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~ WESTBANK. 
~ Alun, Jl.duiii..-GIIJ1Iol .... • 
ţ;ţiiDIIMt'14 H;fAII~1 

BANCA COMERCIALĂ WESTBANK SA 
acordA dobânzi avantajoase 
la depozite le la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii lei) 

11unA-50% 
21unl- 51'% 

- 3 luni - 53'% 

BRAT ~ Tiraj mecfiu . 
~ zilnicvândub 
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- ~·,, e Tâmplărie aluminiu din 
import şi româneşti 
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Ji • Riilete li jaluzele 
• Telefon: Z79699; 0922!12559 
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UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERIIOPAN 
·Jllrofile ~Germania 
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~~TLtNE 
Tel-fax: 261461 

. 094 607211 . 
~_!Hlul 1. Maniu bl.26 ap.l 

• MOBILIER MODERN 
LACOMANDÂ 

• AMENAJÂRI SPAŢII 
COMERCIALE · 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 097/224888 

092/777381 

grevă generală pe termen nelimitat. 
Oamenii nu fi-aU mal primit salariile de 
aproape două luni. Căldura 9-8 mal dat 
prin calorlferele fabricii de trei ani, 
datoriile cumulate ating SO de miliarde 
de lei, Iar perspecflve/e sunt dintre cele 
mal sumbre. Ieri, circa 400 de oameni de 
la ARIS au parcurs traseul ARIS·Calea 

' -VIctoriei-Piaţa Spitalului, cu desUnapa 
Piaţa Revoluţiei. 

,.lnarmaţl pu pancal1e, fluiere, el au 
Inconjurat clădirea Prefecturii, formind 
un lanţ uman. Huiduieli fi fluierături. 
"Vrem să muncim, nu să C81f1ml", şerla 
pe una dintre pancarta. 

CI. CONSTflltTINESCCI 

V 
--

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

GEAM TERMOPAN 

~s~ VICTOR PITURCA A fOS' DEMIS DE LA CONDUCEREA 
MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

fEBNICAA ECHIPEI NATIONALE DE FO,BAII 

_ .. 

Comitetul Executiv ai Federa~ei RomAne de 
Fotbal (FRF) a decis, ieri, să-I schimbe pe antrenon.i 

· Victor Piţurcă de la conducerea tehnicii' a echipei 

t.Jl~~=t:de folbai a României, <In cauza' atmosferei 
1 din cadrul forma~ei "tricolore". Membrii 

Comitetului Executiv au luat această decizie pm vot 
seae~ doisprezece dnlie ei fiind !n lavoaiea sc:!*iJ· 
bArii selecţloneruiui, iar petru lmpotrivă. 

Mircea. Sendu a arwnţat că lui Plţurcă i se va 
propune o aili! tin:ţie !n cadrul FRF, put1hd ft run~ 
chiar setecţioner ai reprazentalivei de linen!t ollmpic a 

·României. Polrivlt lui SandJ, Piţurcă poala, legal, oii 
atace această decizie a Comitetului Executiv. 

ABONEAZA· TE LA Ab1i~l 
• Pentru luna decembrie, preţul 

<; . abonamentului aste de 27.400 lei 
· · • Se pot face abonamente ti pe 

unnlitoarele trei, f8B8 luni fi un 
an · 
• Abo".lll pot cittlga lunar 10 
premii de fidelitate In valoare de o 

~===== 'jumătata de milion de lei fiecare. 

• La sfllrşilul anu
lui, abonaţilor le 

- fl ol8rile premii 
speciale in valoare 
de zaci de. milioane 
de lei. 

. , __ ...__ ... , .. 

f'nl\le<i,_ FRF a deds~at că 18Q191i! schimbarea lli 
Plţurcă din func~e, deoarece a avut o coiabora111 
foarte bunA cu el. "S<.lt supărat pe Piţurcă, deoarece 
l-am rugat, după Intilnirea cu selecţionata 
Liechtensteinu!U, să mii eştepte să mii inkllc de la 
Aachen, pentru a suspne o conferinţă de presă in· 
RomAn!a, cu ocazia callficării la Campionatul 
European <in anl 2000. A pieltlJt runai pe mina Ul, 
pentru că nu a reuşit să-I" inMngă Olgoiill", a conclis 
Sendu. Numele viilorilor candidap pentru postul de 
....,trenor al formatiei de seniori a RomAniei, rămas· 
vacant prin schimbarea lui Piţoo:ă. vor ft ~ 
plnă la sflrş'\.1 kri noiembrie. 

~ Aseara. 'In Cupa UEFA ,.._ 

WEST HAl· STEAUA O - O 
La Londra s-a disputat, 

aseară, meciul dintre WEST HAM 
UNITED fi STEAUA, contAnd 
pelltru manşa secundă a turulul 11 
~in cadrul Cupei UEFA la fotbal. 

•' '-

. . _\ '--.~ -, _., 

Partida s-a incheiat cu rezul

tatul de O-. O, Iar-in turul III s-a 

calificat formaţia romAnă, cu 

scorul general de 2- O, 
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... •oe de p•ăl=ă eo ... pe .. satoră• 

T Astăzi, Soarele 
n'lsare la ora 6 şi 5 7 de 
minute şi·apune la ora 

DISPOtiiBILIZAŢII RO PARTE DE PROMISIUNI VERBALE 
17. ' . 

,. Au trecut 308 zile 
din acest an. Au mai n'lmas 57 de zile până 
in 2000! . 

Aşa după cum ne informa, ieri, dna Claudia Miuţescu, 
purtătoarea de cuvânt a AgeOV&i judeţene de ocupare şi for
mare profesională, în aceste zile .disponibilizatii lui Băsescu"-
136 la numJir, şi-au primit integral plă~le comP.:,nsatorii. 

. de la GSP Arad, Petrorn Schela Arad, Electrocentrale Arad şi 
Farmaceutica Arcatim că,incepând de marţi, 9'noiembrie a. c. 
!şi pot ridica de la CEC (str. Horia nr. 2) plăţfle compensatorii."' 

Dacă disponibiliza~i de la formele enumerate mai sus pot 
spera că in zilele următoare işi vor vedea banii pentr:u sep-_ 
tembrie (unii chiar şi de pe august) nu acelaşi lucru n putem 
comunica celorlalţi 2500 de disponibilizaţi C(llectiv din judeţul 

TPraznlcul zilei: Biserica ortodoxă: 
Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia; 
Sfântul Silvian; Biserica romano-catolică: 

Pentru ceila~i disponibilizaţi colectiv din judeţ veştile nu 
sunt prea bune e La Trezoreria Arad, Bucureştiul a vira! doar 
banii pentru disponibiliza ţii de la ALF AR - 373 milioane şi pen
tru cei de la Foraj sonde Zădăreni - 634 milioane lei. Arad. . 

Zaharia şi Elisabeta; Biserica greco
catolică: Sfinţii :Galaction ~i Epistimia, soVa 
lui (+250). 

~uănd legătura cu dl. Anton Dorner, directorul comercial la 
CEC Arad, pentru a afla dacă Trezoreria a vira! la CEC banii, 
am primit următoarele precizări: .Deocamdată, banii aceştia 
nu au ajuns la CEC. în schimb, putem informa disponibiliza~i. 

La fel cum a procedat şi In lunile trecute, pentruei, 
Bucureştiul are doar ... promisiuni. Şi alea, promisiuni verbale! 

.. H. OPREAH. ,. 

La Arad: Mihincău 
Claudiu, Stan Adrian Dumitru, 
Popoiu Vlad Mihai, Moceanu 
Anamaria, nmofte Constantin, 
Suciu Adelin Bogdan, Stanciu 
Emanuel Daniel, Bruznel 
Anamaria Denisa, 
Gruia Mircea Samuel, 

PRETUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata- 159.7691ei, iar 
preţul de achiziţie - 143.792 lei. 
Preturi valabile ieri. 

'PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K 
cumpărare: 95.000 lei/g, vânzare: 
105.000 leilg. 

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

Vincu Mirela 
Florică, AL~=~ A A1N:I S~l~l~ $ 

OM 6i LINIA VtETII "o R 

OB7f214214 
intre orele 20,00..08,00 . 

Vă ascultă, vă inţelege 

''vă ajută 

Program: luni-vineri: 9,00-18,00 sâmbătă: 10,00-13,00 

lofoi'IIJllfil '- oomeozi la telefonul 094-583341. 
(4114679) 

Vremea 
va fi nor
mală ter· 
mic. Cerul 
va fi vari
abil, 
tând zonAI•A--~~ 
In care c•a· 
fa persistă. VIntul va sufla 
tn·general slab. In cursul 
nopţii c;erul se va in nora. 
treptat, Iar spre dimineaţă, 
Izolat, va ploua. Seara fi 
dimineaţa; local •• va .. ".. 
nala ceaţă. · .. 

Jemperaturi maxime: 12 
la 15•c. Temperaturi minime: 
31a 7•c. 

Meteorolog, 
ADELAROŞCA -· 

.He 
v-u.eri, S noieanbrie 

"., ....JI'BERBECUL (21.03-20.04). 
~ .. sunteţi in fierbere şi aruncaţi 

.._;,săgeţi otrăvitoare in jurul dvs. 
Partenerul (a) a simţit acest lucru 

şi se apăn'l atacănd la n'lndul său. 
TAURUL (21.04·20.05).n· 
Comentariile acide pe care le 
face partenerul (a) de viaţă vă . 
rănesc. N-ar trebui să le luaţi in 
seamă. Sunt doar vorbe spuse la 
supărare. Gandiţi-vă că şi dvs. greşiţi 
uneori. 
FW'1 GEMENII (21.05-20.06). Puterea 
,. " ~dvs. de muncă este scăzută. 
~ •l 'Oferiţi-vă un răzag şi luaţi-vă o 

minivacanţă; incărcaţi-vă bateri~ 
ile. Nici din punct de vedere financiar nu 
staţi muH mai bine. . 
RACUL (21.06-22.07). Atenţie!~ 
In această zi sunte~ exterm dei:' <; 
sensibil (ă) . Fiecare remarcă vă~.....;! 
enervează. Ar fi bine să vă abtineţi pe 
.moment şi să vă gândiţi de două ori 
inainte de a provoca un scandal. 
-~LEUL (23.07-22.08). Toate 
((1 1t1Jiucrurile vă merg pe dos. Vă 
1\ ..Jsimţiţi trădat şi vandut (ă), de 
'-li către partener (ă) şi colegi. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editori S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 168193~eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J02/1886din31 X 199teCODSIRUES02o956601eiSSN 1220· 7489 

...... fi• t 7 1 1 lnofla' 

CoaaiUal de ad-inraţieo DOREL 

S C.P . riSCORPIONUL (23.10-21.11). 
_ · · .. · · ,. lncetaţi să mai priviţi viaţa pnn 

. , , "' ochelari c_u. lent!le ro •. veţl 

· Poate ar trebui să decide~ singur .(1'1}.:' ;~. descoperi' lll!elf ţe · 
ce d1recţ1e trebuoe să mear~ă lucrunle. . . SĂGETĂTORUL (22.11-21.12). ~ 

F~~IOARA (23._08 22.09). Don~ O scurtă discutie cu o persoană~ 
sa mtrepnnO~eţl c.eva ŞI elanul in care aveţi îricredere va aveai .rJ 
dvs. creator, onSO\It de co_nta~tul. un efect hotărâtor şi viaţa dvs. se 

. ~.xcelent cu cel din JUr, va aJută va schimba mulle aspecte pănă In prezent 
să pnm1ţ1 numa1. laude ŞI recunoaşterea nesatisfăcătoare. 
taiE!ntulul deosebi!. . ~ '11CAPRICORNUL (22.12·19.01). 

.-:= ,La serviciu, visaţi cu ochii 
. _....,deschisi la zilele de concediu si MOCRETA 

Arad, Piata Gării , . 

•< r;r~d~5~r .. · ' 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

da 10-2o•J. 
BALANŢA (23.09-22.10). 
Avântul puternic de care veti da 
dovadă nu va găsi nici un otista-

. col. Folosi~-vă energia pentru a 
realiza planurile ·pe care le doreaţi infăp
tuite de ceva vreme. S-ar putea intămpla 
ca, in graba de a ajunge la ţel, să-I 
depăşiţi şi. să jig!Jiţi oamenii din jurul dvs. 

s-ar putea să cădeţi intr-o cap
·canii. E cazul să vă apucati serios de trea
bă, altminteri seful o să vă '.,gratuleze" cu D 

. admonestare.' Şi in relaVa de cuplu există 
probleme care-si aşteaptă rezolvarea. 
VĂRSĂTORUL (20.01·19.02). In ·. · 
ultima vreme Cupidpn vă~ 
ocoleşte, iar inima dvs. sulen'!. In 
curand se va intâmpla şi acest .. 
lucru. Ar fi bine insă ca azi să vă 
concentraţi pe aspectele profesionale, aH
fel micile greseli se vor transforma in mari 
catastrofe. ' · 

PEŞTII (20.02-20.03). lntălnirea 
-~. cu o personalitate fascinantă vă 

inspiră, dar vă şi irită; senti-
• mentale contradictorii sunt la 

ordinea zilei. Dvs. hotărâ~ dacă 
va n'lmâne doar un flirt! 

·Eroului 

~C?r~~~~:S1~~5~! coste atât de elemenţi de 
ziua i~ care vin 

'""' "''"u """"''u de gand guyer, 

q~~~~~,S!r. Mi~riţei nr. 29): .In 

(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vice
rrc!Cdintc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor"'t"f) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (dorcctor comercial) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil;lef) telefon 281797. faptul că a o gn'lmada de crengi 

~~It~~=~X!~ · sa vina cineva de ta Cal gial de 11 h •'fie' MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL DARlE (s"rctar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' aetualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN .IERCAN'(~cf sectie politieh), telefon 
280943; DORU SAVA (!1Cfscctie social-economic), telefon 281738; 
VASILE FILIP {l;ef scetie eu'ltură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (~ef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA · uncrct) telefon 281855, 
280003; MARCEL foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU telefon/fax: 280904. 

. ';,c;' 

'- ~.·. 

1 O zile inainte de• ~~:;}'~~r~oa 
.Sperăm că " 

săptămână, aşa 
adăugat dl. Adalbert 

Sădiţi pomii OI. 1. ~=~~ 
ani locuieşte in Arad, este s 
nu se prea ingrijesc de spaţiile verzi din zona 
centrală a municipiului. Trebuie să fie conştien~ 
că, dacă sădesc acum un lei, fac bine la zeci de 
genera'ţii după ei!' • 

. RedGctor ele serviciu. 
. "·o. 

",'0 

., .. ' 

s i 
· 7 şi !), tramvaiele care ajung la 

cu un singur vagon. Rugăm pe cei de 
să pună mai multe vagoane, pentru că 

un aflux foarte mare la această oră.' 
• Iosif Tămaf (Aleea Hipocrat nr. 2): .Eu 

sunt veteran de război şi cred că revendicările 
studenţilo·r privind reducerea pe mijloacele de 
transport sunt obraznice!" (!??!) 

RedGdor ele serviciu. 
Oii. B. 

' " 

';• ·'"'' ; ~ -

!--. 

VERNISAJ, lA 
GALERIA DE 
ARTA DELTA 

perat e reclit 
Banca Populara 

MINERVA 
aco.-cla unnatoarela doban.zl 
pentr'U d~· ..... "'!~ 

11una - 67o/c 
31uni - 70«% 
&luni - 72°A: .... - . 

91uni !'72° 
21unl .;, 72°A 

onlam credite In aldem C __ " ............... 
22% 

.,. ........... ...,... ."Arad 
Pl ... Spitalului de COf'lf, · 

... ". pat'ler ~ lfttilll) 

sau la t.llfax OST 1 2N2Z8 

__ .. 

.":,,.;::-·· 

·'"""'"· 
'I'I~J.l'l'lll~ ''"~-', 
TEATRUL DE STAT 

ARAD prezintă sâmbătă.~IJiJ'<r · · 
noiembrie 19!li!. cu incepere · ; 

., ,. "'- "-....:" 

de la ora 18,00, spectacolul ·"' · 

Jle va juca piesa ,.Capeana• ,. 
'lie Roberi Thomas, in regia 
artistică a lui Ion Văran .• · 

Scenografia: ŞtefSn · Oroian. ,.~*' 
. TEATRUL DE MARIO" 
NETE prezintă duminică, de . 
la ora 11 ,00, spectacoluh~·'·'" 
.cenu,iireaaa". • · Regie: · 

. ,Francesca Simionescu 
·::,~ 

~-.-

CINEMATOGRAFE' 
Dacia: Bowflinger (SUA), 

11,30; 11 ;45; 14; 16; 18; 20'·-·-
;:,. Star Wars - ep., ·~ 

Progresul: Sfera 17 
"· . ·~ '• 

(SUA) ., ·• , 

.,;.; 
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STUDIU PENTRU 
COMPARAREA GENERATIIlOR 

r 
,.. • Anui acesta, aleşii au fost de la 
Liceul Moise Nicoară şi Liceul German 

Recent, 260 de elevi de la 
Liceul Moise Nicoară (clasele 
V-VIII) şi Liceul German 
(dasele IX-XII) au fost obiectul 
unui studiu realizat de Directia 
de Supraveghere a Stării de 
Sănătate. Acest studiu se 
efectuează odată la şapte ani 
pentru compararea generaţi
ilor din punct de vedere bio
logic. Gabriela Târle, direc
toarea Direcţiei de 
Supraveghere a Stării de 
Sănătate spune: .Am ales ele
vii de la aceste două licee 
pentru seriozitatea lor şi con
siderăm că ei sunt un lot 
reprezentativ pentru populatia 
judeţului Arad de aceea'şi 
vărstă. S-au făcut măsurători 
antropometrice (ale perimetru
lui cranian, toracic, abdomen, 
grosimea braţului, coapsei, 
greutate). &au mal f.!icut ana
lize de sânge pentru a urmări 
răspăndirea anemiei si a 
infecţiilor la copii precum şi 
analize care să determine 
gradul de parazitare sau stadi
ul aparatului renal al acestor 
copii." 

Spirometria efectuată 
arată evoluţia generaţiei 
prezente in comparaţie cu 
generaţiile anterioare. Echi
pele care au făcut' evaluarea 

La Şirla, in trei clădiri 
lirlvlltil nu mai puţin de 605 

copii. In c)aseie t-IV sunt 16 
clase iar la gimnaziu doar 
1 O. Cele 26 de clase 
funcţionează intr-un singur · 
schimb • de ·dimineaţă. 
lncălzirea se face cu lemne. 
Din acest· punct de vedere 
elevii din Şiria nu se pot 
plânge; pregătirea pentru 
iarnă a fost făcută. Toate 
cadrele dldac!!ce sunt ca
lificate mai puţin două 

invăţătoare care sunt '' ele 
in curs de. calificare. 

au fost de la Direcţia de 
Supraveghere a Stării de 
Sănătate si au fost coordonate 
de dr. Cristilia Cotuna din 
cadrul Directiei de Sănătate 
Publică Arad: .In cadrul exa
menelor efectuate s-a desco
perit că aproximativ jumătate 
dintre copii sunt parazitaţi cu 
chist de tambrii, iar ap[Oxima
tiv o cincime din copii au fost 
depista~ cu miopie. Un aspect 
pozitiv in urma studiului efec
tuat a fost depistarea a foarte 
putine cazuri de stafilococ 
auriu in secreţie faringiană. 
Este vorba de microbul care 
produce reumatismul". spune 
Gabriela Târle. 

In ceea ce ·priveste com
para~a dintre genera~i. rezul
tatele vor fi trimise ta Ministerul 
Sănătăţii care va face evalu
area . .Actiunea a fost la nivel 
naţional, 'iar sintezele. se vor 
face tot la nivel national: In 
ceea ce ne priveste. noi am 
cerut acceptul părin~lor şi am 
colaborat foarte bine cu 
medicii şcOlari dr. Mariana 
Geantă si Rodica Balica de ta 
cete două licee, precum si cu 
cEH doi directori cărora ie si 
mulţumim pe această eate', 

incheie A~~ l:~GARIU 

Majoritatea învăţătorilor şi 

profesorilor sunt localnici, 
doar trei fiind navetiştl. Din 

păcate la fel ca şi majori

tatea şcolilor din jude_ţ nici 

la Şiria nu sunt bani pentru 

inve~tiţii. 110f" .. ul prin_cipal 

fiind: ,.laptul eă au 
eli<INtă tlecllt o Nlngură 
fâşoltoare eu apă _,., 

ne spunea secretara 'colii 
din Şirla,. Rotliea 

.-~~!~. , -------·- -l 
OLIMPIO BCii.lg!'! 

Foto: AL MfiRIAI'iiOT 
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RENUNTAND tAP ARIS PENTRU!!!. SELEUŞ 
Inainte de Revolutia 

din '89 la seteuş 
funcţiona o fermă pisci
colă. După ce statia de 
incubare a fost de~afec
tată in urma unui incediu, 
ferma a fost preluată in 
locaţie de gestiune de 
inginerul Ioan Comea. El 
s~a asociat cu cumoatul 
său Eugen BArzovan şi 
încearcă să o gestioneze 
căt mai bine şi să o facă 
funcţională. Pentru 
aceasta a fost ~evoie de. 
-investi~e de peste 120 de 
milioane lei. Ei doresc, pe 
lângă restaurantul des
chis in apropierea fermei, 
să amenajeze o dis- loll\all• 
cotecă in aer liber pentru , 
vara anului 2000. Locul 
este foarte pitoresc, j~ 

T Marţi dimineaţa. in jurul 
orei 6,30,. pe raza localităţii 
Şimand, Rarik Milan, 36 ani, 
ce1ăţean slovac, in timp de 
conducea un aUtocamion cu 
semiremorcă, efectuând o 
depăşire neregulamentară, a 
intrat pe contrasens, unde s-a 
tampona! !rontai cu autoturis
mul AR 997/~2/99, condus 

regulamentar de Secmărean 
Ion, 35 ani, din Socodor. in 
urma impactului a fost grav 
rănit conducătorul autoturis
mului. 

T In seara aceleaşi zile, 
in jurul orelor 22,00, Bibato 
Şandor, 28 ani, cetăţean ita
lian, in timp ce a condus 
autoturismul Seat lbiza, VR-

bălţile din preajmă 
găsindu-se o varietate 
bogată de peşti: crap, 
somn, biban, caras şi 
crap chinezesc. Pentru 
a face această in-
vestiţie dl. Bllrzova!' 
n~ spunea că a 
renunţat la o excursie 
la Paris. Deşi dAnsul 
crede că investiţia nu 
este recuperabilă' nu ii 
pare rău după bani 
deşi ne Spunea: "Cu 
banii investiţi, dacă 
erau băgaţi in bancă, 
puteam trăi fără bătăi 
de cap ... ". 

M. MICA" 
O. BOWI" 

Foto: AL MfiRifiHUf 

891908 pe raza municipiului 
Arad, ocolind o groapă a 
intrat pe contrasens, lovindu
se !rontai cu motocicleta 
Y AMAHA, care circula regula
mentar din sşns opus con
dusă de Lang Gabriel, 21 
ani, din Arad, care a fost grav 
accidentat. 

.,._;- ... D.L 

Carmangeria S. C • .,Procarnis" din Chisineu Cris , , 

.. '···~ UN LOC UNDE SE ••• 
- ~~r 

"TRANŞEAZA'' "IZERJA ••• 
... + Dat fiind volumul actual, zilnic, de lucru, f ale la inceputul acestei săptămâni de către 

spa~ul autoriza! pentru fiun~onarea unită~i - car- Inspecţia Sanitară de Stat Arad, in baza 
mangerie - nu mai corespunde, favorizând · sesizărilor cuprinse in procesele-verbale nr. 2056 
Tntretăierea circu~ejor şi posibilităţile de conta- şi 2059 din 29 octombrie 1999 întocmite de către 
minare a produselor finite+ Suprafeţele de dna Dr, Gabriela Ţârle deJa Direcţia de 
lucru, utilajele, navetele, ustensilele Sănătate Publică Arad la unitatea 
prezintă depuneri gro~se de mâzgă şi .Carmangerie" aparţinând S. C. 
aceasta DATORITA LIPSEI APEl .Procamis" SRL din oraşul Chişineu 
CALDE CURENTE, A DETER- Criş. str. Stejarului nr. 13. Cât priveşte 
GENŢILOR ŞI SUBSTANŢELOR analizele de laborator, produsele: 
DEZINFECTANTE (la control s-au prezentat... pastă de mici, sal~m italian şi cămaţ .Debre~n·gu 
detergen~ pentru veselă, inălbitori pentru ţesături, prezentat cantităţi mult depăşite peste limita 
sodă caustică!... +Deşi se prepară zilnic cea 300 admisă de bacterii coliforme, iar testele de salubri
de kilograme de mezeluri in 10 sortimente NU tate confirmă mizeria crasâ care domnea in un~ 
EXISTA NICI UN FEL DE AVIZ SANITAR PEN- tate. Pentru toate acestea precum şi pentru 
TRU ACESTEA! + Navetele pentru transponul nepăsarea, lipsa de răsP'Indere faţă de sânătatea 
produselor prezintă strat gros de grăsime, care, · consumatorilor, A_CTIVITATEA CARMANGERI~.I 
cică, se spală intr-un recipient de plastic cu apă A FOST SISTATA ŞI S-A APLICAT O AMENDA 
suprasaturată de ... murdărie... IN VALOARE DE 5 (cinci) MILIOANE LEI! 

.Am re~nut doar câteva din constatările efeclu. ,.. COitSTAifTI" SIMIOit. 

e Cu ocazia unei acţl· 
uni efectuată la un număr 
de 4 licee de pe raza 
municipiului Arad, pe linie 
de toxice, au fost verificate 
laboratoarele de chimie, 
constatându-se că la 
Liceul German s-au daţi· 
nut substanţe toxice, 
supuse autorizărli, care 
n-au fost luate in evidenţă 
confonm legii. S-a aplicat o 
sancţiune con.travenţio· 

nală In baza Decretului 
466/~979. 

e Oej leaa-Marl.,., 
27-anl, Morar ftoriD, 29 

ani, cunoscut ~u antecen· 
dante penale 'li Totlea• 
Nleola.,; 42 ani, toţi din 

Butenl sunt cercetaţi in 
stare de libertate. Cei trei, 
aflăm de la Biroul de presă 

al I.J.P. Arad sunt autorii 
furtului comis in noaptea 
de 112 noiembrie din 
locuinţa lui Budugan Iosif 
din localitate, de unde au 
sustras bunuri in· valoare 

de 1.000.000 lei. 

• Poliţia o cercetează 
pentru săvâ,.irea infracţi
unii de abandon de familie 
pe-Zaharia Marl•ela, 
29 ani, din Voivodenl, care 

cu rea credinţă nu •l·a 
achitat pensia de 

intreţlnere pentru copilul 
s'ău minor, care a fost 
incredlnţat tatălui. 

• Sunt cercetaţi pentru 
infracţlunl silvice, Ve•a 
Gheorllhe, 70 ani,- din 
Iacobin! 'i Galşa p..,t .... , 
47 ani, din Arad. Cel doi, in 

cursul lunii octombrie au 
tăiat trei arbori nemarcaţl 
de pe raza Ocolului Silvic 
Sebi,. 

Gal11ifcompletă de telefoane GSM 1 
Diversitate MAXIMĂ de ACCESOR!II 
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IESIT, DIN NOU, IN STRADA ' . Ieri a continuat potestul · + 
studenţilor arădeni de la stat 
cu un miting in faţa Primăriei. COMUNICAT 
Au fost prezenţi peste 1 00 de 
studenţi care au manifestat 
patnic, scandind sloganuri in 
care lfl cereau drepturile. 

SINDICATUL LIBER DIN 
INVĂŢĂMĂNTUL ARĂDEAN 
aprobă 'i se solldarizează cu 
revendicările studenţilor, 
solicitând guvernanţilor să ia 
măsuri, cât nu este prea târ
ziu, pentru redresarea situaţiei 
invăţământului românesc, să 
reconsidera statutul stu
denţilor prin mărirea cuantu
mului burselor, devenit, 
datorită ratei inflaţiei. fi 
cretterii galopant& a 
preţurilor, derizoriu, să asi
gure condiţii decente de trai fi 
invăţătură in sălile de curs, 
biblioteci, In cantlnele fi lnter· 
natele studentettl. 

Profesori, părinţi, oameni 
de cultură, politicieni, fiţi ală
turi de fiii nottri care cer 
condiţii decente de studiu fi 
viaţă, pentru a putea atinge 
standardele de performanţă 
care sl-1 faci competitivi pe 
pillţa muncii. 

,.;., 
-:_.· 

Spre deosebire de ieri, au fost 
prezenţi fi studenţii da la 
teologie. Liderul. studenţilor, 
AIO!xa••r• (;•O!PO!fo na 
spunea: ,.Aa fe11t prlatre 
-• rf. lalltlgaterl eare •• 
lae01reat •A l•pr6ftl0! 
••••kste. -.ad ft!p~
ti vrea. partW ......... d 
fae6 011 gr.,vAr A• r•pt 
... u.-1., la lafa ler rf. 
vre•• aA vA •••• e._ at~t 
•n•iti• .., .,.r N• -·• 

Avem nevoie, mai mult ca 
oricind, de oameni bine 
pregătiţi, care si contribuie 
competent la scoaterea ţării 
din crlzi. 

. . -

.... ··~---:·•· 1 tiU". 
. "·':o""·. 0Ut1PIO BOllftn 

Foto: V. t10StA 

LEGEA lUPU A TRECUT DE SENAT 
Senatul a finalizat. ieri, 

ad"!llarea pa articole a legii 
-•• privind - tl!rerulor agri

alie şi fooestieoe, inl;iat'l de Vasle 
Lupu, \IOiut li1at al legii llild amă
nat de ~intele de ~inţă 
um ~pentru .... de 
11181\i. 9 noiembfle. 
- Senatorul PD Triţă FAnlţă a 

-declarat că este satisfăcut de 
lilalizarea dezba1erilor deoarece, 

· in opinia sa, """"'*' lege, care se 
"""'o oont1nuare a Legii 1811991, 
a fost prea muK IntirZiatA. El a 

. fost de părere că săptămlna 
Wloare, <1Jpii ce Senatul va acor
da şi votul flnal pentru Intreaga 
lege, va fi finalizat şi raportul de 
~. astfel incit să tie prolllUI-

·- . gală c:t mal rapid de cAtre -
preşedinlele~ 

Trlţă FăniţA a mal spus că 
legea ar pulea fi aplicată chiar dil 
aceastA iarnă, Iar procesul de 
I8IXInSiituile a drepti.U de poqlli-

etate nu va fi foarte lung, 
deoarece 85% din suprafaţă a 
fost deja restituit!. "Consider ci 
procesul de restituire către foştii 
propo ietari este lnchelaf', a a1irmat 
Tritil Fănit!. 

' Senaiut a amlnaf -.tu~ final 
deoarece legea de retrocedare a 
terenurilor agricole şi forestiere 
are caracter organic şi necesitA 
votul "pentru" a 72 de senatori. La 
terminarea dezbaterilor pe arti· 
alie, coaliţia avea prezen~ in sali! 
doar 64 de senatori, ceea ce-era 
lnsuficient pentru adoptarea 
proiectului de lege. ' 

Partidele coal~lei ma]orKare 
mai detin la Senat doar 71 de 
ş8natori, Jn .urma .demisiilor din 
PNŢCD. PNL ~1 PD. Cu toate 
acestea, legea are toate şansale 
să fie adoptată săptămîna Yiiloare 
pentru ·ci o parte dintre demisio
nari continuă să voreze alături de 
foştii colegi la legile ~lle. . 

24DEORE 

PROTOCOLUL DINTRE PREMIER ŞI 
STUDEN~ STÎRNEŞTE DIVERGENŢE 

Liderul Asociatiei Studentilor 
din Universitatea Bucu.n3sti 
(ASUB). Luis Lazarus, neagă că 'ar 
fi semnal, ieri, la Palatul Victoria, 
vreun acord privind incetarea 
grevei generale in schimbul 
soluţionării, anul viitor. a cererilor 
studenţeşti, a cărui incheiere a fost 
anunţată de purtătorul de cuvint al 
Guvernului, Adriana Să(loiu. 

După o intnnire cu premierul 
Radu Vasile, ~i cu ministrul de 
Finanţe, Decebal Traian Remeş, 
Lazarus s-a intors in Piata 
Universită~i. unde citeva sute de 
studenti 'asteptau rezultatul 
negocierilor. El a prezentat mani
festantilor continutul acordului sem
nal de Liga Stu(,len~lor, prin care 
r-evendicările ar urma să fie 
soluţionate anul viitor, in schimbul 

. incelării imediate a grevei. Ştirea 
privind incheierea unei inţelegeri · 
cu premierul a fost inlimpinată cu 
ostilitate de citre protestatari, care 
au inceput să scandeze "Demisia, 
demisia·. 

Lazarus i-a informat pe stu
denţi că el nu a semnat nici un pro
tocol, intrucit nu a fost de acord ca 
majorarea bul'selpr să fie plătită 
abia de anul viitor. "In Intilnirea de 
vineri, Reme~ a spus că nu sunt 
bani, deşi, cu o săptămină In urmă, 
afirmase ci aceste fonduri existA. 
Mai rnutt, premi"''ll Radu Vasile a 
avut o manieră inadecvatil de a 
negocia, venind o singură dată in 
sala de discuţii, preţ de 30 de 
secunde, timp in care m-a intrebal 
ce maşinA am fi·rnkl spu!i că sunt 

cam bătrîn să ii mai r;eprezint pe 
studenţi", a afirmat pre~edintele 
ASUB. Manilestantii au eliberat 
Piaţa Universităţii' in jurul or8i 
19.30. Cei aproximativ 200 de 
tineri au părăsit centrul orasului 

, escorta~ de jandarmi, plecind 'spre 
complexul Grozăvesti. Circulatia 
rutieră in zonă a fost reluată, 'in 
jurul aceleiaşi ore. 

Reprezentanţii ASUB inten~o
nează să aibă o nouă intnnire cu 
ministrul Remes, in cursul zilei de 
luni, pentru a obţine o majorare 
mai rapidă a burselor şi a alocaţiilor 
pantru cămine. Potrivtt declaia~ilor 
lui Lazarus. Consiliul Extraordinar 
al ASUB se va reuni, in cel mai 
scurt timp, pentru a decide asupra 
acţiunilor viitoare. ASUB a obţinut 
deja, din partea Primăriei, autoriza
~a de a organiza, luni, un nou mart 
de protest, la Bucureşti. 

Danie_l Onişor, preşedintele 
Ligii Studenţilor, a declarat că 
reprezetanţii celor două organiza~i 
studenţeşti au acceptat, in discuţii 
saparate cu premierul Radu Vasile, 
ca cererile lor să fle rezolvate anul 
viitor, inlruct1 au considerat ci este 
prea tirziu ca In acest an să mai fle 
operatii o nouă rectilicare a buge
tului de stat 

După declaraţia .fAcută de 
prâşedinteie ASUB, putătorui de 
cuvint al Guvernului nu a mai putut 
fi contactat pentru a clarifica diver
genţele '!Părute In legătură cu 
incheierea protocolului dintre pre
mierul Redu Vasile şi studen~. 

Vineri, 5 noiembrie 1999 
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Inspectoratul General al 
intarea unor unităti speciale de int.•rve.ntiA 
oraşe importante din ţară ~i crearea, in "~~;:r~::: 
a 65 de palrule motorizale de cartier, ' 

""\ 
'Aifll 

···~ 

ieri, la briefingul săptămînal al MI, co~~~;~~~~~f'~i~"~ 
Panduni. adjunctul inspectorului 
Politiei Române. . 

Măsurile au fost luate ca urmare a analizei 
făcute de CSAT in luna octombrie, in legătură cu 
infractionalitatea din România. . _ 

Ca urmare, 70 la sută din efectivele J!O!iţiei , 
jandarmeriei au fost mobilizate "să acţioneze -ti·.·l .• " .... 
stradă", prin intărirea dispozitivelor de ordine 
publică. Astfel au fost transferate spre această 
zonă de intervenţie cadre din alte formaţiuni ope
rative şi neoperative şi au fost angrenaţi Jn.aceşt 
tip de opera~uni mai mulţi jandarmi. 

Pe lingă Serviciul de Intervenţie Ratpitlă 1din 
Bucureşti ~i a unora similare de la poliţiile i 
paie Bra~ov, Constanţa, Sflntu Gheorghe, 
Miercurea Ciuc şi Timişoara, au mai Ioel infiinţate 
unilăti de interventie la Arad, Brăila, Bacău. Cluj, 
Craiova, Galaţi, iaşi, Ploieşti, Tlrgu Muret ti 
Suceava. In Bucure~tl au fost create 65 de 
patrula motorizate de cartier, alcătuite din poliţişti 
şi jandarmi, iar sistemul urmează a li gen,eralizat 
In toatA ţara. _ . _ 

In Bucureşti au Ioel Infiinţate şi zec& puncte 
de informare pentru preluarea sesizărilor ~i acor
darea de consultanţă cetăţenilor. Aceste centre 
nu dispun incă cje sedii, Poliţia aşteptind ca 
Primăria Capitalei să acorde spaţiile necesare. 
Acest sistem va fi, de asemenea, extins in terito
riu. Au fost difuzate deja,. pe Intreg teritoriul 
României, "formularele cetliţeanului", care vor 
putea fi gAsita la secţiile de poliţie. Scopul aces
tora este "sesizarea promptă a problemelor 
cetăţenilor". 
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--~-· DE CONSTRUCŢII: 
• PAL • PFL • PLACAJ toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ • UŞI • FERESTRE 

• BITUM • CARTON ASFALTAT 
• TIGLE • COAME • 

INSTALATII SANITARE: 
' w 

~ 

. 
.. ~~-'*?-

... l 

'; .. ~- •.'. 
• GRESIE • FAIANTA· . . ' Costul unui pasaport se Sb;ăim şi Probleme de M~grări. 

majorează cu 7 .oo'o de lei, Taxa consulară este achitati! 
Incepind da luni, as~el incn ·suma ·In contul bugetului de stat, iar dife. 
totală pentru obţinerea documentu- renta de 92.000 de lei - In contul 

-. 

--:.. 

• OBIECTE SANITARE · -·~ .,~ 

D~ --- R OMO TJQN' A LE lui se va ridica la 407.000 de lei, RAĂPPS. Solicitan~i care au ach~ 
... n:t:: 1 u 1 PR 11 - PROGRAM zilnic: 8,00- 16,00 informează Dire~ţla de profil din tatdejataxadeem'~ereapaşapor-

1 Ada' os co....."e~cf"a' / .....",·n,·m Sâmbătă: 8,00 • 13,00 cadrui_MH1iSleru!Utdelnteme. tutui şi care cer eliberarea acestuia 
_._ _._ _. ~-- . • • • • . . • • • _ Om ~aloarea totală care tre- după ziua de luni, a noiembrie, vor 

buie achttată la CEC. 315.000 de t " · • -h-t - d"f t d 
~ re~zliiiti U.?W -~~.--'ZSrEr- -- reui..iî Sd ac 1 8 ~~ 1 ere~,a e 
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Considerind ei violenţele au er•seut e*agerat de mult in România 

PNR SOLICITA REINTRODUCEREA PEDEPSEI CU MOARTEA 
Cel mal căutat .produs" pe piaţa 

românească a ajuns să fle celebra ţeapă a 
celui pe care un manual de istorie n pre-
zintă doar ca pe un vampir. Respectivul 
.accesoriu al democraţiei" este considerat 
la ora actuală singurul antidot pentru 
nenumăratele "ţepe" trase statului român 
de către ni~te tuciurii mustăclo~l veniţi de 
pe diverse meleaguri sau (şi) pentru 
"ţepele" pe care însuşi statul român le 
trage cetăţeanului de rând. 

• Virgil .Măgureanu este pentru reintroducerea pedepse/ cu 
moartea, până se constată scăderea ratei criminalităţii in România. 

• Omorul calificat, violul care produce moarfea victimei, făl
hăria cu consecinţe grave şi traficul de droguri sunt pas/bile -.in 
opinia PNR- de pedeapsa capitală. 

Prin Decretul lege nr. 6/1990, 
România a abolit pedeapsa cu 
moartea. Astăzi, după nouă ani de 
zile,,siguranţa publică ~i drepturile 
fundamentale ale omului sunt in 
mare pericol in România, deoarece 
criminalitatea a atins cote nemaiîn
tâlnite. Asa stând lucrurile, Partidul 
Naţional Român se pronunţă pen
tru reintroducerea pedepsei cu 
moartea, în mod exceptional si 
tranzitoriu (10 ani) pentru urmă
toarele infractiuni: omor calificat 
sau deosebit de grav, viol având 

ca rezultat moartea victimei. tâl
hărie cu c;>nsecinţe grave şi traficul 
de .. drogun. 

Prin această initiativă, PNR 
consideră că ţara noastră nu incal
că prevederile internationale in 
domeniu, cu atât mai mult cu cat 
ţări ca Statele Unite' ale-Americii 
sau China nu-~i permit luxul abolirii 
pedepsei capitale. 

Menţionând doar faptul că pen
tru această iniţiativă legislativă 
PNR trebuie să strângă 500.000 
de semnături, redăm mai jos 

UFD·Ul VREA PERCEPTORI 

declaraţia preşedintelui PNR Virgil 
Măgureanu: "Credem ei trebuie 
să fim destul de perseverenţi, ca 
să nu ne mai jucăm de-a 'oare
cele cu pisica in ceea. ce 
prive,te voinţa populari. Vreau 
să mai aduc in atenţia d-voastră 
faptul că demersul nostru 
privind relntroducerea pedepsei 
capitale - cu caracter excepţio
nal 'i tranzitoriu - prlve,te o ati
tudine mai largă a partidului 
nostru, având in vedere măsuri 
ulterioare care să intărească sta
bilitatea socială, ordinea 'i sigu
ranţa cetăţenilor. Adică, un capi
tol pe care noi il considerăm 
grav neglijat astăzi ... ". 

DO~O SlrtACI 
Foto: AL MA~IArtUŢ 

Cred că PNR-ul, care vine cu Ideea 
reintroducerii pedepsei cu moartea va 
inregistra o creştere in sondajele de 
opinie. Societatea românească este tero
rlzatâ de valul de crime, violuri, tâlhării la 
nivel de individ sau de clan, care după re
voluţie marchează Intrarea României in 
rândul ţărilor "democratice". Cel Care au 
venit Clt Ideea reintroducerii pedepsei cu 
moartea, suportând riscul blamulul din 
partea ţărilor "civil~", nu au făcut-o "de 
florile măruluJ", ci ln unna unei minuţioase 
analize a "pieţei psihologice" româneşti. 
Cum un "Contract ci.J România" sau un 

. program de 200 de zile sau toffelul de 
platforme-program nu mal au valoare nici 
c_ât nlvte baloane de săpun, nişte fini 
analişti şi sociologi au pedala! pe singurul 
lucru nepromls până acum la modul 
serios: ordinei Dacă s-ar fi promis doar 
ordine şi disciplină, nimeni nu i-ar flluat in 
serios pe ofartanp, conslderând că este 
vorba de simple gogoşi. Alta este reacţia 
românulul in momentul in care justiţlarul 
arată cu degetul spre "soluţia finală", 
adică ţeapa sau măcar clasicul ştreang 
care il aşteaptă pe cel care "impilează" 
poporul. In bogata sa Imagina~~&, romAnul 
il vede deja pe toţi cel care atentează la 
viaţa sau (fi mal răul) la buzunarul său, 
atâmaţl de o cracă. In fapt, este doar lma
glnapa lui, pentru că nu-mi vine să cred că 
Justiţia română n va "dota" vreodatA pe 
adevăraţii mari vinovaţi cu oareşce fru
moase "cravate" împletite din cănepă. In 
schimb, cel care vor fl in fruntea bucatelor 
şi îşi vor vedea ameninţate propriile 
interese obscure, vor putea să arate cu 
degetul spre ,dufmanul poporului" fi să 
răcnească, spre maxlmul deliciu al unul 
electorat abrutizat: .LA ŞTREANG"! 

' Staff,ul UDF-ului arădean, in minte cu ~in
tele Gelu Roman, a prezentat, la conferinta de presă 
de ieri, proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei 
perceptorilor publici. In accepţia UFD-ului, aceştia ar 
putea să preia şi sarcinile Gărzii Financiare (sau cel 
puţin unele dintre ele). Transformându-i pe funcţionarii 
.de ghişeu" în funcţionari ,.de teren·, tnsărcinaţi cu 
colectarea taxelor şi imp<izitelor, UFD-ul dor~te să 

LA 5 ZILE DUPA SEMNAREA UNEI ORDONANTE 

1 """""" 

'. 

·'.·~~;...,}{· SI"IOit TODOCA 

. arate un Inceput de respect pentru cetăţeanul de rând, 
care nu va mai fi obligat să stea la cozi interminabile 
pentru a-şi plăti datoriile către stat ' 

· • AstAzi, o parte a UFD~Ior arădenl va participa 
la intâlnirea cu LaUren~u Ulici, la TimişOara. • Tot 
astăzi, la Teatrul de Marionete, începând cu ora 18,00, 
se va desfăşura şedinţa Consiliului Judeţean al UFD, 
in cadrul căreia vor fi prezenta~ candidaţii din judeţ 
pentru alegerile locale. 

• Francisc Sziics a exprimat "nemuJiumirea UFD
Iştilor faţă de inştiinţarea primită de la Pachetul de pe 
lângă Judecătoria Arad, conform căreia s-a hotărât 

· neinceperea unnăririi penale impotriva lui Alexandru 
Savici, acuzat de sustragerea documentelor de partid. 
Tn in~tiinţare se arată că Savicl nu a sustras docu
mentele, d 18'a păstrat pentru a le preda conducerii 
organiza~ei care va fi aleasă. Din cauză că docu
mentele se află şi acum la Savici. UFD-iştii intâmpinâ 
dilicultâlf In aganizarea Conferin1oi Judeţene, care va' 

.-~!'""" f<>:c;,pestetrai săpll!mâni. ·. •. S. TODOCA 

55 de deputati·au'ifepuMJ..nottune prin eare eer 

'~-'· RETRAGEREA MANUALULUI DE · 
ISTORIE APĂRUT IA EDITURA SIGMA 

Un grup de 55 de deputaţi Anghel Stanciu (PRM), unul din
tre initiatorii motiurlii. 

V ! V 

DE URGENTA, ACELAŞI PREMIER O ... ANULEAZA! 
• (Unnare din pagina 1) 
Intre aceste numiri nefericite fi neinspirate 

se numără fi cea a actualului prim-ministru 
care a dezamăgit şi dezamăgette pe zi ce 
trece, el fiind, vizibil, depăşit de funcţia pe 
care o de~ne. ŞI o ultimă dovadă in acest sens 
- dâcă mai era nevoie - o constituie âitarlo-

- •Iola •••fie de--eâteva 
zile ÎD cbesti- - Ilai IMielor lAS
ari. 

Cum se ştie, paralel cu celebra lege Lupu, 
Parlamentul discută şi problema priviltizărll 
celor 520 de foste lAS-uri. Pe tema aceasta 
există Insi două proiecte de legi venite, cul
mea, amăndouă venite din partea .•. Puterii! 
Mal exact, unul aparţine Partidului Democrat, 
Iar celălalt, PNŢCD-ulul. Precum intr-o scenă 
din Caragiale, fiecare partid s-a dat peste cap 
să-i fie votat propriul proiect. Astfel, după 
tragerea a tot felul de sfori, Trlţă Fănlţă a 
reu'lt să-fi treacă proiectul de privatizare a 
IAS-urllor prin Senat, după care, repede, 
repede 1-a trimis la Camera Deputaţilor. Se 
pare însă că n11 indeajuns de repede, 
deoarece in acest răstimp celălalt proiect a 
fost impus spre dezbatere Camerei Depu
ta!llor care, după ce 1-a aprobat, 1-a trimis spre 
discutare ... Senatului! 

ia-fel,anmla_._eli·ca 
unic ia atât de oriCinela wbă -
postde lristă • două pc 1 ~ tte de lept 
pe aceeafi temă aflate ia dezbaterea 
Parlamentului; fiecare proiect pornind 
dintr-un alt punct, ele incruci,ându-se fugitiv 
pe drum precum doi meteorlţi bezmetici. Doar 
că in această situa~~& nu este vorba despre doi 

meteorlţi, care zboară brambura prin sPB!lu, ci 
de o lege menită să schimbe soarta agricul
turii noastre, o lep core, ""-a, 
- pB dwtă • ea o lllinp de ping -· • 
au intre Pa-.. " Op zifie, dintre două 
partide lăcind parte dia paparea ·-ii! Ei, bine, ce a flicut In acest caz poetul nos-
tru aflat in fruntea Guvernului? Simplu: a 
·scos rapid o ordonanţă de urgenţă - a 262-al -
prin care proiectul PNŢCD, susţinut de mi
nistrul agriculturii, avea Câftig de cauză. Ce 
conta că ~ două proiecte cu acest subiect 
se aflau in plinA dezbatere in Parlament, ce 
conta că prin gestul său el sfida '' umilea -
pentru a câta oară? - Parlamentul, Inclusiv 
Constituţia care, la articolul 72, spuna foarte 
răspicat ci: reciJaal Juridic al propri
etăţilor DU -te R ~tat decit 
priD leei _.uce. 'deci priD leei -
tate fi aprobate exclusiv de către 
Parlament fi na prla ordoaaafe de 
., fă-

Cum era insi de prevăzut, pnllnd seama 
ckt antecedentele actualai guvernări, după ce 
joia trecută Radu Vasile semnează Ordonanţa 
de urgenţă privind inflinlarea Agenţiei 
Domeniilor Statului - o primă etapă a prfv• 
tlzării fostelor lAS-uri, - alaltăieri, miercuri, 
deci la - s zile dktaa~ acel8lfl Radu 
Vasile hotăre,te - anularea rdonanţel sem
nate cu mânuţa sa fină de prim-ministru. 

Ce să mal zici? De fapt ce poţi să zici In 
faP. unei asemenea mostre elocvente de ,.fer
mitate" ti .,consecvenţă" cum numai la noi 
poţi intlllnl?l 

Oricum te Uiti.· 
e cel mal abonament GSIVI! 

avea 
• cu numa1 

• 
* 0 

~ -c w 
z ·-

l!<'illlfl·, "1' aparţinînd PRM, PUNR. ApR, 
PNR,PER,PSDR,PDSR~iPD 
au depus, ·joi, la Camera 
Deputa~lor, o moţiune simplă prin 
care cer rediscutarea !li reevalu
area actualelor programe de 
Istoria Românilor ~i solicită 
Guvernului, respectiv Ministerului 
Educaţiei Naţionale, retragerea 
autoriza~ei de folosire ca manual 
de istorie pentru clasa a Xli-a. a 
cărţii editate de Editura "Sigma•. 
Majoritatea semnatarilor motlunii 
aparţin PRM ~i ~UNR, dar şi de la 
PD au semnat ~ase deputati -
Victor Boştinaru, Gheorghe 
Tarna, Ştefan Popescu Bejat, 
Alexandru Mera, Viorel Uxăndroiu 
şi Alecu Sandu, doi semnatari 
aparţin PDSR - Nicolae Groza şi 
Vasile Matei, !rei apartin PER -

Iniţiatorii ' moţiunil- sunt 
nemulţumiţi de "politicile edu~ 
caţionale" promovate de MEN 
prin manualele de Istoria 
Românilor. Pre~edintele de 
şedinţa Acsinte Gaspar (PDSR) a 
anunţat in plenul Camerei 
Oeputa~lor ir:'registrarea acestei 
mo~uni, arătind că ea ar urma să 
fie dezbătută marţi. 

Tăna_:;e Barde (PNŢCD) a 
declarat, 1nsă, că anunţul privind 
mo~unea nu a fost regulamentar. 
deoarece a fost făcut după sus
pendarea lucrărilor Camerei 
Deputa~lor. Moţiunea simplă este 
adoptată cu votul majorită~i d8' 
pUtaţilor. Ea nu are efect asupra 
stabilită~i Guvernului, însă acesta 
este obligat să dea CUfS cere~lor 

din moţiune. 

~~it•va_l~~~itfu Dialog INEDIT 
CJ 
o 

• 

Ioan Roşea, Vasilescu' Valentin, 
Dtto Weber. un deputat FER -
Cornel Protopopescu, Emil Putin 
- PSDR ~i ~ase deputati 
aparţinînd ApR Deputa~i au seni
nat motiunea in numele circum~ 
scripţii!Or electorale din care fac 
parte şi nu in numele partidelor 
pe care le reprezinta. a declarat 

Manualul de Istorie apărut lo 
editura Sigma a declansat 
numeroase controverse atît iritre 
politicieni, cît şi in rindurile 
cadrelor didactice. Comisiile par
lamentare de invătămint au solici
tat MEN ca autorii să revizuiască 
textul manualului: 

. ~ - -

-- ·------). - ---~---

la accesorii 
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Pagtna6- ADEVĂRUL COTIDIAN 

• BCR nu a finalizat protocolul cu ANL 

S-A DESCOPERIT 
ÎN CI O BOMBA. •• 

ob~nerea certificatului de sol
vabilitate. 

Persoanele care se vor 
regăsi In aceste liste vor 
aştepta invita~a scrisă a BCR -
care va comunica şi documen
taţia necesară solicitantului 
pentru obţinerea certificatului 
de solvabilitate. 

Petca Ionel Gheorghe, 
Mică Iaca 

Romoşan Silviu, Bd. Iuliu 
Maniu 11 

Vinţan Elvira Olga Ligia, 
Bd. Revolutiei 80 

Câlăcean Mirela Veronica, 
.str. Luceafărului 2 

lgreţ Ioan, str. Cpt. lgnat 12 
lluna Monika Claudia, 

Miorita 35 

Vineri, 5 noiembrie 1999 

În parcul industrial 

SI~ VilllJI)J(~ll 

NOIJL SJ~J)IIJ 
AL VĂ)fll ..... · ·~· 

Ieri, la Primăria Aradului, a fost sem
nat contractul de colaborare prin care 
Primăria concesionează 2 ha teren, 
durata existentei constructiei, destin.ată 
sediului Vămii Arad. Noul sediu al 
va fi In parcul industrial. .E 
conditiile pe care le pun multi in,•es~to~f·-~ f 
străini. Adică, aceea de a avea vama in 
apropiere. Sper ca acest nou sediu al 

Dupii publicarea numelor 
celor care au fost acceptati 
pentru obtinerea de locuinte 
prin ANL.' trebwa aşteptaiă 
invita~a scrisă a B. C. R. In 
această invita~e trebuie pre
văzutăşidocumenta~an~ 
sară solicitantului pentru 
ob~nerea certificatului de sol
vabilitate. Numai că lucrurile se 
derulează destul de incet. 
Pentru că, deocamdată, BCR
ul nu numai că nu va trimite 
invita~ile respective, dar nici 
măcar nu ştie ce documente 
sunt necesare. 

Listele se vor publica pe 
măsura prelucrării datelor de 
către Poşta Română, analizate 
de ANL, fiecare tranşă fiind 
ordonată alfabetic pe solicitanti 
şi pe judeţe, până la epuizare. ' 

· s'andu Corneliu Gabriel, 9 
Mai cămin de garnizoană 

vă mii să facă mai atractivă prezenţa In . ·1 
zonă a investitorilor", ne declara primarul 

Toate transele următoare 
vor urma acelaşi procedeu de 
ordonare alfabetică pe solici
tanţi şi judeţe, până ce toţi 
solicitantii care au trimis cereri 
către ANl se vor regăsi pe una 
din aceste liste. 

Cea mei 
Klss Ştefan, Cennei 1008 

(!hjc•ewlia 

Aradului, Valentin Neamţ. In . . . · ~ 
următoare se vor demara luc:rărfi,; ile1'--l 

. Eugen Crisiea, directorul 
BCR Arad, spune: .Se pare că 
suntem Banca agreată de ANL 
pentru a-i verifica pe cei care 
au solicitat credfte. Cararile se 
depun la noi pentru a face 
analiza. lnsă deocamdată nu 
am prinit nlmic in legătură cu 
oa IJf trebui să facem. Ba chiar 
după ultimele informaţii, am 
auzit că nu s-a finalizat lncă 
protocolul Intre BCR şi ANL 
Din decJara~ile ministrului de 
AI60it am ln\J!fes că noi va tre
bui să facem serviciul de ana
liză financiară al celor care 
so1icită locuinţe. Mai aşteptăm 
lnsă câteva zile să se fina
lizeze prolocolul." 

In prima fază, vor apărea 
listsle solicitantilor ce urmează 
a se prezenta' la BCR pentru 

Prezentăm Tn continuare 
lista solicitantilor ce unnează a 
fi verifica~ dâ BCR, in vederea 
eliberării certificatului de sol
vabilitate: 

Arad ., 
Aştefănoae Peula, .str. 

Fluturilor 13 
Buda Dumitru Dan, str. 

Castanilor 11 
Folcuţ Eugen Vasile, 

Micălaca 
Fundeariu Eduard, ·str. 

Pădurii · 
Netezoi Călin Gheorghe, 

str. Ardealului 20 · 

Bârnetiu Claudia Ioana, 
Chisindia 1S3 -

Gbioroc c::.ma 
Pajca Rodica, Cuvin 191. 

Horia 
Nastor Ioan Gheorghe, 

Horia 70 ._ 
Bisorca Radu Mircea, str. 

Ştefan cei Mare 36 
.Jamhădesal. 

Tica Daniel 
Uvada 

TrancTrtus Ioan, Livada nr. 
298 ..._.. 

Varga . Adina, str. 
Cârămidăriei 11 

fi. BOCifiRI(I 

Ieri, Apărarea Civilă a organizat o amplă 
acţiune de depistare a eventualelor bomba 
rămase naexplodate din timpul rizboiulul, axls· 
tenta sub podul Traian. După cum ne Informa 
dl. căpitan l.•ela• Ce••~· din partea 
Inspectoratului da Protecţia Civili a ~udaţulul, a 
fost descoperită Inci o bombă da 82 mm. In 
continuare, o echipă a Apărării Civile execută o 
lucrare de asanare a albiei Muretulul, in zona 
podului Traian. 

S. GHILEfl 
Foto: OtiOIUO FELEfl 

construcţie a vămii de interior •. 
S. G. 

iDevuuU '~~. 
de e~f-e'Ue 

t,atHe4-
Azi, la discoteca Vlva, la o;l;;·i!l. 

şcolile posUiceale din cadrul Fundaţiei 
.. Vasile Goldl•" organizează o 
paradă de lenjerie Intimi. Trupele 
participante sunt: Blos - Timişoara şi 

Macho Man. Spectacolul a fost sprijinH 
de mai mulţi sponsori, printre ca.re. 

~amintim şi ziarul .Adevărul". A 

liPOVA A PRIMIT 
PESH UN MiliARD DE 
lEI PENTRU DRUMURI 

• Muncitorii de la ARIS au ajuns la capătul răbdării. 
• Ei au demons.trat, ieri, În f'aţa Pref'ecturii 

.. (Urmare din pagina 1) / calitate şi precizie de microni cAnd Tţi tremură Comerţului, Ministerului Muncii şi Pnot~~V,:i1['"'1 
Alexandru Gal are 22 de ani lucrati la mâinile de frig? Toţi oamenii din Aris vor să Sociale, care să vină In cel mai scurt •• .,...,c"' 

ARIS, la secţia mecanic-universal şi spune: lucreze, dar vor şi banii. Iar bani nu sunt. Din Arad, pentru a da o solutie. 
.Aşa sărăcie ca acum nu a fost de cănd mă căte sunt infonnat, se pare că actualul direc- Lucian Lagşaghi, pre~edintela CNSLR
ştiu. Am familie şi doi băie~. Iau 800.000 de- tor general şi-a depus, din nou, dosarul pen- Frăţia Arad a spus: .La Ans s-a ajuns In său
lei in mână. Nu mi-am plătit chiria, telefonul. tru alegerea noului administrator. Este o situ- a~a ca angaja~i să crediteze fabrica. Mă refer 
Supravieţuim încă, dar nu văd nici o ieşire din aţie ce frizează ridicolul. Din '94 eşti manager aici la neplata fondurilor pentru sănătate, 
situaţie.• Nici lvan Pa seu, de la aceeaşi şi n-ai făcut nimic care să redreseze situaţia." şomaj, deşi oamenilor li se reţin aceşti bani 
sec~e. nu este mai optimist: .Am 1 milion in De altfel, cele două sindicate cer pe statul de plată." 
mană. Soţia nu lucrează. Am un copil. De 26 demiterea actualei conduceri In ultimul punct Prefectul Neam~u şi ·subprefectul Bognar 
de ani lucrez la Strungul. Unde să mă mai al revendicărilor .pentru repetatele Tncălcări au fost solicitati să vină in fata de
duc? Cine mai angajează un om trecut de 40 ale Contractului colectiv de muncă 1999- monstranţilor. Ei au fost primiţi cu huiduieli şi 
de ani?" 2000". · . , cu .Ho~i! Hoţii!". Neamţiu a spus: .Ce depine 

Petru Cosma: .Din '86 lucrez alei. Aştept Lideiii greviştilor s-au lntălrilt cu prefectul de noi vom face. Acum lntocmim 
banii de două luni să-mi plătesc datoriile. Nici Gheorghe Neamţiu, subprefectul Levente pentru Bucureşti, pentru. a 
imprumut nu mai imi dă nimeni, că nu stiu Bognar şi Sever Puia, directorul FPS Arad, Arad." · , . · ·-
cănd dau banii înapoi." ' pentru a găsi o solutie . .lnsă situatia nu mal Manifestanti( nu· mai aveau 

. Unul dintre participan~i la grevă şi-a adus este la nivel local", 'a recunoscut 'prefectul, Liderul sindical' Ştefan Lacsan a 
pachetul de mâncare: pâine şi castraveţi adăugănd că s-ar impune schimbarea direc- liniştească spiritele: .Prot1ie1mele 
muraţi. .Asta am ajuns să-mi permit să .torului ,Opruţ. Şi Sever Puia s-a arătat rezolvă_de 1<1 0 ori! la alta. Poate in 
mănânc!" zice cu năduf, injurând după aceea nemulţumit de felul în care s-a condus activi< zile". . 
printre dinţi. tatea la ARIS, insă: .Altcineva poate găsi o Grevistii au plecat inapoi la fabrică. 

:1 

·.:..-

Nicolae Costan, viceliderul Sindicatului soluţie, în actuala ·situa~e? Privatizarea este Actiunile 'lor ulterioare vor fi 11~,u~~~~~1~~··~ •Solidaritatea", spune: .Conducerea societăti,·i singura sansă • . 
' · "răspunsul de la Guvern. Adică, .

1
. . .. noastre este depăşită de orice este legat de Prefectul Neamţiu sca angajat, ieri, să 

competenţă. Este a patra toamnă in .care solicite o comisie cu putere de decizie din grevei va fi determinată de găsirea unor 

~m~u~n~~~·m~i~n~f~rig~.~C~u~m~~·~s;ă~d~a~i~rn~n~d~a~m~e~n~t,~~ca~d~ru~I~F:P~S~~~~~M~in~is~t~e~ru~lu~i~l~nd~u;s~tn~·e~i~~s~o~lu~ţ~ii~co~n~c~r~et~e~p~e~n~tru~v~ii~to~ru~l~s~o~c~ie~tă~ţ~ii.~~~~=·='-~>·~ 

Anual, sute de copii sunt victimele familiilor din care provin. Familii de·zo,rg•lni••ate 
sau in care sămânţa discordiei indeamnă la divorţ. Copilul se naşte şi este părăsit de 
mamă in spital. Dacă nu, atmosfera locului unde •reşte nu se poate numi atmosferă de 
familie. Tn cele mai multe cazuri, din cauza neinţelegerilor, tatăl pleacă şi, după o 
perioadă, mama Îfi aduce in casă un concubln. Care nicidecum nu este alegerea cea 
mai potrivită. Pentru că raprizele de ceartă şi neinţelegerile dintre concubin şi mamă 
apar foarte !llpede. Iar cei care suferă şi aşa cum am spus devin victime, sunt copiii. 
Aceasta este UIJB dintre 

Ca să argumentăm cele amintite mai sus, 
vă prezentăm două cazuri in care cop.iii au 
plătit cu viata, o relatie de moment sau de con
cubinaj stabilită intre' mama lor şi un criminal In 
postură de tată vitreg. Cazurile ne-aufost 
relatate de judecătorul Margareta Ardelean, 
pre,edintele Secţiei Penale a Tribunalului 
Arad. · 

P.l. s-a născut ~n anul 1980, in judeţul 
Hunedoara. In perioada minoratului primeşte o 
pedeapsă de doi ani şi ·zece luni pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Este eli
berat condi~onat din inchisoare şi Incepe rela~i 
de concubinaj cu T.B., din Vinga. Aici, cei doi 

s~au stabilit la mama concubinei. Dintr-o relatie 
anterioară, T.B. avea o fetită in vârstă de patru 
ani. ' _ 

Concabinajul dintre cei doi a durat doar o 
lună. In dirpineaţa zilei de 21 februarie 1998, in 
casă s-au dezlănţuit nervii concubinuipi. Pentru 
că fetiţa, C.F., şi-a făcut necesităţile In pat, P. 1. 
s-a enervat şi a inceput s-o lovească peste 
corp cu o bucată de lemn, cu un diametru de 
trei cm. Ulterior, a continuat s-o maltrateze cu 
un mănunchi de nuiele de răchită. ' 

După ce şi-a descărcat nervii pe corpul 
minorei, tatăl vitreg s-a culcat linistit. Seara a 
fost trezit de mama sa, cai'e a sesizat că fetiţa 

:.:"'<. 

se simte foarte rău. Tot mama lui P. 1. a rugat o 
vecină să anunte Politia, fiindcă a aflat de la 
ceilalţi copii cele'întâmplate. · 

Minora C.F .. a fost trnnsportată la spital, 
unde nu a mai putut fi salvată. Datori_tă şocului 
traumatic a decedat. 

Prin· sentinta penală nr. 237i1998, 
Tribunalul Arad i-a condamnat pe inculpatul 
P.l. pentru săvârsirea infractiunii de omor califi
cat, prevăzut de articolul' 175, litera d, Cod 
Penal. P.l. a primit o pedeapsă de 17 ani 
inchisoare şi o pedeapsă complementară de 
interzicere a drepturilor civile pe o durată de 
cinci ani. · 

Mai trebuie menţionat că mama minorei 
decedata nu a putut fi audiată. A abandonat 
fetiţa la.spital şi a dispărut, fiind dată în 
urmărire generală. 

Un caz similar s-a petrecut la lneu .. Prin 
Sentinţa penală 101i1999, a Tribunalului Arad, 
definitivă prin Decizia penală 268i1999, a Curţii 
de Apel Timişoara, inculpatul V. A., născut in · 
1973, fără antecedente penale, muncitor, a fost 

• 

--·-: ... ' ._ _.:. 

condamnat la o pedeapsă de 20 de ani 
inchisoare pentru omor calificat. · ' · · • 

In 1992, V. A. a stabilit relaţii de concubinaj 
cu mama minorului P.S., in vârstă de sase ani. 
In luna februarie 1999, pentru că minorul a lovit 
nişte animale din gospodărie şi i-a răspuns 
obraznic când a fost pedepsit, inculpatul 1-a 
lovit cu o coadă de mătură .peste corp. 1-a 
cauzat leziuni care au afectat 85% din trupul 
copilului. La venirea mamei acasă, văzând 
starea in care se află fiul său, 1-a dus la spital, 
unde minorul a decedat. · 

De mentionat că mama copilului P.M>, 1-a 
internat pe copil la Casa Copilului, după ce 1-a 
născut La un an 1-a luat de la Casa Copilului şi 
1-a crescut, împreună cu inculpatul, In cadrul 
unei fenne zootehnice din lneu. 

Inculpatul a recunoscut fapta in faţa 
·instanţei şi işi motivează .gestul prin relaţiile 
tensionate dintre el şi concubină, nemulţumirea 
concubinei pentru că el consuma alcool şi ca
racterul dificil al copilului. 

TEODORfl MfiTICfl 

-~ --. 
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"IN FIECARE DIMINEATA MA URC 
V ' 

PE TREN ŞI MERG SA ANTRENEZ POLITEHNICA" 

ca 
pe o măsea de la lnter Arad, 
dar iată-vă acum la "Poliu Timlfoara. 
Dece? 

- Subiectul clnter» nu vreau să-I 
dezvolt, iar despre «Poli• ce pot să 
spun ... Probabil că, in cazul in care 
echipa era la plus in clasamentul ade
vărului, nu aveau nevoie de mine. Asa, 
au considerat că trebuie schimbat ceva, 
iar ei s-au gândit la mine. M-au contactat 
imediat după jocul pierdut cu UTA, acum 
două etape. După două ore in care am 
avut timp de gândire, am acceptat pro
punerea venită de la ei. 

- Cine a avut un rol detenninant in 
aducerea dumneavoastră in curtea 
.,alb·violeţilor"? 

- Sunt convins că e o intrebare cu 
substrat, iar răspunsul se ~tie. Deci, 
antrenorii Dembrovschi şi Gaboraş au 
vorbit de la inceput cu mine, iar eu am 
avut o slăbiciune pentru ei. Interesant ar 
fi să spun că, In urmă cu trei ani, când 
eram preşedinte la UTA, l-am adus pe 
«Dembo» antrenor. Acum, iată că roata 
s-a învârtit şi eu sunt subordonatul lui 
Dembrovschi. Viaţa e plină de nepre
văzut, insă noi suntem prieteni de pe 
timpul când evoluam in prima reprezen
tativă a României. 

- Ce 1 m presie v-a lăsat "Poli", la 
prima vedere? 

- Am fost la meciul cu UTA si m-a 
incântat. De la portar, până la extrema 
stângă. Pot spune că nu au avut noroc 
in partida de la Ara'dc Apoi, cu Gaz 

•. 

, pe i 
ma~a a jucat posibilităţile ei. 

- ŞI ce credeţi că se va intâmpla in 
continuare? 

- Cert e faptul că echipa are resurse 
nebănuite, mult peste ce mi-a arătat 
până acum. Dar, nimic nu se face de pe 
o zi pe alta. Din punct de vedere admi
nistrativ, nu m1-am format Tncă o opinie 
asupra a ceea ce vor conducătorii. 
Fotbalul e marginalizat la Timisoara, 
autorităţile locale fiind ocupate cu' altce
va decât starea acestei echipe. lncearcă 
subprefectul ceva, dar nu poate singur. 

- In aceste condiţii, credeţi in sai
. varea Politehnicii de la retrogradare? 

- Nici nu m-aş fi prins in horă dacă 
nu eram convins că «Poli» se poate 
salva. M-am uitat la programul meciurilor 
in acest final de tur şi am fost sigur că 
ne avantajează. Doar de meciul cu Gaz 
Metan mi-a fost frică si iată că nu am 
scăpat. Am plecat .la drum ca un opti
mist, adică un om care vrea să o salveze 
pe cPoli». 

-Atunci, cine pici in .C"? 
- Nu mi-am fixat încă adversarii care 

ar putea pune probleme echipei mele in 
lupta pentru salvarea de la retrogradare. 
Cert e că la fiecare meci incercăm să 
recuper~m punct(e). Totuşi, e greu de 
înţeles cum o echipă precum UMT bate 
la ASA Tg. Mures, desi, normal, e vic
timă sigură. In acest fel', niCi nu sliu cine 
poate pica in «C>>. ' 

- Cum vedeţi lupta pentru pro
movare in această serie, unde e impli-

trecute a 

:""-'- ml Anii. Rmaia 
St ltiiMif ~ /l. 6567 

.... itfar.004057281779,004057211331 

· dealer autorizat · 

DERMATINA s.·A. 
MIKie la peJ de producătoc 

organizată, prin 
Intermediul 
Inspectoratului 
şcolar Arad (inspec
tor prof. Francisc 
Schmidt), etapa 
judeţeană a erosului 
'fColar gimnazial, pe 
Faleza Mure'lulul. 
lată rezultatele con
semnata in cadrul 
fiecărei categorii: 

.,;.~EITDEPROTEqf 
,. w·· . .. 
~--- 'CIZME' MANUSI 1 PELERINE 1 SORTURi' 
·. .·;;;!'COVOARE PVC' MATERIAL PI PRElATE' 

FEMININ 
11-12 ani: 1. 
na Mladin (Şc. 
nerală · 11 ), 2. 

audia . Măduţa 
(Pecica), 3. Liliana 
Moro'lan (Şc. Gen. 2 

Sântana), 4. 
Andreea Sida (Şc. 
Generală 1). 

start vreau să spun că nu mă 
interesează nimic despre UTA. Eu imi 
câştig pâinea de la Timişoara şi nu mai 
am nimic comun cu .Bătrâna Doamnă>. 
La promovare, lupta e foarte echilibrată 
şi oricine poate ajunge in Divizia A. Una 
dintre pretendentele la prima divizie 
este, cert, lnter Sibiu. Mi-a plăcut şi Gaz 
Metan, dar nimic nu-i sigur. Practic, pen
tru primul loc se bat acum şase echipe. 
Aşadar, e greu de anticipat · 

- O ultimă intrebare. Cum mergeţi 
la Timl,oara, la antrenamentele' 
Politehntcil? Nu da alta, dar film că 
aveţi ma9ina stricată. 

- E foarte adevărat acest lucru. In 
fiecare dimineată, la ora 7,45, am tren 
spre Timişoara. 'imi cumpăr bilet ca ori
care alt călător, cu 11.000 de lei, iar 
«Poli• Imi decontează. Totul, până peste 
câteva săptămâni, când voi prlf11i o 
garsonieră in oraşul de pe Bega. 

-Vă mulţumesc! 
LEOSFÎÎIM 

13), 3. Cristian 
Barna (Şc. Gen. 12), 
4. Andrei Achiţel 
(Şc. Gen. 3). 

Faza finală se va 
desfă,ura in ora'lul 
Târgu Jiu, sâmbătă, 
6 noiembrie. 

• ta categoria 13-

ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC SI PVC 

,cn 11M'·TUBURI'FURTU~E'CHEOERE' 
'FOliE POliPROPilENĂ •:%·,;"!, 

.,_ :·'""""' 

ETICHETE AUTOCOLANTE 

~~-BENZJADEZNE 
... 

13-14 ani: 1. 
Mareala Iancu (Şc. 
Gen. 1 ), 2. Loredana 
Sandu (Şc. Gen. 6), 

MASCULIN 
11-12 ani: 1. Alin 

Pavel (Hăşma'l), 2. 
Csaba Blosz (Şc, 

13-14 ani: 1. Dan 
Mihai Florin (Gura
honţ), 2. Stelian 
Ardelean (Şc. Gen. 

14 ani MARCELA 
IANCt.J (in imagine, 
prima din dreapta) a 
fost remarcati o;i 
selecţionată recent 
de nimeni altul 
decit antrenorul 
Gabrielel Szabo, 
Zsolt Gyongyosi, la 
un cros cu partici
pare naţională dis
putat la Oradea, 
urmând să se 
bucure de soriiinulll 
companiei Euro
pean Drinks. 

fiDIUfl" "fmrfio 
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stedlc>nul , 
Calea Aurel Vlaicu, UTA Invers, este scurt. Luptăm 

. lntâlneste pe Jiul Petrosani, continuare, totuşi, pentru ca 
intr-un 'meci contând pentru obiectivele noastre- construirea 
etapa cu numărul 16 a campi- unei echipe de . valoare şi pro
onatului Diviziei B de fotbal. O movarea - să fie atinse. Nu 
partidă aparent fără probleme. uitati că avem o formatie extrem 
pentru gazda, care pornesc de ianără. Cât priv~ meciul 
drept favorite in acest joc. Să cu Jiul, nu cred că va fi unul 
nu uităm însă ·că .Bătrâna uşor. Trebuie să câştigăm." Din 
Doamnă" a Aradului va da piept forma~a standard a .alb-roşilor' 

. cu o echipă ce cunoaşte un vor absenta Almăsan (menajat 
reviriment notabil in ultima din cauza unei acCidentăn mai 
vreme, reviriment atăt financlllr vechi la gleznă) şi Crăciu
cât ~ sportiv. Aşadar. datele nescu. Nu există suspenda~, pe· 
problemei impun prudenţă, gazon intrand inclusiv Botiş. Au 

atenţie şi _ . , .••. '"""'" .. '· . fost negate 
concen- - · ~ . .,$tt-.'i!!-.-, -~~--'·~·,, ~ oncefelde 

~:~:a d~r~~~D~t~D~I:a etapei ,.).,~ai:e~~: 
matiei ară- in privinta 
dane, astfel incat elevii lui achiziţionllni acestuia, adăuga;.. 
Rubinacci să rămănă in plasa du-se că fundaşul central al ară-. 
liderului şi să şteargă impresia denilor .merită o echipă mai 
nefavorabilă din ultimele intal- bună". Riscăm un .unsprezece• 
niri. Referindu-ne la meciul cu probabil: Pap-Zaha, Botiş, 
.minerii" şi la situa~a generală a Găman, Panin, Oiaconescu, 
echipei, antrenorul principa,l al Mărginean, Todea, CI. Drăgan, 
F. C. UTA a acordat urmă- Maris, Kenl 
toarea deciara~e presei, in tim- Disputa celor două echipe 
pul conferinţei de miercuri de ta va fi arbilrată de un bio format 
sediul grupării: .Răspund de. din Siviu Crângaşu (Ploieşti) la 
toate problemele formaţiei pe centru, Alexandru Nicolae şi 
car~ o antrenez. Munc1m m~tt, Viorel Badea (Bucureşti), asis
dar mtervm ŞI greşeli •nevitabile tenţi. Observator federal: 
in activitatea depusă. In viaţa Octavian Streng (Oradea). 
fiecămi echipe există urcuşuri şi Runda a 16-a mai pro
coborâşun. Ca in VJaţă. ~e att- gramează confruntările Drobeta 
fel. lncercăm să ameltorăm Tumu Severin-ASA Tg. Mureş, 
aspectele in care. suntem defiet- Electro Bere Craiova-OIImpia 
tan. Mă mfer a1a ŞI la mentalr- Satu Mare Minerul Motru-Poli 
latea fotbaliştilor: Campionatul rwnişoara, 'Gaz Metan Mediaş
este l~ng. se pot mtampla multe Aro Câmpulung (derby-ul 
lucrun pană la t~rmm.a~a lu1. etapei), Racăra Rm. Vâlcea • 
De exemplu, daca Man~ •ns~a F.C.Bihor, Chimica Tarnăveni
la Oradea cu F. C .. Brhor, '" .u· Cluj, UMT-Apulum Alba 
ultimul mrnut, am fi privit cu telul Iulia, Corvinul Hunedoara-lnter 
altfel problemele. Aşa este in Sibiu 
sport - e nevoie c'e pragmalisn ' · fiDIUfllt ltfmrfkl 

fLORIN DElAMARIAN • 
CALIFICAT LA "EUROPENE .. 

Ieri seară, in, prl(na gali 
a semifinalelor .Centurii de 
Aur" la box, pugllistul 
arădean Florin Delamarian, 
component al . lotului 
naţional de ·seniori 1-a 
învins prin K.O. in repriza 1 
pe croatul V. Perekovic, in 
limitele categoriei 81 kg. 

Sportivul legitimat la 
Motorul .,Silva Lazăr'' Arad 
reu'lette astfel să se cali
fice pentru Campionatele 
Europene de box, ce vor 
avea loc in luna mai a anu
lui viitor In Finlanda. 

Performanţa obţinută de 
Florin Delamarian este cea 
mai strălucitoare din istoria 

pu ean, 
motiv pentru care meriti 
cele mal sincere felicitări. 

D. SCIUDO" 
...:... 

.. ,;IF-P~R~OG~RAM~=UL=C=O~M=PE=T=IT=II=L=OR==;; S':c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l.-

',, 

~;ll:ftftta•'il Sâmbătă, ora 11. pe 
~~.~stadionul UTA, in cadrul 
Diviziei B, are loc meciul FC UTA-Jiu·l 
Petroşani. · 

•ln Divizia C, duminică, ora 11: FC 
Arad Telecom-Metalurgistul Cuglr fi 
Universitatea Arad-Minerul Carte). 

•In Divizia O, sâmbătă, ora 11: Tricoul 
Roşu-Motorul, de la ora 14: Crisul Chisinau 
Criş-Dacia Beliu, Şoimii Pânc9ta-Şoimii 
L1pova, Gloria Arad-Crişana Sebiş. 
Duminică, ora 14: FC lneu-Podgoria 
Ghioroc. Pliulisana Păulis-CPL Frontiera 
Curtici-Comera, Semlecan~ Macea
Romvest Victoria Nădlac stă. • , 

• .Onoam·, etapa a XVI-a: ·ICRTI-51ria, 
Dorobanţi-Sânmartin, Ţipari-V. Semlac, 
Vladimirescu-Bârzava, A. lneu-lratos, 
Şepreuş-Şeitin, Şimand-Felnac, Zărand-
Săntana. Apateu stă. · • 

• .Promoţie", Seria A: P. Pecica-5atu 
Mare, Munar-5ănleani, Fântăneie-Ususău, 

' Arkit-Zimand Cuz, Covăsănt-Horia, Crucenî-
Secusigiu. Glogovăt 99 stă. ' 
~BASCHOiSâ'mbătă, la Sala 
i!!!._~........;sporturilor .Victoria", in 
cadrul cuplajului baschetbalistic, au loc 
meciurile după următorul program:'ora 11, 
BC ICIM Arad-Uvas Târgovi'lte (Divizia A 
feminin); ora 12,30, West Petrom Arad
Soced Bucureşti (Divizia A masculin); 
ora 14, CSS West Petrom 11 Arad-LPS Tg. 
Mure'l (Divizia B masculin). 
i..&UGBy'~j Sâmbătă, ora'10, pe 
~----- " stad•onul Ans: R.C.U. nA
VIaicu" Arad-CFR Bra!fOV (Divizia A). 
ru ... DBAL. Sâmbătă, ora 9,30, hi 
~- .. z.dSala Sporturilor .Victoria": 
LPS CSS Arad-LPS CSS Banatul 
Timişoara Oun. 11/masc.). Duminică, ora 10, 
tot la Sala Sporturilor: LPS CSS Arad-LPS 
CSS Bistriţa Oun. 1/masc.), ora 11,30, A.S. 
A. Iancu Arad-LPS CSS Banatul 
Timifoara Oun. llllfem.). 

1 

Presedintele Federatiei Române' 
de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a 
declarat, miercuri, in· cadrul unei con-

. ferinţe de presă, că federa~a a cheltuit 
pentru preliminariile Campionatului 
European din anul 2000 suma de 
2.732.740 dolari şi 10.173.219.9711ei. 

Sandu a spus că această sumă 
reprezintă cheltuielile făcute pentru 
reprezentativele de seniori 'li tineret 
ale României. 

Reprezentativa ile seniori a 
României a musit calificarea la turneul 
final al Cam~atului European, com
petitie care va fi găzduită de Belgia si 

• • 
Olanda. in vreme ce selectionata de 
tineret olimpic a ratat parti~iparea la 
Campionatul European din anul 2<XJq. 

ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

2900 ARAD • I'(UiMAII'tJIA 

Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 7171 ap. 17. 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

, Pentru comenzi ferme se asigură toată gam11 de m8§inl, ' , 
. • . subansamble, 11ccesorii şi piese de schimb. . • . 

L_i · -~t;b ~ t .~l' 

.•· 
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BUCURIA COMUNICĂRII 

-· e GAMA COMPLETĂ DE . 
TELEFOANE CELULARE ŞI 

ACCESORII GSM 
la 

PREŢURI DE EXCEPŢIE ,, 
O SURPRIZĂ 

DORITI O TÂMPLĂRIE 
""' MODEBNA PENTRU CASA DVS.1 

+ Preferaţi ea ..11eeastă ·tâmplărie PVC eu stielă 
termopan să fie de ealitate fi din import'! ,". ..• 

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

· Apela'i la: .. ·- .•~ ... 

e OFERTA CONNEX: 
~CONECTARE GRATUITĂ ŞI 

1 

1 ........ _..._,i 
··· .. 1 

2 LUNI DE ABONAMENT GRATUIT • Casa dvs. poate avea de ast<izi: .".,. 

UŞI. FERESTRE CU STICLĂ 
TERMOPfiHI 

';-:·;,.; . .:;o.:t~Z.':~~c- · . 

. , 

ARAD, B-001. Decebal nr.Z-4, teVfax: 057-211.511; 092.277.751; 002.277.752. 

ARAD2900 
Str. Vo&vod Moga n r.65-67 

email: ancommat_group@lnext.ro '" 
TeiJ Fax: 057/ 281 779, 057/ 27tl 333. 

· in calitate de distribuitor autorizat 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI 
VOPSELE, UNELTE ŞI ACCESORII DE • 

VOPSIT DIN IMPORT 

Jl ~C!!~~~~~~J; 
• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn şi metal- 1000 nuanţe; 

VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu igrasie) 

vă oferă la · 
··pret de producător 

' 

• OFERTA LUNII :. 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, ,.. 
Arad, sir. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu} 

grunduri, diluanţl pt. auto, decorative, :il 
TELEFON 21 0676; 

construc ii civile şi industriale. ~ 
PROGRAM ZILNIC 8,30·16,30; SÂMBĂTĂ 9,00.12,00 

(658988) 

Selecţionează in vederea angajării pentru secţia de producţie din Lipova 

următoarele categorii de personal: 

e CONTABIL ŞEF- studii superioare economice 
-vechime minimă 5 ani in contabllltatea industrială 

e 'ECONOMIŞft - specialitatea Marketlng şi Finanţe - Contabilitate. 
e INGINERI . -specialitatea- chimie alimentară . .. 

-mecanică 

- mecanică auto 
- electronică 

eiRFORMA'I'ICIAII 
e SECRE'I'ARĂ DACTILOGRAF 

-_prezenţă agreabilă 

· . . . - cunoştinţă limbă englezi - germană scris 'li vorbit 
' - cuno'ltinţe operare PC 

e GESTIONAR - experien_ţă in domeniu 
• absolvent liceul eco11omic 
- cunoştinţe operare PC · ' ·· , · 

-AGENTI VÂNZĂRI 
- experienţă in domeniu 
- absolvent liceul economic · · 

· - cunoştinţă operare PC 

e MUNCITORI CALIFICATI 
-in domeniul Industriei Alimentare 

• MOTOSTIVUITORIŞTI CU ATESTAT 
• ŞOFERI CATEGORIA B, C, D, E. 
e MUNCITORI RECALIFICATI .. 
e FEMEIE DE SERVICIU , . 

. ·,~. ·. 

Informatii la telefonul numărul 
288207 ~ zilnic intra orala 8 • 18. 

• 
'• 

'_.._ -

.. ·"-. 

l·:. '·' ·"<·:,; . 
,• . -~ 

·. '//'~:\~~ 
·' ·'' :~~-~~ 

. 1 

, ··- · anul1991 

~RTLtN 
oferea televiziunea prin cablu, 

·fereastră descbisi spre •u•nli!l-.ll 

Acum vi oferim şi .•• 
,eaeASraA 

.-.-- . 

< TROCAL 
Germania .. ".._ .. 

, Producem şi montăm 
_.,, uŞi şi ferestre din PV C armat cu · 

, geam termopan .. 

.··'· 

··.···. 

. · , --~Tel-fax 25 14 61; 094 50 72 11 
. ,· Arad B-dul I. Maniu bl. 26 ap. 1 
În curând SHOWROOM - M. Viteazu bl. M7 

SC ROMANIA COMBI S.A. 
angajează un declarant vamal pentru . 

Punctul de Lucru din Vama Arad. 
Condiţii: . 

-sex .feminin 
• studii superioare 

- -vârsta sub 25 ani 
- spirit organizatoric, capacitate de lucru in condiţii de stres. 

Jnlornsafii ânt:re orele OS.Ito,oo la telefon 
057-255532· (4114710) 

_,. 
' 

., r 
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MATRIMONIALE J;j.J 
INTERMEDIEZ contact 

gratii!, AGENŢIE MATRIMO· 
NIALA-GERMANIA. Telefon 
247939.1~=60=7"=)=====' 

ANIVERSĂRI II!J 
Azi, când razele soarelui 

·deschid a 'aptesprezecea 
petală de trandafir, domni· -
'oarel 

OAUDIA PAI..Ro\o 
familia il urează un călduros 

~MUL'fiAMI 
cu sănătate ~1 succes la 

"'văţătură. (34593) 

VÎIIIĂIII APAII'I'PEIITEIIII 
· DCAMERI 11iii1 

• 

Vlaicu, 10.000 OM. Telefon mobilier. Telefon 092.599.416. 
270856. (3417 4) (33992) 

Vând apartament 2 camere, Vând casă 3 camere. anexe 
confort 11. zona Intim. Telefon mutte, total1476 mp. Localitatea 
237377: 230958. (34170) camere, , confort 1, Grăniceri, nr. 341. (4113155) 

Vând apartament 2 camere, zona Gării, el. X (sau schimb cu Vând casă + loc de casă in 
. central, zona Podgoria, et. 1vnv, 2 camere + diferenţă), 18.000 Pârneava, total 2.000 mp. 
izolaţie garan~e 10 ani, 20.000 OM. Telefon 235676. (33754) Telefon 210373. (34073) 
OM. Telefon 092.372.730. Vând apartament 3 camere, Vând casă 3. camere, 
(34164) decomandat, zona 300, bucătărie, grădină mare, preţ 

Vând apartament 2 camere, Micălaca. Telefon 259188, 094 17.000 OM (sau schimb cu 
IV/IV bl 12 Co fecţi' 921.369 (34506) apartament + diferentă), zona 

et. ' · 'zona n '· Vând ·apartament 3 camere, gării Aradul Nou. 'Telefon Telefon 092.295.340. (34165) 
Vând apartament 2 camere, Micălaca, bl. 506, 16.000 DM. 278236. (34078) 

et. 1, zona Banc Post, ideal Telefon 057-210066; 094.583. Vând casă în Pâmeava, gră-
birouri. Telefon 092.852.090_ 655. (34158) dină, gaz, ocupabilă imediat. 
(34196) Vând apartament 3 camere Telefon 211792. (34109) 

decomandate Alfa bloc il se A, Vând casă 3 camere, .gaz, Vând apartament 2 camere, ' ' ' · · 
d d 

• b etaj.2, ap. 6; 15.000 OM. Telefon garaj, grădină, str. Ghioceilor nr. 
·semi ecoman al, •m. unătăţit; 094.141.911.(34362) 21. Telefon 092.621405 sau 
acoperiş garantat, 15.500 OM, Vând apartament 3 şi 4 237207. (34197) 
bloc 304, E, etaj 8. Telefon camere, central. Telefon Vând ieftin casă mare, zonă 
092.441.748. (34157) 219190. (34416) bună, toate facilităţile, preţ 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament bl. 726, et. 100.000 OM. Telefon 284811. 
Vând apartament 1 cameră, Alfa. Telefon 2637.03, după ora IV, 3 camere, decomandate, cu (34222) 

zona UTA. Informaţii telefon 19. (34087) . . garaj şi fără, .Preţ 16.000 OM, Vând urgent casă Gai, str. Ion 
240788, orele 16-18. Vând apartament 2 camere,· negociabil. Telefon 262680.. Creangă nr. 27, 1.750 mp, vi-

Vând garsonieră, confort 1, etaj 1, central, cu garaj. Telefon (34090) • zibilă zilnic. (33680) 
Micălaca. Telefon 094.623.430. 092.579.044. (34335) Vând apartament 3 camere, · r------~---, 

. (34152) ·-Vând apartament 2 camere, ultracentral, decomandat, el. 1. · Vând casă nouă, cu 
Vând garsonieră, bl. G1, str. Spitalului. Informatii telefon Telefon 252014, 094 531 805. mansardă, 4 camere+ anexe, 

parter, 3.000 OM, negociabil. 271841. (34336) ' · (32672) Bujac, 40.000 OM negociabil. 
Telefon 244353. (34091) ,;,,. Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 camere, Telefon 244431,_{1. 65924:)1_ 

Vând garsonieră confort 1, str. Artileriei, nr. 7 (poarta auto decomandat şi garaj. Telefon Vând urgent casă mare, stil 
Grădişte, etaj III. Telefon , S!rungul), 10.600 OM negociabil. 242350, 260328. (34464) _ _ occidental, in Vladimirescu; preţ 
237065; 461529. (33531) Telefon 277412. (34358) · Vând apartament 3 camere, 75.000 OM negociabil. Telefon 

Vând garsonieră confort 1, Vând apartament 2 camere, zona Spitalului, multiple 267951. (34317) • 
faianţă, gres1e, M1călaca, preţ Micălaca si centru. Telefon îmbunătătiri, 38.000 OM. Telefon Vând casă Tn Grădişte, 5 
negociabil 8.500 DM. Telefon 219190. (34416) 253282. (14243) _ camere, bucătărie, bale, 

Vând casă in Aradul Nou, 5 
camere, garaj, cablu TV, telefon, 
gaz, grădină mare sau schimb 
cu apartament 2 camere + d~e
renţă, Telefon 411127, 286348. 
(34594) 

Vând casă cu etaj, central, 
singur în curte, i'ntrare auto, 
curte mică, piscină, gaz, 90.000 
OM. Telefon 222373. (34630) 

VÂNZĂRI SPATII 

Vând spa~u comercial amena
jat, pentru comert alimentar. 

, Telefon 092.748.670. (33947) 
Vând spaţiu pe ştrand, ultra

central. Telefon 092.301.798. 
(33995) 

Vând hală industrială in incinta 
Abatorului Vechi, suprafata 252 
mp. ·Telefon 094.698.659; 
094. 770.634,_1_33500_1 

Vând spatiu comercii1l Mică
·-laca, zona :i, 140 mp. Telefon 
259651. (34402) 

Vând· firmă mixtă paste făi
noase cu casa proprietate (3 
camere + dependinţe) + hală 
prod~ 60 mp, 2 maşini tăiţei, 
1· malaxor, site şi rafturi pentru 
uscat, gaz. Telefon 286333. 

lL3440§1 
Vând spaţii comerciale 3500-

1.2.500 OM: Tel'!fan 222373 .. 
(34630) 

VÂNZĂRI TERENUfll 
0571261527. (34246) Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 camere, - canalizare, gaz stradal. Telefon 
-Vând garsonieră confort 1, etaj confort 1 lmbunătătit str. Banu _ semidecomandat, cf. Il, cu 276419; 237794: (34340) Vând teren intravilan 1500 

. III, str. Abrud, vedere-~ spre Mărăcine. Telefon iiso11 după lmbunătătiri, et. III, 14.000 OM, Vând casă, str. Dlli!JO'i' Vodă, mp, Grădişte. Telefon 276419; 
300. Informaţii telefon ora 13. (33505) , negocia.tiil. Telefon 242652. nr. 1/B, curte, 4 camere, 237794. (34340) · 

251803; 881!'3 266390· <34291> Vând apartament 2 camere . · (34525) J bucătărie, baie, gaz. (34330) • Vând 1800 mp teren lntraviian 
Vând apartament . una - IRIL p . T 1 f ' Vând apartament 3 camere, Vând casă in Aradul Nou, str. · tn 8 b 1 te l'b d · · 

cameră, Bd. Iuliu Maniu, bloc 32, zona ec•ca,_ ee llll · modificat stil occidental, dea- ' Piersicilor. Telefon 279328; ·Tel..;:., ~~-579~~. (~~~•na . 

· Vând autoturisme Dacia 
10<""""· zero km, 47.000.000 lei 

si 48.000.000 lei -
indusiv transport P~<lsti-·11 
stoc limitat. 

057/250030. 

avantajos ANVELOPE 
AUTO noi fi folosite, de 
camion, diametru!: 17,5; ARO 
Jeep 15, 16; autoturisme 12, 
_13, 14, 15, 16, 17 ţoll. Telefon 
259339; 563027. (4113081). 

Vând motoare Diesel, VW, 
Fard, Opel, toate 1600 cmc; 
Cutie viteză VWPassat (5 trepte) 
punte dublă şi cardan Fard 
Tranzit. Telefon 283666 sau 
092226.344. (34411) 

Vând motor Diesel Mitsubishf 
Lancer 1800 cmc, 130.000 km 
rulati, pret fix 1500 OM. Telefon 
283666 'sau 092.226 .. 344. 
(34411) 

Vând VW Passat 1988, 1.600, 
benzină fără plumb. Telefon 
468613. (3042163) 

Vând Dacia 1310, an '87, preţ 
1'.750 OM, negociabil. Telefon 
094 544 832, 253572. (34113) 

Vând Mercedes Benz 250 
Diesel, un singur proprietar, 
trapă, Inchidere centrală, ABS, 
negru, 18.000 OM, negociabil. 
Telefon 093.259.366; 279358. 
(34199) 

Vand Dacia Break 1557 cmc 
cu 9000 km, pret 5.000 OM. 
Telefon 092.62'1.405 ·sau 
237207. (34197) 

. ~~f~1/;~~3)dgoria .• ~
7d (~~~S:~ent două sebtt. Telefon289706.(34528) 0(349~3)2.101, după ora 18. · . Vând teren intravilan 600 mp, 

Vând garsonieră Micălaca. camere, ~idecomandat. ~ona Vând apartament 3 camere,. Vând casă 3 camere, confort' _f
3435
ront 

9
18 m. Telefon 262619. · cu Dacia Nava. Telefon 259854. 

Telefon 219190·, 094_935_406_ Em1nes_ cu_, bloc cărămidă,- decomandate, Micălaca, zona ( > (3426S) 
300 bl 3 t IV 17 . deosebit, cu grădină, str. .. 1 

(34416) · acopenş t1glă, el III, gaz, par- • · 3 9, e · . • ap. • CI . 1 . bil " lefon 1--------~ Vând Mercedes 250 Die.sel, 
Va-" ft............., ~ 1 chel 21' 000 OM Telefon urgent şi convenabil. Telefon UJU Ul; preţ rezona · e Vând teren pentru constructie an labrica"e septembrie 1992, , .. ."...~-~ ""'!"'" 'etaj ' . . 263186. (33721) 250209. (34421) c • ' ' " 

11_1, Grăd•şte; 10.500 OM negq- ... 231 035 sau 094.391.266. . Vând apartament 3 camere, Vând casă mare cu spaţiu str. C. Paveles_cu, nr. 1 ş• st,. lnmatriculat persoană fizică, 
oobil. Telefon 222050. (34065) (a4271). . __ ,. ·;·,-" 'Ultracentral 11 zonă r . tită obmercial gaz canal zonă plă- D•aconu Cores1, nr. 2. Telefon -stare excelentă, alarmă, gen~ 

'-*'~'"; V6A<l;a~rtament o cameră, · spre curte'~~ ~tr. Ec~~~ţin~ . cută. Tetefon 257124.'(34331 ) 286333. (34405) . ·. . aluminiu, uşi central. Telefon 
balcon, M1călaca, zona 700. Vând apartament 2 camere, V t 42 000 OM 1 Vând urgent si convenabil Vând loc casă v1zav1 ae 094.616.315. (33787) . 
Telefon 279910. (34193) cf. U, el. IV, Aleea Saturn .:..~:j i~llia,;,. lnform~:i~~ casă mare, comuna Liv~da:,. Biserica Ortodoxă din Radna Vând talon IMS caroserie 

~VIaiCU), b). A 17, 9;5011<~< w>1bn 0!12 349ll64. (34S53) ' .;~··, l:elefon 412204. (34049) > ' , (Lipo!la 2). '!_elefon 094.393.797.. 'lllO!or U 445, reparaţie capitală. 
negociabil._. yand casă '" Vând apartament 3 camere, (33034) · Localitatea Moroda, nr. 162. 

'Pâncota, str l(risan nr. 62. -Vlaicu, central, et. 5/10, bloc Vând casă, central: parter. Vând teren In Grădişte, 500. - (34092) -

r~!~~~:;r~:[ Telef..,, 34305) contorizat, scară lntreţinută. privatizat; etaj- apartament. mp, toate utilităţile. Telefon - Vând maşină Dacia 1310, 
i . Vând ,jf!artament 2 camere, Telefon 260364_ (34242) Telefon 234862. (34420) 253366; 253575. (32582) stare bună, an fabricatie 1985. 

i , neimbunătăţită, semidecomandat, Calea Româ- Vând urgent casă In_ Vând 1,8 ha in Asociatiâ Telefon 094.623.420. (34307) 

Telef~~;~s~~;"8·~~· =·1 ~)torma~i telefon 2885~. .._. ):tJ:ji,1j)1i1m:!!;:ti~l ~~)'oc. Telefon 278065. =Ti <;ultiei. Telefoh 242173. anv~~ri:Î:ec~~=.~~r~H:~ 
Vând garsonieră el. 1, complet ' Vând apartameni 2 ·camere, 1 1 "" 1 11111 1 1 1 "11 •• - - Yând casă Aradul Nou, cartier Vând pământ intravilan, 2.500 persoană fizică, preţ 4.800 OM. 

aranjată, telefon, satelit etc, In . •, 5emidecomandat, Micălaca, preţ_ Vând apartament 4 camere, Mureşel. Telefon 278957. mp, Mică Iaca, convenabil, Telefon 092.237.790. (34344) 
~icălaca 300, preţ 9.900 OM. ·acceptabil. Telefon 255133 Vlaicu, 16.500 OM sau schimb (34373) urgent. Telefon 263186. (33721) · · Vând Dacia TX 1986, 2.000 
T~2~1~5: (~5:1 ) (34421) cu garsonieră său maşină, Vând casă, vilă, din cărămidă, Vând teren arabil, 1,20 ha, In 'OM. Telefon 260869. (34341) 

n garson1e ortuna, et. Vând apartament 2 camere, Telefon 235331. (33809). _ cu grădină, cu tot confortul, In Mi.călaca. Telefon 242781. Vând urgent Fard Scorpio 
Ul,.mobilată, pret 3.800 OM, el 1 b cătă · '""' - 1 . · . Iru ş· nd Tel fon 251496 (34533) · benzină inject,ie, lnmatriculat, negociabil. Telefon b94 162 922_ · • • u ne mare, • .,,cu, pre, Vând urgent apartament 4 oen •ma . e . . 

11.500 DM. Telefon 250209. camere, zonă liniştită, etaj 1, -(34394) Vând TEREN 1680 mp,ln ·• stare foarte bună, 6.000 OM . 
. , ' ~~~~Qi;~ie'fii ~;el _ (34421) ' , decomanda~ aranjat occidental, Vând (schimb) casă mare, cu Grădlfle. Telefon 092.537.335. Telefon 251602. (34372) 

·1, imbunătă~tă. Telefon 28i2t'5, . Vând apartament 2 camere, 2 balcoane închise; contorizat, toate dependinţele,. in :Aluniş, cu (34626) .- Vând (schimb cu Dacia papuc 
094 873 047_ (34551 ) zona Intim. Telefon 092 570 bloc 715; preţ negociabil. apartament 3-4 camere. Telefon. ~n 98-99 + diferenţă), microbus 

Vând (schimb) garsonieră, 852. (34446) Telefon 094.661.161. (33776} 092 998 710. (34409) I'CJ:ţJ:l jl 1,\ 1.1 •1 ~~ Mercedfis MB 100 D, an 1990, 
confort 1 sporit, el. 111 Micălaca, Vând apartament 2· camere, Vând apartament 4 camere, Vând Casă cu grădinA In • m 1 1111" •11 11 • - inmtariculat~. CIV, VT 2000. 
_îmbunătăţiri. Telefon 25118.3. <:[ 1, decomandat, parter inalt, Alfa, lmbunătătit, contorizat. Cocoşvaroş, str. Munteniei nr. Vând 2 Dacii, anii 1983, 1998, .Telefon 281581. (34392) 

cablu TV, telefon. Telefon ·Telefon 258857. (33749) 27/A. Telefon 245858, 242614. stare bună, 1.700 OM, 4.900 · Vând lsuzu Midi Turbo Diesel 
266975. (34367) ... Vând apartament 4 camere, · {34414) · OM, negociabil. Telefon 235784, microbuz, an 1995, Euro 2, 
,-----~---'·'..:.·..:·;_·-, zona Gării, contorizat. Telefon Vând casă In Gai, 3.600 mp. 092 308 400. (34179) · 8.500 OM. Telefon 092.998.710. 

VInd apartament, bl. 726, 223552. (34079) Telefon 279908, după ora 17: VInd mlcrobus VOLKSWA- (34409) 
Micălaca, compus din: 2 Vând apartament 4 camere;. · (.34330) -GEN persoane, Diesel, inma- . , .V.ând Porsche 924, 1981, 
camere, bale, bucătărie, parter Inalt, bun pentru privati- 1 biculat, fabricat 1988. Telefon ·. nelnmatriculat, stare foarte-
debara, cămară alimente, zare, lmbunătăţit. Telefon Vând casă cu grădină mare, . 0941607.035. (34308) bună. Telefon 092.226.366. 
lmbunătăţlrl: faianţă,' gresie, 258589. (34500) In Plncota, str. Horea nr. 54. ·vând convenabil BMW 525i, · (34431) 
parche1 stejar, Instalaţie elec- Vând apartament 4 camere, Informaţii Plncota, str. A. 1000, înmatricula!, stare exce- Vând Renaun 20 Diesel, fabri-

308400. (34179). bică in fir de cupru, vopsit'' toate imbunătătirile, zona 300,, Iancu nr. 56, după ora 20 zll- . lentă. Telefon 092 274 828. cat 1981, persoană fizică, 2.700 
Vând apartament 2 eamere zugrăvit, lncălzlrea ~1 apa malul Muresului: garaj autoriza!. nlc. Telefon 488688. (32977) OM, negociabil. Telefon 263102. 

'fif>nlpomescu,, el. 1/4, suprafa~ caldă contorizate separat de Telefon 259S91. (34530) Vând (schimb) casă central, 2 X34101) • · 
76 mp, OM, negociabil. bloc, Ideal privatizare (larma- cam~. bucătărie, baie, coridor, Vând' piese Fiat Crama din 
Telefon 235784, 092 308 400. cie, cabinet medical). Telefon in curte cu încă 2 case . .- cu !lezmembrare. Telefon 2sS152. 
(34179) 270807, 253620. (34S45) dezmembrare făcută, proprietate (33441) 

Vând urgent apartament 2 Vând apartament 2 camere, Vând casă cu spaţiu comer- perşonală. Telefon 281215, 094 · Vând tractor U445, pret 4_300 
camere, decomandate, Poli- '- .semidecomandate, Vlaicu, · cial, str. Andrei Şaguna. Telefori 873 047· (34551) OM. lnforma~i telefon sS2762. 
valentă şi garsonieră 'CI. III, · Telefon 2333oosau 246044_ 256859,orele14-19.(34199) Vând sau schimb cu aparta· (4113082) · .-
imbunătătită, str. Patria. Telefon Vâind apartament 2 (două) meni, casă mare, curte bela· Vând Dacia 1300, albă, in 
094 523101. (34505) . · . . . bl OCAZIE! VÂND CASĂ, toate nată, telefon, in localitatea 

Vând urgent, foarte ieftin, camere, ac Libelula, multiple 
11 

ă f Mănăstur nr. 307 + 15 ha stare bună. TeltHon 284520. 
apartament 2 camere, 2 bal- imbunătătiri. Telefon {)92 391 ut It ţlle, supra aţa 900 mp. .pământ. Informatii localitatea <34251) 

569 şi după ora 20 telefon Telefon 092.239.471; 256543 • • Vând convenabil camion 
coane, con!Qrt 1 sporit, toate _ 72 (345 , 1 -ână la ora 16_ ,31726, 31955) Frumuşeni nr. 464, telefon 146. · 
îmbunătăţirile, et. IV, zona · 4653 · 22) ' '"' '·1· (34470) · · Raba, stare bună, 8 ta. Telefon 
Confecţii. Telefon 252009 sa~ Ocazie! Vând apartament2 Vând casă 4 ~mere, încălzire Vând casă In Aradul NOIJ, str. 057-275200. (34355) 
094.764_556. (34244) _ camere, decomandate, zona centrală, in Vladimirescu, zonă · VaSile Pârvan nr. 6. Informatii la Vând autoturism vw Passat, 

Vând apartament 2 camere, 300, parter, pe principală, In lată, centrală, cuptor pentru patiserie . adresă. (4114753) , - Senină, Turoo Oieset, cu inter-
ultracentral, decomandat. Tele- îmbunătăţit, 17.:000 OM. TetetOn gennan, preţ negociabil, Telefon Vând case in Secusigiu nr. 42 · cooler, 1989, neinmatriculat, in 
fan 234538, 254330, după ora 219190. (34537) 514207. (34~6) . . , şi 42A, curte asfaltată, grădină· stare·exceptională, pret 6.000 
16. (33340) Vând apartament 2 camere,·_ Vând casa mare Cuv1n, nr., mare, anexe, piscină, încălzire· OM. Telefon 092 36i 646. 

Vând apartament 2 camere, Vlaicu, el. Il, nelmbunătătit, 312, mşQazJe 120 mp, PIVfl~ă "? . centrală prtJP.rie, baie, amenajata (34456) · 
uttracentral, str. C~ca. nr. 7, ap. · 9.000DM, negociabil. TelefOn bonă, 200 mp, cu pos1bilită~ pn- tip occidental, cu sau fără Vând Fard Escort 1,8 Ooesel Vând Opel Omega. Telefon 
5; orele 17-19. (34058) . 219190. (34537) vatizare, suprafaţa totală 2750 mobilă. Telefon 057-289727. · Euro 11, an 1992, 6.800 OM neln- 092 570 852. (34446) 

Vând apartament 2 camere,· Vând apartamenl'2 camere. mp; acces din 2 străzi. Telefon . (34543) . matriculal. Telefon 270688, , Vând Cie!o roşu GLX-AC, 
bucătărie, baie, antreu, cămară ,·e1. 11, et. 11, neimbunălăţit, 8.500 461205. (33921) Vând easă mare, cu grădină,, ·. 094.592.275. (34345) - stare excepţiomilă, fabricaţie 
alimente, piVniţă şi.pod, central. OM, exclus intermediari. Telefon Vând casă cu grădină mare, toate utilităţile, Chisinau cnş, str. . . _ . . . · 1996, 35.000 km, 11.500 OM. 
Telefon 283746, între orele 17- 247497, nomai azi, orele 14-16 localitatea Zimand Cuz, nr._ 112. .'Crisana.nr. 24. Telefon 520288 •. , Vând Daci• :O km, n01, once tip ... Telefon 092 257 385, (34442) 
20.(33781) (34552) · · (33959) · · (41·13173) · .. · · '·. · Telefon094157830. 33309 . {Contlnuarelnpaglna 1B).-
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.. (Unnara din pagina 17) 
Vând tractor U650 cu motor 

defect, 35.000.000 lei, negocia
bil. Informatii Vladimirescu str. V. 
Roaită nr. S1. Telefon 514no. 
(34441) 

Vând Opel Ascona. Informaţii 
telefon 466465. (34429) 

Vând Dacia 1300. Telefon 
266098. (34425) 

Vând Opel Kadett 1300, inma
triculat +. CIV, an.1987, 5.800 · 
OM, negociabil. Vând Dacia 
1300, după RC, an 1979, 1.300 
OM, negociabil. Telefon 230594. 
(34406) . 

Vând Trabant in stare 
excepţională. Telefon 251496. 
(34394) 

OCAZIE SFÂRŞITULUI 
MILENIUl Noiembrie, dec:errt-J 
brie, tarif unic 195 dolari, 
numai prin MISTRAL AUTO. 
Viză, transport, plecărl târg 
Utrecht, garaje SJ><ICiitllz:ate, 
posibilităţi rapatrieri. 
vă convin Telefon 

an , 
roşu, full optional, CD, inmalricu
lat persoană fizică. Telefon 094 
517707. (34534) . 

Vând Dacia 1310. Telefon 
269635, · după ora 15.30. 
(34516) 

Vând motor Audi 100, ben
zină, an 88 + cutie viteze 5 
trepte şi diverse piese Audi 100, : 
TV Grundig, videorecorder 
Supra. Telefon 230231. (34498) 

Vând Dacia 1310, 1986, 2.000 
OM, negociabil. Telefon 258616. 
(34494) • 

Vând Bus Volkswagen 
Transporter, pret 1. 700 OM si 
Dacia 1300, pret 1.350 OM, 
negociabile. Teleion 289899. 
(34483) 

Vând Peugeot 405 GRI, an 
fabrica~e 1989, inmatriculat, preţ 
convenabil. Telefon 284102. 
(34469) 

Vând convenabil sau schimb 
cu alt auto + difereniă Opel 
Astra, fabrica~e 1993, irimalricu
lat persoană fizică, stare 
excepţionbală. Timişoara, tele
fon 094 845 888, 056-225901. 

TV color, 800.000 lei; 
combină frigorifică 1.200.000 lei, 
congelator. Telefon 285010. 
(33699) 

Vând TV color Philips; Nokia; 
Grundig; teletext; telecomandă. 
Telefon 284004. (34052) 

Vând TV Sony şi Pentium . 
Compaq. Telefon 563070, orele 
14-21. (4113080) 

Vând maşină spălat 
automată, 1.000.000 lei şi TV 
color 930.000 lei; ladă frigo~ _ 
flcă 1.400.000 lei; ofer 
garanţie. Telefon 259339; 
583027. (4113081) 

Vând toată gama de frigidere, 
second-hand. Telefon 270622. 
34103) 

Vând telefon mobil Bosch M
COM-214, pret rezonabil. 
Telefon 092.282.175. (34188) 

Vând congelatoare, masini 
automate spălat, garantie un 'an. 
Telefon 092.311.586. (34229) 

Vând TV-uri color, 200 DM-
250 OM. Telefon 211028. 
(34303) . 

Vând TV color; maşini de spă
lat; frigidere cu congelatoare si . 
lăzi frigorifice (cu garan~e 6 lunii; 
la preţuri avanlajoase; intre orele 

· 9-17. Telefon 2513Ş2. (34350) 

Vand (închiriez) urgent 2 gara
je autorizate, zona Vlaicu, preţ · 
negociabil. Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) 

Vând en-gros HAINE se
cond - hand GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092.239.242. (33626) 

Vând tennotekă .Beretta" con
·vertoara boilere pe gaz. Telefon 
253973. (34313) 

Vând .hală in constructie 640 
mp şi teren aferent 5000 'mp, in 
Chişineu Criş, posibilităţi cale 
ferată, apă, curent, ideal depozit. 
lriformaţil telefon 094.208.167. 
(4113161) 

Vând cazan încălzire - 1.000 
OM. Telefon 092.301.798. 
(33995) 

Vând termotekă Ocean 
Beretta - 1000 OM; Laing • 40 
kw - 1800 OM sigilate. Telefon 
259654. (34430) 

Vând strung prismatic, 3000 
mm, stare excep~nală. Pecica 
nr. 1236. (3042164) 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, pu~uri,. birouri, 
dulapuri vestiar); agragate.frigori
fice (vitrine, dulapuri, camere, 
congelatoare); căntare 10, 100, 
500 kg; scări, cărucioare, grătare 
lemn, etc. Informaţii telefon 

Vând toată gama de piese 281060 si 281036. 34129 
pentru (rigidere casnice şi Vând diverse piese de mobili-
comerciale. Telefon 270622. er, ambalaje şi deşeuri lemn. 
(34103) Telefon 092.264.539. (34224) 

Vând ladă frigorifică 280 It, Vând biciclete, cauciucuri C, 
import Gennania, videorecorder · 200.000 lei, gen~ BMW. Telefon 
Philips cu telecomandă si telefon 092.311.586. (34230) 
Panasonic cu antenă. 'Telefon Vând bibliotecă Lidia 
267465. (33942) 4.900.000 lei; bibliotecă Estera 

Vând instrumente muzicale, 5.000.000 lei; tineret Silvana 
instala~; de sonorizara, negative · 4.000.000 lei; donnitor Timotei 
SMF mărcile Peavey, Roland. 5.500.000 lei; mobilă bucătărie 
Telefon 059 4160l4, 3.000.000 lei. Telefon 094. 
094.251.207. (32466) 809.884. (34250) 

Vând lemne foc, IIS8Illă tara, : 
Vând CÂNT ARE ELEC- orice cantitate. Telefon 2'10373. 

TRONICE '' CASE MARCAT . (34261) .· . . 
FISCALE pentru cdmerţ, -' Vând urgent utiiaje confectii. 
restaurant, servicii, benzi- Telefon 092.592.685. (34273) ' 
nirle. Telefon 27'2:127. (33415 Vând fermă zootehnică in 

Vând avantajos enttum Sinicolaul Mic, str. ,Steagului nr. 
MMX AMD K6/266 32MB SD 91/A. lnfonnatii telefon 287744, 
RAM 1,44 MB FOD 32 GB după ora 21.(34284) 
ExHDD, 6 plăci retea, in Vând mobilă combinată si dor-

Vând presâ metalică, manuală 
pentru tâmplărie. Telefon 
254584. 34305 

Vând mobilă şu ragerie dtn 
stejar, compusă din sase cor· 
puri, preţ negociabil. T.ilefon 094 
935 109. (34328) 

Vând teren arabil 0,50 ha - 2 
ha in Aradul Nou si bazin rnotcr 
rină 700 It. Telefon 287870. 
{34320) • 

Vând porripă circulara apă, la 
cazan Termoteka. Telefon 

. 283587. (34449) 
Vând barcă fibră de sticlă. 

lnfonnatii telefon 107 Zimandul 
Nou, după ora 16. (34436) 

, Vând 2 căzi stejar, 1.20011. 
Telefon 230594. (34406) 

Vând: polizor stativ mână, 
convertor gaz, masâ lemn, ladă 
frig, combină frigorifică, radio
casetofon, combină muzicală, 
video Paladium, orgă electro- • 
nică, bibliotecă, masină spălat, 
frigider, caucivcuri, motor electric. 
Mercedes, pompă injecţie, 
schelă rabatabilă, boiler gaz, 
covor şi a~ele. Telefon 289693, 
Arad. (34400) 

Vând buxuşi pentru gai'd viu, 
rondouri, d~erite mărimi. Telefon 
251496. (34394) 

Vând colţar mare, cu fotoliu, 
model occidenlal, unicat. Telefon 
278352. (34362) 

Vând cazan lncălzira centrală 
gaz metan, Junkers, sigilat si 
dormitor nuc. Telefon 267309, 
092 726 935. (34378) . 

Vând urgent bibliotecă cu 
canapea, pret 2.000.000 lei. 
Telefon 289586, orele 15-18. 
(34457) 

Vând tablă cutată 2/65 şi 
· porumb. Telefon 281991. 

(34544) 
Vând termoteca Ariston, 

Beretta 24 KW, 1.050 OM, negc>
ciabil. Telefon 252313. (34536) . 

Vând cătei Dobermann, 8 
săptămâni,' cu pedigree, vac
cinat!, deparazitati. Telefon 
220836. (34527) ' 

• · Vând 700 It combustibil 
calorifer. Telefon 276123. 
(34520) 

Vând buxuşi pentru gard viu. 
Telefon 255945. (34514) 

Vând foarte convenabil Opel 
Corsa, de damă, ultimul model, 
fabrica~e 1993, inmatriculat per
soană fizică (variante schimb cu 
altă_ maşină + diferenţă). 

~~~~r~elefon 056-225901, 

garantie. Telefon 2'45077, mijor. Telefon 250974. (34:!06) 
· 46692d. (3042160) · Vând tocătoare de !ulei, pe 2 

Vând televizoare color: .rânduri. Telefon 286180. 

Vând disc GO 3,4, remorci! · 
auto 5 to, 2 buc.; semănătoare 
SUP 29, SPC 6, tractor, Dacia 
1300, aparat de sifon, .1 buc; 
tuburi C02, 6 buc; cultivatqr. 
Telefon 460227. (345002) Vând Dacia 1300, 1978, preţ 

1.200 OM, negociabil. Telefon 
466735. (5226671). 

Vând Opel Vectra, 1 ,Si, 1991, 
recent adus; Dacia 1319, 1992 + 
motor rezervă. Telefon 057'" 
262192. (34583) 

Vând Dacia '90, 2.600 OM, 
negociabil. Telefon 238425. 
(34550) 

Vând Mitsubishl Saporo, 
inmatrieulat, mici defectiuni 900 
OM, negociabil. Telefon,281215, 
266211. (34551) 

Vând Mercedes 2080, frigori- · 
fie, 1992, capacitate 1 to. 
lnchiriez casâ in Grădiste, ,pe 
strada principală, ideală' pentru · 
depozil. Telefon 272009 sau 094 
201 666. (34567) 

Vând Opel GSI 1800 inmatrl
culat, 4.300 OM .. Telefon 
222373. (34630) 

Vindem LĂZI FRIGORIFICE; 
CONGELATOARE; VITRINE; 
COMPRESOARE 5.000 W; 
CAMERE FRIG; DULAPURI. 
FRIG; inox; garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(34042) . 

Vindem TV COLOR, 800.000.. 
1.100.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9-17. 
(32146) . 

Vindem o gamă mara TELE
VIZOARE COLOR stereo; con
venabil. Telefon 280260; 
211213, orele 10-20. (34011) 

Vând maşini de cusut industri
ale, capsat, lriplokuri, butonieră, 
!ivit, zig-zag, liniara. Telefon 057. 
- 278on; 092.703.126. (34010) 

Vând TV COLOR en-gros, 
. enoodetail, gamă diversificată, 
preţuri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(33626) 

Philips, Grundig, convenabil. (34130) . 
Telefon 251354. (34156) Vând termotekă, preţ 1050 

Vând masină spălat automată ·OM. Telefon 210831. (34396) 
1 000 000 1 '· TV 1 700 000 · Vând termotekă gaz instant . . e1; coor . 
lei; frigider 700.000 lei; combină pentru baie, bucătărie, calorifere; Vând pian vienez, coadă 

scurtă, stare foarte bună şi 13 ari frigorifică 1.500.000 lei, chiuvetă ofer un an garantie. Telefon 
inox 300.000 lei. Telefon 092.989.017. (34403) vie, sat Galşa. Telefon 256569. 
2752n. (28757) · Vând dormitor Ludovic alb, r (34506) . . , 

Vând 2 motoare electrice, tri- stare foarte bună. Telefon . Vând betonteră fără motor. 
fazice, de 2,2 KW şi 1.500 rol/ 094.607.088. (34408) Telefon 263365, 094 777 081. 
min. Telefon 254946. (34453) Vând EUROBOLŢARI ter- 134491

) 
Vând TV color Nordmende, molzolanţl cu "garanţie: . Vând porumb boabe, cu 900 

300x250x200, 3.600 lellbuc; 1 lei/ kg. Telefon 286396. (344_86)_ 
stereo, teletext şi Phillips stereo. mc-240.000 lei. Telefon Vând căruaor handtcapa~. pl; 
Telefon 252365, seara; 092 437 281491 ; 092.381 .750. (33294) ani, german, 700.000 1~1. 
500· (34439

) Vând sufragerie nouă Gio- Telefon 247497· <34552) . 
Vâ~d combine frigorifice şi Vând cameră combmată 

conda, cu 10% reducere preţ, . . . ' 
maşină de spălat automată. motor electric 15 kw/1500, locali- mobilă d"'!"ijor deosebită, tere-
Telefon 216143, după ora 17. latea Seleus telefon 134 după stre, UŞI dtn demolare. Telefon 
(34532) ora 19 {33960) ' 255945. (34514) 

Vând 2 videorecordere, turn Vând Dacia 1310 Bresle, din . Vând ~nchiriez) garaj, zona 
audio ·pe bucăţi şi Samsung 1986 si 8 butelii dozator. Telefon Confecţu. Telefon 252928; 
compact. Telefon 094 5n 944: 

272407
_ (

34136
) 251170. (34509) 

. (34487) 
Vâod Ieftin INSTALAŢII 

SATELIT şi BOXE 50W. 
Telefon Arad 237471, lneu 
511485. (34571) . 
. ·va·nd combină frigorlfică 
Siemens, congelator 4 sertare 
Bosch, fax Sharp, aduse din 
Germania. Telefon 265527. 
(34559) 

Vând diferite TELECOMEN
ZI pentru televizor (165.000 
lei), llideo, satelit; TRANSFOR
MATOARE linii. Telefon 
092.368.868. (mp)" 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând PLASĂ GARD zinc~ 
orice dimensiuni, -PLASA 
RABITZ · şi CUIE CON
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 
27190 

Vând FIER BETON 5.900 
leilkg; BC~5.000 lei/mc, str. 
Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 273785; 092.457.280. 
(33n&) 

Oferta sezonului! Vând lhuja 
smaragd, 50-60 cm înălţime şi 
alte plante ornamentale. 
lnfonnatîi telefon 094.617.936 . 
3041948 

Vând cătei Rottweiller, părintl 
linie de campioni Enzo (Norisi 
Cessy (Zsivany) vaccinati. 

·Telefon 283102. (34101) ' 
Vând canapele si coltare noi, 

la preţuri avantajoase. 'Telefon 
. 270700. (33549) 

Vând canapele extensibila, 
colţare, fotolii pluş,' toate noi, 
preţuri mici. Telefon 26489.2: 
(33220) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 277027. 
33592 

Vând maşini de .cusut Industri
ale simple, marca Minmva, stare 
tehnică bună, preţ avantajos. 
Telefon 412118. (34204) 

Vând calorifere fontă curăţate 
interior ş.i exterior. Informaţii 
suplimentare telefon 217147. 
(34204) 

CDIPĂRĂRI TERENDBI, IJIII 
IMOBILIARE ~ 

Cumpăr urgent apartament 1-
2 camere, ultracentral, et. 1-11, 
ofer preţ bun. Telefon 235784, 
092 308 400. (34179) 
Cumpăr teren pentru casă. 

Telefon 057/210066; 094.583. 
655; 092.706.028. (34158) 

CUMPĂRĂBI DIVERSE 
Cumpăr, în cantităţi mari, 

SÂMBURE OE NUCĂ, pentru 
export, calitatea 1. Telefon· 
250339, după ora 16: (34395) 
Cumpăr vioară, preţ 100-

300.000 lei. Telefon 466413. 
{34211) 
Cumpăr porci 100"140 kg, 

.11.000 lei; 140.180 kg, 10.500 
lei; peste 180 kg,-10.000 lei. 
Telefon 057/274744. (34304) 
Cumpăr porumb boabe . 

· Telefon 094.772.259. (34312) 
Cumpăr combustibil tip M. 

Telefon 094.507.088. {34408) 
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Cumpăr rezervor WC pentru 
garnitură Ollvia. Vând cutie 
viteză, delcou si electromotor 
Fiat 124. Relatii 'telefon 260485, 
după ora 17. (34417) 
Cumpăr actiuni: Astoria Arad, 

Parc. Telefon' 094 693 516, zi~ 
nic. (34482) , 
Cumpărăm actiuni: Feroneria, 

Astra Vagoane.' Parc, Astoria. 
Telefon 092 308 389, zilnic. 
(34482) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

Angajăm VÂNZĂTOARE cu 
experienţă pentru magazin ali
mentar. Telefon 270268. 
(34598) 

SC "FORTUNA" SRL anga
jează personal calificat pentru 
postu 1 de 1. VÂNZĂTOR -
GESTIONAR, vârsta maximă 
35 ani, cuno,tlnţe tehnice 
generale; 2. RESPONSABIL 
MARKETING - studii supe
rioare in domeniu, vârsta ma
ximă 30 ani, carnet conducere, 
stagiul militar satisfăcut. 
Telefon 276806; 270637, orale 
14-16. (34426) 

Firmă Italiană de incăl
ţăminte angajează MAŞINISTE 
fi MANUAL cu experienţă in 
domeniu. Se oferă condiţii de 
muncă bune, salar foarte bun. 
Dorim persoane ·serioase. 
lnfonnaţll telefon 092.930.504. 
(33509) 

SOCIET TE COMERCIALA 
angajează AGENŢI IMOBI
LIARI. Telefon 257463 sau 
094.584.721. (34206) 

SOCIETATE, angajează 
tinere OSPĂTARE pentru este 
barul din Piaţa Mihai VIteazul •·· 

t. nr. 13 (fostul restaurant 
COCOŞUL DE AUR). Telefon 
270422. (34290) 

Sel8cţlonăm urgent: ZIDARI, 
MAIŞTRI, INGINERI, vorbitori 
de limbă germană sau 
ECHIPĂ DE ZIDARI, OUL
GHERlE, FIERAR~BETONIŞTI 
(nevoribijori de linobă) Telefon 
093 207 434, 093 226 457' 

SOCIETATE COMERCIALĂ 1 
angajăm BRUTARI-COCĂ-
TORI. Telefon 273219. ·1 

CONGELATOARE, domiciliu, 
garanţie 6 luni. Telefon 
243765, 094 867 352. (34041) 

grăveli, 
cuieli, 

zu
ten

sanitare. 
24(149·4, 531373 •• 

.. -·· 
toate serviciile 

pentru PRESCHIMBAREA 
PERMISULUI de CONDU
CERE. Telefon 281968. 

orale 10-22. (34428) ~~~;i=~~ii~~~t 
Angajăm MANICHIURISTA- · 1 

PEDICHIURISTĂ fi COAFEZĂ, 
minim 2 ani vechime. Telefon 
092 344 732. (34450) 

Angajim AGENŢI COMER
CIAL!. Informatii telefon 
2~7626 sau 092 397 408. 

2) 

Căutăm TINERE, 20-30 ani, 
aspecţ plăcut, pentru FOTo
MODELE fi FILME. Telefon 
469081. (3042158) 

Angajăm PERSONAL pen
tru muncă de BIROU (comerţ 
prin telefon); ŞOFERI, AGENll 
COMERCIAU. Telefon 259337. 
(34043} 

Angajez V NZA TOARE in 
BUJAC, str. Petru Maior nr • 
1/8. (34547) . 

Angajăm .OSPATARE. 
Telefon 281074. (34517) 

FIRMA PRIVAT angajează 
TÂMPLAR! pentru PAL. 
Informaţii telefon 057-284883, 
094 533 545. (:M511) 

Căutăm urgent INGINERI
MAIŞTRI construcţii pentru 
contract in Gennania. Telefon. 
057-257529. (34444) 

Angajez FARMACISTA sau 
ASISTENTĂ FARMACIE, 
CHIŞINEU-CRIŞ. Telefon 
520386,094 524 847. (34471) 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajează FEMEl pentru 
SORTARE MIEZ NUCĂ, vârsta 
maximă 45 ani. Telefon 
270624, intre orele 10-17. 
(34490) 

• '. 

... 
TAPIŢAMr.REP -~ ~ 

pele, colţare, scaune, rolete, _- i 
domiciliul clientului. Telefon j ' 
264419. (34519) . ... . . Il. 

AUTORIZAT execut: ZU• ·J 
GRĂ VELI-VOPSITORII INTI!- :;" 
RIOARE, preţ avantajos. -~ •. · 
Telefon 240587. (34510) 

REPAR maflnl spălat auto
mate, microunde, electrocas .. 
nlce fi termoteci . .Telefon 
531106. (5226672) - . 

ASISTENT UNIVERSI-
TARĂ Timişoara MEDITEZ 
LIMBĂ ENGLEZĂ, ROMÂNĂ, 
orice nivel. Telefon 262423. 
34561 

DIVERSE 

OFER IMPRUMUT VALUTĂ, 
contra garanţii ·Imobiliare. 
Telefon 092.294,842. (33381) 

licitatie. in fiecare 
10, in Pecica nr. 356, urrml··ll 
toarele: staţie decoji! răchită, 
maşini de cusut Industriale, 
maşini de prelucrat răchită, 
alte obiecte de Inventar. 
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SC NEW WOOD STAR 
SRL cumpără 

llsltlvo,ltc>r sau ifron, cu 
-llfroo•tail&, In atare bună de 

Informaţii 

Călătorettl cu autocarele 
noastre moderna Jn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecări zllnlca~ · • 

BELGIA, OLANDA, DANE-
, .. ,..,...,., MARCA. ANGLIA, FINLAN

DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi 11 un 
cilător câftigătorl · 

NOUl Reduceri de tartfe· fn 
tuna NOIEMBRIE! Reduceri 
sUplimentare pentrU: elevi, 
studenţi, pensionari ti gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 

t:.,,..,...Jilll telefon 251871, 252727; 
Autogara: ·telefon 270562. 

vă oferă: 

zllnk: """' Gecmanlll 
PASSAU - REGENSBURG • 

NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - WORZBURG -
FRANKFURT - MAINZ -
GIESSEN. 

SEIMCII:-.. -.. 
ncll, ...-....; 2 bagaje grallJHit; 
Tnsqţltoare de bord; o maai 
caldă In U._ta. 

Informaţii fl Inscrieri la 
AGENŢIILE PlETL; ARAD, tale
Ion Osl-252291; UPOVA, -. 
057-561377, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA.- 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIJ'A.-. 055-224904. (c.) 

vă oferă 

staţiunile: FELIX, HERCU
LANE, VATRA DORNE~ BAL
VANYOS, SOVATA, MO-
NEASA, 5LĂNIC MOLDOVA, 
PREDEAL, SINAIA, POIANA 
BRAŞOV. Excursii In : 
TUNISIA fi EGIPT. De aseme
nea vă oferă un Revelion de 
neuitat In ţară: (FELIX, HER
CULANE, PREDEAL, SINAIA, 
BRAŞOV fi BALVANYOS) fi 
străinătate (EGIPT, TURCIA, 
TUNISIA, GRECIA, , ISRAEL, 
CIPRU, DUBA!, FRANŢA, 
ANGLIA, AUSTRIA, ITALIA, 
CEHIA, SINGAPORE, THAI
LANDA). lnforma~i la telefon 
257279 fi 256225. Servlcll de 
comlsionare vamală. lnfor~ 

la telefon 255Z44. 

SCHIMBURI•' 

·Schimb casa grădină mare, 
Şimand cu apartament, ofer 
diferenţă. Telefon 211789. 
(24360) . 

. _.,._ ~ 

-··.,, __ -. 

ÎNCHIRIERI 

Ofer pentru inchiriere o 
gheretă in Incinta terasa! 
LIBELULA. Telefon 250048. 

lnchiriez (ofer) apartament şi 
casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
\2.35784 092 308 400j_3417~ 

Doresc s.ă închiriez aparta-
ment (ne)mobilat. Telefon 
235784, 092 308 400. (34179) 

Primesc 2 băieţi In go:<dă, 
central, Intrare separati. 
Telefon 257231 dUDd ora 17. 

Inchiria? spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. T eleton 
092 921 103. (34069) 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
ultracentral, 40 mp. Telefon 
211792. (34109) 

Tnchiriem spatii comerciale 
pentru magazine.' depozite, pro
ductie etc. Telefon 281060 şi 
281036. (34128) 

lnchiriez apartament 2 
camere, ideal birou, lângă 
Tribunal. Telefon 252120. 
(34171) .. 

Ofer spre inchiria"' aparta
ment 3 ~amare, el. 1, Banu 
Mărăc.ine. Telefon 220132. 
(34155) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment frumos (ne)mobilat, pe. 
teremen lung. Telefon 210255. 
(34213) 

Ofer spre inchiriere spatii de 
~re. birouri ~ loc pa<ca;e 
auto. Telefon· 092.264.539. 
(34224) 

Doresc să închiriez aparta-· 
ment mobilat, ofer 100-150 OM. 
Telefon 210555. (34213) 

lnchiriez spaţiu 100 mp, parter 
în vilă, str. dr. Raliu nr. 70. 
Telefon 253781. (34283) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat şi gar
sonieră mobilată, zona 300, 
Micălaca. Telefon 094 568 805. 
(34541) 

lnchiriez apartament ullracen~ 
trai, ideal pentru firme (birou, 
cabinet) sau pentru persoană 
particulară, mobilat elegant sau 
nu. Telefon 092 979 511!. 
(34543) 

, .fnchiriez spaţiu ultracentral, 
Bd. Revoluţiei nr. 35 (fostă 30 
Decembrie). Telefon 279336. 
(345621 

PIERDERI 

. Pierdut avizler lnsoţire 
marfă seria AR AAA de la nr. 
1938751 la nr. 1938800 fi 
facturi fiscale seria AR ACA 
de la nr. 348151 la nr. 
3486200, lnregl'strate pe 
firma SC RESI SA. Le declar 
nule. (344431 

Pierdut carnet membru coo
perator, eliberat de Coopera
tiva de Credit Mureşul Arad, 
pe numele Gomboş Eugen. 11 
declar nul. (34437) 

Pierdut color benzină cu 
seria E23-0208628 eliberat de 
Regionala Vamală Arad. 11. 
declar nuL (34488) 

'V DECESE îi" 

Cu adAncA du""" anunţăm 
decesul dragel noastre mame; 

· soacre t;i bunici, 
NAGTAGNES, 
In vârstă de 79 ahi. 

lnmormântarea va avea loc 
azi, 5 noiembrie 1999, ora 14, 
de la Capela Cimitirului 
Pomenirea. Dumnezeu s~o 
ierte fi s-o odihneascli in 

acel Familia indurerată. 
Ofer spre inchiriere spaţiu 

cclnercial ultracentral 30 mp, 50 Cu profundă durere 

~~~~~~ ':!;:~:u':':: !t:: f~ 
Primesc 2 băieti sau fete in bunic, 

gazdă, zonă cenl~ală. Telefon R~ANDREI, 
231991 sau 251934 după ora_., fn vârstă de 44 ani. Te 
·~'1. (34390)_ ""'' •• ; ,c: • · . · plângem ve,nlc: sotJa, copiii 

Primesc o fată in gazda. fi nepotul. Dumnezeu să te 
Telefon 244650. (34485) odihnească In pacei lnmor-
. Primesc 1-2 fete in gazdă, mântarea va avea loc sAm-
Faleza Sud bl. 61, se .. A. et.J\(.., băfil,6noiembrie1999,ora15, 
ap. 10; Arad. (34468) · la f:lrnltlrul Eternitatea, cu pi&-

Primesc 2 fete in .gazdai. care de la domiciliul •din 
Telefon 237662. (34339) . Vlalcu, bl. X26, se. D. 

Ofer spre inchiriere aparta- . ţ:=7=:::=::::::=;:====::~ 
meni 2 camere, Vlaicu, salem, Cu adincA du""" anunjăm 
telefon, nemobilat, 100 OM, · Tncetaraa din viaţă. a cetei ce a 
plata anticipat 6 luni. Telefon fost mamă, aoacrA, bunică fi 
169/A, localitatea Şidău. atrăbunică, 
(34343) IIFIIIO JlOZAUA, 

Dau in chirie apartament 2 Tn vârstă de 66 ani. lnmor-
camere, mobilat, zona Vlaicu: mAntarea va avea loc azi, 5 

· lnforll)aţii telefon 282469. noiembrie 1999, ora 14, din 
(34322) · . . · str. Mamei nr. 12, Arad-8ujac. 

Primesc 2 8lixrerite I'n gazdjl. FIII fi fllca. 
Telefon 255510. (34296) · .. 

lnchiriez apartament 'o 
camer<li, mobilat. Telefon 
266102, după ora 17 .. (34473) 

Ofl!r spre inchiriere garsonieră 
mobilată. Micăiaca .. Telefon 
266589. (34485) . 

lnchiriez garsonieră, cf. 1, 
mobilată, pl. 240 Micălaca. 
Telefon 262693. (34492) 

lnchiriez garsonieră central, r1: 
· 1, satem. Telefon 252929, mobil 
092 709 493. (34495) 

lnchiriez (vând) casă 4 · 
camere, dependirite, garaj, gră
dină, str. ştetari cei Mare nr. 30, 
Arad. lnfonnaţii telefon 094 874 
634. (34497) 
· lnchiriez apartament cu 2 
camere, mobilat, pe termen 
lung, zona UTA. Telefon 
289360. (34508) 

·Ofer spre inchiriere spaţiu 
comercial, depozît en-gros, 
<flferite activită~. birouri. Telefon 
262608. (34508) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, decomandat, 
nemobilat, 80 OM/ lună, 6 
Vânători. Telefon 094 532 7 42. 
(34524) ' 

... ·--~" ...:-~ 

Cu adAncA durere In auflet 
anunţăm incetarea din Ylafli, 
după o grea suferinţă, la 
numai 46 ani, a celui care a 
IOst soţ şi tată . 

MEKUfA D0DoL . 
lnmormântarea va avea loc, 

sAmbătil, 6 noiembrie 1999, in 
satul natal ŞICLĂU, la ora 12. 
f8(11ilia indollată fi lndu....ată. 

Cu nemărginită durere 
anunţăm dispariţia fulgeră

tOare a celui ca... a fost pentru 
· nolllu şi frate 

IIAFTIOR GAIIRIEL 
BENIAMIN. 

lnmormântarea va avea loc 
in localitatea FELNAC , la data 
de 06.11.1999, ora 14:Famina 
indurerati. 

Cu du""" in suflet anunjăm 
incetarea din viaţă a celui C8AI 

a fost soţ. tată şi bunic 
MORAR GHEORGHE, 

In vârstă de 71 de ani. 
Dtnnncrzeu să-I odlhneascA In 
pace. Soţia, fiul fi fica VBf"lc 
Tndu 

·t IERVICU FUNERARE \f 

IC ,.IIOSFERATU" IBL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
Slcrie, respete, cruci, lrnbăl

sămat, spălat, imbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
baticuri, catafalc, sfeşnice, 
steag doliu, colaci, cozonaci, 
colivA, coroane, jerbe, 
fotovldeo, transport, fanfară. 
ORGANIZĂM POMENI! Oferta: 
sicriu + respete + cruce • 
750.000 lei. NOUl Toste aceste 
produse se găsesc fi in SEM
LAC, prin SC "ADIS ABEBA" 
SRL (lângă 'Loto Prono). 
ANGAJĂM PERSONAL 
ltBĂRBA TI- maxim 35 ani):.!9_ 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

Da orice orăJ 
str. M. Eminescu nr. 4, 

(vizavi Cinema MUREŞUL) 
telefon 211929 sau 
094.537.715. 

·.· 
Vă oferim articole (sfcrie, 

lenjerie deces, cruce ... ), la 
preţ minim. fi calitate 
deosebită.. 

OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 
cruce - 730.000 lei; 

Transport In localitate 
GRATUIT. 

Suntem producAtori renu

miţi in ţară '' străinătate, nu 
simpli comercianţi. (c) 

'il' CONDOLEANTE 'il' 

' Mulţumim din suflet tuturor 
celor care prin prezenţă, flori 
sau aduceri aminte, au fost 
alături de noi, in momentele 
deosebit de grele pricinuite de 
trecerea in cele vetnice a . 
celui care a fost 

GOUC MIBAL ·< 
Familia indoliată. (34526) 

Colectivul clasei IIA, de la 
Grupul Şcolar Forestier, im
ună cu diriginta sunt alături do! 
colegul lor, BAT DANIEL, In 
greaua incercare prilejuită de 
decesul tatălui. Sincere con
doleanţe familiei. (34549) 

Sincere condoleanţe cofe.. 
gului VEREŞAN PEtRU, la 
decesul sOcrului său, din 
partea colegilor de la 
Dispensarul Depou CFR Arad. 
(34557) 

Cu adAncA durere ne luăm 
rămas bun de la vecinul, pri
etenul de distinsă nobleţe 
llllfletească, 

R~ANDBEL 
Sincere condoleanţe familiei 

lndoHstel Dumnezeu să-I odlh
neascA In pacei Locatarii aso
ciaţiei din blocul X26, Vlalcu. 
(34564) . 

n aceste momente grei&, 
pricinuite de trecerea In nell
lnţă a celui C8AI a fost 

BATAmlEL, 
suntem alături de familia 

BAT. Sincere condoleanţe! 
Colegii taximetrlştl de la Firma 
TAXI GLOBAL (3459o) 

SC ARCO CITY SA (CITY 
TAXI) ARAD este alături de 
familia BAT in aceste clipe 
grele, pricinuite de dispariţia 
celui care a fost colegul nos
tru, 

BA'i' AllREL 
Dumnezeu să-I odihneaacA 

In pacei (34596) ' 

Cu Inimile zdrobite de 
durere, mamă dragă, 

IIFIIIO ROZAUA, 
nu te vom uita niciodată, 

plistrAndu-ţl In amintirea 
noastră cele mai frumoase 
sfaturi fi invăţături fi acum lJi 
zicem ,.La revedere". Ne«<m 
vedea la cele ţărmuri. Fiii, 
fiica, CJ&poţli şi strănepoţll cu 
famHiile. (34597) 

,_,.·_ ----~- -- ."·l<--
. ··,. .. ·.~-~-~- -.. 

Cu adincA durere ne desplir
. ţlm de Iubitul nostru frate 

RAŞCA ANDREI, 
care după o lungă şi grea 

suferinţă ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la numai 44 ani, un 
frate bun ti un om de aleasă 
omenie. Te vom plânge 
mereu, fraţii: Ioan ti Vasile cu 
familiile lor. (34629) 

Cu adAncA tristeţe anunjăm 
incetarea din viaţă, Intr-un 
tragic accident, a colegului 
nostru .. ,, 

IIAFTIOR GAJPIM 
BENIAMIN, 

In vârstă de 21 de ani. 
Condoleanţele noastre cele 
mai sincere. Colectivul socie
tăţii IATSA SA Arad. (c) 

nu 
a fost 

MAFTIOR GAPI!tl 
BENIAMIN. 

Sincere condoleanţe familiei 
Tndolialll. ADRIAN ISPRAVNIC. 
c 

'il' COMEMORĂRI 'il' 

Se 
nasc 6 
tăminl de 
decesul dra
gului meu soţ 

STAN 
CIOSTICĂ. 

Un gind bun '' o lacrimă, 
6 sâptămâni de când Sca stins 
cea care a fost o minunată 
mamă, soţie '1 bunică, · 

ROZAUA 'IROCAN.. 
Slujba de pomenire va avea 

loc duminică, 7 noiembrie, la 
Mănăstirea Gal. Soţul, nora, 
fiul fi nepoata, Tn veci 

gâi . • 

data de 18 
n o ie m b ri:e 
1999,' se Impli
nesc 2 ani de 
la trecerea tn 
nefiinţă a iubi
tului nostru . 
soţ şi tată, 

AVRELBAIFA. 
Parastasul va ayea loc 

duminică, 7 nolembcie, ora 12, 
la biserica din str. Renaf!eriL 
(~1) 

Cu durere comemorăm 
implinirea unui an de la dece
sul tatălui şi socrului nostru, 
~DOREL 

Nu te vom uita niciodatăl 
' Fiul cu familia. (34598) ' 

Comemorăm un asi de la 
decesul dragei noastre sotJe 
fiSOrâ, 

COSIIJI>N SAI.OIOA. 
Dumnezeu să o odih

neascAI Familia: soţul Stellcă 
i surorile: Maria tl Octavla. 

A trecut un an de la 
In nefiinţă a celei ce a fost 
aducatoare 

MARIA-AURELIA MISTOR 

Dumnezeu s-o 0~!:~:.:,~::11 pacei Slujba de 
va avea loc duminică, 
noiembrie, la Biserica 
Ortodoxă de la UTA, la ora 12. 

ani, dar o vom 
durefe fi mare 
plecând de lângă 
Dumnezeu pentru 
plânge Muţi, Ioan 
Andonl, Tibl, Neli 

ljt~l'lliUIII. 
Pe monnAntul tău flori 

1 m"'"'"" vom planta, cu lacrtmi 
le vom uda '' pe tine nu te 
vom uita. Familia P••teocity.jl 
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~ SC ANDROMEDA SERVICE SRL 
Andrornecta .· . ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 . 

Servlcis Vă oferă ' 
URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

V ' 

PE BAZA DE GAZ N JURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Şeminaela Napoleon (Canada}; 
• Convectori (incălzitoare) • 2,5-
5,8 Kw (30-140 mc volum incălz~); 
• Boihtra cu acumulare; 80 1; . 
120 1; 160 1; •. 
• Boilere cu lrlcălzlre lnstenta(IH 
a apel; 
• Cazane pentru incălzlre centrali 
de 12-136 Kw; 
• Cazane pentru incălzire centrali '1 prepararea A.C.M. 18-40 Kw 
(WESTEN, BIASI, SAVIO ·GAIA) 
• Module pentru încălzire centrali 
de 120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea 
A.C.M. de 120-240 Umin. 
• Arzitoare simple şi automati· 
zale pentru soiMi 'i cazane; · 
• Radiatoare <!In aluminiu; 

OFERTA SPECIALI DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

. . Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul are un grad inalt de transmitere a cil
duril; 
• Radlatoarele DUNAFERR LUX·N au un design 
şiaspectdaoseb~; 

• Sunt econornicoase datoriti calitiţli superioare 
a materialelor şi a tehnologiei utilizate in produ· 
cerea lor; 
• DuratA de intrebulnţara foarte mare; 
• Radiatoarele DU NAFERR LUX-N sunt disponi· 
bile la diferite inălţlmi (300; 500; 600; 900 mm}, 
precum şi cu lun(limi cuprinse intre 400-3000 
mm;. 

: ~:::~:a~~=~ foarte mara . . .... 
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu 
preţurile radlatoarelor din oţel şi aluminiu din 
toată ţaral - . 

_____ >_ DEZNA CQNSUL TING S.R.L. 
· ·. Arad, str. M-_ş_al Antonescu nr. 42, ap. 2 .···· ' 

· Tel.: Z51792; Fax: 250756 · · 

Din ITALIA, Direc! Pentru 12-voastră 
. '' . -~ ~ .. OFERTA UNICA . ·· ... ·· .. 

-J. VOPSELE SINTETICE CU USCARE RAPIDĂ PENTRU 

AUTOTURISME 
· - luciu deosebit . 
- rezistentă la agenJi atmosferici · · · · · • 
•·în 14 curori- spec fice DACIA (alb 13 etc.) '· .· ;v 

PREŢ: 53.750 - 63.900 lei + TVA 1 kg 
'"< .• ·--__ ;.-~~-

. ... CHITURI POL,IESTERICE lN 2 COMPONENŢI .~ L , . 
- pentru finisaj . . · . . . . .. · · 

PREŢ: 56.450 lei + TVA 1 820 gr 

~
. ... VOPSEA PENTRU LE~: ::~AL, tip "SIROIL" . e 
~ ....•. . . PREŢ:~40.5~0 lei + TVA 1 kg · "0

·. ·.• fa 
W. . ., . MERIT A ~ INCERCA Tim '::0 

~.. NOilNFRUNTAM CONCURENŢ.· A ·0. 
' ... · · PRIN PREŢ - CALITATE . . . tA 

. ·. ·· MAGAZIN: ·· DEPOZIT: ,-,· 
B-dul Revoluţiei nr. 23 ' · . Str. Ghioceilor nr. 55 .. 

OfERiM JESJARETeG
2

RAJUIJIJ 
(522~9) 

(4114686) 

.. ;'. 

• ·o, 

CAMERA DE COMERT ARAD ~, 
..-_,..,._ 

DEPARTAMENTULÎNVĂfĂMÂNT 
. anunţă organizarea următoarelor cnarauria 

• Contabilitate; 
• Iniţiere în utilizarea calculatoarelor 
(Windows, World); 
• Limbi străine (engleză, italiană, 
franceză); 
• Operatori carnete de muncă; 
• Contabilitate pe calculator. ''"' 

Cursurile de contabilitate oe Ol'llllllizeui in 
eoJallorare cu Direcţia Muncii fll'rotec1iei Sociale Arad. 
Informatii suplimentare la sediul CCIA Arad, 

"' ... ' ·1 
' 

'"'··--

.. 
'. 

str. Clo~ca nr. 5, camera 31, etajul 2, 

;~~~~~~~~~~;;t~e~le~fo~n~:~2;5~.2~2~.5~0;s:a:u:2:5:.3;0~.o:o;.~tc~·-~
21~91 .._ • - . '··. 1 

,<:'~ 

Str. Cocorilor nr. 4 
·, ,: tel. :&8934:& 

1 . . VINDE · -· ''~''/' ," .. ,:.:::·:;,;;;;..,.~~ 
.,. iCIMENT la comandă · · ' · ··. 

~.. · .... .,. -. 39.000 lei/ sac ·, . 
. [ · La cantităţi mai mari de 5 to se asigură < 
. • · ·.. transport gratuit in Qra' . · . :. · 
- B.C.A. la comandă .. :~~~ 

··· , . 800.000 lalfmc ·.<,.; -:.": ,:· 
:..; Materiale construcţii ·. . . . .. . . . ... . 

·.~;..Plasă gard.~,<· • ._,,.,::.~~.ri.r.~- .. k·r·Ji:"lrti!l .... *~·~t··•·· 
:- ; ' : --~-\~":·~:·~:::.~:~-".':._' : __ ~- . ·~ .. - . _, .. ·_ ... ~ _--. 

- Plasă rabitz · · · .,_. . 
- Plăci azbociment 

' ...... Cuie • · ... .....,.,.. .... ,<s;,.: lŞ~:·~>·:.:•. •.•::>-;;.~"~tw·l·a~i'~~ 
:-: (~...:~-i4:-~;~~-~-- _.;·_<_ :- -: r. -: ~- -~-·- ·: -._ 2_ - --L.: .,._/~ţt,~ __ r.-~-:~ 

,;,. Vopsele 'i altele 
. - Antigel concentrat- 21.000 lei/kg ·~2" ,.:~ 

Mâtetiaie"'hidi'Q\rE&rafoir~ăTyri"'Juli·~_,.,~ 
marca PLUVITECH garanţie 10 

DISTlUBUrTOII . 
AUTORIZAT .•· 

Consumablle şi 
piese de schimb 
, . originale . · 

MINOITA ·~·~ .... 1 .. 

Coplatoare la preţuri de e.xcepţle: 

EPl 030": A4. 13 coplllmin<:;;,-,.:•· · 
: .... • \ '. )_0: --- ._ • · ... · . -590USD - · .. 
EP 1 054~: A3. zoom, 15 copfl/mln 

- -·1 .049USD''-· ' 

l~inu.•lo.> .2U .,..,cunde n.el•x.ah· 
J..,r;r, 74~0 lo.•i 30 .J .......... .-u~ul. 

. : ~-. : ... -, 
.. ·- . :.~-

:.:::- : ~ -· .. -~:.-

. .-: 

•,_;,, . 

. --··.'._:.-.(·_)_ ... ~;! 
~ . ·:, -' - ._. 

- -~ 

... - .... 
'· 

··~ 

Vin sărbăt:orile de iarn#i · , .. 

··-' ;•i ·-· 
·; . 

Doriti: • lelevizoare • frigidara • radiocaaatofoana ~ lăzi fri. 
gorifice e congelatoare e masini de spălal? · 

Dacă DA vizltaţi magazinul •o• · .. ~"P-,.,··a·· s•-···"'··l'!.&luL:~!l ·. . ... z~a~ 
Arad, Bd. Revoluţiei nr. 83, tel. 280817 

(lângă magazinul Porţelanul} . · 

Progra ... 
zilnic: 8-19 sâmbătă 8-13 
Atenţie: • vindem Şi cu pla~ In RATE, Iară avans la 

cumpărarei 
• asigurăm garan~a la produsele vanduta 

(974045) 

·' 

. . ' 

- .. ) 
; 




