bleme filosofice, cum ar fi aceea a 
necunoscutului. Autoarea le 
numeşte .frumoasele mării". 
Locuinţa lor este la părinţi, In 
Palatul Rubiniu. 

Câteodată, cele patru plutesc 

pe ape şi căntă, de tulbură min~le 
fnEirinarilor: lnsă, pe unnă, !'llpede · 

. dispar in adăncuri. 
I.!Jptele dintre Negurii-VodA si 

Papură-'lodA. doi Tmpăra~· foarte · 
războinici, degenerează intr-o 
poveste de dragoste care, lnsă, 
lntAmpină dureroase dificultăţi 
datorate deosebirilor dintre zonela 
de climă (Crenguţa lnghaţată). · · 

In povestea cu Macul Ro,u, 
un mac roşu, dintre acela cana-şi 
fac veacul prin· lanurile de grâu, 
cules de un moşneag Şi dus in dar 
babei sale, prinde grai şi deplânge 
răutătile oamenilor. La auzul aces
tor nemulţumiri, moşul din poveste 
o ia razna prin lume şi se Intoarce 
la nevastă, abia după trei ani. 
Plecase lnţelept şi s-a intors şi mai 
lnţelept. Nu se mai da dus de 
langă floarea respectivă şi trăgeau 

RECREATIA MARE' 
1 

că nu este vorba despre cartea 
regretatului Mircea Sântimbrean 
cu acelaşi titiu; carte ce a făcut 
deliciul multor genera~i de elevi 
din şcolile româneşti şi nu 
greşesc spunând că le bibliote
cile şcolare era cea mai căutată. 

Aşa .cum ştie fiecare 
arădean, 8-dul Dragalina adă
posteşte majoritatea şcolilor 
arădene de prestigiu. Dacă o 
luăm de la Boul Roşu inspre 
Palatul Cultural, prima intălnită 
pe dreapta este Preparandia 

sau Şcoala Nonnală, 
iar pe stanga se gaseşte1 1 

intrarea principalA a L1ceu1u1 
industrial .Au rei Vlaicu·. conti
nuand drumul spre Palat mai 

pe partea Liceul 
.Mo;se Nicoară', umiat apoi de 
Liceul ,Elena Ghiba Birta" şi 
lncheind cu Liceul Economic 
(comercial). Se cuvine, <:radem 
noi, să amintim că aceste ves
tite şcoli arădene au fost Con
duse de-a lungul vremii de o 
pleiadă de educatori şi dascăli 
de mare anvergură ştiin~fică şi 
adâncă probitate pedagogică. 

Astfel, la Preparandia 
arădeană au strălucit In acest 
sens: Teodor Botiş. Ion Olaru, 
Caius Lepa, Octavian Doboş 
etc. Uceut .Moise Nlcoară" a 
fost condus. peste trei decanii, 
de către eminentul matemati
cian Ascaniu Crişan, apoi de 
Mihai Păun. de Ioan Cioată etc. 

a 
avut· In profesoara Ana 
Păcăţean o directoare cu o 
lndelungă activitate, aşa cum 
Liceul comercial a avut In Ion 
Suciu un ilustru dascăl de 
matematică şi un director sever, 
dar drept. 
' Elevi ca veneau In aceste 
şcoli, veneau In primui·rAnd, ca 
să lnveţe carte. Prin aceasta 
urmăreau st-şi asigure o profe
sie şi să afungă oameni intre 
oameni şi profesionişti de Tnattă 
~nută. · 

La Preparandle veneau In 
'special copii de la ţarii cu măr
turlsitul gand de a deveni 
{nvăţători preoţi. La .Moise 
Nicoară' .Ghiba Birta", pe 

:_-;.:,;-; 
.._._-.... · 
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celălalt de fete, 
oraş, unii cu o stare 1 

bunii sau foarte bună '' al~i mai 
săraci, dar mai ambiţioşi. La 
Liceul comercial veneau cei 
care voiau să lucreze in dome
niul bancar, comercial, contabil. 

Pentru toate şcolile era vala
bilă uniforma. chipiu!, basca, 
numărul matricol pe mana 
stângă.; Nimeni nu se ruşina 
purtâl}d uniforma de elev, iar 
mândria apărea la intrarea ln 
cursul superior, cănd pe chipiu 
apărea firul galben vestind 
acest lucru. To~ respectau regu
lamentul şcolar şi o făceau din 
profundă convingere. 

Prof. S. PĂCORf'RIO 
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După o noapte petrecută in Judef., concluzia este: 

·,,DISTRACŢIA CU ~EV ĂRUL" ~CLUB ALPIN 19% ESTE... SUPER" 
ctştigătorii concursului de la rubrica .. Ce facem dmblta 

asta?", din disccteca Club Alpin '92 Soccdor- desemna~ prin 
tragere la sorţi in baza talonului publicat tn zlal\ll nostru de sâm

,.,. bAtă- au fost: 1. Adina Loredana Mlaanl' (care peiAngă pre
mii a căştigat şi un ... ccccş viu); 2 Ovidiu Mihu şi 3. Silviu 
Corpaşlu. Au mai fost premia~: Fl!lvle Putea, Raul Pateu, Dan 

_ 'f· tvanovlcl şi Silviu Ciurar. 
· : lată ce ne-au declarat "primii trei căştig6tori de la disec Club 

Alpin '92 Socodor: Adina Mlsanlf_ (din Soccdor, studentii la 
Facultatea de Biologie din Timişoara, anul IV, 21 a~:"tl) ,. ,.Tml 
place foarte mult la Club Alpin '92. Vin deseori tri1pntuni cu 
prietenul meu Rogerlus. Cine vine o dată alei nu va ezita 
tă-l•lca pragul f!. a doua oanl." Ovldl~ Mlhu (din ~imand, 
olov eL a IX-a. 1 J!llhi) • "Distracţia cu "Adevărul" fi Club 
Alpin '92 osta super. Altfel vă da~ seama că nu veneam alei · 
tocmai elin Şlmand." Silviu CorpafiU (din Soccdor, elev la 

•• Liceul Teoretic ~h. Criş) • "MI-am aiirlbiitorlt ziua de noflora. 
chiar In Club Ălpln•'92 Socodor, am 17 ani. M·am· simţit 
excalont fi vraou aii-1 mulţumeoc lui D.J. Dant pentru muz~ 

... ca bună din discotecă." Cu acest prilej 11 urilm '' noi lui 
· Silviu Corplfiu Uft ciilduroa .LI Mu'tf Ani". -
· •. , _ ,;-..... . S. GHILEfl. 

• -- • • !=oto: V. MUSCA 

SPONSORIZAT DE MAGAZINUL CBNCURS 

DIG S"CAM DE PEJ.DUL 
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Tineret a zlaru-
.. A,ao•varul" vi tntlnde o 

de ajutor pentru a vi 
rezolva unele dintre pro-

ll~~~~:=~~~;caro cad In competenţi 
11 91 a Conalllulul Local 

Nu trebuie decăt IA puna~ 

SOACRA, SOACRA, 
POAMAACRA 

Mama hlperprotectoare 
este mama model, mama ce se 
lngrijeşte ele tot: de la pache
ţelul de a doua zi şi şoselele 
din picioare, pănă la şcoala sau 
viaţa pe care trebuie să o 
aleagă copilul el. 

• Este persoana de bază 
din casă, cea care ia direct sau 
indirect deciziile importante, 
care are grijă de toţi cel elin 
jurul el, care afişează perfe~
unea. o pune In act şi o demon
streazA. 

• Este mama clesăvA"Itil, 
care munceşte pana. la 
epuizare, nu_ cheltuie aproape 

" niciod~tă banii pentru nevoile 
proprii, se dedică membrilor 
familiei şi doar cateodlltă cere 
şi ea ceva In schimb. 

• Accesele el ele furie, 
lzbucnirile nervoase sunt foarte 
rare, dar cresc ca frecvenţă In 
momentul In care copilul se 
apropie de stadiul de adult şi 
IncearcA să-şi aflrme propria 
peraonalltata. 

• e..te un moment critic 
pentru mama hlperprotac. 
toare, este momentul când 
realizează (poate) că ceilal~ nu 
depind de ea, ci este exact 
Invers: câ ea nu are o viaţă a 
ei, independentă, el trăieşte 
doar pentru/prin ceila~i. 

• Această protecţie ex
tremă de care .se buct.Iri• 
copiii ei este manifestarea 
lnconştientă a nevoii de control 
asupra celorlalţi şi nu o .mani
festare a grijii materne. 

Deşi nu pare, mama-cloşcil 
este un adevărat tiran care 
foloseşte cu iecusinţă . (la nivel 
inconştient, desigur) cele mai 
fine instrumente de control: cul
pabilizarea celorlal(i. boala şi 
moralitatea şi, d~şi nu-şi dă 
seama, acestea au efect 
emoţional·distr)Jctlv asupra 
copiilor săi. • 

Mama hlp&rprotectoare 
este mama care oferă totul 
copiilor săi • mar puţin şan 
de a deveni liberi şi putarnl , " 
Avănd aitfel de copil, care ar 
mal fi rostul său? 

MAMA A.JIJNSĂ \..;. 
SOACRĂ 

La aceasta Intrebare a· 
raspuns tot d-na psi~olog 
Loredana Jurei. El bine, In 
momentul In care In viaţa incll· 

mana pe creion şi să ne scrie\J ce 
probleme vA nern\llţumesc. Prin 
amabllltataa ddmnului primar Paul 
Valentin Noomţ, orice problemA 
In ce prlve,te primAria arădeanl 
poate li rezolvatA cu ajutorul 
rubricii .Tinorllln ludlenţă la prt. 
mar .. .". Scrieţi pe adresa B-etul 

vidului cu o astfel de mamă 
Intervine .cineva·, .altcineva·, 
se pune problema unei alegeri 
• pentru că, In ciuda conflictului 
ce apare Invariabil tntre mama 
şi ginere/noră • opţiunea o face 
• In principal • copilul. El trebuie 
să aleagă Intre a rămăne In 
zone de protecţie pe care o
oferă mama (alegerea cea mal 
comodă la urma urmei) şi ele a 
evolua la stadiul de adult (Intr-o 
zonă mai aspră, unde există 
responsabilităţi şi mult mal 
multe greutăţi dar şi mai multe 
bucurii şi realizări da eera eşti 
singur .vinovat"). 

Există şi calea de mijloc: 
rămănerea In stadiul de 
.copilul-mamei" (atunci când 
este In apropierea mamei) şi 
ailultul care ttle ca·vrea şi 
face ceea ce vrea (In afara 
spaţiului cald al casei). Este o 
alegere care implica destul da 
mult consum emoţional, dar nu 
este nimeni rănH ... poate doar 
nora/ginerele care ramane 
exclus (sau alege să se 
excludă) din-această rela~e ... 

Situaţii: mama: .cum vrei 
tu, dar să nu-l (o) prind la mine 
In casa·: nora/ginerele: .e 
mama ta, clar eu pe la voi nu 

·mai calc• 
Copilul trăle,te (resimte 

puternic) această situaţie şi 
tensiunile acumulate pot duce 
la ruperea uneia din rola~i: fie 
cu mama fie cu partenerul ... 
.. OSOLUŢIE 

Daca. relatia este suficient 
de puternica,' dacă rezista in 
timp fn ciuda tensiunilor exis
tente, la un moment dat dis
cuţia deschlsl Intre 6ete două 
părl,i (mamă • ginere/noră) ar 
putea duce la detensionarea 
relaţiilor şi la gAsirea echilibru· 
lui acestei triada mama ~ 

flu/fllcă • partener! 

A VERTISMENTI 
.Pe pa·rcursul lecturii este 

posibil si fi Jl!.lllm~t sentimente 
de Iritare, de anervare';'-de 
dezacord total cu cele citite. 
Este un simptom semnificativ 
j5e "i!re U manifestA • de obicei 
• mamele hlperprotectoare sau 
oopiii (adulţi acum) ce au ales 
să rAmăna copii". a mal apreci
at d-na Loredana Jurcă. Fără 
comentarii. · 

HICOUIE OPREfiH 

Revoluţiei nr. 81, 
Tineret, pentru • Tinerii In auclllen!IIJ 
11 primar .. .". Noi vom 
rAspunsurile d·lul primar 
Volantln Neamţ la pro·blemetlall 
prezentate de voi tn scrisori. 
aziloţi să ne scrieţi pentru a 
rezolva pfobtemetel 

DRUMURILE DE IA DISCOTECÂ VOR FI, NOAPTEA, CA ... ZIUA! 

'C: (jf)Nf~IJils ~ 
CEL MAl BUN PRIHEN AL TÂU! 

~W~:muWJJ ~ 
Intrebare: Care anim!ll este cel mal bun prieten al omu-

lui: câinele sau pisica? ' 
r~""·--~~~~~~~-=-~~ur,.~r,~~".~~ . Cele trei mari pre"l6 
I-RIS~~;: r . , - - . _- ' , .. - ._ · Il sunt oferite de SC Spaed 
:Nume:' --;:$:",:--;\Prerturo•~ '·· •·o"-''""11 Partnor Nidlac (telefon 

llMre_ 84:. '<···:"'':' :., " "';f:·· ,: •Ti:? -.• J>\~ 094-631 008 91 fax 0571 
T•l•fon' · " .. , ... _, : •. , ,,,, .•.•• 473685). 
·-""""""'''·"" '''''""T"'" · ji.'tol:' C 1 1 b prieten 1 · • .or-·.:.~:-..1.~:t-n .. S ... ::.& ........... :z ....... W:W e ma un a 

t.llu oe va al~ bine alAturi 
de noii Trimite~ nlspunsurile pe aclroo•" B-etul Revotuttat nr. 81, Adevărul • 
Tineret, pentru .Col moi bun prlet.n oi t.llul". 

FETELE FIERBirtŢI 
DE LA ,.EXOTIC" 
AO CÂrtTAT LA 

ARAD PE 500 DE 
DOLARI 

Slmbitti, a avut loc Balul 
bobocilor ta Liceul .Vasile Goldif". 
După ce Pacha Man a părăsit 
scena Tntr-un cor de nuiertturl, au 
urmat eroticele fete de la 
.EXOTIC". Ele au reuşit si "fncăl· 
zească atrnosr..ra In Casa <l&..cut• 
tură prin cânt~cele lor şi dansurile 
lasciva. Pentru cete cinci sau şase 
melodii cintate ele au Incasat 
.doar" ... 500 $. Am remarcat 
coregrafia excelenta a bobocllor 
asigurată de către Mauro Stoica. 

O. BULZfiH 

Pe adresa redacţiei ne-au 80011 
doua scrisori. In core tinerii n cer prf· 
marulul Aradului dl. Volontln 
NNmţ să nlspundă la PfObleme ca 
n fnlmanta pe aceştia. 

Petru Ardelean (26 ani) • "Af 
vraa aii·llntreb pe domnul primar 
când va fi lumină, noaptea fi Tn 
cartierele mirglna ... Cind vin 
prfotona mea do la discm.că 
tem fntotde;~una ci ne va da cine
va In cap '' nici nu ftlu eul d 
mulţumooc. Ba mi mei fac '' do 
rla la~ de priotoni. Crad cii ar fl 
normal aii lntrim In secolul """"' 
tor cu p~ni lumini pa,-atnlzl." 

Primarul Valentin 
.Printr-o hotArire do Cconolliu 
adoptat.llln primăvară, w apro
bat choltulrea a 23 miliarde lot, 
bani ca u""1 IA Ilo plăti~ In mod 
o'"tonat • timp de patru onl· unei 
ft""e cara 1r ft cii'tigat licitaţia de 
raobllltora o iluminatului public. A 
lnt.rvenn Ind o achlmbara Iert-

citi do oltuoţlo doooraco S. C. 
CONEL a reu'lt ob~nerea unor 
fonduri daatinat. raablllt.llrll ilum~ 
natulul public In tot ora,ul. ASta 
lnaoamnă cii probabil licitaţia '1 
choltulraa calor 23 de miliarde nu 
vor mal fi nece1are. Deja •·• 
raabllltet circa 30% elin llumlnatul 
urban. Iar ~unoa continui." 

Adlno Fodor (1' ani)· "8-a 
ocrts In ziar cii tinerii vor avaa un 
prlm1r '' o Primărie a lor. Alei 
vom putea lupta pentru locuri do 
joacl '1 tot ceea ce ne lntere .. 
- pa noi, copiii. Domnule prt. 
mar, cind •• vor face acele 
alegeri pentru Prlmirta copiilor fi 
la ce ne va ajuta o astfel de 
Prlmirle?'' . 

Primarul ValenUn Paul Neamţ 
• .E voriba do un proiect demarat 
In anul 1998, la ln~lativa organ~ 
uţtol Club 2020, 11 IICNat.ll Iniţia
tivi aoocllndu·oo '' D.J.T.S.·ul. 
lnlţlotlvo 1voa CI obloctlv odu-

caţ1a civici o copiilor cu raalidri 
practlco. Altfel ci Il oe explici 
cum fun~onoad o Primirlo, un 
Con1lllu local. Oe a1eme11ea, 
Unerll vor Inviţi ca rol au fi cum 
aa desfi,oaril alegerile democra
tica, alegerea de conallien '' prt. 
mori, promovoraa de prolecl8, la 
modul concret 

Tinerii vor realiza proioct8 de 
hotirlrl pe care le aprobi fn 
fOdlnţe. In acast timp 11 va pio. 
tra o otrinli legituri cu 
Conalllul Locol. p;oloctolo pa 
cara tinerii '' copil le lnl~ad n 
privesc doar_ pt. ace, tia 'i •• 
·apilcii. In oc.iile zile aa pregătesc 
alegerile pentru Primăria '' 
Conalllut Local al Untrllor. Va ft '' 
o campanie otactorali a tinerilor. 
8a praconlzoad ca alegerile aii 
olbi loc ciupi jumitotoa lunii 
noiembrie." 

S. CIHILEfl 
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• Pe lista neagră a rău-platnici/or sunt şi arădeni 
In cadrul BNR există un serviciu care admi

plstrează o bază de date cu referinţe despre agenţii 
economici din România care au produs incidente la 
plata cu cecuri, cembii şi bilete la ordin. Acesta este 
Centrala lncidenteior de PlăJI (CIP), care a intrat In 
funcţiune In 1997. Toate băncile din ţan! adună şi 
transmU CIP-ului informaVI privind fraudele bancare 
depistate. · 

Incidentul de plată se amslată fte cănd lnstru· 
meniUl de plată respecliv este refuzat de către banca 
pli!titorului, fie cănd acesta este pierdut, furat sau dis-
trus. -

In momentUl in care o bancă refuză plata unui cec 
ca urmare a produoarti unul incident de plată major 
asupra contului unui client, banca are obllgaVa ca Tn 
aoaeaşi zi bancarA să notifice Incidentul ;n plată la 
CIP. Totodată, banca trebuie să adreseze titularului 
de ami o somaVe prin care TI va lntBfZioa emUerea da 
cecuri pe timp de 1 an, tnceptmd cu data emiterii 
cecului. iar litutaruT ~- cont va n obligat să restituie 
băncii·sau băncilor al căror client este formularele de 
ceCuri aflate in pcisesia sa. . . 

delln biletele la ordin. 
Printre titularii de ami ce au ajuns pe isla neagrA 

a CIP-ului fiindcă au produs incidente de plăţi se 
numârc1 şi firme arădene ... Pe listă sunt persoane 
juridice din toate judeţele şi Aradul nu face excep~e. 
Din păcate. nu prea e amsullată lista CIP-ului, ceea 
ce este in defavoarea persoanelor juridice. Astfel de 
Incidente ar putea fi prevenlle, dacă un agent eco
nomic, Inainte de a face o afacere cu aU agent pentru 
prima clljtă, ar amsuUa CIP-ul. In plus, băncile ar tre
bui să promoveze acest sistem de prevenire a riscului 
fraud- bancare", ne spune Traian !)oboc, din cadrul 
BNR, oantrala Bucureşti. 

Pentru diminuarea riscului In derularea afacerilor, 
consullar~ CIP-ului este o condi~e esen~lll pentru 
liniŞtea oricărui agent economic. 

GERLI"PE K"fiP 

. cafi!BMDIICOti8Ul.TAM 

Din toamna anului 1997, mul tranzacţiilor. 
Bursa de Valori Bucureşti a · ALRO Slatina, societate 
căzut intr-un con de umbră. ·la care valoarea acţi~nilor 
Sigur, volumul tranzacţiilor tranzacţionale a atins 
'i in general efervescenta 3.800.757.500 lei reprezen· 
unei burse este in directă tând 35,94% din volumul 
corelaţie cu starea total. Banca Agricolă a luat 
economiei. Stare pa care o o felle da 11,77%, se 
simţim cu toţii. Care este Automobile Dacia SA • 
insă situaţia la -zi? Bursa de 8,09%, Banca Transilvania 
Valori Bucureşti a inregis· SA 6,74% şi Terapia Cluj· 
trai săptămâna aceasta un Napoca 5,53%. 
volum zilnic de tran- De fapt acţiunile acestor· 
zacţionare de 2;1 milhirde ·societăţi au făcut in aceşti 
lei, ceea ce înseamnă o doi ani de declin, ca ideea 
scădere cu mal mult de 40% de piaţă de valori mobiliare 
faţă de săptămâna prece' să nu rămllnă doar o 
dentă. Raportat la acţiuni, amintire. 
tranzacţiile au. căzut cu La inceputul acestei 
66,54%. săptămâni s-au tranzacţio· 

Cinci societăţi au fost · nat 625.000 de. acţiuni 
vedetele Bursei, ele Agras, la un preţ de 2.150 
cumulând 68,06% din volu· lai. Aceasta a fost prima 

tranzacţie Importantă· pen· 
Iru Agras, dar brokerii cred 
lnsă că a fost o reglare de 
conturi intre principalii 
acţionari ai societăţii. , · 

Un semn de stabilfzare 
relativă il dau câteva bănci 
cotata ia B.V.B. Astfel, 
Banca Agricolă s-a menţi· 
nul pe un palier variind intre 
490 şi 500 lei pe acţiune, iar 
Banca Turco·Română fi 
Banca Transilvania au cros .. 
cut cu câte un procent la 
2.679 lei, respectiv 2.427 lei. 

Capitalizarea cumulată a 
B.V.B şi a Pieţei de Capital 
RASOAQ a Inregistrat la 
finele săptămânil trecute o 
valoare de 10.213 miliarde 
de fel, mai puţin cu 4,01 'lo 
faţă de săptămâna trecută. 

G. CO"STfi"TI"ESCO 

-- -~" . ..,..-• CIP-ul poate fi amsuUa1 de orice persoană, numai 
că nu este posibil accesul la Intreaga listă a lnciden
teior. De asemenea, nu se faca publicarea n!u-piatni

• • ! 

cllor. 

r .......... 'ia._........_..Oifo" 
1. 
{~!l!~':'i'.~-~·~~~ ·-···-
• ..... ,_._c:. .. ,._,_,~ .. --... - ~ _", ____ _ Cum se procadeazl! pentru obţinerea unor infcr. 

maţii de la CIP? Se completează o cerere de con- -"~ """'''·"''''·"'"''""" .. ;:'::co"'""'·'·' ... :.::." .. !!l'.:·· ... ,"."--" 
sultare, care se poate adresa oricărei bănd. Tn tormu-,- .. ....,_.,u · - -· .... ,~.,. ..... , ......... ..._ v,.h .• -- -~ .. ·--· ... ·-~······· 

"'rpotfi pusEI maxtm 3 Tntrebarl, legate de instrumen--· _........ .. ·-~-'- -~cr:·rrr:~. ~~~ 
-----.:....;....:-~- 1 j J• ·--~~ .... M'. 

tui de platii, despre tras, tnlgător, beneficiar, lntrebart . . . ~•- "·'·.,.-- .~c _, ... .. .......... __ 

§~::~ ·~FS~!§t~~ 
primul loc s-au situat cecurtle (cazuri .de file de cec , .. ., ... !' · · ·· --~·~:---···"~f"""'··· .... ·· · ( 
false, fc1n1 acoperire, emise de plătltori inexisten,). ; __ :.... __ -. f . f_~:. ·.-~ .... • .. t .. -.... ·. -___ ... _ .. 
Acum, lnsă, ponderea cea mal mare Tntre fraude o - -

BANKCOOP: COZILE 
INCEP SÂ DISPARA 

Băncile din România care 
emit carduri sunt BRD, BCR, · 
Banc Post, Banca Agricolă,. 
B.C. Ion Tiriac. De putină 

· vreme, BRD a mai lansat Şase 
tipuri de carduri in lei şi dolari, 
destinate atât persoanelor fi· 
zice, cAt şi persoanelor 
juridice. 

Cardul Visa Classic In fel 
destinat persoanelor fizice, 
este singurul card de c_redlt de 
pe piaţa românească .• Acesta 

· aste un card de credit de care 
poate beneficia oricine. ln 

a Deponenţli fac liste şi sunt 
,._ , .· >' . •.· , primiţi in audienţă · · ., 

·• , •:, Pentru că Bankt;OOP a Intrat, conducerea băncii a dat dovadil 

lncepiind cu a doua jumătate a lunii 

aeptembrie, leul a incaput'si ae depra· 

ele~. In raport cu dolarul. Aceaatl 

tendillţl de sllblre bruscA se Thre· 

giatreatil de ani buni Incoace. Odatl 

cu apropierea aezonulul reca, lmpor· 

turila, lil la nu111lm energetice, ee 

intenalflcl. Iar toate aceatea trebuie 

pllltite In devize <•1) da aceea exiatl o 

foame de valutl, ·rar curaul ee 
dezechlllbraad sellalbilln aceaatl 

-, ;-; 

. , , din van! In Incetare temporari! de de lnţeiegere ll1 unele sltuaVi eri-
• , _ plil~. ia sucursala. locaJ!i Îlf jur de tice. In urma audlenţelor, au fost 

2000 de calăţeni au depus cereri reslitu~l bani deponen~lor care. au 
de retragere a banilor. Oamenii avut deces ll1 fam~e. sau 1n cazlll1: 
care aşteaptă să Intre In posesia . de boai!. · · · 

,. . . . economiilor deJ)Ilse ne-au spus că, La Adunarea generalA txtrllor· 
; . de căteve zHe, coada de la poarta dlnară a acţionanlor Benkcocip ; 

băncii s-a sub~~~ VIZibil. Confonm Banca Generală de Credit' ~f. 
unei liste alcătu~e chiar de depo- Promovare s A dasfil tă 1 14 nen~. pănă acum au fost rezolvate · ·• şura . n 
peste 800 de cereri Oameni care· octombrie ia Bucureşti, acvonarti 

· '·' lşl scot banii de ta eankt;OOP Arad au jlotarat majorarea capitalului 
. ·primesc sumele In mai' multe soclai al bănci de ia 875 miliarde 

:· ~ tranşe Cănd un client ajunge la lei la 2.574 1111harde. Pl"' această_ 
n!nd, banca n restituie acestuia 0 măsură se speră ca activitatea 

perioadă. 

Astfel la 1 oetombrlf!, un dolar 

SUA era cotat la 18.500 fel, Iar o marci 

germană ia 90.67 lei, ln decurs de o jl 

urma unei analize de bonitate 
făcută de bancă, posesorul 
poate primi un credit de 1 000 
dolari, echivalent in lei, ram-

. bursabii In 5 lu~i cu 20% lunar 
drn sold. Deocamdată dobin
da este 60% pe an", ne spune 
Florentln Mihl.lţ de la BRD 

.Arad. · 
BRD emite deja carduri 

Visa Ciassic. Cererile făcute 
de arădeni sunt trimise la 
Bucureşti pentru aprobare. · 

In Arad, BRD a instalat, 
deocamdată_, un ATM (auto· 

malle teller machine), In sediul 
bancii. Alte ATM-uri vor fi 
instalate_ In funcţie de numărul 
de carduri emise. Cardurile 
BRD pot fi folosite şi la ATM· 
urile altor bănci. ·• • 

,Dacă la Inceput vor 
prinde mai greu, noi avem 
convingerea cii după anul 
2000, 90'/o din operaţiunile 
bancare se vor face cu aju
torul cardurilor", ~tdaugă 
Mihuţ. 

CI.K"fiP 

săptămână, la 8 "ctombrh>, dolarul a 

sărit 1• 18.832 lei, iar marca germanii a 

alina pragul de 9115 lei. După alte 7 zile, 
· leul 1 mal pierdut 80 de unltlţlln raport cu 

dolarul ,1 168 In raport cu marca germanii. 

A fost sliptămlna In care moneda germană 

s•a apreciat in raport cu dolarul, iar-leul a 

continua.! aii se devalorizeze faţA de 
ambele. · 

Ieri, cotaţiile ~u fost de 18.7421el p~n· 
tru un dolar, respectiv 9263 lei pentru o 
marci germani. Pracflc curaul de schimb 

leu dolar a intrat pe un trend de cre,tara 

lentii, dar slgurii, apraclează dealeril. 
~ - G. C. 

- c ~ 

suma In limita Q,~rentă a 300 de mii băncii să reintre Tn.nofm:i!lilate. 
• da lei, 0~1 au menţionat~ . . FLAVIOS NfiSTfiSfiCHE FONDURilE MUTUAlE SI-AU MENTINUT 

EVOlUTIA SI ÎN lUNA SEPTEMBRIE 
. ' . 

':". 

Rata lnfla~el TA luna septem· 
· brie a atins nivelul de 3.2%, unul 
dintre cele mal mari de la 

.. Inceputul acestui. ar>, Iar 
menţinerea. aceslei evoluţii J)llne 
sub semnul Tlitrebi!rii obiectivul 
Guvernului de a se Incadra, Tn 

·: acest an, Intr-o limită a lnllaVei de 
. 40-42%. 

Creşterea lnftaţlei Intervine 
dupa tlouă luni de relativă slabi· 
Hzare a preţurilor, respectiv iulie • 
cu 1,7% ~ august· cu 1 ,2%, trend 
care era de aşteptat să amlinue şi 

·, In seplambrie, conform anal"tilor, 
ceea ce nu s-a YnUmplat. 

Potrivit Comisiei Naţionale 
pentru Stotistlcă, In luna septem
brie, mArfurile alimentare s-au 

· scumpU cu 3,6%, iar cele neall· 
mentare- cu 2,9%. De asemenea, 
tarifele la MMcli HIU majorat cu 
2,9"/o. 

LI capitolul mărfuri alimenla· 
re. dalaie CNS Indică evol~l sem-

' nificalive ale preţurilor la oul • 
care s-au scumpit cu 17,1 %, la 
cartofi • cu 12,3%, cllrloe fllrucle 
rnerfdlonaie • cu 11 ,4%, brinzA de 
vacă, 5,5%, zah6r • 4,3%, lapte fi 
produse lec:late. 3,8%, -""· .. 

.... ".. 

Directorul Direcţiei Comuni· 
care din BNR, Adrian Vasilescu, 
apreciază că rata infla~el din sep
tembrie "este surprinzătoare", mai 
ales Tn ce priveşte cuantumul 
maJorartl preţurilor la produsale aiJ... 
mentare. · 

La acest capitol, exporturile 
sint nesemnlftcatlve, Iar importurile 
continuă să crească semnlftcatlv. 

, 'Oric!te citc•mstanţe ar J)lllea n 
găslle, aste inadmisibil că o com
ponenta cum este producţia ali· 
menlan!, care ar putea să ne ducă 
mull !nainte • pentru. că avem~ 
traaiţle • detenmină Tn continuare 
cifre care ImpovAreazA balanţa 
importurftor ~. implicit, balanţa de 
piă~ externe", a adaugat onctaiul 
BNR. ~ 

LI rindul du, analistul e<:o· 
nomic Ilie Şerb6nescu afirmA că 
evoluţia din septembrie a inftaţlal 
era prevlzlbll6, avind In vedere ct: 
de regulA, In toamnl lnceteazt 
Influenţa pozitivă de temporare a 
lnfta~el din partea pi8ţel ţan!n-.U, 
care este, practic, singura piaţa 
c,re funcţloneazl, In mod real, 
dupA reguile cererii fi ofertei •. · 

.......... " 
., .-

emise '' aflate In circulaţie, 
informează banc:a •. · '· 

Banc Post • devenit 

membru VISA International 

In 1995 fi a fost prima banci 

emltenlă de cardurt de debit 

VISA In lei din RomAnia. 

Numlrul de eardurl VISA 

tmlsa de Banc Poet a 

cunoecut o cre,tara lmpor· 

tanti. La snr,ltul anului 

1817 axlatau 10.000 c1rduri, 

11 31 dacambrll 1t88 • 

55.000, pentru CI la juml· 

11111 lunii .. ptambrla a 

aeaatul an, numlrul da car· 

duri al 100.000 . 

'· -:. 

Numarul de inveştilori In fon
durile mutuale a crescut, In luna 
septembrie, cu 6,6%, Iar numarul 
de tiUur1 de participare In fond s,e 
majorat cu 4,7%. 

Valoarea activului net unitar : 
titlu de partlc;ipare ' la nivelul fon· 
durilor mutuale a crescut, In sep-

~{~i~ PREMIUli~~ 
fENrau CEA tiAi: 
• BUNI BANCI ~ rt. '•. . ,ft 

;~~~::' t1 ~~--Jkl 
Banca Comercială Ro

·mlnă a fost desemnati drept 
"cea mai bunA banci din 
RomAnia In 1999', In cadrul 
clasamentului revistei eco
nomice -americane Global 
Flnence, la secţiunea "Pieţe 
!n curs de dezvoltare•, 

. .informează BCR. ·" ·· .• c. 

tembrle cu 6,8%. Oe la Tnceputul 
anului, valoarea titlului de partiei· 
pare s-a lmbunătllţit cu '114,3%. 
Prin compara~e. leul s-e depreciat 
raţa de dolar cu 50,6% In aceeaşi 
perioadă, _Iar rate Inflaţiei s-a situat 

.ta circa 38%. 
Valoarea activelor nete este 

de aProape 2.340 miliarde lei, cu 
10,8% ma! mult decit In luna 
precedentă. Cel mai important 
fond mutual din România este 
Fondul Na~nal de investiţii (FNI), 
care, ia strrşltul lunii septembrie, 
Inregistra . un activ -net ae 
1.899,347 miliarde lei. " . 

Co~tractul leu/dolar ou scadenţa la sfirşitul lunii octombrie a fost cotat 
vineri, ia bursa din Sibiu, la 16.900 iei, iar contractul leu/dolar cu scadenţe ia 
31 docembrla • foat cotat la 18.250 lei, In ~tere cu 100 do lai faţa da 8 
octombrie. ' . · . . 

Deprecierea cu doar 0,27% a monadol n~ale din B6ptl!mlna treculă 
a lnlluenţat daclzilie operatorilor, presiunea exercitati! de vtnzillorl ducind ia 
ac6derea cotaţJHor dolarului. "Pinii la sn,.tlullunii, situaVa se poate schimba, 
dolarul avind destul timp B6 se apropie de cotaţia de 17.000 lei, dacă se va 
menţine ritmul de depreciere zllnic6 de 1S.20 iei", a apreciat un dealer. 

Oac6 ia 1 octombrie, preţul dolarului a fost do 16.825 iei, la 8 odDmbr1e 
, .. atins 16.970 lei, care reprezintă moxlmui din acaastl! lună. Luni, 11 
octombrie, Pf81UI a coborit ia 16.950 leVdolar, pentru a scădea ulterior la 
16.939 leVdolar ,1 la 18.902 leVdolar, spre a InCheie la 16.900 leVdolar. 
Pentru ~pti!mlna viitoare, operalorll aşteaptl! o ~tere a cota~Uor. 
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inapoi. De ce ai 
Pâncota, după acea· pro
movare superbă? 

- Din motive personale, dar 
cred că a contat si renuntarea 
la Jocul·din Divizia C, pe 'care 
l-am câştiga! cu atâta trudă. 
Dec~t să stric o prietenie de 
mulV ani cu cineva din Pâncota 
am preferat să renunt la echipă 
si ne-ain despărtit in inod amia-
bil. . • . 

- A u.rmat experienţa 
Cermei... 

- Cred că la ora aceea 
Gloria Cermei a avut unul din 
cele mai bune loturi din Divizia 
D. Din cauza problemelor de 
natură financiară am reusit 
doar o claşare in primele Jocuri. 
Până la urmă am plecat, 
deoarece, nu sunt tipul de om 
conformist si dacă nu se 

IIJEIZOivă problemele echipei, 
mai importante decât cele 

personale, atunci mai bine 
renunt. 

- Ş1 uite-a,a al ajuns la 
Sebi'l. De ce al acceptat ofer
ta Cri'lanei? 

- In general imi plac 
provocările. Am acceptat oferta 
Crişanei datorită relaVilor cu dl 
primar Gheorghe Feieş, cu 
care mă cunosc de multi ani, 
amândoi fiind din lneu.Vre'au să 
spun că la. inceput lumea din 
Sebiş a fost foarte pesimistă, 
primeam tot felul de infc>rmatii 
despre jucători, cum că nu 

ANTRENOR, 
Ne-am decis să il invităm la o discuţie pe Sandu Gaica, plecăn!f de la performan/&le obJinute de 

aces~ ca antrenor. A fost mai intâi acea promovare extraordinară in Divizia C cu Şoimii PâiJcota, 
după care a unnat .,episodul Cennei". Acum, Sandu Gaica se află la cănna ~nei Sebiş, echipă 
care, vara trecută, a retrogradat după două baraje, datorită unor mizerii de tip ajefis~ cu puternic iz 
de răzbunare. După ce a obJinut locul Cermeiului in Divizia D, prin retragerea acesteia din campionat, 
acum, aproape de finele turului, CriJana e pe un onorant loc patru, iar mâna antrenorului se simte. 
Aşadar, după Dan Mănăilă, iată şi Sandu Gaica se află printre antrenorii care se afirmă incet. dar 
sigur şi in această ,,meserie", după cea de fotbalist Să reamintim mai tinerilor noştri cititori că 
Sandu Gaica a fost unul dintre stâlpii apărării la UTA fi o bună bucată de timp căpitan de echipă. A 
prins un sezon in 11A" cu UTA şi un altul cu F. C. Braşov, după care_a evoluat in prima ligă din 
Ungaria, la Debrecen, echipă cu care in sezonul 95196 a obţinut cea mai bună perlormanp din istoria 
acestui club, locul ///.·Actualmente, Sandu Galca urmează cutSurile anului /la Şcoala de Anlrenori de 
la 'rimifoara. . · 
place munca şi nu o să pot face vicepreşedintele Valea, precum Din două lele am ales răul cel 
treabă bună aici. Cred că prin şi alţi agenţi economici din mai mic. 
rezultatele de până acum am oraş. E drept ne-ar mai trebui - După ce actualul portar 
reusit să le demonstrăm con- doi-trei jucători de valoare, pe al Cri'lanei, Laza, a debutat in / 
trariul. care in vara anului viitor ro vom prima echipă la doar 15 ani; 

- Cum ai găsit echipa la căuta. •· . mai vine ceva din urmă? 
preluare? Acceptă jucătorii - Da, mai avem un portar 

- Destul de subtiatâ nume- Cri,anei antrenamentele zil- de mare perspectivă, Sârb (13 
ric si valoric. Lotu'! a trebuit nice? ani), pe care, in vară, vreau să~ 
corripletat cu 7 jucători, in vară. ~ Da, ·nu am nici_ un fel de recomand spre un lot UEFA de 

· Nu ne-am fixat un obiectiv probleme. Doar Moţou şo Pap, juniori. Mai mult, cineva din 
anume, ci să construim 0 datorită serviciului 11u pot veni conducerea echipei Corvinul 

in fiecare zi. Mai mă confrunt Hunedoara s-a arătat interesat echipă care să joace un fQtbal 
frumos si modem. cu o problemă, dar uni' ce mă de acest tânăr, Eu aş vrea să 

_ campionatul acesta e bucură. Această echipă ar tre- ajungă la UTA, dar nu depinde 

N bui să se numească Univer- numai de mine ... 
aproape jucat u V·"'' gândit o Iti ă - treb · C -r sitatea, s, i nu Gris, ana, asta pen- - u m 1n ara. um aA atacaţi promovarea in · d 1 1 d .. tru că maj toy jucătorii mei sunt vezo ue u e maone 
sezonul următor? studenti,·. Cred că la ora actuală Mănăilă? Mai ieri, eraţi adver· 

- Desi Motorul s-a detasat · · ăt 1 • • . suntem cea mai intelectuală san ca JUC or ' Iar acum 
. de restul plutonului, campiona- t ţ' f ţă • f lă . echipă din Divizia D. sun e ' a '" a ca 
tu! Tncă se joacă şi până in uHi- _ Apropo, cum apreciezi antranori la două echipa de 
ma etapă multe. se mai pot frunte ale DIY' '7'eo· D nivelul primului e"alon al tot- - · 
întâmpla. Obiectivul nostru de T - Este un meci mai 
promovare intr-un eşalon supe- bal~~~~~c\:~~?multe riîeciuri deosebit prin prism.a locurilor 
rior ni l-am propus pentru d pă 

1 
tu' ocupate in clasament si a 

sezonul următor. Asta nu care e şase va oarea aces 1 traditionale! rivalităti dintre 
esalon si un lucru îmbucurător Sebo·s' s·,. Pâncota. Se ·o'ntâlnesc 

lnseamnă că, dacă ni se oferă este d a crescut numărul 
vreo corljunctură In acest cam- două emipe care vor să joace 
pionat. vom renunţa la luptă. In echipelor bune, fiind vreo zece un fotbal spectaculos, ce au la 

formaVi de valori apropiate. timonă doi antrenor! tineri, cu 
nici un caz. - Sandu, vine lumea la 

- Are Sebi'lul toate meciurile de acasă ale dorinţă de afirmare şi c~ed că 
resursele pentru a ţine 0 c . . 1. â d t ă . rezultatul final va fi decis de 

"'laneo, on n con c VOI fonna de moment a jucătorilor 
_echipă in Divizia C ? jucaţi vinerea după-amiază? mai experimentati. Sper ca. cel 

-'Din punct de vedere Da avem cam 200 de - ' mai bun să inving'ă. ' . . 
financiar, Sebişul poate ţine o speCt'!lorLplătitori pe meci. 
echipă In eşalonul trei. Mă· Probabil, dacă am juca sâm- ~ Sandu, iţi mul~mim 'i 
bazez pe p'rimarul oras, ului, dl. băt" ar f . It' A les !ţi dorim să duci Se işul tot-

a 1 mao mu ,o. m a balistic căt mai curlind in 
Feieş, care este trup 'li suflef ziua de vineri, datorită menta- Divizia c. 
alături de echipă. Ne ajută de litătii jucătorilor si a tentatiilor 
asemenea cei doi conducători mari .de la sfâ'\'itul săptămânii, 
ai clubului, preşedintele Hâ~a ·şi ·ce le oferă Sebişul Moneasa. 

fll.EX81'1D~O CHEBELEO 
Dfii'IIEL SCitiDOtl 

Ieri, in Divizia<A.t~e•bascheUeminin 

B.C.ICIM ARAD • SPORTUL 
STUDENTESC 5&-55 (27-26) 

' Mult au mai transpirat 
fetele de la B.C. ICIM, împre
ună cu antrenorul Mandache 
si managerul Văduva, in tim
pul meciului de aseară. 
Evoluând inexplicabil de 
slab, deconectate de la miza 
meciului, arădencele au fost 
la un pas de a se face de răs 
în fata celor aproximativ 150 
de spectatori prezenV la par
tida cu Sportul Studentesc. 

Este, după jocul cu 
Rapid, al doilea meci in care 
fetele de la ICIM parcă nu se 
mai trezesc dintr-un somn 
prelungit. Doar gre~eliJe, 
neatenVa oaspetelor şi ... alte 
fenomene au făcut ca, totuşi, 
B.C. ICIM Arad să treacă de 
Sportul Studenţesc, scor 59-
55 (27-26). 

· Pe lângă faptul că mai 
toată lumea era nervoasă, de 
vină fiirid arbitrii Roceanu şi 
Roşu, aceştia fluierând după 
cum au avut chef, la orizont a 
apărut 'li ne[Uşinarea galeriei 
cond~se de Zoran Ar:;enov, 
care in loc să lncurajeze pro
priile favorite, au inceput să 
le lnjure pe studentele 
bucureştene, iar. in repriza 
secundă cei aproximativ 25 
de suporteri s-au mutat chiar 
in spatele vizitatoarelor, pen
tru a pune, astfel, şi, .frişca 
pe tort·. 

B.C. ICIM nu putea să 
evolueze la capacitate ma
ximă, atâta timp cat 
Nitulescu, dar mai ales Andra 
Mandache au făcut figuraţie 
In teren, iar Stoenescu şi 
antrenorul George Mandache 
nu si-au putut stăpânii nervii, 
Ancuţa scăpând ca prin ure
chile acului de un fault 
tehnic, ce se impunea să fie 
acordat, după ce a lovit-o 
intentiooat pe Marcovici. 
·Pentru proteste, tehnicianul 
arădean nu a scăpat de 
acest lucru. . 

In rest, nu multe ar fi de 
spus. Poate doar că mai 
toată lumea a urmărit meciul, 
altamativ, cu tabela de mar
caj. Cert e că arădencele 
s-au impus, mult mai greu 
decât arată scorul. 

B.C. ICIM: Stoenescu 17 
(1 x3); Mandache 5, A. 
Nitulescu 9, Nastor 10, Matei 
11', laroska 4, Sandu, Tretiak 
3. Sportul: Porumbel, Sofan, 
'rcicală - Vasile 9, Marcovici 
25 (1x3}, Laszlo, Ciortan, G. 
Szoke 13, E. Szoke 8. 

Au arbitrat slab: G. 
Roc.eanu (Bucureşti) 'li A. 
Ro~u (Oradea). 

Comisar F.R.B.: . A< 
Vermesan (Timisoara). 

. LEO SFÂRfl 

C.S. UlA· ADUNARI GINIRAIĂ NISTATUTARI 
Adunarea Generală de 

marţi a CS. UTA,i, desfăşurată' 
.la ba~a de pe malul Mureşului, 
s-a dovedit nestatutară. Doar 
1 O dintre cei 26 membri - aso
ciati ai grupării au participat la 
ac8asta, alţi 10 fiind reprezen
tati prin pr<lcură neautentificată 
la' Notari~l. Pentru data de ,29 

octombrie, la orale 16,00, este 
reconvocată Adunarea 
Generală, atunci desepmân
du-se · · Consiliul de 
Administraţie al C.S. UTA şi 
studiindu-se totodată, pro
punerea de acceptare a unor 
noi membri - asociati cu drept 

de vot. . : fi, "fmTĂO 

,ŞI LA UTA E TRANZITIE ~""4e4114, Uţ ~ UEFA 
STEAUA- WEST HAM 

rroTaaL.,:.cuP~ii 
I'YRANDAFIRU-..,~1r:; Obişnuita conferinţă de 

presă organozată de clubul 
UTAI-a avut ca amfitrion pe 
consultantul clubului,,;Luigi 
Piedimonte. Acesta, după pă
rerea generală, chiar dacă a 
incercat să fie căt mai destins, 
a fost destul de incorda\, pro
blemele stringente cafe 
.ameninţă UTA ducându-1 in 
această stare. Chiar dacă s-a 
ferit să o spună direct, 
Piedimonte este 
nemulţumit de 

· tergiversa 
transformării 
clubului in soci
etate pe acţiuni, deziderat dorit 
de patronii Gandolfi si Salami. 
De ·asemenea, pe Piedimonte 
Il necăjesc problemele de la' 
club, lipsa căldurii in vestiare, 
lipsa unor facilităti de ordin 
interior, nelntâlnite In Italia. 
Piedimonte a spus: "Pentru a 
forma o societate pe acţiuni 
puternică, trebuie să o 

· imbunătăţim pe cea prezen-
tă." Nimic mai adevărat! . 

Strategia clubului UTA a 
fost aceia de a forma un lot 
'numeros, tânăr şi competitiv. 
Acum obiectivul este acela de. 
a rezista la tentatiile de a vinde 
aceşti jucători de perspectivă. 
La Incheierea turului, cei 14-15 
jucăţori născuţi '83 -'84 vor 
participa In Italia la un stagiu 

• 

de jocuri amicale tocmai pen-. 
Iru a le fi verificată valoarea. 
Piedimonte a subliniat că 
munca de la club este făcută 
d8 profesionisti, care nu iau 
lecţii de la nimeni pentru că 
stiu să-si facă treaba la UTA nu vor 'ti aduşi jucători in 
vârstă, chiar dacă presedintele 

. Lupas si-ar fi dorit acest lucru, 
nu aeeasta este calea aleasă 

de investitorii . italieni.· 
Preşedintelui 
Lupaş nu i-a 
rămas decât să 

conformeze. 
· Piedimonte 11 

dorit să ridice şi problema 
spectator11or, a celor care 
iubesc UTA. Menţionând că şi 
in Italia se .practică" sistemul 
cu 5000 de spectatori in tri
bună, din care 1800 plătitori, 
consultantul clubului UTA face 
un apel către susţinătorii 
echipei, deoarece preţul de 
10.000 de lei al unui bilet nu 
înseamnă prea mult pentru 
omul de rând: · 

Piedimonte a · concluzionat 
faptul că UTA se află intr-o 
perioadă de tranziţie, pro
blemele care se ivesc pe zi ce 
trece trebuind depăsite .intr-o 
manieră profesionistii, cu ·tact -·-
'li eficienţă. · 

DfiCifll'l TODOJfl 

UTA SELECTEAZA FOTBALIŞTI 
F.C. UTA, prin Centrul de Copu şi Juniori, efectue~â selecţie 

la copiii născuţi Tn anul 1991. după următorul program: Stadionul 
UTA - mierai.Jri şi ~ineri; la orele 9 dimineaţa (pf!nlru cei care 
învaţă după-amiaza) şi 15,00 (pentru cei ce Tnvaţă dimineaţa). 
Fotbaliştii vor avea asupra lor echipament sporiiy, trening şi ten[şi. 

.... 
-

' 
. -\><-~~.;;-.. ' ~··\,-.~ '.·..( 

Stadionul "Ghencea" din Capitală va găzdui, in această 
.seară, meciul dintre Steaua 'i West Ham llnited, contând 
ca primă man'ă a turului dor al Cupei UEFA la fotbal. 

Meciul, care va incepe la ora 20,45, va fj transmis 1n 
direct pe TV România 1 . 

FOTBAL • CUPA ROMANIEI, 
V 

,,·,\~· FAZA JUDETEA~A , .:,.·v 

Ieri după-amiază s-au dispu
tat şapte din partidelE! contând 
pentru optimile de finală ale 
.cupei României - • Tuborg" la 
fotbal, faza judeţeană, ediţia 
2000 • 2001. Singura surpiză a 
constituit-o scorul cu care a fost 
intrecută divizîonara D, 
Romvest Arad, Tn partida cu 
Şiria~a Şiria pentru că, in rest, 
favoritele s-au calificat In faza 
următoare a competitiei. Dar 
'iatâ rezultatele inregistrâte: 

• Şiriana Şiria • Romvest 
Arad 4-{) 

• Armonia lneu - Cri'IBna 

Sabl' 0.2 
• Şoimii.Şiniand c Dacia 

Beliu 3-0 (f. j.) 
• Stăruinta Dorobanti -

Camera 2-4 ' · ' 
• Inainte Sânmartin . -

Motorul Arad o.a 
• Şoimii L.ip<.Va : Şoimii 

Păncota 3-1 ' • 
• Păulisana Păulis - Gloria 

Arad 0.1 ( rOOci displ,lti.t Pe sta
dionul CPL}. 

Astăzi, de la ora 14,00, se 
dispută ultimul joc al optimilor 

tc.R.TJ.- vc:~~~ă~MERIE 

~i;:h<>4"-'*'~,,~~'~'"'"""~,.<>.,~-L~~<'-6cic.li~':.;;,,,,,~JJ 
Ediţia a V-a a Cupei Electrica 8·2; Ceala -

Trandafirul, la fotbal in sală Electrica 3-0 '' Jul(antus -
pentru amatori, a ajuns in lntersat 1-1 
faz;fsfarturllor de finală, Grupa C: Org. da elevi 
cele mai bune echipe PD - Sport Arad 2-13; 
rămânând in lupta pentru Astoria - Sport Arad 2-3 
premiile in valoare de paste (contestatie, 3·0 pentru 
5 milioane lei. Astoria); PD-elevi - Barou! 

Echipa ziarului nostru. Arad 4-1 
nu a reu'lit să reediteze Grupa D: CDZ- Finanţe 

performanţa de anul trecut, 6-5; Vama Arad - Finanţe 
ratând calificarea in .,sfer- 2-5 'i CDZ- Observator 7-2 
turi". După un inceput Sferturi le da finală ale 
excelent (5-4, cu Poliţia), a .competiţiei se vor 
urmat două infrângeri eate- desfă,ura joi (ora 21,30 'i 
gorlca cu PD '' CET, c;are ora 22,30) '' vineri (ora 
ne-au plasat pe locul III in 20,00 'i ora 21,00), unnând 
Grupa A. ca la sfâr,itul săptămâni! 

lată ultimele rezultata ,.careul de a'l" să-'11 dis-
din faza grupelor... pute premiile puse la bătaie 

GRUPA A: PD Arad • de organizaţia de tineret a 
Dinamo Arad 5-2 'i CET - Partidului Democrat, filiala 
Adevărul 7-1 Arad. 

GRUPA B: Juvantus- TRANDAFIRUL GALBE:N· 

~~udo1 MIHAI STANISLAV TELECHI· AL 
CINCILEA TITLU DE CAMPION NATIONAL 

la atenpa jacălorilor de fAB 
Cercul cultural al Casei de Ajutor 

Recip"roc a Pensionarilor din Arad, orga· 
nizează in cinstea zilei de 1 Decembrie un 
concurs de şah cu participarea jucătorilor 
clasificaV ctg. 1 şi mai mari. 

' Zilele trecule;.Ja__ Oradea s-au d<isfăsurat .europimelor" de juniori, ce vor avea loc la 
finalele C.N. de judo,'iezervate juniorilor mari. Roma, intre 18:21 noiembrie, unde sperăm 
Cea mai bună performarltă -a- obtinut-o în intr~ medalie. 
cadrul cat 66 kg, sportivul' Mihai Stan!şlav Alte rezu- bune au mai realizat Si trei 
Telechl (legltimat la CSM Conar Arad), ciiie· sportivi de ia CSŞ Gloiia -Arad, pregăt~i de 
a cucerit al cincilea titlu de a~mpion national. Mihai Talechi şi Gh9019he And""i· La cal 90 
Judokanul arădBI!n. Pfegăt't de tatăl său, kg • Marius Ciochină a obţinut ..bronzul': Pe 
Mihai. T elechi a căştlgirt cinci intalniri, in fina:ă r locul V ~ ?='1 'e':'udou Şchoopu la ~t. + 
invingându-1 prin ippon pe. Ciprian Lefter . --100 kg, IO_ timp ce. m ~ncursul ter:umn, la 
{CSS UQirea lasi}. Pentru campionul nostru car. 52 kg, Ioana Clăoan a trebuot să se 
naţional a ·fost o ultimă venficare inaintea · mulţumească cu locul IX. · D. SC~IDOii 

Sedinta tehnică va avea loc marti 26 
oct . .' orele 11, la Clubul CARP din Piaţa 
Avram Iancu nr. 21 : 

Participanţii sunt rugaV a se prezenta la 
sedinta tehnică având asupra lor carnetul de 
clasifi'care sportivă, cu garnitura de şah şi 
tablă mărime regulamentară. Concursul va fi 
dotat cu l>'l!mii. 

· "'COLEC •• ",. .• ._lUD~ 
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ID~~~~@9t& 1 ili u m 
CONSTRUCTION 

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

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

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) ClTabiA zlncatA ClOJel -ton 
. ClP.C. ClPiacaj DPFL OPAL DBINALE (U'fl. #erestre - peste 20 

modele) DPodele 'fi tarnbriurl din brad O Parchet - i'ag · 
OCAHLE TERACOTA (mecanice 'fi manuale) ClCArărnldA 11arnotA . 

ClŢJGLĂ - TArnăvenl O Plăci azboclment ClBitum. OCarton 
· · -i'altat DCarbld DEiectrozi 

S.C. HO&HO TRADE S.R.L 
Program zilnic: 10 • 17 

Duminica inchis 

·w.B.:.llli~, 
~ 

Oric:e tip sau cantitate 
TeL :179739, 094813:WZ. 

Str. Crinului nr. 2 co~ cu Iuliu Maniu 
(vizavi de restaurantul FLORA) (974038) 

intotdeauna mai · 

IEFTIN decât 
. cel mai IEFTIN 
Prezentare gratuită la 
comenzi. Comisioane. 

Toate acestea la un 
tarif de ·.. . ... 

2100 lei 1 km. 
TELEFOANE: 

- 284444 lji 285555 .•. 

• 

. . 

- ; 

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

~~,. Curăţători~ chi',;,ică "n" ~ 
• 

. . ,; ŞI 

spălătorie ·_,,':f.!''71''"'""".:' ·• 
Servicii i~·eproşabile ! 

· " · Vi .oferi cullvrare din stoc saa la comandi: · 

• marmură, granit, travertifi; 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilor natuiale 
• adezivi pentru gresie, faianJă şi roci naturale 

Ji~\ s,~- TE~MO~OH IMPEX S.RL. 
. '4-J~ Va ofera unnatoarele produse! ·. 

t '~..: 

•· 

Arad, llodul Revoluţiei ar. 81 
· Organizeaz4 Intr-o ambianţă plăculă, intimă şi la preţuri deosebit 

de avantajoase nunţi, botezuri, benchele, mese festive etc. De IIS9j'TI&

nea, Organizează mese prilejuite de diverse ceremqnli: paraslasuri, 

comemorări etc. · 

' 

. . . . 
. -- '' 

. -- -- -;,: 

i· 

"- -~ 
7-·.-· '~.--· 

' . 

. ' ' ·-..• : 

In sălile d& 11); 30 lji respectiv 70 d& locur1 pol fi QIQanlzate In 

condiţii Optime .lntâlnlri de afaceri, sirnpozic:Jan8, confer_inle de presă. . · ' ' · · 
'. 

' ; .· . .-· .· 

·,, 

JDiormaţii: zilnic, intre orele .8-16, la. 

telefon :&80989. . .-:,-: 

; SILDOR PROD S.R.L. 
. 

· · 1 FRIGIDERE : · .·· · ' 
R_ EPA_ R_AŢU CASNICE COMERCIALE;,·_ .. 

·. · ... · .· · ·· · CONGELATOAR!t · .. · 
' : j - . - . • . 

V.ÂNZĂRI ·- accesoriifrigorijice ·. 
".frigidere second-hand 

• C.LIMÂTIZĂRl . - , inte;loar~/- ··;{ · 
· · · -autO" .... .. 

Preţuri avantaJoase, acordăm garanţie la reparaţii. 
Transportul este asigurat de către firmă. 

. - Ar~tt :"!. • ~ .. " ·~aniu ne. 2-1 O se. C ap. 1 >·· · · . 
•· ·.: :. . •~:u. mobil: 092.'570.877; 092.251.535. 

,,.._. 

.•. ""'- ., .. 
·-·~- -~ . "'•'' . ·.'~ . .-. . 

. ' 

ALTE INFORMA TII SUPLIMENTARE se pot obţine zilnic la sediul Administraţiei 
Financiare a Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, Serviciul Colectarea 
Veniturilor, camera 28, intra orale 8-10, precum ti la sediul dabitorului din Arad, B-dul 
Decebal, nr. 36. .. ~ · · . (9741!0) 

.-,;,':. ·;.~:-~s-.···~rf~•-· · ·-~-"''l."·,;ţ.· '-· . · ,_.r 

--·---'; .'' . 

.. 
.. ,, 

'· ... 

. .::_ 

·' 

_._,.. .. 

' . 

. '· 1 

. -·. 

•·· .. . :~'.:i:C);~~:::::;,~, 
·'·· 

"-.. __ - ·- . 
' '' . " - • • .~ ' • ! . 

1• ' 

j 
r 

. ·:--· ... _ 

• 
t ·-. 

·-
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F"'S.~--- . . Nrq r : ~} C.lJR ;·~;; ,J 
: W.DUl NOUl(~ 

.; . ,_•'( . i-'I.Oil'-.5TI -ROMANIA w· ·····.' .... --·/--"•·\'! 

~ prin Gl MOTOR ARAD,.
Tei/FIIJP 057/: 288009 

Şoseaua 

T'uni~arei 
lun7 

. ' 

. ~ S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI pn.M. ~ t!IIII!Ri.limmi lo!Rfuri .....h;oow. 
!!hmbraM MclrotaolAtoan! pe bozli de bilun..i modifi<ol. w ciiKivc !.nmplodit. !!It sr ..,liai 

Anantă toţi loca· 

toril fi acţlonarll care 

nu \ll•aU ridicat drep· 

turlle curente · \li 

restante in porumb că 

sunt Invitaţi la sediul 

societăţii pe"tru a le 

ridica pAnă In data de 

15 noiembrie 1999. 

prin lip;,. w lloaiai, la qr01imi de l-6 mm. pe -""i dil.rilr 1i pm«olo or nirip"" mdezir cola .. dt 
Mtm!!rgrHr bf4rnl«p!gtgq.rg 2'Uarukrf= penhu <ODdn.f;i tiriie ~ ~friele.dnmln. pool,ri ~ 

~o&.dunde.....: 
lll'enibraM !lidnri.!roJatqan w!Jitum mojdqţ cme ,. aplial prio lipilt w bihlll mlol: 
Jindrile !li.dnri.gkHoant cu G!'!laie co1DrGt4. ailaplcDie la loalefon.le de acaperis; ,. 
lii'<Utiq&ri !!Uuminocue aditiUG&e pentru lipirrlo rar. 
J!("*ericle termo #~elin .dă ninordă · SJLAR •. 

Pr'llllluai•IIIIUbv 51111l aanamanb.ta in Raalinio~ pria MLPAT- PROCEMA. 
.cit IÎ in Oennani•, la ""MATERIAL PROFUNBSAMT NORDRHEIN- WESTFAt.ar'. _. 
· · iar CALITATEA aces.ttrall$1:e QipratA prin iso 8002. 

ANUNŢĂ .. , ... 
.·-. 

PE- CEl ·.cARE DORESC SĂ SE 
CONECTEZE LA RET,EAUA DE TE'LEVI
ZIUNE PRIN CABLU,' CĂ TNGEPÂND DIN 
DATA DE 18 OCTOMBRIE, O POT FACE 
PLĂTIND ABONAMENTUL INTEGRAL, PÂNÂ 
LA SFÂRSITUL ANULUI, FĂRĂ A SE PER-
CEPE TA'i.Ă DE INSTALARE. . 
VĂ ASTEPTĂM LA CASIERIILE NOASTRE: 

· • INTERSAT: CALEA A. VLAICU BL. 27 
- MICĂLACA BL 501 · · '-' , •t• , · 

~-- AFLABL 47 SC. A . 
' ···~STR. M. EMINESCU, CINEMA MURESUL 
· ··sTARLINE: -B-OUL 1uuu MANIU, BL. 26 
FĂRĂ TAXĂ DE INSTALARE . 
CONECTATI-VĂ 'LA RETEAUA DE TELE-

VIZIUNE-PRIN CABLU! ' 
(974159) 

(5224491) 

ET~AN 
'A,,,.,: ' c• ,, • ''"" ,-': -•>-

Vinde la licitaţie publică prin intermediul Executorilor 
Judecătore~ti din cadrul Tribunalului Judeţean Arad 

3 LINII DE PANIFICAŢIE ŞI PATISERIE • tip SIMER 
Italia-- . . . · 

LiCita~a va avea loc iri data de 25.10.1999, OrB 
la sediul Tribunalului Arad, str.,-General V. Mitea nr . .2, 
Arad, camera 104. · · 

- Informatii suplimentare la Tribunalul Arad. telefon: 
057-2371.79, executor judecătoresc ŞTEFAN VITAN. 

~nsiliul de administratie al 

. P,dunarea Generala •. MlionarUor la data de 9.11.1999. orele 
1-1.00. la sedwl aoclebl~l. . • . . . . , · 

~........ . . . . .'· 

1, Aprobarea de principiu a modificării pre.-r statutului referi: 
~r la administrarea societă~i. · · . . · · 

•2. Inceperea procedurii de selecţie a administratorilor raspectlv: 
a) constituirea comisiei de selecţie , . 
b} probarea sumei cu care vor ft remuneraţl. membrii comisiei de 

selectii>. . 
• Pr~'edlntele Consiliului de Administraţie · 

· Ing. Iancu Gheorghe (5224490) 

. Tn fedlnţa din 19.1 O. 1999 CoasllluL de 
Administraţie a hotărât următoarele: . . _ , 

e devizul de lucrări pentru golirea instalaţiei la 
Tncălzire In vederea montării contoarelor este de 1.449 
lei/m. p. de suprafaţa radiantă; 

e pentru debransări de corpuri de Tncălzire dacă 
este necesară golirea punctului termic, nu se aprobă: 
dacă se goleşte un singur imobil sau o singură coloană. 
golirea instalaţiei se va face cu suportarea tuturor cos-
turilor necesare conforin devizuluL . ,'; , · 

Pref8dintele Consiliului de Administraţie 
-"- '". . . . Ing. Doru Câinp~tn .• . . (97

41581 

.. , .;.~----·. Angajează: ... 
- mecariicl auto • 2 posturi 

. - electricieni auto - 1 polii: 
- sudor - 1 post 
-gestionar!- 2 posturi··' ' -:' •. • '· "· 

·, __ i . 

.· 
Condiţii• · . . -' · 

• experienţă in domeniu · · •. 
· ·. · - seriozitate la locul de munci ' - · • •· · 
Informaţii la tel. 270898, 256245 sau la sediul 

intreprinderii, str. E. Murgu nr. 82. . 

MATRIMONIALE (i Vând convenabil ·aparta
ment 1 cameră, Grădişte. ' 
etaj 3, confort 1. Telefon 
233098; 222050. (3302"7) 

Vând urgent' apartament 2 Vând apartament 2 ca-

ANIVERSĂRI 11!); 
Cu ocazia implinirii fru· 

moasel virste de 35 ani, il 
urează lui 

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

camere. pret avantajos·. vi- ·'mere. confort 1, imtiunătătit, 
zibil zilnic orele 1?-21, bloc str. Banu Mărăcine, bl. '2. 
A11. se. F, ap.4,, Vlaicu. Telefon235017,dupllota16. 
(32516) (31936) 

Vând apartament 2 ·ca- Vând (Tnchiriez) sparta· 
mere, confort 11. semideco- · meni 2 camere. confort 1, etaj 
mandat, Fortuna. etaj III, 1. complet imbunătă~t. Vlaicu, 
'imbunătătiri; 11.500 OM. zona Z-turi. Telefon 272710, 
·Telefon 272657. (32506) 275904, după ora 17;. 

Vând urgent, rate, aparta
ment 3 camere. ultracentral, 
etaj 11. balcon; 26.000 OM. 
Telefon 262462: 092.990 . 
164. 31998 

Vând apartament 3 
camere; · Micălaca-506, 

'' 

DOMNI ITALIENI doresc 
să cunoască doamne se· 
rloase lntrJi 20-45 ani, fără 
obligaţii familiare, pentru 
prietenle serioasĂ, evantu· 
al căsătoria. Dacii vă 
Interesează 1rlmlteţl 

scrisoare cu toate datele '1 

MICULIŢ IOAN DAN 
multă sănătate, fericire '1 

un călduros "LA MULŢI 
ANI", soţia Flbla 'i fiica. 
Rahela. 33122 · 

Vând.(inchiriez) aparta
ment 1 cameră, confort 1. In 

·bloc apartamente. zona 
Vlaicu. bl. Z.26. Informaţii 
telefon 277105. (33088) 

Vând apartament 2 ca-· .(32999) 
mere, decomandat, Banu , Vând urgent apartament;! 
Mă ă · t · 111 1 b .:camere, parter, Podgoria, 

· 16.000 OM. Telefon 057-
210066, 092 .706 028. 
(32583) 1 

-_ . ."~ ....... 
.' .... : 

; .. -

' 2 foto recente, număr de 
telefon la adresa: PAGGJ 
'ADRIAN, VIA CESARINA, 
nr. 35, 37060 SOMMACAM· 
PAGNA VERONA- ITALIA. 

VÎNZĂRI APARTPENTEIIII 
OWIEBA ii~~ ,•, t7Jil,YJ; . o o 267109. (32523) - (32976) . ' lip j i/ rJ~,q 1:1 1:~; năt~ţr~/~~-.o~o

8

bM.' Te7ef~~ · ,:bg~~a~~~·ţ;~~~ -~~g4~~. 
1 "' r Ocazie! Vând apartament 2 · 

Vând garsonieră confort 1, Vând apartament 2 ca·. ' camere, zona Fortuna, 9:000 Vând· apartament 2 ca-

Telefon 0039 •· 045 • 
~ ;;;..;.>.;~ .· 8960707. (32062) 

~~::::::=:::===~ 

zonă centrală. etaj 11, mere, zonă bună, etaj inferi- OM. negociabil.. Telefo~ mere; reamenaja!, telefon; 
trilbunătăţită, 16.000 OM. . b'l 1 f 270834 (32300) satelit. Tn Micălaca pe faieză, · 

or; preţ negocia 1. Te e on . · . 25.000 OM, negociabil: 
Telefon 235784; 092.308. . 235784; 092.208.400. (32505) -_ .. Vind apartament 2 Telefon 092 .458_126; 092" 
400. (32505) Vând urgent apartament 2 . camere, mobilat, amenajat . 458_126_ (33037) . . . . .. 

~oamne (domnl,o111'e) Vând garsonieră confort 1, · camere, preţ acceptabil, str. stil occidental, 11tr. Miron Vând apartament 2 ca} 
· serioase intre 20·45 ani, -. lmbunătăţită,- Calea Radnei, · 6 Vânători bl. V2. se. B, el. Costln, bloc 1, etaj 3, preţ 1 A 12 F 9 bl 108 E 7 ta. 11 43 000 OM 1 bil mere, b · · • se. • ap. ' fără obligaţii, disponibile oc. ·se. ;ap. • e J • III, ap. 14. Telefon 057' · · negoc 8 _. et.2/4, Aleea Satu·m. Telefon· 

8 • cunoasc• domni Italieni (32517) 222530, 277337. 092 836 Telefon 094.122.434; , 273628_ (33046) _ · 
G d Vând urgeot'garsonieră, 421. (32656). . _223729. (28965) ' v•nd (lnchlrlez) aparta· serioşi pentru prietenle, G ăd·. III fo b 2 " 

1 . _r 1~te. et. • con rta ilâ. Vănd ieftin apartament 2 Vând urgent apartament ment două camere, confort 
căsătorie •. Trimiteţi ser so- T 1 f 2370&5 · 1 f 111 

11 1 2 f t tu 1 ee on , s11ara. cam~re.; excelent, etaj IV. camere, zona n 1m, el. , 1, str. Poetului bl. A.22• 
r ' ' . · 0 ogra a (31952) . acoperiş fără, probleme, Telefon 23737], 230958 ... -Telefon 244717. (33050) 
adres·a: BARBAZZENI vand'urgenf garsonieră· Confecţii; absolut "toate (32540) __ . Vănd apartament2 camere 
LORIS, VIA DEL CONCILIO parter, Mică iaca 'Piaţa lmbunătă~rile. Nu veţi regre,ta Vând apartament 2 ce-.• In Vlaicu. Telefon 222937.. 
13 E, 37060 SOMMACANJ· Soarelui). 8.000 OM. Telefon ·alegerea făcută! Incercati! mere, decomandat, zona (33060) · - · 
PAGNA VERONA ~.ITALIA. 249806, .094 . 77f3 .. 462.. Merită! Telefon 252009., , Polivalentă.,TejefQn ,237986, ; - Vând apartament •2 ca• 
Telefon · 01139 ~- . 045· · (32665) , (32555) . _ - .:.seara. (32657) _. ·.. : · .·. mere, etaj 4-. îmbunătăţit; 
8581873; 0039 339· .Vând garsonieră '(schimb,· Vând apartament 2 ca' .. Vând apartament 2 ca:-_ -16.500 OM negociabil. 
_!1454732. {32062}" apartament 2 camere + dife- mere, Micălaca, bl. 512. ap. ,·mere. Maiakovski, el. III, • Telefon 264732 după ora 16. 
!~=======~- · renţă). Te_lefon, 267_820 .... 19: Telefon 279634. (32313) .. ·.· 25.000 OM. Telefon 094 718 
lr AGENŢIE MATRIMONIA· (32157) · ·. · · .. . . . . . 462,249806. (32665) . ~~--ljlUK)'i(:llii=l-.. 
LĂ caută doamne ti · · Vând garsonierlr tiloc G1, · Vllnd. apartament 2 ca- · Vând urgent apartament 2 l:bl~i1:1)~'i , • 

Vând ap_,.rtament 3 ca· 
mere. modificat stil occiden
tal, design deosebit. Merită 
văzut! Telefon 2897'0.6.' 

. (32513) - . 
Vând urgent apartament 3' 

camere. confort 1 sporit, 
decomandat, lmbunătăţit, 
zona UTA, Telefon, 253660. ' 
(32986). ' 

Vând apartament 3. ca
, mere. garaj, Alfa. Telefon 
.258271;283064. (33001) 

Vând apartament 3 ca· 
mere, posibil vad comerciâl. 

. Informaţii telefon 271937, 
Intre orele 16-18. (33052) 

Vând apartament 3 ca
mere, central (str.' Horia). 
confort 1 lmbunâtăţit. interfon; 
şarpantă. Telefon 254375. 

' (30131) ' . ' ' 
Vând urgent apartament 3 

·camere, Alfa, et. Il, 17.000 · 
OM. Telefon 270872. (33070) 

·;..,.-., ... ·.-·~. 
. )., ,·_,:~ : 
:.. >~\. 

.. "_ 

11.800 OM. Telefon 249770; mere. Vlaieu. str. Haţeg, -'.camere, Micălaca. parter, ''' 
domnl,oare vA_rsta 18·50 094_153_989_ (32684) 11 _200 OM'. Telefon 212221 ; 17.500 OM. Telefon 249806. . Vând urgent apartament 3 . 

'camere, Samantha urcător: · 
Telefon 531594. (32436) 

ani, pentru căsătorie AUS· Vând garsonieră confort _l, 092_620 .475 _ 32449 · 094 778 462. (32665) . 
TRIA, ITALIA, SLOVENIA. ,-zona Mioriţa. bloc 232, etaj Vând apartament ·ca- · VAnd apartament i ca-

Vând apartament stil ita
lian, 4 camere, bucătărie, 2 · , . 
bAi. garaj. Micălaca. Telefon 

Telefon 514755; 092.807. 111, ap. 60, aranjat, 8.800 OM .. mere. central, 26.500 OM. mere, Confecţii, bl. 12, se. B, 
917, orele 9·13. (33006) Telefon 260904. (3.3008) .. Telefon 232569. (32486) .· ·· : 10.000 OM. Telefon 092 295 

•,..,. 

-:,-\ 

•. 

-':-~·,~--.-< . .,·.~ .,_ 

340. ~32981) 

J• -::·..- ___ . ţ -

·'-"'. -
... : _.",._:"l"<·~-. 

· Vând apartament la casă, 
parter. 1.50 mp, 39.999 OM. 
Telefon;281195. (31913) _, . 

. ~· ... ... 
' .· 

!.-

·.· 092 470 607. (32189) 
(Contlnu.,. in pagina 14),.. 

"' •C -. 

..•,:,~ ..,. . ~--:~ 

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

~- - . 

•' . 

' 

• 

. -o:. 

' . 

. ,!'1 -, 
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.-. 
Vând teren intravilan, Vând Seat Ronda Diesel, .. (Unnare din pagina 13) 

Vând apartament 4 ca
m~re, Micălaca 500, etaj III , 
decomandat; contorizat. 
Telefon 264060. (32518) 

Vând casă in Vladimirescu, 
zonă centrală, 4 camere, 
dependinţe, incălzire centrală 
automată, preţ negociabil. 
Informatii telefon 514207. 
(32993) • 

Subcetate, str. 13 Martirj nr. ·: im fabricaţie 1983. Telefon IIJ!i(h\to!BH~I ;· 1. 
6, 921 mp. Telefon 28023,:1; ..• ·275260. (32529) -., .· •1 11111111• n•1 1 • __ 

Vând, en gros, HAINE 
SECOND HAND, Import 
Germania, peste 20 sorti
mente. Telefon 289456, 092 
239 242. 

,-:.t.:f~.~.~-- ;· 
;., ~ 

Vând apartament 4 ca
mere, 160 mp, str. Coşbuc;· 
apartament 3 camere, 140 
mp, str. Coziei. Telefon 
092.227.450. (33109) 

Vând aparţament 4 ca
mere, toate îmbunătăţirile, 
zona 300, malul Muresului; 
garaj autoriza!. Telefon. 
259891. (32588) 

Vând apartament 4 ca: 
mere, Vlaicu, cu 17.000 OM 
sau schimb cu masină sau 
garsonieră. Telefon '235331. 
(32637) 

VÂNZĂRI CASE ~~ 

Vând casă veche, cu teren . 
2.200 mp zonă industrială, 
front stradal. Telefon 288560. 
(32415) 

Vând casă' spatioasa 
Aradu(Nou, stradă asialtată. 
Telefon 092.226.357. (32387) 

Vând casă etaj. Telefon 
248581. (33011) 

Vând casă in comuna 
Vladimirescu.' str. Reformei, 
nr. 6, gaz stradal, apă, garaj, 
grădină, locuibilă. Telefon 
057- 514896. (;33017) 

Vând casă cu grăd.itiă, 
localitatea Sântana. Infor
matii telefon 462766 sau 
094:122.727. (3041943) 

Vând casă, Grădişte, toate Vând cas.ă in Sântana, 5 
utilitătile. Telefon 092.207. camere, baie, apă curentă, 
518; 2l6353. 33110 scurgere, 2 garaje, grădină. 

Vând casă 2 camere, Telefon 462718, după ora 1.5. 
dependinţe; cu grădină, (3041944) . · 

092.645.958. (33068) Vând Dacia 1310, an 1991, Vindem TV COL R, 
stare foarte bună, 2.900 OM 800.000-1.100.000 tel, 

''H\V:Ji!l:' 1 ffl~~ negociabil. Telefon'253123. garanţie 6 luni. Telefon 
1 - (32519, 520) 244904, orele 9-17. (32146) 

. Vând Mercedes 350 S, Vând Ford · Escort 1,8 Vindem LĂZI FRIGORI· 
Jeep Toyota land Chrysler. Diesel, 1993, Volkswagen FICE; CONGELATOARE; 
Telefon 092.227.450. (33109) Passat 1,9 Turbo Diesel .VITRINE; COMPRESOARE 

1992, recent înmatriculate. 5.000 W; CAMERE FRIG; 
Vând convenabil sau 

schimb cu altă maşină + 
diferenţă, OPEL ASTRA, 
consum 51100, adus recent, 
inmatriculat persoană fizi
că, fabricaţie 1993, stare 
irepro,abilă, toate condlţi- . 
lle. Tlmi,oara. Telefon 
056/225901 lfl 094.845,888. 
32572 

Vând Dacia 1310, an 1993, 
alb 13, stare foarte bună, preţ 
2.800 OM, negociabil. 
Telefon 094.164.665. (33005) 

Vând Dacia 1310, octom
brie 1998, stare perfectă, 
5.000. OM. Telefon 235784, 
092.308.400. (32505) 

Telefon 273415. (32498) DULAPURI FRIG; Inox; 
Vând 2 tractoar_e U-650, garanţie un an. Telefon 

perfectă star_e. Telefon 281384, orele 8;18. (29999) 
094.522.567, localitatea Vând televizoare color, 
Răpsig nr. 237. (2055806) garantie, pret 1.500.000-

Vând·Voikswagen Golf 1. 2.5oo:ooo lei. · Telefon 
inmatriculat. Telefon 175, 211028. (33073) 
Mocrea sau 092.84.85.01. Vând Ieftin INSTALAŢII 
(2055808) SATELIT lfl BOXE 50 W. 
·Vând 2 motoare tip Raba, . Telefon: Arad 237471; lneu 

unul nou si cutie viteză de 511485. (28770) 
Raba cu' G.V. Telefon _ Vindem o gamă mare de 
216556. (32198) TELEVIZOARE COLOR 

Vând BMW 525 i înmatri-' stereo (100 modele), preţuri 
culat, an 90, toate extrasele. .convenabile. Informaţii 
Informatii telefon 279674; telefon 280260, 211213, 
273211. (32635) orele 10-20. (31022) · · 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
. 160.000 leilmc. Telefon 

214010. (32383) 

vând BCA 61 o.ooo leii 
mc; VAR - 23.000 lei/ sac; 
CIMENT. Telefon 094.524. 
456• 054-211807. f.0974149 

Vând EUROBOLŢARI 
TERMOIZOLANŢI cu ga
ranţie; 300x250x200; 3.600 
tel/bucata; 1 mc - 240.000 
tel. Telefon 281491; 092. 
381.750. (32057) . 

Vând canapea piele, ger-. 
mană. Telefon 274118,, 
(32305). " . ' .,. : . 

Vând parchet fag aburit, 
usc~t; pervazuri; palux: 
Telefon 235271; 094.555. 

. 8. 32522 
Vând urgent, convenabil, c;. 

mobilier antic.' Telefon 
464899. (32282) Pirneava. Telefon 231836. Vând casă mare tip vilă, 

(3301 O) . ,170 mp, cu încălzire centrală 
Vâod casa cu grădină 2 proprie pe gaz metan, str. 

camere, bucătărie, şpaiţ, Grigore Alexandrescu, nr. 42, 
mobilate, Zimandul Nou. cu 60.000 OM. Informatii tele-
Telefon 264198, orele 7-12. fon 256S61; 288686 sau 

Vând ARO 243 Diesel, Vând TV COLOR eri • 
gros,· en - detall, multe 

Vând convenabl'l Dac1·a 0 CIV, numere noi, stare bună, 
T 

mod.ele, preţuri minime; 
km. On·ce model, l1'vrare. 1·me- 2·900 OM fix. elefon °57 • · bit T 1 f 289456 negocoa • e e on ; 
diată. Telefon 094.391.896. 46V12â22d· <32f

1
641l

0 
. 

1310 
092.239.242. 

30897 n le '" acla ' Vând MA§INĂ SPĂLAt· 
Vând Peu11eot 605 SL, 1991• stare excepţională, str. AUTOMATA, 880.000 tel; 

Vând termoteka gaz,' 
instant'. baie, bucătărie, 
calorifere. ofer un an 
garanţie. Telefon 092 989. -"'· .. _ , 
017. (32626) 

{33012) 094.785.866. (33029) . 
Vând (schimb) casă in Vând casă mare, cu gră- 1990, persoană fizică, stare Ciobanului, bloc 513. se. A: TV COLOR 700.000 tel; 

.. foarte buryă.'Telefon 258667,.': ·lip. 3· Micălaca. (32515) LADĂ FRIGORIFICĂ 

Vând toate tipurile de ter
moteci si co'nvertoare, sigi- · 
tate. Telefon 259854. (32605) Galşa cu apartament cu ·2 dină, pivniţă, încălzire gaz, 

camere. Informatii telefon. calorifere,- toate facilltâtile, 
466723. (33018) ' · total 1200 mp; preţ 55.000 

Vând casă cu curte 400 dolari, str. Gheorghe Doja, 
mp, mobilier. Telefon 092. ru. 94. Telefon .284811. 
599.416. (32425) (32548) 

Vând casă, comuna Misca Vând casă mare, încălzire 
şi 4 ha pământ. Telefon pe gaz, canalizare, Arad, str. 
252517. (32081) Porumbului nr. 16. Telefon 

276646. (3041391) 
OCAZIE! VÂND CASĂ, Vârid casă cu etaj in roşu, 

toate utilltăţlle, s':'prafaţa Chişineu Criş, str. Dragoş 
900 mp. Telefon 092.239. Vodă nr. 2. Telefon 521186. 
471; 256543 - pân'ă la ora (3041394) •-• 
16. 31726 31955 ·Vând casă in Miniş ni. 197. 

Vând casă cu grădină Telefon 092.520.454. (33065) 
mare, localitatea Zimanci Cuz Vând casă 3. camere, cen-
nr. 114. (32210) trai, 29.000 OM, negociabil. 

Vând convenabil.casă cu 3 · Telefon 270872.· (33070) 
camere, lratos nr. 370. Vând casă mare, ~ 
Telefon 249506. (32214) camere, dependinţe, posibi-

Vând vilă lux deosebit; litâţi privatizare sau creştere 
nouă, etaj, caftierul Calea a animalelor, zona Aradul 
Romanilor, str. Triumfului nr. . Nou. sau schimb cu aparta-
6. Tel<:fon 092.344.705 .. ·meni 2 camere+ diferenta, 
(32389) preţ 28.000 OM, negociabil. 

Vând casă tot confortul, Telefon 0571278908. (31954) 
comuna Vladimirescu. Tellf
fon 255981; 092.284. 409. 
(32501) . 

.. 
Vând casă central, etaj, 3 

camere, (alimentară, restau
rant). Telefon .234862. 
32504 . ' 

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

VÂNZĂRI SPATII 

Vând spatiu central 
(birouri, prestări' servicii, etc.): 

. Telefon 259715, 280753. 
(33001) 

Vând (Tnchiriez) gheretă 
Aradul Nou, pe peronul gării. 
Telefon 287283. (33031) 

VÂIIZĂBI 'I'EBEIIURI 

"092 645129. (32985) · Vând Au_di 100 Diesel, 5 
Vând avantajos ANVE- pistoane, stare bună. inscris 

LOPE CAMION diametru persoană fizică, an 1981·, 
17,5; ARO, JEEP 15, 16; 4.200 OM. Telefon 057 -
AUTOTURISME 12, 13, 14, 535140; 092.473.386 .. 
15, 16, 11 ţpll. Telefon .. (32998) 
259339, 563027. (3040386). Vând Audi 100, an fabri-

Vând Saviem izotermă 5,5 catie 1982, stare exceptio-
tone, preţ avantajos; nego- nată. preţ 4.800 OM negocla-
ciabil. Telefon 094.517.763. bit, persoană fizică. Telefon . 
(30964) ·o57 - 469259; mobil 094. · 

Vând Lada 1500, 1979, 559.013. (32989). 
. , stare foarte bună functionare.. Vând ARO 244 Brasov, 

Telefon 0571274095. (32:i18f'•<~IV. 4400 Dl'l,. _Fiorescu. 
· Vând Decia 141 0-__L, fabri- Neudorf 158, duminică piaţa' 

caţie 1995, albă, preţ 3.600 . Arad. (4113065) 
. OM, pret negociabil. Telefon Vând Gof 1, an 1984, inma-

241497. (32440) triculat, 2.500 OM negociabil,· 
telefOn 259236; vând BMW 

Vând OPEL VECTRA 1,7 · 0an 1986, numere valabile,· 
TDI înmatrlculat•persoană preţ 1.500 OM. Te.lefon 
fizică· an fabricaţie 1996, 267236. (34003) 
35.000 km rulaţi şi FORD · Vând Dacia 1310, cu insta-
SIERRA an fabricaţie 1989, t.aţie gaz, an 1.988. Telefon 
benzină Injecţie. Telefon 253160. (33022) 
092.529.611. Vând Opel Vectra. fabri-

Vând Dacia papuc acope- catie 91, benzină 2,0i înma-
rit.ă, ·an 09.1994; 2.700 DM. · tiiculată pe SRL (aport capi
Telefon 276541. (32526) . _-tai), !YJultiple extrase, impre-

Vând Volkswagen Golf 11, ună cu firma. 'Telefon 
stare foarte bună. Telefon 420579. (33023) · 
092 777 361. (32603) . . Vând autobenă Saviem 6,5 · 
. Vând Dacia 1310, 1986,- tone an 1980 stare bună de 
2.000 OM, negociabil. functionare. T~lefon 276488. 
Telefon 258616. (32643) vând Dacia 1310, din 1991 

Vând Dacia papuc, 2.300 cu CIV, stare perfectă de 
OM; Dacia 1310, 1.600 DM; . functionare si cultivator pen-Vând · urgel1t casă in 

Sânicolau Mic, 24.000 OM 
negociabil. Telefbn 234608; 
094.183.043. (32569) . 

AR0 243, 2.700 OM. Telefon Iru U-650, n.;gociabil. Telefon 
Vând LOC DE CASĂ cu 464027. (32668) 05l-521087. (3038665) 

GRĂDINĂ, central ŞIRIA. Vând Dac1a 1310, 1_987, L, Vând Dacia 1410 L, 1994, 
Vând. urgent casă, -sat 

Cruceni. Tell!fon 270854. 
(32566) ' . 

Vând urgeni casă 3 ca
mere, curte, grădină mică. 
T<!lefon 270854. (32566) 

Vând (schimb cu aparta
ment) casă in Zăbrani. 
Telefon 219331, 092 823 
"(72. (32586) 

Vând casă-la lratos, nr. 83. 
·Telefon 092.691.339.' (31982) 

Vând, in Covâsînt, nr, 177, 
2 corpiJri casă cu ·baie + 
grajd, grădină irigată, 120 

' milioane lei, negociabil. Infor
matii telefon 094.121.983. 

· (2958o) · · 
Vând casă nouă, grădină, 

Grădişte, 65.000 OM, nego
ciabil. TeJefon 276724. · 
(31695) " . . 

Vând casa mare, pe colţ,· 
Grădişte, după pod, 59.999 
OM. Telefon 281195. (31913) 

Vând casă 4 camere, 
încălzire centrală gaz, gră
dină, garaj, str. Arhitect M. 
Tabacovici nr. .. 35, Arad. 
Telefon 092.640.821; 473012; 
(32312) . ' 

~- '. '_,., 

Telefon. 094.624.078. CIV, 1.400 OM, negoc1ab1l. st rf tă t S l t · 
'(32542) ' Telefon 241728 . .(32973) are pe ee • s r. a on el 

Vând 0,5 ha pământ arabil ' Vând Citroen Xantia an nr. 37/A. Telefon 222806. 
-in Sinicolaul Mic, lângă SMT, 1995, full extra, inmâtri~uJat (33051) . . ..... 
preţ 4 milioane lei, negocia- persoană fizică, km puţini, Vând Re~ault 11 D1esel, an . 
bit. Telefon 05712(8908. pret avantajos. lelefon 094 1986,_ avanat, CIV, VT. Dacoa · 
(31953) 164.665. (32979) 1320, an 1989; Renault 19, 
' Vând teren Tn Gr'ădişte,. l Vând autodubă lveco 3,5 a~ 1990. Telefon 276646. 
500 mp, toate utilitătile. , 'to. Telefon.280753, 259715. (3041391) 
Telefon 253366; 253S75. , (33001) . . Vând Audi 80 (schi"'b dl 
(32582) · : Vând autodubă frigorifică · garspn1eră) an 1989, ben

• Vând 1.i5 'ha pământ In ', MAN, 3 to. Telefon 259715, · · zină, înmatricula!, preţ 8.500 
Asociaţia Şiclău; Telefon . 280753. (33001) OM. Tetefo!l 057,565189. 
~.12080. (33019) •. Vând Renault 19. Turbo (33067) . . . 

Diesel, fabricaţie 1994,. ·.·· Vând BMW 318.1, 191Î5 
11t.ooo km, inmatriculaL 'fhscris persoană fizică si Vând cabană localiţate 

Baraţca .cu 500 mp teren . 
.1080 mp, grădină intravila 

· Zimand Cuz; ·o.5o ha tere 
localitatea Arăneag (zonă turi 
stică); grădină cu pomi şi vie, 
localitatea Ghioroc. Telefon 
282940, orele 18-23. 32486 

. Vând urgent teren 18.110 
· mp, 11.500 OM, Grădl,te,' 
· "tr. Iacob Mureşan nr. 25: 

Telefon 0921537.335. (33021) 
. Vând teren intravilan 600 

tnp, front 15 m. Telefon 
262619. (33045) 

telefon 259520, după or~ 12. piese serie 3, 5, 7. Telefol) 
(32373) 092/343731. (33074) 

Vând Espero, 8.000 km, 
Vând tractor U'650 M si impecabil. TelefoQ 256732: 

r!lmorcă 5 tone. ambele in .(33141} 
stare foarte bună, localitatea Vând Jetta, an 1980, inma
Cermei nr. 945, telefon 179 ... triculat. Telefon 264732·pupă· 
32322 ora 16. 
Vând Fiat Croma, benzină Vând Fiat 13( an 1g83, · 

2.0~. an ,fabricaţie 1987•.<•-inmatriculat. Tetâfon 279208. 
Telefon 268152. (3191-4} Vând combină recoltat 

·• Vând piese Fiat Croma păioase. tip John Deer 25. 
din dezmembrare. Telefon Telefo'n 420155,. Sebif. 
268152. (31914)c · (3042213) · 

Vând televizoare, biciclete, 
-1.300.000 lei, ofer garanţie. combine muzicalE•. masini .. >· "" 
·Telefon 259339 • 563027 ' cusut electrice, masini spălat 
(3040385) . · a·utomate, asphatoare. 

. -Vând TV color Philips şi . Telefon 279582. (28761) 
Grundig, stero, teletext Vând urgent viţei 150 kg; 
Telefon 264004. (32479) . · .. vacă cu lapte, iapă cu mânz 

Vând COMBINĂ frlgorl- şi baracă ·metal. Telefon •·,, 
flcă lfl CONGELATOR; Vi• 514212. (32408) 
trlilă frlgorlflcă, un an Vând termotekă.Beretta 24 
garanţie. Telefor- 274118. kw, 1050 OM. Telefon 
(32305) 252313. (32543) 

Vând TV color, 80 DM, Vând colţar albastru, preţ 
'lase luni garanţie. Telefon avantajos. Telefon 251412. 
274118. (32305) (32312) .. 

Vând ma,ină automată • Vând 9,5 mp parchet, starEI 
spălat, 80 DM, un an , ·excepţională., dj.n stejar+ 
garanţie., Tt~lefon 274118: .. margini, preţ avantajos:·.,.".,;,"._,,._ .... 
(32305) · . . Telefon 211804; 092.664. ' 

Vând TV color 51 cm, 59 '981. (31953) . 
cm, maşină spălat Autof!!atl- Vând 2 dulapuri, 2 scaune, 
ca, calorifer electric cu ulei; una noptjeră •. una toaletă, 

una masă, un candelabru. 
. ctJ garanţie. Telefon 284604. Telefon 234954. (32978) . . , .. .,. . 

(32556) . . . . Vând cazan tuică 50 litri, 
Vând fnglder, TV color,. comuna Zimandul Nou, sat 

ladă fng, combmă fng, • Andrei Şaguna, nr. 26. 
maş1nă spălat automată, con- (32990) 

, gelator, robot telefon; uscător · Vând cuptor patiserie elec-
' rufe, garanţie 1 an. telefon tric, fabricatie Germania ... , :..; •. ,., 

220926. (32598) Informam teÎefon 514207 . 
Vând cântar electronic. (32995) ' .. 

·Informaţii tE!,Iefon 464430. , Vând urgent cărucior han-
(3039738) . dicapaţi, pliant, 1.500.000 lei. 

Vând CD 'Piayer Philips, Telefon 247497. (32995) · 
staţie amplificare Sony, boxe Vând câini ciobănesc. · ·., 
180 W; videorecorder Nokia americano-canadiali (Lup 
Cla-Tronic, stare perfectă. alb), 7 luni. Telefon .. 057 -

,Telefon 094.639.508. (32537) 461222. (32641) 
Vând TV color· masini de Vând 4 corpuri calorifere 

~spălat, frigidere ~congelator fontă .• stare foarte bun'!-
şi lăzi frigorifice, ta preţuri . Telefon 282784 după ora 15. 
convenabile, cu 6 juni (33028) · . 
garantie, .intre. orele 9-17. Vâ~d ap.artament 2 
Telefon · 251 392 sau camere, e~a; ll,bloc 3~ 
094.293.568. (33025) · . M1călaca ŞI mobilă combo-

VA d 1 1 Al 1 1 OTM nată. Telefon 234881,_. . . an ce ~ ar _ca _e . .. (330361 . 
cu 32 de Lnotăţl ŞI radoo- Vând aeroterme pe gaz, 
casetofoane auto. Telefon '150 OM; instant apă pe gaz. 
284045. (33078) 250 OM; maşină de spălat 

VÂNZĂRI mVERSE vase, 80 OM; navete apă 
minerală, 30,000 lei/bucata; 

· boiler electric 8b litri, 500.000 
. lei. Tel."fon 237607 .. (33030) 

Vând convenabil scule 'Vând pat copil, usă bloc. 
tâmplărie, grosime lată 50, Telefon 248925, 'seara. 
banzic, freză circular, toate (33011) 1 · . 
l'a un preţ foarte !eftln. ·. Vând sufragerie Lengyel, 
Tlmi'loara, telefon .094. i]ol complet nou, vitrină, 

. 845.888. (32572) !lJaSă birou, bufet, antice,_ 
fotolii sculptate, persana 

Vând PLASĂ GARD ztn- manuale, tablouri, porţelan, 
cală, orice dimensiuni, 
PLASĂ RABITZ fi CUIE 
CONSTRUCŢII, str. Vrabiei 
nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. (27190) 

Vând. CASE BANI dlmell-' 
slunl 40, 85, 105 cm. 
Telefon 092.443.416. (32482) 

sticlă. Telefon 284811. 
(32548) ' 

Vând sufragerie Lengyel: 
hol complet nou; vitrină, 
masă birou, bufet; antice; 
fotolii sculptate; persana 
manuale; tablouri; portelan; . 
sticlă.· Telefon 284811. 
(32548) • 

(Continuare ln pagina 15) .. 
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·Vând. dormitor Timotei- . "FAST._ -.'FOOD" str: sonieră in Mieâlaca: Telefon SC "NDIFEBA'I'V" SRL, 

"__-, 

5.500.000 lai; biblioteca Lidia- Emlt~e!lcu, nr. "';angajează 259919. (32653) str. Ghiba Birta nr. 26, 
4.900.000 lei; tineret Silvana VÂNZATOARE, liceul eco- lnchlriez spaţiu comercial telefon 270437; 094.554. 
4.000.000 _lei; bibliotecă · nomlc obligatoriu, gene- Judecătoria Gurahont, · 269 mp sau 1/2, Piata 874. Sprijinul de care aveţi 
Estera 5.000.000 iei. Telefon raţia 1995-1998. Telefon dosar 560/1999, pârâţii Soarelui, bl. 246, se. a. nevoie in momentele grele 
094.809.884. (33047) 281365 sau 094.773.759. Fericean Veselie si Fericean Telefon 264397, ·orele 9-17. NON_ STOP 

Vând 2 iepe, bine ·Intre- (33013) ·Ştefan cu domiciliul necunos- (29300) - SERVICII FUNERARE 

1111nute. )nformat,ii localitatea cut sau eventualii lor mosie- lnchiriez apartament bloc 2 COMPLETE. 
nitori sunt citati la acea'stă carne e nă centrală t 

557~i4~~3;g:S)Telefon °57
" .. CI~~Ă1 :~:a~:aziC:.~~~j instanţă pentru iennenul din, · 200 ~M !0

cheltuieli. T~~~ri m!~~7!E~:~~:~~:r:~~~:~ 
Vând armă vânătoare. pentru SORTARE MIEl 26 ·1 0·1999• iri proces cu 288560. (32417> PETE: pânză, mătase 

Me~iri, calibru 1211 , productie , NUCĂ. Condiţii bune. Avram Moisă pentru uzuca- Dau in chirie spaţiu 60 mp,- (seturi complete), voal. 
americană. Telefon 244833. ,. Telefon 270624. (33044). . piune. In caz. de nepre- str. A. Şaguna, nr. 180, gaz, CRUCI: lemn 'li metal. 

-- (33063) zentare, cauza se judecă in canalizare plus curte. Telefon ACCESORII 
. Angajăm FETE C\1 VOCE lipsă. (5213484) 232301. (32630) : prosoape, 

Vând canapel!, Peg<~s şi PLĂCUTĂ pentru HOT Judecătorie Gurahont, . Oferim spre Inchiriere batista, panglică neagră, 
ţiglil. Telefon 261678_. LINE. Telefon 092.703.525. dosar 6-79/1999, numitii. apartament mobilat, 3 batlcurl, mânere, lumânări, 
(33076) (33054) Margea Veselie, Margea camere, Ba nu Mărăcine. catafalc, sfe,nlce, steag de 

Gheorghe, Margea Floare, Telefon 288566, după ora 17. doliu. SERVICII: spălat, 

CDMPĂBĂRIIDtD 

. Cumpăr talon RENAULT 
5. Telefon 092.242.399. (f. · 
0974091 . 
Cumpăr set motor complet 

(sau motor) Renault 11 
Diesel, din 1986. Telefon 
468972. (32527) 
Cumpăr pompă de lnjectie 

pentru Audi 100, 5 pistoane4, 
(motor). Telefon 0571535140; 
092.473.386. (32998) 
Cumpăr tractor 650, preţ 

25.000.000-30.000.000 lai,. 
localitatea Agrişul Mare, tele
fon 139, orele 19-20. (33055) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Căutăm TINERE, 20-30 
ani, aspect plăcut, pentru 
FOTOMODELE şi FILME·. 
Telefon 469081. (3042158) 

Orchestra "RAPSOZII 
ZĂRANDULUI" Arad, orga
nizează concurs pentru 
postul de CONTRABASIST. 
Concursul, vineri, 29 
octombrie 1999, ora 11, B
dul Revoluţiei nr. 85. 
Telefon 281522. (33072) 

SOCIETATE COMER
CIALĂ angajăm ELECTRI
CIAN AUTORIZAT. Telefon 
094.517.727. 33142 

PRESTĂRI SERVICII 

Margea Floare căsătorită (32568) îmbălsămat, lmbrăcat, 
Soritău Teodor, toti cu domi- Ofer spre Inchiriere aparta- transport Intern 'li lnter-
ciliul necunoscut sau eventu- ment 2 camere, mobilat, tele- naţional; ASIGURĂM 
alii moştenitori sunt citaţi la Ion, pe termen·lung. In for- colaci, coli.vă, coroane, 
această instanţă pe data de, matii telefon 222784. (33038) jerbe, fotografii profeslo-
2 noiembrie 1999, in proces lnchirlem HALĂ PRO- nale, fanfară; ORGANIZĂM 
cu Margea Gheorgh~> şi DUCŢIE cu pod rulant, 300 pomeni; INTERMEDIEM 
Margea Mărioara pentru uzu- mp. Telefon 250692, orele gratuit obţinerea actelor 
capiune. In .caz de 9-13; telefon 412119, după_ necesare lnhumărll. Oferta 
neprezentare, cauza se ora 14. (33002) brad: sicriu brad, respete, 
judecă in lipsă. (5213485) Primesc In gazdă 2 fete cruce- 750.000 lei. TRANS-

·aleve•studante .. -Telefon PORTUL SICRIULUI LA 
237662. (33053) DOMICILIU, aste GRATU· 

Ofer spre inchiriere spaţiu IT!II. Experienţa noastră, 
comercial, central, situat In este garanţia dumnaavoaa· 
Chişineu Criş. Telefon . trăi (c) 
520664. (3041393) 
- ofer spre inchiriere garaj,_ 

·zona ·Podgoria. Telefon_ 
221278. (33061) . 

Ofer spre inchiriere spa~u 
ultracentral pentru birou sau 
cabinet. Telefon 230757. 
(33119) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 2 camere, bloc Roma
nilor, telefon, satelit. Telefon 
2841 06. (33086) 

PIERDERI 

'V' CONDOLEANTE 'V' 

Codruţa soţle, familia 
Moraru părinţi, familia 
Cotrău socri '' toţi cel care 
au ţinut . la CRISTI 
mulţumesc din suflet fl·l 
vor fi ve,nlc recunoscători 
celui care 1-a găsit la locfll 
traglculul accident pa c~l 
care a fost 

. Un an trist, greu, 
scurs de cind al plecat 
tre noi, scumpul no•Sti"UII 
tată 

REZB&N MATEI 
din HĂŞMAŞ, dar 

trăim cu speranţa re~·ed•erll,ll 
că vom fi din nou imlpr·e-11 

. ună. Dumnezeu să te 
In pază! Ta Iubim 'fi 
vom uita lllclodatăl 
Sofia, soţul Petru fi net)oa··ll 
ta luliana din Şlcu 
(2055817) 

scurs un an amar 
greu de cind nu mal 
chipul tău, te văd numai 
vis '' în gând, şi nu am 
te uit nicicând. Te 
plânge mereu, scum,pu•lll 
meu bunic, 

REZBAN MATEI 
din HĂŞMAŞ. Nu te vom 

uita niciodată! Nepoata 
Emllla, soţul Mircea, copiii: 
Florin '11 Ana din Şlcula. 
(2055815) 

se 
de la moartea lubltul1ul 
bunle 

REZBAN MATEI 
din HĂŞMAŞ. Durereall 

despărţirii este 
sufletele noastre Iar do•·ulll 
după el creft& cu fiecare 
Afteptăm cu nădej 
revederea In cer. Nepotulll 
Petrlcă, soţia Estera, 
copilul Patriclua 
Hălmaglu. (2055819) · 

.. ....._" . . .._.- ---....-
umpirinr.'ORZ, GRÂU . 

FURAJER, ·ORZOAICĂ, 
PORUMB; recolta 1999, 
plata la ridicare. Telefon 
065-163885, 094 789 036; 
094 789 037. (097 4068) 

Pierdut autorizaţie de 
funcţionare nr. 7 49 apar
ţinând Bisericii Cre,tine 
Baptiste din Bellu, jud. 
Arad, eliberată de Uniunea 
Bisericilor Creştine Bap
tlste Bucur&fti. O declar 
nulă. (32991) 

c::JUSTIAN MOilAllli. 
Dumnezeu să-I. răs

plătească fapta lui 
deosebită de omenie ,, 
bunătate. Familia lndollată. 
(33106) 

.... _ 

·-

.. 

Cumpăr buşteni cireş, can; 
tltăţi mari. Telefon 216556, 
intre orele 16-21. (32198) 
Cumpăr contract Recons 

sau apartament 2 camere; 
plata Imediat. Telefon 092. 
600.220. (33033) -
Cumpăr porumb boabe. 

Telefon 094.772259 sau 
0571243905. (33075) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

PREDAU LIMBA GER
. MANĂ, la elevi. Telefon 

231336. 33016 

DIVERSE 

OFERIM IMPRUMUTURI 
avantajoasa IN LEI. Relaţii 
telefon 212020. (32871) 

SCHIMBURI 
Schimb (vând) apartament 

3 camere, Alfa, etaj 11. 
îmbunătăţiri multiple, cu casă 
In Arad, plus diferenta. 
Telefon 277818. (33035) ' . 

Schimb apartament 3 • 
camere, et. 3/4, Mieâlaca, bl. 
110 cu apartament 2 camere, 
Piaţa M. Viteazu (imprejuri
mi). Telefon 092.605.833. 
(33058) 

ÎNCHIRIERI 
Ne-al părălllt atit de 

ttnlrll Da ca, MONICA? 
Pentru noi, al fost, eşti fl. 
vei fi • OI VINĂI Attaptăm 
amatorii da suferln~. zilnic Doresc să lnchiriez garso· 
orele 8-18, pe CAMPU·L nieril şi apartament {ne)mobi-
LINIŞ . lat. Telefon 235784; 092. 

ATENŢIE ABSOLVENŢI . TII. Colegii (parţial). 308.400. (32504) 

LICEU sub 25 anii ~(=3~31:43:=)::::====· =~ lnchiriez (ofer) locuinţă 
IID'i•~'onibllltăţl limitate pen- fn data de 26 octombrie (ne)mobilată. Telefon 235784; 

posturi cu salarizare 1999, ora 12, se va vinde la 092·308-400. (32504) 

uper-avantajoasl. licitaţie publici, aparta- fnchiriezla pretconve~abil 
Programul? Flexlblll mentul 12, sltuaţ_ In Arad, spaţiu depozitare 600 mp + 

ID<)meniul: RELAŢII CU str. Aleea Saturn, bloc A16, birouri, excelenti Telefon 
Jlt"'Uii•U'-'·UL. Ţlnuta obligate- se. A, etaj III, proprietatea 092.207.5 18; 276353. 

Sunaţi acum la lui NEAG MARIA. P~ţul da 33110 
(32391 strigare este de 30.000.000 · ""'!;0!-;f!.:'e!l.r _s_p_r_e'--::1-n-c,...h"'tr"'te_r__Je 

Angajez SPĂLĂTOR! 
AUTO, str. Pădurii nr. 147. 
(32621) 

SOC ATE COME. 
CIALĂ angajează CON
FECŢIONERE la maşini 
cusut liniara. ·-Telefon 
279148. 

"FARAON" angaja 
ONFECŢIONER 

larlzare bună; UCENICI 
llpentl'u maşina de cusut. 
IIT••••~'" 250921. (32554) 

tel fi licitaţia se va ţine la SPAŢIU COMERCIAL 270 
Judecătorie, camera 41. mp cu IncAlzire centrală, 
(32969) falanţat, greslat, str. Andrei 

SC "IMAR" SA cu sediul 
in Arad, Calea Aurel Vlalcu 
nr. 14 solicită oferte pentru 
transporturi auto la intern 
(maflni de 10, 16 'J 20' 
tone) .. Ofertele se dep(Jn la 
registratura societăţii. 
Relaţii suplimentare la tele
fon_ 222750. (33084) 

Primăria BIRSA vinde 
sau închiriază prin licitaţie 
publică in, 4 noiembrie 
1999, SPAŢII COMERCIALE 
de PRODUCŢIE fi AL TE 
CONSTRUCŢII, bunuri 
mobile fi -Imobila. 
3042212. 

Şaguna nr: 135. Telefon 
092.344.740. (32430) 

lnchiriez spatii comerciale 
şi depozit pe Calea Lipovei, 
nr. 113, vizavi Restaurant 

·.Flora". Telefon 092.921.103. 
(32499) 

Ofer spre inchir~re aparta
ment nemobilat, 3 camere; 
bueâtărie, 2 băi, anexe, tele-o 

·Ion, la casă, zona Piata· 
Pompierii(Jr. J:el!lfon 288212. 
(32573) . ......_ ---

.Ofer spre inchiriere sparta~·. 
ment 1 cameră, bucătăr.ii'O, . 
baie, balcon inchis, gaz, 
cablu TV, mobilat, Confectii, 
plata anticipat. Telefon· 
250997. '(32574) . 

""-:-'· 

'ii' DECESE 'ii' 

Cu adincA durere 
nunţlm moartea 

trag'lcă a Iubitului 
nostru fiu, tată, .frate fi 
cumnat 

DÎRGEAN VASD.E, 
In vârstă de 38 de ani. 

fnmonninta~a va avea loc 
azi, 21 octombrie 1999, ora 
15, de la domiciliul din str. 
Trlbunl Corch&f nr. 26, la 
Cimitirul din Gal. Dum· 
nezeu si·l odlhnaascl In 
llnlfte fi pacei Familia 
V&fnlc lndollati fi lndu· 
~raii. 

Cu adinci durere anun
ţim trecerea In nefllnţJ a 
celu 1 cara a fost · 

DUBEfrEAN IOAN 
In vârstA de 67 ani. 

fnmonninta~a va avea loc 
azi, 21 octombrie 1999, ora 
13, de la Capela Cimitirului 
Pomenirea. Familia indo
llată. 

~ SEIIICD FIIEUU 'li' 

POMPE FUNEBRE 
"SOLEMN" 

str. Bariţiu (in spatele 
Vechii Catedrale Orto
doxă): articole •' servicii 
,complete pentru înmor
mântări şi parastase, LA 
CELE MAl MICI PREŢURI 
din ARAD. Telefon 
281090. NON- STOP -
094.837.528. (5224395) 

-~~-7.-"~~;..~;~: ~-if'.~ ....... ~. 

- ; 

·un ultim om•glu calul 
care a fost 

ALEXANDilU 
MĂGURAN 

fost Intendent la Spitalul 
Gurahonţ, azi, cu respect n 
<;onducem pe ultimul drum 
fi ne amintim de omul care 
a fost. Colectivul Serviciu· 
lui Administrativ din Spi
talul Gurahonţ. (5213486) 

Lacrimi şi flori pentru cea 
care a fost educatoarea 

WCIA. PAGUaĂ. 
PArlnţll fi copiii da la 

grupa mara pregătitoare A. 
(3039742) 

Suntem alAturi de co· 
lega noastrA CORINA 
DUBEŞTEANU In greaua 
Incercare provocată de 
decesul tatălui SOCN trans
mlţăndu-1 sincere con_
doleanţe. Conducerea fir· 
maior .DANIELA PROD· 
COM" & .CRIS D.V.", _ 
(33123) 

'V' COMEMORĂRI 'V' 

Cu nemărginită durere 
comemorăm azi, 21 octom-

. bri.e, 1· an de cind l-am 
pierdut pe cel care a fost 
sfătultorul 'li ocrotitorul 
familial noastra, Iubitul soţ, 
tată 'i bunic 

JIEZBAN MATEI 
din HĂŞMAŞ. Nu vom 

uita niciodată bunătatea şi 
dragostea pe care ne-ai 
dăruit-o toată viaţa. Soţia 
lullana, fiul Ioan cu soţia 
Rodlca fi nepoţii: Raul, 
Ramona Vasile. (2055816) 

• 1 -~"'F·-· 

Indurerat, ochii ln11,1i~~~':,~~11:11 ducAndu·ţl dorul, n 
avind sprijinul tiu, grija 
dragostea cu care 
inconjurat. Destinul a 
crunt, despărţirea ne•spollll 

de dureroasă. Cu a~;~:t~:~~~ 
durere In suflat am 
Implinirea unul an de 
dureroasa despărţire 
cea mal buni. soţle 
mamă a trai copil 

va avea loc In 
CERMEI, la Blsel"lc••ll 
Ortodoxi, duminicA, 
octombrie 1999, ora 
Timpul a trecut 
amintirea sufletului tiu 
a rămas In Inimile no.astJ'IIIII 
Ne-a mai rămas doar 
rugăm pe bunul Dumni&ZIIUJI 
să te ierte fi' să te 
'neascl in pace, s 
blând. Soţul Florlan, copiii 
Florea, Nelu Anton, 
riie 

Azi se împllne)lte 
de când Dumnezeu a 
la Sine pe· draga mea 

~.,ţ_,,.. 

··'""' .,,,, ..•.. -.. ~.~-<:4; c~x:. -~ ~"-- .. -~~-~y;::--·-;_---
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Rdo cwctufon cu CD 
• Dooign .__cu·llltga-
• Roc»pplo ponau FMIAM.W 
•TIIec:cmondoponauCD • ,._do -:IOWPMPO 

SONY Model: CFD-V27L 

· · SONY MQilel: MHC·RXD7 . · 

Msgaln Quuar, Arad, P-ţa A.lanou, Nr. 10 
tel.: 057-211.822. . 

A<:Ht ~n .,.,."....,.oDzeaz.ll pmdUM originale 8ony lnoc>!IIO do 
certHicalul de garan(le ollclal pentru RomAnia, emis ,, 01101111 de Sony. 

Pădurii colţ cu Efllmle Murgu Tel: 057 • 25fl18!9l 

VINDE: 
·CĂRĂMIDĂ IMPORT UNGARIA 
30 X19 X 19, 36 X 21,5 X 19 

• PLĂCI GIPS • CARTON KNAUF 
• FIBRĂ STICLĂ ; CĂRĂMIDĂ STICLĂ 

' • UŞI·GEAMURI·PODELE·LAMBRIURI 

PUBUCITATE 

1 . . • Splaiul Gen. Gh. Msgberu BI.329B Olkalaai 
J!X.IIIfl$ TtiJtax: 057/270111; 27011Ml, Arad 
<r TehnicA de calcul __ -A.. 

- PC Garanţie 3 ani ~.~~ 

. ·- Imprimanta EPSON 

~rcoplatoare 0 MINOLTA 
C1F Self'url . 
<:Tr Mobilier de birou 

~r MaŞini de numărat bancnote 
<rCentrale telefonice SOLOMON 

La prezeutarea ateStui cupon se vu acorda o rOOuctre deS%, 
la romeozlle « clepqeo<.....,. 11<10.000.000 lei. 

· Ai S.C! F~RAJ SONDE 
A ZADARENI S.A. 

cu sediul in Zădărenl, judeţul Arad, 
anunţă vinzarea dotărllor aferente cabi
netelor medicale '1 stomatologice, la 
prl!'ţurl convenabile. 

lllformatllla telafoD ., /1231011, 
1111/1138811, IDierlor 141. 

' . 
Joi, 21 octombrie 1999 

• 

SUCURSAlA DE ... 
TRANSPORT GAZE 

NATURALE MEDIAŞ 
~~g~~~a.la. ~ra.C::I 

angajează economist. . . 
Concursul va avea loc in ziua da 28 oct. 1999, ora 

10. Relaţii suplimentara se pot obţine la telefonul 
288091' ua le udlal reglonal81 dlll Arad, str. 
Poehlhd nr. 11. 

• . (974140) 

(SOC1nlin COMEiiCIAlljl 
Angajează personal pentru .,. . ·~ 

1~~· . · .. ~TAJ:R~~~:~Ţ~ŢIE .. '~ J "1 ·- .l 
CONDIŢII: • liceu+ bacalaureat · ;,.;1 . a ~~ 

1l · · • stagiu militar satisfăcut · •·· .r; i .·-..; 
Il RELAŢII TEL •. 057•·4688~!..7) ~ ,,, __ .•. '1·1 

; MEDIASOFT2 . . ~ 

,,, ........ Arad: str:-Av. Ioan ·§av:"r1r::s: t~vt:îttf5i:25sâ~s · 
Organizează CURSURI 

• De calificare-perfecţionare: 
1, Oparara pa calculator fi raţele de calculalolre 

dimineaţa 10.11.1999, după masa • 8.11.1999 
2. Secretariat (prelucrare documente pa calculator) - · 
3. Contabilitate (cunoşllnţe teorellce, pracllcă, aplicaţii pe 

calculator) după masă- 25.10.1999 
4. Programator ajutor 

.., __ _ 

1 

, ·VATĂ MINERAL.A·~IMPOru~-V<>PSELEI 
• PAVAJ CURTE·PODELE LAMINATE ( 
·MEMBRANE HIDROIZOLANTE ·· ~ 

• De Instruire Tn: ,, ,. ·· · · 

1. Utilizare Word ·după masa· 2.11.1999 , :l'; 1 
2. Utilizare Excal.- după masa· 25.10.1998..,.,..,,,· :.: • 

1 

3. ·Prolactare aslatatl (AutoCad, Ac-) ·• • .. , ·. - , _ 

Plala in rate --~ ...... ~-~---
Cursuri autorizate; diplomele de calificare • . • · - · -- _ - , . .. ,.._ 

·ASIGURAM I"RANSPORT 

DIRECŢIA GENERALĂ A PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
STAT A JUDEŢULUI ARAD, organizează licitaţie publică pentru vânzare Tn condiţiile 
Guv. nr. 128/1998, a următoarelor categorii de bunuri devenite proprietate de stat: 

- aparate de uz casnic (televizoare, frlgidere, matlnl de spAlat, călcătoare, aparate 
de Tncălzlt apa etc.); 

- casetofoane, combina muzicale: CD; ' ·, : ;·---

-maşini de scris, de cusut şi coplatoare; 
Licitaţia se va organiza la magazia Direcţiei Regionale Vamala Arad, str. Cămpul 

11-'"''1'"· Tn ziua de 28 octombrie 1999, Tncepănd cu orele 10,00. 
blfar .. p& ......... w. la lelalaa 1808331aL 184. ·.·· . (974152) 

Mlcălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Pc••1tA) 
. Tel. 259.37'3; 259.721; Fax: 259.884 

+ Baterii auto pt. .• autoturisme, 
.camioane şi tractoare 

+ Aeroterme, radiatoare elecl{lce cu 
fei 

D ''.f • Sobă de Tncălzlt pe buteli8, aJnVflC-a },are . 

1 / + Sobă de Tncălzit cu lemne ~ cArbuni . 
. ~ + Sobe de gătit amailate cu ladă pl 
Jemne f!=l .,îl. + Soba de gătit emallate 'IÎ lip clzmil 

""'"- + lmpiatiturA sllrmll gard . , . 
+ lmpletiturA sllrmll cotarcă · 
+PlasA rabitz 
+ Cazan pt. bela eli 2 8ln8 (aleclric 'IÎ 

cu lemne) 
+ Hidrofoare, comprasoare, PQ111P8 
+ lncubaloare 
+Drujbe 
+ T elevizo~ color 

1 ,·_, 

+ Combine muzicale · 
, + Maşini de spălat automate şi simple 

+ Frigidere, congelatoare · 
+Aragaze . '--

. + Gresie ~ faianţll, adezivi pt lipit şi 
rostuit 

+ Aracet. vopsele, dlluanţl 'IÎ lacuri · 

NOU!' 
VIZITAŢI MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS IN UPOVA, VIS A VIS DE 
PIAŢĂ 

Produsalll: electrice, electrocasnice, uz 
goepcoliilesc 'IÎ SCJico1 se vAnd 'IÎ cu 

PlATI IN UTE.IVUS 
TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, · 

lN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI. DE 
5.000.000 LEI. ·- ·· -

' (5213799) 

IHIRLPOOL BOSCH. 

-"~~-

perfecţionare sunt eliberata da MINISTERUL MUNCII. · · '· ".., 
(5224489) 

CUMPĂRĂ PACHETUL SURPRIZĂ fii 

itJSTI···· piJ ' . 

7 BaJUtl e o,S \,itrtr, 
. . f\acoll d . bal , 

~~t"·~~·. +Un . fiecare. . . caooU.l~ . . ,-;·:. 
· .( ,. ~ Caută 

EN GROS-istul din Zona TA 1 
Sau sună-ne la:LIVADA ,Jud. SATU MARE 

Tei./Fax 061-737329,094-54.64.22 ~ 
--~~~.::·_-, .-: t!" 

094-54.64.23 , 094-54.64.24 e 
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