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(turna minimA 1100,0 miile~ 
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1~101 
!~~~~~~~~~~~~~~din ltllu t1<P!1mA 

fArA IC~Ivpc 91 
• Qind 1 foloalbl 

-m esli! cu lmpol'lan!A. Iar 
~~~:~~!~~nu vlnQ dePAI d·l conflrm• pe """m· 
·si se potriveylll ll!llor dlclfi aA fac;A ~lVII, tntQind 
Pllfilll orice obstacol h " lveflll in cale. In mod llllr1, un ind~ 
vid sau, la scară mai ""'"'· uit popor nu tllclamA 111 flecari Jl 
,"._ ori niciodată". Pentru qA nu 1ilnlc •• illu dec~ll 
rnll)llt'8 '' definlforll pentru txlstlm!A· In Imnul ltllţlonal al 
R11mAnlei inliilltim slntagmq ti ea s-a plllrivlt '' PQporulul 
1'9f'lin in anumite mornenll! ale <tXiste.nn\11 1 ale. lllr poPQI'III 
1'91'1in ş.a potrivit fiei sintagmqi, Une<Hi, 

Daci ne gândim insi la această expr~sle 1111 bucAti '' nu 
in ansamblul ei, poporul român iarăşi s-a potrivit ambOor ter· 
meni. Pentru ci uneori a avut valoa"' - 91 alteori a avut 
valoare airiodMtă Din nllferil!iN, prea de multii ori a fiiSt 
niciodată. . . 

Nu vom face un excurs prea.adâncln Istoria patriei, c111e 
vom limita la evenimentele cam au inceput în decembrie '89. 
O dată pentru ci o majoritate zdrob~oare nu cunoaşte isto
ria patriei 'i in al doilea rănd, pentru că, referitor la istoria de 
după '89, 11u ne trebuie nici un manual, 111111 mult SIIU mal 
pu~n alternativ. 

Asadar ... 
ln' perioada de dupâ Nvoluţie, poporul romAo a avut o 

şansă imensă să-I afirme pe aenm. Clasa plllitică 
romilneasci, ajutată de poporul s~u. a ratat cu seninătate 
ocazia. De la doi metri cu poarta goală. Iar aeum s-a trans
format pe zi ce trecea intr·un l~tdubitabll nlclodală. 

1. IERCft" 
(Contlnual'll in pagina a 5-a) .. 

AstăZI, la Sala soorturuor. 
In cadrul calificărilor pentry Campionatul European dl! 

baschet feminin di.n anul ~01)1·, llslă~i. dll la Prii. Hl, are loc 
11)11ciYI 

. ROMANIA·Cli:I'IM.NIA 
Pr~~lul billlllll11r lllit!l Il~ 1§.000 1111 9i a,opo llli P!lnillllllt!vi fi 

llud!ln\i. . . . . 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
. ,Profila Tli!li!Xl. Germanii! 

·. ~RTLINE 
Tel-fax: 251461 

. . . 094 607211 . 
Arad 8-dlll 1. Mllniy bl.26 ID.I 

PREŢURI DECENTE 
la t:Amplărie din 

ALUMINIU 

CDli,GIIIfDi 
Vă oferă 

e TAmplărie aluminiu din 
import şi ramaneşti 
• P.V.C. şi geamuri lermopan 
e Rolete şi jaluzele 
T~:279699;092J92159 
Atad, Str. VOinicjlor, Nr. 34. 

tA CRAIVA H·fiO FOST, 
· LICtiiDATE CAP·ORILE 

, Deoarece Mtatul 
romAn nu le·a In· 
tabulat Muprafe· 
ţele ·tn CF, satele 
SUSAG -TĂLMACI 
fin incA de ••• lJn· 
gari a. 

,....!!!'llt"", ..... a-. 'lfll~-... .... ~ 
PREMIILOR DE FIDELITATE 

~~==A.b-xvWtJ~ttk 
~PETROM .· 

ARAD 
V 

MAJOREAZI O PQftRNICA 
PGRTA IN LUMIA 

DONITRJICTDRILDI 
- AUDINI, 

-----· ·~--. 
. ·"! 

,_- ... :: ' . - -~ -... 
_;..,_ ' 

" ' 

PRETURILE LI 
CARBURANTJ 
lnot~tlncl cit utili, 

""''"' urbuntnţllor nto 
din nou, inajQr~tt. Noile 
preţuri groc;tl~<~le tn ataţi
ile S.N.I. Petrom •r•d 
fURt; ilt~lni SUIM( plus • 
10.40Q lti/1, IIIIMini premi
um 10.3011 ltl/1, benzină 
tirA plymb 10.300 l!lill, 
motorină 6.900 lel/1. 

t-~rJBH .• ER LA 
<_;uivtANDĂ 

FIRI\'tl RECLAME 

·---.~.. 

• 

;:_ . 

. ·---
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'9•" ~a,,,,,, 
• Astăzi. Soar~le răsare 

la Ol'll 7.·•i 20 minut<! ~i apune 
Jş qra 16 ~i 4~ d<1 minut<!. 

• Av trecut 326 do zll<1 
din &cQst an. Au mai ramali 
40 zile pană In anul ~0001 

• Prunlcul •Ilai: 
Bl .. rl~a Ortodod: Şf. Mc. 
Cl<!mQnt. l;p. Ramai ~~ Petr14 
al Alex&ndri<~i: lillnriaa 
rllmano..:atoliGli: lă~ marti~ 
din Vietnam, Crisogon; 
Dlaerlca greao..:atallcli: Sf. 
M. Cl<~mant, papa Rom<~i; Sf. 
Petru al Alexandriei. 

~\fvedtt:~~ ;~[:~!ill 
ARAD: toanovlol Clratl· 

Qa, Al!rudan Gabrlol, Enal 
Mihaela Mlrabel@, Oaroţt 
$amytt, Pu~~ru Maria 
C::C!druţa, Bata Paul, 
Teadora, Nemah Daniel 
Rornoo, l,upu~ All•ll~ IOfn, 
Mlclea Mădălln, 

CHIŞINfiiiJ.<liiUŞ: Horv1ţ 

Qll•tlan. ~-·<\', 
INEU; Şt• __ '•_ a _'1dr•P• 

l,or~dana, ... Mari_l]., . are el 
l•ntamin f1:oa~, . J · 

LIPOVA;Vap!l~\ ~nttt, 
I~'N!Qcil•a 9h~, 

SEBIŞ: Sol~qan lla\flqfa, 

01\CIS P 
Marţi, ~4 nolembri' 1999 ceea ce trebuie pentru atin• 

BERBECUL; (1.1.03·20.04). gerea scopurilorjlll)pi!Ş!i. Cel cere 
illlliJllrul sprijin TI puteji a~t~ <feslăf08ră activită~ pe cont pro

llii doar de la perteneflll dVs. Qa priu au posibilitatea să"şi 
Viaţă. In rest PBill !;li IQ!Ill, In jW. Tmbunăt4ţeasc4 oonsiderabll sibJ· 
vă este ostil.... aţla financiară, IUCf!l surprinzător 

TAURUL (21 ,O•HO.OI). "l4 având In Vllder• ronql~iiiii!J(is• 
aveti parte <fa un Inceput de ~ tente. 

prea favorabil. !lpre după-amilll/l BALANTA (23.03·22.1 0). 
troa situalill §a V@ sg!llmll•ln Rezultatele bune pe care 111 
bine. Qbţineţi li atrag atenţia ŞijiUiul 

GEMENII (11.115-20.08) Daei! 
relall'le cu ""lmll<ii de !amiNe 

sunt puţin Incordate, cele da la 
servicii..! sunt deosebit de bune: 

RACUL (21.Q6.22.07). Oan!l 
nteres4l dvs. e~te in joc, nu 

vă da~ în lă!Uri de la nimic. Cei din 
jur trelluie să afle q; atllnci cand 
este vorba de lu""'n serio!t~e. (;Il 
<M;. nu prea este de glumit. 

LEIJ~ (~U7·2~.Q6). Situaţia 
financiară vă ridică <lestute 

probleme, !UQU care nu CQnstitui~ 
o surpriză: N~ f&ceţi pheltuieli 
nesăbuite, căci este posibil si! 
~jungeţl in situaţill <la a n4 avE!{! 
bani tQVmaf~<And v.or trallul ""1 
maim~lt. 1 

FECIOARA. (2Mft·Z2.09). I,IU~. 
exact unda dQriţi să ajung'lţl ŞI 

MOCHETA 
Arac/, Piaţa Găl'ii 
Telefon 235221 

· ·· ·· VInda ,1 
montează mochetă 

la preturi 
ou o reducere 

deao-zo•J, 
1!3\lPI!I ~\'li., ceea ce este un lu""' 
!>un, ~ar are ~ n<llliunsuri. !' ~ 
că s..a oorwins că sunteţi o P'lf' 
soană pe care 11 Pllillf! IJijza, pş 
ge altii parte însă, cje ~lj!i;lre dală 
cal'd va ~~~~~- ceva mal compt~ 

"'t de rezolvat, dvs. ve~ fi acela 
oare se va ooupa de ellllşUunea 
cu pricina. , 

SCORPIONUL (23.10·21.11). 
lncepeţi ziua bine şi suoteţi 

hotărăt să vii ocupaţi de multe 
luCf!lri. Dar, pe măsură ce trece 
timpul, entuziasmul dvs. scade şi 
capacitatea de concenlrlira la fel. 

SĂI>ET Ă TORUL (~.11-21.12). 
. Vă chin~Jii pur şi simplu să 

r&JQiv@~ prob~ CI!~ ltlll dală 
nu vi şe părec3u di~. • 

CI\PRICORNUL (~.12·19.01). 
Chiar dacă nu sunte~ In ~~ea 

mar bună formă. strădui\i·vă să 
!acali totuşi o "gură onorabilă, 
pentru ~ nu da naştere la spew
la~i ŞI nu vă anlrena~ In dispute cu 
cei din jur nui11al de d~pul da a 
htce q:tnversatie. 

VĂRSĂTOiiUL (IU~·19,02). 
Soua~a ~Al vă apasă ŞI 

alllfel trebuie să vă p~nu~ urgent 
mintea la oon(flllllţtl! pentru 1 fllae 
rost de bani. · 

PE,TII (20.02-IO,..-J. caiaJia~ 
eu mare qţenţie fiecare 

i11ii!iifil·""'" lllllll~ ntmllllg voia 
Jntamplării! 

.. 

,.'J ,:·· ("'·: ·~--~,.,_,..._-....-. yc- --~ "·--....,, ... _. ..• -
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co .. fera .. ţă 
Asociaţia !ltuden~lor Creşt!ni'Ort!ldocşi • Fili~la Arad. a pro

gramat. sub genericul .Ortodoxie şi cultura·. joi, 2Ş noiembrie 
a. c., orele 18, in sala Iuliu Maniu, Bd. Revoluţiei nr. 8~ ronfe
rl~ţa eu tema; .Iertate sunt pă<llltele tale cela i11VII!!. că mult ai 
iubir (Luca 4. 47), susţinută de P. c. Pr. drd. Vaşlle Vlad, lector 
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad. 

1 UTILITARE j 
• CONSULTATII ŞI 
TRATAMENTE CU 

PIIDGRAM liiDN-$TOP 
Cabinetul ,Apolloniil", sit~., . 

.•. 

;._ 

,_.,-

·-·~-· 

~· ~'.'; 

ACTUALITATEA 
CULTURALI 

Nici o oferta Pentru LISTA SOLICITANTILOR DE CREDIT 
' 

• Pll'fl, 'I'ARGURI 
Ast~~i este zi pe piaţă la 

Pănoola. Beliu, Buteni, 
ŞiclăY, MaGe.a; Vănători, 
Pecica, Siria. Tgt astăzi se 
desfăşoară tărguri s;lptăflla. 

alia parterul blocului din "''' · 

• 

~--.,. 

·,. 

Astra.Calatori 
~~. f.I'.S. )\r.id trebuia sA 
prgan~ez·. o_lici!a~e pentru van
zarea ar;ţiunijQr rje~nute la Aslr.I
QIIători Penln! c;ă nu !1-i! Q"'l4§ 
nlt;i 9 of~ In acest S@f1S, li~lalill 
ny s..alinut, Ynn~no a fi reluată ln 
scurt hmp, după rgpuqllpgrqa_ 
anunţlllui publiGjtşr. 

De a~ile l<!t1!!1Jiui la Aaba" 
~lători (i6.70%) s·a intereSilt Q 

. celebră companie franc~~~~. 
~1Qi11, ce a fQst In negocieri cu 
FPŞ /\fa<! In prim~vara a.ceatyi 
an. car@.in&/! ny s-a~ mat~ria
l~ţ 

Privat~area socla!A!ii ara
!1@!1~ ti·a lnfll!l'<lllt oe mal multe 
c,ul. AG\JJn 1 (:onfgrm L~Qii 
99/1999, există pgşi!!!titatea 
redlJ!:8rii ~lyj qe pornire, da III 
o lir;ita~e la altl!. flrQbabi!, a'l'l§t 
l~cry e tYat In CQnsi<farar~ ~· 

pg\!!n\i'lli inv\!iitlţgri ·a. KNfiP 

PENTRU CONSTRUIREA, 
ACHIZITIONAREA, CONSOLIDAREA 

SAU EXTINDEREA DE LOCUINTE 
!n primă fază vor apare li!r. 

tola §gliQilanlilor llll Yri11•~4 a 
se pr.ezşnta la BCR gentFY 
qbţin~rea g~FI~~~tMiui qe sQb 
vat>ilitate. · 

Pers9anele care §e vor 
re·găsi in aceste Hsta vor 
aştepta invitaţia scrisA a t:ICR • 
c~re va <;Q[llunica 'i documen
taţia neaesară s9iicitantului 
pentru obţinerea ~ertifieatulyl 
de solvabilitate. 

Pst~je se vor pUblica P!l. 
mbyra grelucrârii dat.elor qe 
către Pqşta Romănă, analii'Sie 
de AN~. fiecare tranşă fiincl 
o'llonată alfllbettc pt! s li<;itanţi 

' JH! juEie\e. pQna la şpuizare. 
Tpa.te tran~ele l!f!llă!l!ar@ 

vor Yrma acelaşi prooed~u de 
ordonare alfabetic~ pe solioi
tanţi şi judeţe pănă 0e toţi 
sglioitan~i oare av trimis (:l>reri 
către ANL se vgrr(IIJAsi pg yna 
l!in acesţe !isţe. 

1. lstrate Marcel Marin, 
Arad §!r. General PmporgeliCY 

"'· ~8 
~- §iclgva.~ Diana 

Qor!>thila, Arad str. Mg~r1 nr. 
iiA - . . 

~. Cumilre§ou Şerln 
. I'!Pn§tanlin . - lnl!u, str. 
Myraşy[yl nr, 7 

nale la Beliu şi But§ni. · 
Mâine, joi este zi Q~ targ 

săptămijn~lla Curtici, NădlaQ, 
Şebiş. C@r[ll~i. !jŞv&rşln, 
Seqyşigiv, Zerind. 

• FARMACIA ' · 
.,. DE SERVICIU 

In noapte~ ele mieFaqri 
~pre joi esţe de serviciu, cu 
program non-~tqp, f~rmaci~ 
,;H•cl~ra·l·h•U~<". C~lea A~r11t 
Vlaic~. tai. 2.n014. . 

Farmacia ~~~in~pl'", ~d. 
Revolutiei nr. 8Q, lângă Nout 
Stil, telefon .!8~369 şi ~i 
"Noya Farm11~11•", şti~Qil 
Andrei Şaguna r r. 1 ~. telefon 
940, s~nt \le şurviQjY IIY prQo 
Qr@m nl!n-stop. 

van 
11"§ 

• Tllatryl !li ~t@t Arpg 
pruinlil jgi, 25 ngi@mbri~. 
~p~pta~lul ,G'l fn§~@fflnil şjl 
fii onş§ţ" !lll Q~~~~· Wild!l. In 
r~ia lui S~bin Pope~cu. 

IJJIJ GREVA JAPONEZA CONTINUA 

PACTII.OGRAFIII 
!la§l llt <:111111r• 1 

M!!"IIIIPlYhll Arol! IIIYn\1 
lnşgrillri li !lll~tiloarafiş ~i 
lu§rAri !lo §agr~tariqt. 
lnl~rişrill! §11 lae ~ilnie, Il! 
lalliul in§lituţi@i !lin §tr, !Jh. 
ba1~r~r. 1. l~fqrmi11il 111 !'!III" 
flln Z1).Q1., lnlro oroto 10, 
13, 

·- . 

Pup~ ~~ Ra~~ şarll~. 
pr@şe!lint~le F.P.S, ft şpu~ ~ 
.ARI:l ş-ar p~tf!l! privatiz~ .prin 
lichi~ar~·, qngajaţil !le la ffrmil 
arădeană au Jllmas !l\llllfin!ji. lljl.i, 
pe adreşa sjnqjqalului ~a lq 
acaeşt4 şo<;iel;lt~ il ŞQI!I\ ~n @!! 
prin ll!lrş sarbu Tşi nuan1~az~ 
~~~~laraţt~. In GPi11untcat ş~ 
aminteşte cii .~.P.s. va c4uta 
Jlllld!llillj~le ~· p!ivatizare cele mal 
!l!lf!V!lfl'lbile penlfll ARIS Arad". 

In ceea ~· Rrive~te caph 
ta!izarea ""''ie!l1~i cu ~o mlliaffl<! 
de lei, pănă la a<;east<\ Qrl! nu Iti! 
primjţ n!:i ~n s8f11nal. 

tibOOPE~ITIVA DE CREDIT~l:O~COID~n 
liOMÂNI"BANCA POPUlARA ARAD, li 
ltr. Eroul N~cunQ!illllt nr. 1, t(llefon: 057/2113040 

1. A(l<lFdă lmprumutuoi perso;~neiQr fizice cu. <jobanzi atractiv!!, 
~- Constituie depozite la termen pentru JlE!lSOSr@j fizice · • 

TERM!;N PERSeANEFtzit::E prin COOPERATNA OI,! 
1111116 J;rY. QRI'DIT "CONCORD .. 
~luni Ş4% . ROMÂNA" 
'IY!I! Ş\1% lSANQA POPI.JI,ARĂ A~ 
1) lynl şş,._ şi prln agen~~e sale 
1? 1 • • 110% din loca~tăţil.eo &~Ş. APA'I\i!,l, 
• !lfl• · . · - · · W:LIU. DIECI, HALMAGIU 

f-Ă!'ICOJA, S~LEUŞ, ŞIMAND, VINGA. VÂRFURILE. ZIMAND\)-NOU. 
NQTA; Wmita minimă rJe ~a ynyj ~ eşte !!e 300.00Q 

1@1. (97~1 

•''· 

• 
-•,' 

• c 

• ...!'. 
.. , 

' -.. -:.-~ 

- -

,Mtep!Jim Q <;Qnfirmare s~ 
§il, ~ ~ 'IDflle nu nş mai py
tei11 lua'. il preQizat ŞtQfan 
ba!)l;lln, lldtll\ll Ştn<li!l'!ll!!Yi l,ii!W 
~15. 

Sin~l<llll!~tll răi11-n In Ql!nti· 
nuar~ In greva japgn<@, &Cltivl, 

· tat<~a WO<fllctivă dl!li!A~nd\FBI 
tn g>ndiţiile normale. 

In ct~rşut ~cestel săpt!manl. 
l)«<balill, va fi rezolvată şi proble
ma tncălziril hal~lor După cum şe 
~· de trei ani. 8fla caldă fHl 111@1 
~t prin caloriferele fabricii. 

G. CONSTfUITINESCO 

A..-.... Asociaţi{l Naţională Impfva 
ll<lfllpţiei • Filiala J~eţaană Arad 
~nunţii membrii 'i simpatizanli' s~ 
că vineri 26.X1.1999, orele 16,00, "ii 
l'V8P lop f\dunarea Oenerală jJl 
§alş mic;l ~ (;~ ~i<;llt@tgr ~IA 
Pădunw. 

1 ' 

AL::IA ~~TI ~~~~o ifi 
•• • LINIA VIETII .. o 1 

097/214214 
ioţr§ orele ZO,OQ-08,00 

·-· .· 

Vă aşcultă, vă inţt~l§g§ 
şj vă ajută • 

.. 

.~. 

.. _". 

spatele Casei Alba {zo"a 
Gării), str. Miron Costin nr. 
·1Ş, şg. A, ap. 1, tel. 2512.25, 
Qfectuează tratam~nte 

injectabile {intramus<;~Jiar şi 
intravenos), aeroso1i, E.K.G., 
llllOQFafie şi anaiize labQratgr, 
. · • CABINE'I' 

S'I'OMA'I'OLOGIC 
Cabinet stomatologic pri

V@t, t;!d. RevQiuţiei nr. 62 
{vizavi de Biserica Roşie), 
telefon 266665, deachiş iilnic 
Intre orele B,OQ-12,00 9i 
14,00-20,00. • 
•INTRERUPEiliDI 

CUREN'I' 
In judeţ: MitFC\Irl: 

Magazinul Zirid~va, Belfe. Str. 
Sabin Drăgoi, 1:11. 7, 8, S şi 
SplaiYI Pr<!porgesou (p). . 

JCJI: Uzina de Apă 11 · 

Cooperativa e -ecnt 
Banca Populara 

MINERVA 
acordă urmAtoarele doban:zl 
penţru depozfl4tle 1• termen: 

11una - 04o/o 
31unrl,;, 87% 
CUunl .. B9o/o 
8lu111 .. 69% 

121unl .. 69% 
la cereru clientul~~ 11 ~ e~pbba. 

DEPOZI.TELE aUNT Alll.GURATE l. 

Acordăm In alstem C.A.R. 

e~~ reg~ d: ~ge"!ă 
credite in regim normal · 1 kxla 

cu dobanda an"'ala 
::2:2 -~ 
1ed~e pentu achlzlflon<le Qurull 

cu dobcndo anudo de 
~ ~ c:::::::----~ 

lnforma~llallil•nţla ctln A:r•
PiaJ- Spitalului de t;aopll1 

~. H • ~·r (lina~ "Goapoclaf\11") 
aau la t.lltd DŞ7 /255221 
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l~fD~",~~Il~ ~(ftNftMI'~ Alulftrnlr~ "·: ""o\\~?11; DEŢINEREA, COMERCIALIZAREA 0~1 
~~\! ' vnv · \,, 11 V\u. ' l!!t!!~!!!l FOLOSIREA PETARDELOR ... COSTA! rn '~l~ rfturn~ ft~Drft~N ~, Având în vedere situaţia alar- deţinerea cu orice scop, precum raspund de prejudiciite cauzate de _. -- \Y \' ' \V11 1\P r '1\~V~Il' mantă care se constată pe raza şi folosirea petardelor pe intreg copii lor minori. cât şi de per· 

municipiului Arad, in ceea ce teritoriul municipiului Arad. Tncăl-· soanele aflate sub ~pravegherea 

• Politia îi cercetează în 
stare de li'berta"te pe Lucacl 
Argentina, 35 ani, din Chisird, 
judeţul Bihor şi Anghel Martin, 
33 ani, din Arad, in sarcina căro
ra s-a stabifrt că sunt autori.i furtu
lui comis in cursul acestei luni de 
la S.C. ROSETI SRL Curtici. 
Prejudiciul a fost recuperat. 

-'~seuţie eu eipifanul BOMULUS BÂLC, 
· ,; ' f•f•t Postului u Poliţie TI Arad. _,. •. 

- Domnule căpitan, cum 
evoluează fenomenul 
infracţional pe timp de lamă 
in complexul staţiei' CFR . 
Arad? 

- De obicei, pe timp de 
iarnă numărul infractiunilor este 
în creştere datorită 'faptului că 
cei fără adăpcsturi se refugiază 
in perimitrul staţiei CFR Arad. 
De exemplu, în săplămâna 15-
22 noiembrie au fost constatate 
10 infractiuni. Pondere mare au 
furturile de bagaje de la călători 
din sălile de asteptare cât si fur
turile din buzUnare. De aseme
nea tot pe timp de iarnă 
numărul urmăriţilor general 
depistati de Politia TF creste 
întrucât 'aceştia se adăpost.isc 
in zona Gării. 

- Care sunt cele mai 
frecvente infracţiuni întâlnite 
în acest an? 

- Cele mai frecvente 
in(racţiuni sunt cele i~dreptate 
impotriva persoanei si avutului 
persoanei. De pildă, cele 
numărul celor indreptate 
impotriva persoanei in 1999 
fată de anul trecut a crescut cu 
14. in schimb a scăzut numărul 
infŢacţiunilor economice. 

- Din ce cauză? 
- Prin aceea că activitatea 

SNCFR s-a redus semnificativ 
in ultimul timp, blocându-se 
foarte multe posturi. Concret, 
pănă acum in 1999 am con
statat 147 infractiuni fată de 
cele 104, câte am avut anul tre
cut. Dar suntem încă in luna 
noiembrie. 

Despre a'fa·zi'fi 

boschetari s-a scris şi vorbit 
mult in ultimul timp. Se poate 
spune că ace,tia reprezintă 
un procent semnificativ din· 
tre autorii diferitelor infracţiu
nl? 

- Nu. Boschetarii nu prea 
sunt printre autorii de infractiuni 
ci mai mult contrave'ntii 
săvârşite pe fondul consumului 
de alcool şi aurolac. ' 

-, Din evidenţele Poliţiei, 
câţl aurolaci există acum in 
complexul staţiei 'fi. din ce 
trăiesc ace~a? 

- Actualmente există circa 
35-40 boschetari, cu mentiunea 
că acest număr creste si Scade 
de la o zi la alta. Din câte stim 
noi, in fiecare zi, boscetarilOr li 
se. aduce mâncare din partea 
unei societăti olandeze de cari
late. In pi'us, acestia mai 
cerşese sau mai sunt 'ajuta~ de 
diverşi ·locuitori din preajma 
statiunii CFR Arad. 

:_ Domnule Bâlc, faceţi 
faţă solicitărilor având in 
vedere intinderea relativ 
mare a razei dvs. de compe
tenţă? 

- Noi sunt~m un număr 
foarte redus de pclitisti, având 9 
lucrători pe 3 ture 'cu zona de 
competenţă care se întinde pe 
la staţiile Zimand şi Glogovăţ, 
triajul, depoul plus împrejurimile 
adiacente. in această idee, ar fi 
bine dacă si publicul călător ar 
manifesta un plus de atentie, si 
colaborare, fapt care rie:ar 
ajuta foarte mult in activitate. 

. COSMitl miF 

TOMBOLA ANULUI 
. 2000 . 

PREMII DE 
150.000.000 LEI! 

.SCne.ţiPeo foaie numele.. prenumele, adresa, 
tetdom,tl 'i răspunde fa unn~a inb"vbouv; 
"Care ""te sloganul betii Haţogana?" 
Trimite foaia im~ cu 3 C::6p4et: dt bO'rc 
Hategana 1a CP 7. OP Ha1&9 Ji poţi fi unul din ' 
c.AttlgătorU numeroaaelor premU fn bani 
oferite de "'Tombola Anului 2000"' .. Haţegana: 
- 25 de premii a 1.000_000 lol oferito in urma · 
IQ~ru la sorţi dl~ %1u:~~ de luni, 6.12.1999 

-25 de premU a 1.000.000 lol oferito in urma 
tragerii la ş01ţl dln ziua de lunJ, 20.12.1999 

-12 promit a 4.000-000 lol ti _ . 
Marele Premiu do 50.000.000 lei , 
oferite tn urma tragartlla •orţl din ziua de 
mal'1i, 28.1~.1999. 
Plicurile~ nim ... varlninofl 
in ~toare~o trageri la~-
Citdglitorll p,_,Hior vor li anuap.j!ln proal 
tJ le de radio. 

~ .. 
·-· ·.• ''ii[~~:;, ... 

'priveşte folosirea de către per- carea prevederilor dispoziţiei mai lor. • 
soane in general tinere a petarde- sus menţionate, se sancţionează Tn confo~mitate cu Legea 
lor,deranjândprinaceastaliniştea conform ari. 3 pct.b din Legea 126/1995, ari. 5, deţinerea şi 
locuitorilor municipiului, poliţia 61/1991, modificată prin Legea nr. mânuirea·· materialelor explozive 
atrage atenţia celor care se ocupă 132/96 cu inchisoare contra- provenite din import se fac cu 
cu comercializarea acestora că venţională de la 15 zile la 3 IurU şi respectarea dispoziţiilor legale, in 
sunt pasibili de sancţiuni in cu amendă contraven~onală de la caz CMtrar-, persoanele depistate 
temeiul Dispoziţiei nr. 713/1998 a 80.000 la 400.000 lei. urmând a fi sancţionate cu 
Consiliului Local Arad, care în art in temeiul art 1.000 din Codul amendă între 3.000.000 şi 

.1 interzice comercializarea şi Civil, părinţii, institutorii 'li artizanH 10.000.000 lei. 

i i 

A MURIT STRIVIT DE ... CĂRUTĂ 
Neamţu Ioan, 62 ani, din 

Tâmova, şi-a pierdut viaţa, luni 
seara, in UIT113 unui accident stu_. 
pid. in jurul orei 18,00, pe raza 
localitătii Târnova, in timp ce 
cobora' o pantă, cu o căruţă 
încărcată cu lemne, din cauza 

unor defecţiuni tehnice la căruţă, 
aceasta a derapat şi s--a răstur
nat înafara carOsabilului. Tn urma 
accidentului, căruţaşul a decedat 
pe loc, iar Ghinga Viorel, 34 
ani, din Târnova, care se afla in 
căruţă, a fost accidentat "'1"'· 

A dispărut 

, masculur 

ROTIWEILLER . 

din zona 

Romanilor. 

OFERIM 
RECOMPENSĂ. 

• 
DOMNUL PJIEFECT MA 
CONSIDERA "PERSONA 

NON-GRATA" 
. Nu înţeleg, domnule prefect, pentru ce 
mă considera~ .persona non-grata"!? 

Nu cred că pentru refuzul de la 6citaţla 
cu privire la Zona Liberă Curtici. Vă 
infonnez că am o firmă serioasă şi impnr 
ună cu asociatul meu nu reprezint o finnă 
.căpoasă-. Se poate verifica. 

Dar pentru aceasta trebuie curaj şi nu 

frică. NICU IERAN, revoluţionar 

• Avram Gheorghe, 14 ani, 
din lneu, este, aflăm de la Biroul 
de Presă al LJ.P. Arad, autorul 
furtului comis in 20 noiembrie din 
buzunarul lui Bohman Alfred. 
din lneu. Cei doi sunt elevi ai 
Centrului Şcolar din localitate.· 

• Rostaş Elisabela, 31 ani, 
din _Oradea, este cercetată in 
stare de libertate. Aceasta a sus
tras de la concubinul său. 
Zaberca Cornel, din Chişlaca, 
bunuri în valoare de 3.000.000 
iei. 

• Este cercetat pentru 
săvârşirea infraeţiunii de violare 
de domiciliu, Covaci Ilie-Marcel, 
28 ani, din Şepreuş. in noaptea 
de 20 noiembrie acesta a pătruns 
fără drept in locuinţa ~artei 
Covaci, din Răpsig. 

• Parere Constantin, 56 
ani, pensionar la Căminul de 
bătrâni din Pecica, i-a bătut pe 
Galeriu Teodor, 52 ani, coleg în 
acelaşi cămin. Poliţia il 
cerretează, acum, pe Parere sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de 
vătămare corporală. 

• Rez Cornel, 37 ani, din 
Vladimirescu, este autorul furtului 
comis pe 20/21 noiembrie de la 
magazia S.C. DUMIIMPEX SRL 
din localitate. Prejudiciul a fost 
recuperat, iar Rez este cercetat 
în stare de libertate. D.L 

o delegaţie 
olandeză din Regiunea 
Brabantul de Nord va efectua 
începând de azi, o vizită de 
lucru in judeţul nostru. 
Delega~a. formată din dl. Paul 
Diemel, directorul pentru relaţii 
externe a regiunii Brabant: dl. 
Jos van Hulten, director pen
tru export al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a regiunii 
Brabant; dl. Teho van de Laar 
- directorul biroului de infor
mare pentru Turism al oraşului 
Eindhoven şi dl. Jip Stevens -
reprezentantul departamentu
lui economic al primăriei 
oraşului Eindhoven va avea o 
serie de inlrevederi cu 
reprezentanţi ai administraţiei 
publice local, Aeropcrtul Arad, 
Camera de Comerţ şi Industrie 
a Judeţului Arad şi agenţi eco
nomici, in vederea stabilirii 
unor relatii si parteneriate in 
domeniul 8c0nomic, de turism 
şi administrativ. Delegaţia a· 
manifestat şi un interes 
deosebit faţă de Zona Lineră 
Curtici-Arad. Vom reveni. ILIE MARCEL A ANUNTAT LA liCEUL MOISE 

NICOARĂ A fOST AMPLASATĂ O BOMBĂ 

'' ,_,.' 

Dacă zilele trecute sem
nalam faptul că s-au inregistrat 
mai multe ameninlări cu 
explozia unei bombe, la diferite 
institutii din Arad, azi suntem in 
măsură să spunem că Poliţia, la 
capătul unui volum imens de 
muncă, a reUşit să-I idEmtific"e 
pe unul dintre cei care s-au dis
trat, punând angajalii Pol~iei 
pe ... jarl 

Pol~la n cercetează în stare 
de retinere pe Ilie- Marcel, 17 
ani, din Arad, elev anul Jll la 
UCECOM. Pe 11 noiembrie 
a.c., in jurul orelor 9,00 acesta 
a dat un telefon la secretariatul 
Liceului Moise Nicoară, afir
mând că in incinta şcolii se .află 

"BUCOVINA ~. 
DIAMANT DIN STEMA 

LUI ITEFAN" · -
ln organizarea Asociaţiei 

Culturale .. Pro Basarabia şi 
Bucovina•, filiala "Columna• 
Arad şi a Complexului Muzeal 
Arad, joi, 25 noiembrie a.c., 
orele 13,00, la Sala Unirii, va 
avea· loc simpozionul .Bucovina · 
- diamant din stema lui Ştefan•. 
ln program se vor prezenta 
comunicârile:· "Bucovina • dia
mant din stema lui Ştefan~.~ scri
itor, p~blicist, Lucilia Oinescu, 
preşedintele Asociaţiei; "NOi· 
documente in fondul de istorie al 
Muzeului arădean·, muzeograf 
prof. Natalia Dascăl; .Memoria 
documentelor - Bucovina•, 
· muzeograf prof. Virgil Şerban. 

Simpozjonul este organizat 
la aniversarea a 81 de ani de la 
Unirea Bucovinei cu patria -
mamă, România. Aşteptăm cu 
drag pe toţi iubitorii istoriei noas
tre naţionale. 

--~-

'• .. 

amplasată o bOmbă, care va' 
exploda în jurul orelor 10,0.0. 
Urmare a acestui telefon elevii 
au fost evacuaţi din şcoâlă. 
Peste 50 de lucrători ai Po)ijiei 
şi SRI-ului au interverlit 'la 
descoperirea si dezam()rsarea 
bombei. ln fin81, s-a stabilit că 
de fapt era vorba de o alarmă 
falsă. Nici vorbă de bombă ... 

Ilie Marcel a declarat cii 
uitându-se la televizor, cu o 
seară inainte, a v~zut un repor
taj in care se arăta referire că-n 
ziua cu pricina se anunţase 
existe_nţa unei bombe la Şcoala 
Normală .Dimitrie Ţichindeal" ... 
iar elevii au scăpat de ceva ore! 
Aşa că s-a hotărât ca a doua zi 

să dea şi el un astfel de telefon 
la liceul la care Tnvaţă iubita sa. 
Asta pentru ca EA să scape de 
la ore şi să-I însoţească la o 
plimbare. 

Urmează ca Ilie Marcel să 
ti"e prezentat Parchetului, in 
vederea luării măsurilor legale. 
Poliţia "continuă investigaţiile, 
pentru a-i descoperi şi pe 
ceila~i indivizi care au făcut ast
fel de .glume~. Pe această cale, 
Poliţia, avertizează că cei care 
săvârşesc fapte similare cu cea 
a lui Ilie Marcel riscă in baza 
ari. 321 C. pen., o sanc~une cu 
inchisoare de la 3 luni la 2 ani. 

DAltA LASC 

NOUL PROGRAM DE -
LUCRU Al JUDECATORIEI 

incepând din 20 decembrie 
până in 3 ianuarie anul viitor, 
Judecătoria Arad încetează 
activitatea de judecată. Ultima 
şedinţă de judecată va avea 
loc in 16 decembrie a.c. 
Excepţie vor face Cauzeie 
foarte urgente in i 
penală, prevăzute de lege. 
Preşedintele Judecătoriei 

Arad, dl. Ştefan Vinţieler, pre
ciza că la Judecătoria Arad se 
practică acest sistem de câţiva 
ani,· deoarece la finele anului 
Intocmirea materialului de 
bilanţ c;;ere un surplus de timp. 
Tot din această cauză se 
recurge şi la scurtarea progra
mulur cu publicul din 20 
decembrie a.c. pană in 3 ia
nuarie 2000, după. cum 
urmează: 

+ pentru judecată: judecâ
torul de serviciu - camera 69, 
etaj ·1, program zilnic 8-10. 

+ registratură - camera 70, 
etaj1, program zilnic 8-10:- • 

+ arhivă - camera 71, etaj 
1, program zilnic 8-1 O. 

Programul de lucru la 
Biroul de Carte Funciară se 
modifică începând din 22 
decembrie .1999 până in 3 ia
nuarie 2000, astfel: 

+ notari: se inr8gistrează 
acte 

_ + public: se suspendA pro
lgramul: nu se înregistrează 
cereri pentru eliberar~ş de 
extrase de carte funciară 
(CF) şi cereri pentru 
lntabulărl, .cu excepţia 
gajurilor. 

! . 
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VfiMESII·fiRĂDEtfl S-fiO fiFLfiT 
IERi Îtf GREVĂ JfiPOtfEZĂ 

Lucrâtorii vamali din 
punctele de frontiere\ Nâdla'c, 
Vărsand si Turnu s-au aflat, 
marţi, tlnip de două ore, in 
grevă japoneză, fiind nemultu
m~i de nivelul scăzut al salariiior 
şi de condiţiile de muncă. 

liderul sindicatului din 
vama Vărşand, Emil Matiuţ. a 
declarat . că acţiunea de protest 
a sindicaliştilor va continua 
miercuri, timp de trei ore, iar, 
dacă pînă joi nu le vor fi rezol
vate revendicările, vor declanşa 

greva prin "exces de zet". adică 
fiecare at.itovehicul care trece 
prin punctul de frontieră să fie 
controlat· in affiănunţime, fapt 
care ar putea conducea la blo
caje mari în traiicul rutier din 
vamă. 

Sindicaliştii c:,tin Finanţe
Vămi din mai multe judeţe au 
declanşat, luni, o grevă 
japoneză, pentru a d:termina 
Ministerul Finantelor să rezolve 
cererile legate' de nivelul de 
salarizare şi de statUtul 

1 

func~onarului public. SlndicaHştii 
cer ca legislaţia privind drep
turile şi obliga~ile angajatului din 
finanţe publice să fie astfel mo
dificată încît să elimine posibi
lităţile· de promovare ori 
_sancţionare pe criterii subiective 
şi să permită o creştere a salari
ilor şi o îmbunătăţire a cond~iilor 
de muncă .. Ei au ameninţat că, 
in caz contrar,. vor declanşa 
proteste care vor duce la oprirea 
tOtală a lucrului si la blocarea 
sistemului financia'r na~onal. 

•'IIGll'·~c:AMPIOl\TinO.R• 
. ' .- _,, "'""'c;.,w,.-,;...<~.: ''"::®.~."'---~~O:}>',i;:';qc;~,-4A.'""<wi1f!}~~0~',:'t'-:f;,,_,:tt'. "~ •.. ·""''·'""'"-"'"""""'"----. 

Pa strada, In cartierul ,1 in localitatea ta sa 
Interesanta. Vral să la cunortl, vral să aDI tot ca 
Vral să ,m ca lac, dar ma alas ·ca nu fac 
raprazlntă cal pa cara 1-al alas, cum sunt 
zilnic blna ,1 corect Informat? Al navala de un zial' in cua 
răspuns la intrebărUe cua ta hământă? .• 

ABONEAZA· TE lA AbJi~L 

PENTRU 

• Pentru luna decembrie. preţul abona
mentului este de 27.400 lei 
• Se pot face abonamente şi pe urmă~ 
toarele trei, 'ase luni şi un an 
• Abonaţli pot câ,tiga lunar 10 premii de 
fidelitate in valoare de o jumătate de mi· 
lion de lei fiecare. 

V 

• La sfârşitul anului, 
abonatilor le vor fi o-fe

rite premii speciale în 

valoare de zeci de mi
lioane de lei. 

ZIARUL COSTA DOAR 1050 LEI 

~-. 

··.__;·· 

,_.--

ŞDMERII AR PUTEA IEŞI LA PENSIE ANTICIPAT PENSIILE -~: ~· ·' 
Femeile in vîrstă de peste 50 de ani ~i Dumitru Buzatu (PDSR), rşferitor la pensia- VOR. CRESTE ~_;.;:~~:·~~-~~~= 

bărbaţii de peste 55 de ani, şomeri, care au~ narea .anticipată cu diminuarea cuantumului · a 

Aseară s-au reluat disp~tele in cea Gn.taa B 
mai prestigioasă competiţie europeană Fiorent_lna-~anchester.United 2..0 
inter-cluburi la fotbal, Liga campionilor. Valencaa-G•ron!!!,ns Bordaaux 3-0 

Aşadar, s-au jucat primele fntalniri in . Tn cursul zilei de ieri a d&butat vechime integrală in muncă şi au parcurs peASiel. Pensiile al căror cuantum este 
perioada in care au beneficiat de ajutorul de · lniţiator11 propuseseră limitele de 47-- de situat. sub limitele minime stabilite 

de Ministerul Muncii şi Protecţiei. ~ .. · .c:_..,.~ 
~omaj, vor putea solicita inscrierea la pensia ani pentru femei şi de 52 de ani pentru băr- Sociale (MMPS) vor creşte, din luna . _ 
inainte de tmpliQirea virsţei-de pensionara, a bati, Tnsă Comisia de muncă a apteciat că decembrie, in med.ie. cu aproape : -{:~_·,_,_.--~ -:~. ;.;,---. 

două din cele patru grupe de calificare, in prima manşă a turului trei al cupei 
care s-au înregistrat rezultate. UEFA: 

Grupa A Udlnese-Bayer Leverkusen 0.1 
Herthl Berlin-F. C. Barcelona 1·f . AEK Atena-A. S. Monaco 2·2 
Sparta Praga • F. C. Port o 0-2 Wolfsburg-Atletlco Madrid 2-3 

stabilit, marţi, Camera Deputaţilor, prin nU'pO.ate-fi sus~nută financiar o ieducere a 120_000 de lef, de această măsură 
adoptarea .pe articole_a unui pi"'iect .de lege . vîrs~ei d_e p~s_ionare aţlticipată mai_ mare de -_ urmind să beneficieze peSte . · ...... -~ · . \ 
lni~iat de ~eputaţli Pauta.lvănescu· (PD) -"Şi .• cina am._ ·. ~ .·200.000 Qe persoane, a declarat, . .-.r_~·····"''~.'~i.;;·~_;. ·. :-:· BOiogna-Galatasara)t_lstanbuU-1-· '~· 

. . ' - . -. 

. PUBLICATIE DE VANZARE .,. . -

marti, pentru MEDIAFAX, Simona . _ . .- ,._.-. 
. Mar'inţlSCJh.}~Etc~et~.G d.a ·stat kJ-,~~~~:: ·, _·· .·-· ~~-.. 

· MMPS. -. . . - · - - - ,', < 
·stabilirea unor limite minime · · _,_, ~- --..?S 

Anu/1999, luna noiembrl•; ziua 26· -
In femeiul ari. 55 din OG 1111996 privind exetutarea cre

anţelor bugetare, _se tace Cunoscut prin prezenta, ca in ziua de 26 
noiembrie 1999, orele 11,' in localitatea Arad, strada Bicaz nr. 
5, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun mobil aparţin~nd 

!~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~j _ Perltru liecare categorie de penSij --.. · reprezintă: de fapt, prima ·etapă de -
corecţie a tuturor pensfllor aflate l'ri · 
.ptata•, a explicat Simooa Marinescu. ·~ _ : _.- _ -. 

debitorului S.C. TEHNOCHEMICAL S.R:L.: . 

Denumirea bUnuluimobl7: . · 

AUTOSPECIAUZATA ROMAN 

TIP 10215 FK 

·. Preţul minim de la care 
se pOrneşte licitaţia . 
222.300.000 lei 

ALTE INFORMAŢII SUPUMENTARE se {iot obfine zilnic la sedi· 
ul Administraţiei Financiare a Municipiului Arad, B-dul 
Revoluţiei nr. n, Serviciul. Colectarea veniturilor, camera 26, 
intre orele /J-10, pn~cum şi la sediul debltorulul din Arad, strada 
Bicaz nr, .5. · 

(974349) 

\.!o l1 ~ ,~6111111liiii::16.iW~ {1111~ tillllllli.i~lill. ~~~_[Ci. i 01.._~ : ~ 0 ~ • · t: • 1: •l ANTENA I 
__ ~ ~··~ 7,000bsef\lator 

TVB I TVB :& . PRO TV TV .&.~A~i. ~:~g=~~~evreme 
7,00 Matinal na~onal 7,001VM • Telematinal 7,00 Bună dimineata, Pro 5,00 Guadalupe- s. 10,00 Ştiri ,. 
9,00TVRialjl-i B,OODeseneanimate lVealtău! ' 5,50 RenzO Ji Adriana .. 10,10Collviadeaur-s. 
10,00 Dor -.rei. 8,25 Start-rec- rei. 10,00 TAnir .. nellnifttt _ rei. 11,00 Cronici paranor-
10,30 Scuzaţi! Pardon! 9,25 Curier de ambe sexe- ref. · 6 ,45 Dragosţe 'i putere_ maia- S. 
MOISI!- rei. rei. 10,50 Ultima frontierA - 12,00 Baywatch Nights • 
11,00TVRCiuj-Napoca 10,10 Llmbf··--strălne: ep.2 ~~ 11 5 -AcasA la bu'hica. -, s. 
12,00 Punct achit~ talk- franceză 11,45 Pensacola- ep. 2 . 12,59 Oecennium 
sh · . retete de bucătăiie - rei. 13 00 Ştirile am~""l ow- rei. 10,35 Născuţi printre ani· 12,30 O căsnicie perfectă · • ~ · · 
13,00 TVR Timişoara · ma1e sălbatice_ doc. _ ep. 14 7,30 Căsuţa poveştilor - 13,15 Pretender -s,;_;_;, 
14,00 Jurnal 11,05 Desene animate 12,55 Ştirile Pro 1V rei. 14,00 Decepţii. s. . . 
'14,15 CiberFan . :11,30 Trupa DP 2 13,05 Babylon 5 -ep. 71 8,15 Rosalinda- rei. ~~7~~~uz Maria - s. ep. 
14,3Q-Evrika! 13,00 Tribuna partidelor 13,50 Ani da liceu- ep. 58 9,00 Inger sălbatic- rei. 16,59 Decennium 
15,00 Teatrul National parlamentare · 14,15 Miracolul tinereţii_ 10,00 Luz Clarita- rei. 17,00 Stiri 
de Televi·ZI·une pre~,·n•"·. 14 00 E · · 1 11 b · 10 45 Angola rei 

"" \Cl , m1s1une- n m a s. • · · 17,25 DragoStei invinga 
Căsătorie. imposibilă - maghiară 14,45 Familia Bundy _ ep. 11,35 Pelle, cuceritorul- _ ep. 48. 49 
rei. 15,00 Obsesia- ep. 82, 1!3 221 rei. 18,59 Decennium 
16,00 Ecoturism 16,30 Santa Ba~- ep. 15,15 Nisipurile: ··din 14,15 Viaţa noastrA- s. 19,00 Observator 
~~30 Medicina pentru 1039 · Mlaml- ep. 20 15,00 Dragoste '1 putere 20,00 Emis•rul iadulul.-

• 17,15Curlerdeambesexe 16,00Tânăr,lnelinlfl!l- -s. f. act. SUA, 1996, cu 
~~:~~ ~~~~~~--~· 18,00 Opera Mundi ·ref. ep. 883 " 15,30 Renzo 'i Adriana- Chuck Nonis 

18.00 Corect! 18.45 Se întâmplă acum! 17,00 Ştirile Pro TV ultimul episod 21,59 Decenium > 
19,00 Ştiri bancare 17,15 Stirile Pro TV Arad 16,30 Luz Clarlta _ s. 22,00 Observator 

18,05 Jumătatea ta! - '19, t5 Festivalul de cliitară 17,30 'spitalul Chicago 22,30 Marius TuQA show 
19,oo· Avanpremieră ela-'-" 17,25 Vremea de acasă 
Ştiri .;,.., Hope- ep. 23 11,30 Rosalinda _ s. 0.00 Ultimele zile ale lui 

PRIMATV 
7,00 Karaoke shoW- rei. 
8,00 Dimlnea!a cu Prima -
magazin matinal • meteo,· 
muzică. revista presei. 
bucătăria zilei 
12,00 Celebri fi bogaţi -
rei. 
13.00 Politica' d8 mAine -
rei. . 
15,00 BHanţ- reJ, · · 
15,30 Vacanţă ă la Petri:şor 
-rei. 
16;00-Viaţa·tn direct Cu 
Răzvan Tucaliuc 
17,00 Celebri fi bogaţl-
ep. 198 - . 
18,00 Focu_s • Sport • 
M<iteo 
18,55 Clip Alt • , . 
19,00 Kataoke show 
20,00 Comisarul Rex - s. 
21,00 CIS Profesionltfii -
s. 
21,30 Apel de UlgOn\11 
22,00 Clip Alt- rei. . __ 
22,05 Focus· 
22.45 Revista preset 
23,00 Politica de miine 
1,00 Maimuţele din 
Shaolln - f. karate 19,45 Dreptul la adevăr. 18,30 Doi polfţl.tl '' Patton-f.SUA, 1998-H 19,05 Amintiri din se- Treptele nedes,ă'"'-irll sau • 18,30 Angola- s. ________ ....,:_._ _____ _ 

colul20 · Pavel Chihaia -.--., jumătate- ep. 20 · · 19,25 Vremea de acasă 
19,10 SunHt Beach.. 2o,15 Secretul fui ·Extragerea cărţii poştale 19,30 Acasă ta bun.ica-
ep. 577 Nemesla • comed. ..Te uiţi '"i că~tigi. · reteta culinară a zilei 

TELE7ABC 15,30 Poot Meridian 
17,00 O afnÎ:Iul'i ~. i!lp. 

20,00 Juma!'* Meteo • 19•30 Ştirile Pro TV ._ 19,45 Desene anirilata. 
România.- 1987. Cu: 20,00Ştin1eProTVArad. ! • 

7 ()()Stiri 
1'.1 O' Buni dlmineaţâ: 

253 . 

18,00 Ştiri 
18,10louGrant-ep.107 
19,00 Secjla de polii"' . ep. 
99 

Sport Gheorghe Dinlcă, Cannen 20 ,30 Walker, politist 20,30 nger sălbatic- s. 
România! · 

20,55 30 de rinduri G ·1 H 11 s• dl -• 1 alin, Emt osu, eana texan·ep_ 20 21,30 e~nge n-ngee 
9,00 Lou Glw1t- ra. ~ 

pentru un delict - f. S 
10 00 Stiri . 
10:30 bintre sute de ziare -
rei. 

· tana Ionescu 21 ,20 Chest•'unea z•'le•· - meu • s. acţiune, Italia, 1998, C 20,00 Telejumal 
L B 22,1 O Arhimedia. reierut editi,·e spee~·ală .22,25 Vremea de acasa cu uca arbareschi - Il 

22,40lnflagrant 22,55 Tinere talente ale 21,30 FotbaL Liga 22,30 Hoche1t111 • f. 
23; 15 Jur.nalul de pianului Campion"ilor: Chelsea- SUA, 1977. cu Paul 

11,15 Cutia Pandorei • rei 
12,00 Dincolo de stadiOn -

20,30 Documentar . 
21,00 Dintre sute de ziare 
22.00R-Tele7 
22,45 Derrlck- ep. 90 
O,OOŞtiri 

noapte 23,25 Soldatul necunos- Feyenoord Rotterdam Newman 
tel. -

23,30 Prea aproape "'i cut- ep. 1 23,30 Chestiunea zilei ~ · 0,40 Dragoste·•J putere .. 
T O, 15 NoctUm~ T 

13,30 Oocunenfar • ret 
t4,00 Medici la; datorie -·f:ip. 

prea departe de tară O, 15 Magazin sportiv: Uga rei. 
0,30 Lume'a dan~ului 0·25 "'!VM .. Mesager Campionilor 1,05 Surorile - s. ·~~00 Ştiri 
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[.);')!;~,Buda; 20,00 - 21,00 JOC 

, ~~LOR - cu Cătălin Ra~u şi CQdru 
L elean; 21,00 - 22,00 vt~. 

I IRJTUALA; 22,00 - 24,0.·0 F·.A· .~ .... · 
AY; 24,00- 1,00 LA CEAS D 
UESIH DELFINARIU • ; . ;. · . 
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ştiri la tecare sfert de or;1; 6,00 ~.7,00 RON~ . UZică populară cu dedlc~Jlif.~~9,~ 
OUL DE DIMINEAŢĂ. INFO PRO cu Dan ~~_ntdln suflet; 10,00 Ra~tl~ _c.f~cul(~ 
Apo!:>tol şi laura Călăceanu; 7,0.0 ~ 10,00 ~-.l .•. · .... O. O •••.• G·····r .. amof.on.; 12,00 Mae·z. d.e·z·l···l····.fâ··.······· .•.. 
PROFII PÂNĂ LA 10 cu Flavius Eşnican; ~olul yest; 13,00 Emisiune in Iim." 
10,00- 13,00 MIHAI cu NOI cu Mihai ~ermană; 14,00 Emislune~îr) Jim 
Oobrovolschi; 13,00 - 14,00 .. 13-14 cu agflfară; 15,00 Emisiune' iO' Urri 
ANDREI" cu Andrei GMaghe: 14,00 ·17,00 aarbă>•J6,00 Radio cocktail; 18,0 
ORAŞUL SUB LUPĂ cu Gatălio L.ăpu~; iJ~ţ de voie; 20,05 Câlăto~i,.-J . 
17,00- 19,00 STAR STATION _MIX ru Mihai • , fflea pOV&ftllor; 20,15 Autotil 

cu Căi" Ghecxghe: 21,00- 22,00 PRO FM tiri.: 6,00; 7,55; 9,00; H,OO; 1~;5. Gu-eii 19,00-21,00 ASCULTA-ŢI MUZICA. ~· .. ··.·P ... -t.o .. c ..• k .• ; •. 21,00Curierul.de··.· .. o .. ·.' ... ".·~f-i? 
EXPLORER cu Niki Standu: 22,00-24,00 ~t.OO; 18,00; 20,00; 21,00; 2·1,~: :_.::.,:'"", 
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0,30 Ora H.- emisiune de 
confesit.ni . 

RADIO SEBIŞ· 
6,00 Deta,amentul de tre~ire; 8,00 
Cântă-mi liutare - muzică populară; 

9,00 Alo. tu ologii; 10·,00 Cafeaua de 
zece; 12,00 La porţile dorului - mu
zică popularâ; 13,00- Clubul Femlna; 
15,00 AstAzi te sărbătorim - muzică 

populară şi dedicaţii; 16,00 După 
patru; 18,00 Telefonul cu butoane; 
19,00 La mulţi anii - dedicaţil muzi
cale; 20,00 Nostalgic Top; 22,00 Top 
Disco Ring; 0,00 92,1 Insomnii;_ 2,.00 
Noctumă muzicală 

·. Secretarul de stat a precizat că,· .;~,~~:·:--
in cazul· pensionarilor pentru limită 
de virsUtcu vechime integralio
aesterea medie a pensiei" va fi de. 
57.686 lei, pentru cei cu vechime '-7..-.. .. 
incompletă va fi de 161.120 de lei, 
Iar pentru unnaşi această creştere · .l~--· '•:.: 

medie va fi de 54.892 lei .. __. 
Pensionarii incadra~ in gradul inm 
de invaliditate vor beneficia de o 
creştere medie a pensiei de. 
127.142 de IE!i, cei incadraţi ln 
gradul al doilea de invaliditate vor 
avea o a~tere medie de 106.138 · 
lei,. iar pensionarii eu Invaliditate de 
gradul al treilea Vor beneficia de o 
aestere medie a pensiei de 41.024 
lei. ' 

TVARAD 
· 7,00 Observator 

8,00 Ştiri TV A - rei. 
8,30 Poliţia 955 --rei. 
9,50 Anunţuri ' · 
10,00 Ştiri 
10,10 Colivia de aur
ep. 49. 
11,00 PS\ Factor • epo 
43 
12,00 Baywatc:lt Nlghts 
-ep.23 · 
12,59 Decennium. ····· .• , 
13,00 Stirile amiezi 
13,15 Pretender- ep. 34 
14,00 Deceptii- ep. 18 
15,00 Ll~z Maria_· ep. 
157, 158 
16,59 Decennium 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Emisiunea în lltnba 
bUlgarii • 
18,20 Anunţuri 
18,30 Stiri TV A 
19,00 Observator 
20,00 Club T 
21,20 Anunturi 
21 ,30 Ştiri -'rei. 
22,00 Observator 
ln continuare programul 
este identic cu cel' al 
Antenei 1. 

---· 

TV INlllRSAT · 
8,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lntersat Music" 
9,30 Povestea studt:no-
tului Mark -film, rei. · 
11,00 Stirile lntersat 
11,30 Dulce ispită - s. 
12,15 Obiectiv economic 
12,30 Weekend-ul lui· 
Osterman -film, ref. 
14,00 Aradul prin gaura 
cheii - rei.-
) 5,30· Emislune In (b. 
sârtlă · ·· ' 
16,00 1stea1a -film 
17,30 Underdog Show
desene animate 
18,00 Deşertul vorbeşte 
18,25 Comorile lumH 
18,45 Ştirile lntersat ~ 
19,20 Dulcolspltă- s. 
20,05 Mistere, fanitece 
şi miracole - s. , 
2:0,30 Aromânll la el 
acasă - partea 1 
21,30 Provocarea 
naturii- s. 
22,00 Matlneul de ta 
miezul nopţii - film 
23,30 Ştirile lnters!lf: -,.; · 

· 0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

••-. 

: -_._::--; 

·_. ·--·-~: 

HBO 
10,00 Trauma - drami,
SUA, 1997 
12,00 Ingerii 'i echipa 
de fotbal - dramă, SUA, 
1997 
13,30 Meciul secolului -
d, a. SUA, 1996 
15,00 Războinicii stetari 
·d.a. 
15,30 Din junglă In 
junglă - comed. SUA, 
1997 
17,15 Ape ostlte 
dramă, SUA, 1997, ou . 

ATOMICTV 
7,00 Seleclor 
10,25 Reactor- rei. 
10,30 Cinematomic- rei. · 
11,00 Atomix cu Tudor -·· 
rei. . ,. 

· 14;00 lhteracttv 
15,55 Reador- ~~le Zilei 

·t 

Rutger Hauer, Martln 
Sheen 
18,45 Allen: Renatierea · · · 
- SF SUA, 1997, cu 
Sigoumey Weaver 
20,30 Steaua Nordului· 
acţiune SUA, 1995, cu 
James Caan, Christo
pher Lambert · 
22,00 Stargate- s. 

· 22,45 Pasiune ascunsi .. 
- dramă, SUA, 1996 cu 

· Maria Conchita Alonso -

0,30 Glorie '' onoare -
_dramă, SUA, 1997 

. 16,00Rockada-raf .. 
17,00 Selector • riluzicll 
non-stop pe toate gUsturile 
19,00 Atomix cu Mircea 
21.55 Reactor- stirile ziSei 
22.00 Alomic ca'te 
22,30 Cybemet 
23.00 Metropolis ,. 

· 0,00 Insomnia · 

_, 

... 

-·· . 

. . 

--~----



.. , 

. ---. 

.;;;' 

,, ;;;: 

-,:·~ 

-__ ~.' 

. · ... 

··": 

1 

r 

• 
1 

t i ,, 
î ..,-.,.<.< ,·,..- - .. ; 

,. 

• ·+ . 

Miercuri, 24 noiembrie t 999 POUTIC ADEVĂRUL - PaginaS 

"NU NE BUCURAM NICI DE GREVE, NICI 
DE MANIFESTATIIlE STUDENTEŞTI" 

: LIBERALII S-AU 
SPECIALIZAT LA 
'POIANAC.~RAŞOV Interviu eu Pavel Sârbu, prbn·vieepre~diote al PDSR Arad 

vicepreşedinte, mi,cărila 
sociale se intensifică. 

Muncitorii fac greve, 
blochează drumurile, iar 
studenţii nu niai vor să 
înveţe. 

- In primul rând, nu este 
adevărat că studentii nu vor 
să înveţe. Nu mai pot să 
invete in asemenea conditii. 
Sunt duşi in mod repetat cu 
,preşul", li se oferă vorbe 
goale in loc de ajutor real. 

Faptul că profesorii s-au aliat 
cu ei demonstrează clar că 
invătământul românesc a 
ajuns la un punct critic. Din 
păcate, guvernan~i uită sau 
se fac că uită ce înseamnă 
revoltele studentilor. Pe ce se 
bazeaza? Pe forţa de repre
siune a statului? 

-Chiar a,a, se poate 
baza statul pe forţa sa de 
represiune, acum când se 
implinesc zece ani da la 
revoluţie? 

- Nu pun mâna in foc, dar 
aceşti guvernanţi ar trebui să 
găndească de zece ori inainte 
OO.:a pune in mişcare forţa de 
represiune. 

- Şi mi,cările munci
tora'tl cum le vedeti? Bata 
vânt da alegeri anticopate? 

- Să nu creadă cineva că 
PDSR-ul se bucură de valul 
de miscări sociale. Nu ne 
bucurăm nici de greve, nici de 

DE CE TAC SOCIALIŞTII? 
Nici nea inceput încă iarna şi mişcările sociale care au loc in 

tară devin din ce în ce mai violente. La lasi, muncitorii au atacat 
din nou Prefectura si chiar dacă nu au fost decât ciocniri minore 
cu jandarmii, e grav' că s-a ajuns aici. Dar ce este şi mai grav, e 
ceea ce s-a strigat acolo in faţa Prefecturii din laşi .. PCR, PCR", 
~i "Trăiască Ceau~escu". Oare chiar doresc acei oameni o 
revenire la Comunism? ~Mă indoiesc. Dar in disperare de cauză 
ei apelează la lozinci extre"me care doar •. doar ii vor trezi pe 
actualii guvernanti la realitate. Asa nu se mai poate. 

Paradoxul apare insă.din 'altă parte. Există, din partea 
maselor o orientare clară de stânga. oamenii caută salvarea la 
social democrati. Cine profită din plin de acest lucru? PDSR-ul! 
Zvonurile spun 'că in Mol<;lova, liderul PDSR Ion lliescu atinge 
nişte cote de popularitate greu de imaginat 70-80%. Dar oare 
chiar numai PDSR-ul e de stânga? De ce tac socialiştii? După 
alegerile din '99 când n-a mai intrat in Parlament.- PSM-ullui Ilie 
Verdeţ a cam dispărut din politica românească. Iar aici nu mă 

la conferinţele de presă ţinute cu regularitate de filialele 
1 ale partidului, 'i!ă refer la pozi~i concrete care să le aducă 

si noi membri. PS-ui condus de Tudor Mohora, caută sai
intr-o fuziunea cu PSDR. pas care in opinia mea nu e 

unul fericit. Tn condi~ile in care mişcarea socialistă în România e 
ca şi inexistenţăt ar putea-să încerce să facă ceva s-o·revi
goreze nu să dea bir cu fugi~i. De PSM ce să mai vorbim? Tace, 
tace şi iai tace. Nu mai au putere să facă politică? Dacă liderul 

a obosit ar treoui să facă ceva schimbari la vârf. Oricum mi 
se pare paradoxal că in România se 

manifestările studenţeşti, pen
tru că toate acestea nu fac 
decât să marcheze un ,hia
tus" in func~onarea societă~i 
romanesti. Din păcate, 
această societate a fost dusă 
la pragul insuportabilului din 
cauza proastei guvernări. 

· -Totuşi, alegerile antici
pate implică o sumedenie 
de complicaţii, inregistrân
du-se o stagnare a acti
vităţii Instituţiilor funda
_mentale ale statului. 

- Nu cumva vă temeţi că 
anul viitor puterea va face 
obişnuitele "artificii'', adică 
un pic de relaxare fiscală, 
nişte subvenţii pe Ici, pe 
colo, ni,te măriri de salarii 
'i pensii, menita să demon
streze că perioada de 
tranziţie s-a incheiat 'i 
incepe să ne meargă mai 
bine? 

Preş• dintele organiza
ţiei municipala a PNL, 
Lucian f·alcu, a relatat ieri, 
la co.tfr.rlnţa de presă, 
daspro; s.eminarul pe tema 
da cau panie electorală 
desfă'lu.-al recent la Poiana 
Braşov. ft.:b "indrumareau 
prim-vic•· ~-ra,edi ntelu i 
Valeriu Sto.ca, -a deputatel 
Mona MUscă şi a altor frun
tafi liberali, au particirnt la 
seminar reprezenh· nţi ai 
tuturor municipiilor reşe· 
dinţă de judeţ. Participanţii 
au fost instruiţi in domeniul 
tehnicilor da. campania 
electorală. 

- Decât acest regres con
tinuu, tot mai bună e 
stagnarea. PDSR-ul nu ar 
avea nici un interes să· fie 
acum alegeri anticipate. Orice 
partid din opoziţie preferă ca 
puterea să se uzeze cât mai 
mult. Noi însă nu facem cal
cule meschine, ci ne gândim 
in prlmu 1 rând la populatia 
adusă in pragul colapsului. ' 

- Asemenea ..artificii", cum 
le spuneţi, sunt posibile. 
Numai că popula~a trebuie să 
inţeleagă că dacă se lasă 
păcălită, după alegeri va avea 
de plătit o notă supraincăr
cată. Cred că românii nu mai 
pot fi păcăli~ cu aşa ceva, aşa 
cum nu au mai putut fi păcăliţi 
acum zece ani, când 
Ceauşescu a stri~at de la bal
con că va mări pensiile cu 
200 de ,lei ... 

A consemnat, 
SIMIOn TODOCA 

• Primarul Valentin Paul 
Neamţ ne-a prezentat pro
gramul manifestărilor 

ACUM., ORI NICIODATA! 
(Urmare din pagina 1) 
Politicienii n~tri au venit in faţa poporului 

cu ... Relorrna-n vârf de băţ. Aşa a 'i rămas refor
ma: in vârful băţului si nimeni n-a mai rew;it s-o 
coboare pe pământ. rn '96, cei care ne promiteau 
schimbarea au venit şi ei cu morala-n vârf de 
băţ. Ce-a mai rămas din morală după 1rei ani de 
corupţie, jaf 'i hoţii la ~rumul mare ştie toată 
lumea. Retonna a alunecat zilnic ~i hotărât de la 
at!um spre nil·lodabt. Morala creştin-democra
tă s-a maculat iremediabil. Mai există pe ici, pe 
colo eate un politician cinstit căruia i se poate 
alătura atributul de moral. Dar ace,tia sunt atât 
de rari încât fapb.JI aproape că nu mai are nici o 
importantă. · · · 

l'lik•..;m,tă nu s-a impuS insă mereu in faţa 
lui B(>uin. Să luăm, de pildă, interesele perso-
nale sau de partid. Vom constata că in acest caz 
aeum a câştigat detaşat competiţia. Clasa 
politică românească (iarăşi fac precizarea, cu 
mici excepţii) a profitat ~in plin de poziţia sa 
privilegiată. Maşini ultimul răcnet, vile ultra
luxoase, bani in conturi şi câte alte bogă~i s-au_ 
polarizat in curţile !fi seifurile politicienilor noştrL 
Ac"''tia 'tiu prea bine provarbul românesc bare 
Dend până.! <-alei. Pentru că nu se 'tie dacă 
mai apucă un alt mandat, politicianul român, cel 
mai adesea sărac, nu scapă prilejul Să-şi pună ta 
ciorap bani albi pentru zile negre. Că banii sunt 
negri nu e nici o problemă. Se spală ei ca să nu 
mâl]iească mâinilj! care-i poartă. . 

asta~ nlclodaiă este pe primul loc in gindirea 'i practica politică românească. • · 
·~·\••um. ori .ni••lodată" a fost exprimat 

adeseori de la înălţimea diverselor amvonuri şi 
catedre. Ce s-a ales din sintagma cu pricina o 
'Ilie tot romlnul. 

lată că p...~ntru români s-a mai ivit un ac11111, 
ori nldoda '.ă. La Ankara, România a primit 
preşedinţia O. S. C, E. pentru anul 2001 fi va 
face parte din troica O. S. C. E. timp de tret ani, 
conform regle1'1entărilor Tn vigoare. Aceasta 
poate insemna o ocazie aproape fără precedent 
pentru R9ffiânia de a ieşi in lumea bună a diple> 
maţiei mondiale. Cei care minimalizează situa~a 
sunt incon,tienţi sau răuvoitori. România are 
'ansa de a fi in fruntea deciziilor majore ale 
politicii mondiale. Sau oricum, prin preajma lor, 
pentru că nu trebuie să fim naivi incăt să credem 
că noi vom face jocurile. Dar vom. fi in bucătăria 
unde se pregătesc culisele politicii mondiale. 
.-\.,·em noi u dlplonaaf.le pe lllăHara lotoulul 
eaJ"'P ne-a fusf ok>-rlt? Aceasta e marea pro
blemă 'i nu cele cinci milioane de dolari cât 
ne--ar costa pre'edinţia O.S.C.E., a~ cum ni'"? 
cărpănoşi din opoziţie sau din mass-media ar 
sugera poporului rom~n. Această tansă vato
rează cât ... viitor .JI României. 

"maraton" in perioada săr
bătorilor de iarnă, ţinând să 
precizeze că pregătirea 
acestora nu a afectat buge
tul local, sumele fiind 
obţinute din sponsorizări, 

. • Vicepre,adintela Liviu 
Bobar a vorbit pa scurt 
despre activitatea Consiliu
lui Local Municipal, consid
arând că fi prin contribuţia 
acestuia au fost adu\'i la 
Arad câţiva· investitori da 
marcă. 

• Am mai aflat că libe
ralii arădani au incaput deja 
reactivarea echipelor de 
voluntari pentru campanie 
electorală, 

S. TODOCA 

Politiea la fară 

LA CRAIVA, SE 
VOTEAZĂ OMUL 
· Comuna Craiva este situată 

la limita bihoreană a judeţului 
Arad. Primarul, Fiare Popa este 
PD-ist, cu toate că niai are doar 
un singur consilier din acelaşi 
partid ... Ceilalţi sunt ~suflare· 
amestecată" (vorba lui Neculce): 
d . PSM, doi PDSR, doi ApR. doi 
P~M, un PD, un PNL 
(Câmpeanu), un PNTCD, un 
PPNR si un indepencten\... 

l corisili8rii şi-au luat in~m
niza~a la zi (câte 525.000 lei 
lunar). Veterinarii, nu ... La 
alegerile generale din 1996, 
PDSR-ul a căştigat peste 60% 
din sutragii: Dar la ~locale· s-a 
votatomul. · 

. • Ceau~e~~.u" iar socialiştii n..au vo~ri sA intre in 

ŞE!tBfln POPESCU 

Jn ceea ce-i priveste, politicienii nottri au 
spus un da hotărât Pentru aeum. ln privinţa 
patriei iubite(""' zic ei toţi, fără excep~e de data 

Vom fi noi, românii, capabili să rostim un 
~um~ ori nlţlodată hotărât? Şi să nu ne 
oprim doar la rostire? Sau ne va pieri entuzias
mul <te moment - .cum ne-a pierit de atatea ori in 
istorie - şi vom aluneca mioritic· spre niciodată, 
dominaţl'de meschine interese individuale sau 
de partid? 

Oamenii se ocupă cu agrict.l
tura şi, in special, cu boiaua de 
aodei: in rest. dintre cele 4200 de 
hectare de pământ arabil, jumă
lale este părlog . .,Inainte aveam 
35 de tractoare care arau tot 
pământul. Astăzi, avem peste 
140 de tractoare in comună, 
cft!r nu se lucreazi nici jumă .. 
tate ... " -

. .... ·~:. 

,,, 
. ' .. . ·'·~: .. _;_;'·. ·-. . . 
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DORO SlnfiCI 

\ 

CETAŢE .. i 1 
'RE....-o._ ... A lloAQ.E~ 

1>AR uu ~ 'PRI=b%_, 

locuitorii din Craiva cer 
demiterea prefectului 
După câte puteţi citi in 

ziarul nostru de astăzi, comu
na Craiva se confruntă cu 
nenumărate probleme. Numai 
că, deşi ş~a anunţat de două 
ori venirea la Craiva, "prefec· 
tul Aradului n-a venit nicio-

. _ .. -.. 

.. ; : 

dată, In Franţa, există o lega 
. organică: dacă prefectul nu 
vina intr-o localitate de cal 
puţin două ori pe an, atunci 
asta demis," (Ioan Rusvid). 

. DORO SlnfiCI 
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Locuintele sunt o mare problemă, dar când cor.struirii unei noi case parohiale. Eu locuiesc respectării legilor pe teritoriul localită~i pe care o penal. După care l-am trecut la autofinanţare pe 
incalci legea sau o inţelegere făcută cu cineva, in apartament doar la sfâ~it de săptămână, conduce, nu acceptarea de lucruri pe care nu le post de zugrav, dar nu s-a prezentatla slujbă. 
numai pentru a locui, cu orice pret, într-un aparta- pentru că lucrez în altă localitate ~i nu merg în reprezintă. Datorită faptului câ se apropie alegerile Când a venit la mine cu problema apartamen-
ment care nu,ţi aparţine, lucrurile' capătă cu totul fiecare seară acasă. Răspunsul meu la soli- locale, este nevoie de propagandă electorală. Am tutui am încercat să-I ajut, dari-am pus în vedere 
an aspect. Asa este si cazul pe care dorim să vi-I citare a fost: probabil la vară 1999 sau primă- prezentat şi grefectului această problemă atunci că voi avea nevoie de acest apartament pentru 
relatăm, porrind de la o scrisoare primită pe. vară 2000 mă voi căsători (nu o pot face la când pe data da 23.09.1999 m-am prezentat per- cazarea unor spec[ali~ti şi el a fost de acord." 
adresa redactiei de la un tanăr din lo~litatea comandă) si nu sunt dispus să-I las." sonal pentru a-i relata întămplarea." PENTRU CA NU s-A PREZENTA'I' 
Archis. ' · · "PIDMARm. A SOLtcri'A'I' Scrisoarea se incheie cu: .,Doresc publi- " LA CHEMĂRI DIINTRA'I' ÎN 

"i.f:ID O FACE CEL MAl 'I'ARE" APARTDIENTUL ÎN NUMELE carea în ziarul .,Adevărul" a acestui episod." APARTAMEN'I'" 
lată ce ne relatează Baidoc Daniel, domiciliat PREIJ'nJLM!" Ceea ce am si făcut, dar am dorit să aflăm si cum 

în localitatea Archis, nr. 75 .• Sunt posesorul unui stau lucrurile 'ctin punctul de vedere al primarului Intre timp, casa parohială a fost demolată pe~-
apartament în' Archis,, apartament proprietate de Tn·urTna acestei discutii, dl. Baidoc' sustine că localitătii Archis si al preotului parohiei respective. tru a fi recons_bUită deoarece nu mal era locwb!la. 

preotUl a intervenit pe la 'diferite persoane P.,ntru "DDUA. • DOSARE' · PENALE PE NUMELE Pentru că preotul din local~ate nu avea unde să stat pentru care detin contract de inchiriere din 
data de 10.01 .1995: iar in luna mai 1999 mi s-a a-1 influenta. Una dintre acestea se pare că a fost LM BAIDOC DANIEL" locuiască, primarul l-a rugat pe dl. Baidoc să-i 

si primaru't comunei, dl. Valea Nicolae . .Am fost cedeze locuinţa in baza înţelegerii făcute. lnsă 
prelung~ contractul de inchiriere până în data de Chemat la Primărie si primarul mi-a solicitat aparfa- Primarul Archisului, dl. Nicolae Valea, a acesta nu s-a prezentat la numeroasele chemări 
8-05·2004 •. conform Ordonanţei de urgenţă nr. mentul in numele Preotului, iar răspunsul meu a acceptat să ne reiateze cum s-au întâmplat făcUte de Primărie .... Prin urmare am intrat tn 
4011999• cu privire la modificarea chiriei, contract fost similar cu cel dat preotului. La care primarul lucrurile de s-a ajuns in această situa~e .• Cred că locuinţă cu forţa, am adunat mobila şi am depozi-
cu nr. de inregistrare la Primăria Archiş nr. . . t obi' să 11 . · ar fi bine să începem cu începutul. Când am fost ră D D · 

1 
· · · 

12108.1999. Dar cel. cons<'derat<· .numa"rul unu" in m1-a spus «001 nu te pu em <ga - aş<, numa< tai-o în ultima carne . ar, ame n-a ven~ n<CI 
dacă tu · Iru - · tract. ales primar l-am găsit pe Daniel aici, ocupând - · · 00·1 - 1 t - dl · loca.litate fac legea. Adică legea este de partea vre<, pen ca a' con ». acum sa-S<<a m 'a ne re a eaza . pnmar. 

In continuare, lucrurile s-au prectpitat, după functia de referent cu taxele locale. Lipsind motivat · ,,..,; • GERm' IO MDdOANE CA 
celor mai tari din punct de vedere.profesk:>nal." 8 timp'de o lună de zile, munca de casier a lăsat-o mrn 

Asa isi începe dl. Baidoc scrisoarea, enu- cum ne poSvesteşte ~a a~oAO llftRA• a.. attcuiva. In acest timp, pe linie de stare civilă s,a SĂ MĂ LASE SĂ LOCUIESC ÎN 
merâ.id mai departe investiti,'ile făcute de el de la "AU PART V'\"".,. .• .. efectuat un control•i s~a depistatlipsa unui certffi.- AP'·-· .. EN'I"' ·-:: ... ..-.- f . 

l·ntrarea "<n poses<·e a apartamentului··. ,·ntroducerea . APAR'l'DIEN"nJL MEU" T ...,. 
1
...,. cat de nastere în alb, pe care în final l-am găsit 

telefonului, zugrăveli interioare, raşchetarea par- .In data de 16.09.1999, primarul, insotit de Inainte de'ptecarea lui Daniel în Franţa, pe masa 
Am luat legătura şi cu preotul ortodox Nicolae 

Ciocan, care ne-a relatat următoarele: ,.Am un 
copil de opt luni şi nu pot locui oriunde şi am cerut 
sprijinul primarului care mi-a oferit această 
locuintă. Cât despre faptul că el plăteste cheltu
ielile, nu e adevărat, ele fiind suportate de paro
hie. . . 

chelului si paluxare, oovoare, draperii, mobilă in preot şi de al~ câ~va cetăţeni, sparg uşa de la ·mea si cu semnătura Primăriei pe el. Anul următor 
una din camere etc. apartament, intră înăuntru, schimbă incuietoarea un a~ certificat a fost scos din teanc si nu s-a mai 

"AM CEDAT APARTDIEN'I'UL LA de la uşă, smulg mobila de bucătărie de pe pere~. găsit niciodată .. Anul acesta au dispărut certifi-
CEREREA PRIMĂRIEI" distrugând pere~i de la bucătărie, draperiile de la cetele 49 si 50 si in urma acestei ultime întâmplări 

Pentru câ apartamentul cu pricina făcea parte geamuri, unde, de asemenea. au distrus pere~i. dlui Baidoe i s-a întocm~ dosar penal, dar cumva, 
din locuintele de serviciu ale Primăriei, condu- Au adunat toate lucrurile din apartament, iar în nu stiu cum, a scos-o la capăt." . . 
cerea locaiită~i Archiş 1-a rugat pe dl. Baidoc să locul lor preotul şi-a adus lucrurile sale şi s-a insta- , 'Acesta a fost primul moment in care prfmarul 
cazeze un grup de specialişU veni~ in comună lat în apartament. Men~onez câ eu nu pot intra in Valea s-a indoit de buna-credintă a lui Daniel, cum 
pentru măsurarea terenului arabil, conform Legii apartament, desi sunt posesorul contractului de TI spunea el. Dar .pentru că ~neam la el şi şUam câ 
1811991. inchiriere şi pentru care am plătit chiria conform are probleme familiale, n-am putut să-I dau afară. 

"Din luna martie 1997 până in luna noiem- chitantelor nr. 30/5.1.1999, 648/12.07.1999, Şi rău am făcut." • _ · 
brie 1997 au locuit în apartamentul meu, eu 73512i 09·1999· ?36/28.09. 1Ş99 "DELAPIDARE DE DOUA MILIUANE" 
plătind toale cheltuielile de î_ntreţinere: apă, ~1 D1 FA~ PLANGERE NU_ s-A - Acesta a fost primul pas şi până la al doilea 
energie electrică, telefon ~i lenjeria de pat fiind INCEPm' URMARIREA PENALA" rra mai fost mun .• Daniel se ocupa şi de încasările 
a mea personală. Menţionez că primăria nu .in data de 21.09.1999, am depus o plângere la păsunat. Desi mi-a spus că a adunat taxele, 
mi-a decontat nimic pentru cazare. De aseme- la Parchetul lneu pentru rezolvarea ac6stei situ- banii nu erau niCăieri. 1 s-a făcut casa- apărând cu 
nea, Pi'imăria are alt apartament de serviciu aţii, iar Parchetul mi-a dat următorul.răspuns: un minus de 2 milioane de lei. Fată de mine n-a 
compus din trei camere, bucătărie !ii hol. In neinceperea urmăririi. p·enale pentru că vrut~ recunoască, am făcut un referat şi iri urma 
luna martie 1999, preotul ortodox Ciocan lip~tefapta.· acestuia au ven~ de la Consiliul Judeţean şi au 
Nicolae îmi soli cită apartamentul pentru a-1 Consider că un primar trebuie să vegheze verificat. S-a dovedit că într-adevăr a luat din bani, 
lăsa să locuiască in el pe perioada demolării ~i bunul mers al lucrurilor in comună, şi asupra motiv pentru care i s-a intocmit al doilea dosar 

·easrR 
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Pe lângă asta, tatăl său mi'a cerut .ruma de. 1 O 
milioane ca să mă lase să locuiesc în apartament 
De asemenea, când m-am întâlnit cu el la lneu şi 
l-am întrebat de ce nu a venit să vorbească cu 
mine sau cu primarul, mi-a spus vefde-n faţă, că 
nu a vrut. Eu ce mai pot spu~?" 
. ' ÎN LOC DE CONCLUZD 

cam asa stau lucrurile în cazul locuintei dispu
tate de cele două părţi. Intr-un fel, Baidoc Daniel 
are dreptate, intrucât la contractul de închiriere nu 
a fost atasată o clauză, mergându-se pe 
intelegerea 'verbală pe care nu o poate dovedi 
nirTieni. ' 

Oricum, legea are ... ultimul cuvânt. 

· SORJI'Iff AHBIWŞ 
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lA CRAIVA N-AU FOST liCHIDA TE. CAP-URI lEI 
e Deoarece Primăria din Cralva n-a preluat nici pAnă astăzi arhiva 

fostelor CAP•uri, acestea sunt func~onale din punct de vedere juridic !(li 
astăzi... eln toată România mai există doar câteva cazuri asemănătoare 
e Cu toate acestea, patrimoniul CAP·urilor nu mai există ... 

. şi de părintele Petru Trânc (fOst vărală. Ioan Rusvld. fostul 

O poveste incredibilă 
.,Au fost odată, ca nicio .. 

' diti, ctnct CAP-uri In comuna 
Cralva. CAP-uri care m~i 
dilnula •' astitl. •. :. Aşa 1~1 
tncepe povestea Inginerul Ioan 
Rusvld - iost preşedinte de CAP 
91 lost pta~edlnte de comisie de 
lk:hldare a acestuia - sustlnut th 
egală măsură de primaru't Flore 
Popa. <le secretarul Nlt:otae !>ele 

primar}. · preşedinte de comisie pentru 
La Cralva nl.J s-au lichidat lichidarea CAP-ului este si licentlc 

CAP-urile .. Cinci la humăr, atin drept: ~N-am cum Să sem~ 
deoarece Comisia de lichidare nez pentru furturi. Am sesizat 
numită prin ordinul prefect~lui a Prafoclura, Pollpa, Finanţele '' 
fost alungata de un numar de Procuratura. ce să fac mai 
cooperatori. Oupă această mult? Să semnez tl sa-mi 
.măs~ril" cât se poate de 11 1 ela nere utila? Nu 
anarhtcă. ceea ce-~ urmat pot·~~m 0 g 
ITizeaiă absurdul: .In 1990, când 
111 văzut că se sparge treaba, !\Şa stAnd lucrurlle, pNmarul 
dată al fost conductor Flora Popa face doat atâta căi 
(Căruţa') ta CAP, al rămaa Cit mai poate: .Semnez d.osare dt 
doi cai, cu o căruţ/1 '' cu pensii ca ... primarul. Evodent, 
hllmurile aeaeă. Pe gratis... nu poate lăsa agticuttorll fără 

O vacă $-a luat cu cinat mii pensii de cAP. 
datei. Dacă al plătll-o, al rămaa wt 

fără bani, iar dacă n•al p!MINI · l!llllog . .In 1998 - ne 
niCI astăzi, 111 rămas ~u vaca... povestesc oficfalliăţlle - 1n tt>ali 
Oile s-au luat la grămadA. 1\omllnia mal erau vteo zaca 

·Unul, Bllu ·cum n ttcem not•l cAP-uri nallchldate. Dintre 
luat paltu dintre cele mal Iru· cara cinci 111 Cralva .. .'. No 
nioase oi. Când a ajuns acasA 
cu ela, a văzut ck ... berbeci." oommenl.. 

DORU SlnACI 
F01'0: VIOREL MOSCfl 

Asta-i povestea de la Craiva: 
itotiedibilâ şi tilt se poeta deade-

NICI TELEFON, NICI APA CURENTA ... 

dup~ cereate. Copiii ştiu mai bine 
româneşte. pentru că me-rg la· 
şcoala din Chişlaca sau ta cea din 
Cralva, unde invată Tn limba 
romAnă. Măcar cei mici să albă 
parte de scoală. pentru că tatăl 
are doar două da se. ~N-am putut 
mai mull. Cădea zăpada şi nu 
puteam merge pAnă la ~coală. 
CAlă carte imi trebuie ma de• 
curc.· 

După Nlcolal Pecura, in 
Chtstaca ·s-au mal stablltt incă alte 
şapte familii de ucralnerti. In ge
neral, aceste familii sunt nurne· 
roase. cu căte şase. până ta nouă 
copii. ta şcoala din sat şlla gră
dlnlţi!. cei miel au lo!!l primiţi bine 
de copiii romAni. lnvăţăiOiii ne-eu 
apus ca au avut şi au caz.url de 
copil ucralnenl tnscnşt in clasa 1, 
dar eate nu stiu româneşte. 

· lnvăţarea limbii nu este o pro
blemă. Metoda cea mal simplă e 

Goniti de viata, grea de la cornuntairea orală. Din cei 30 de 
munte, uerninenli di~ Poienile de copii de te şcoala din Chlştaca, 
Sub Munte au inceput să mtgraze 26% sunt ucratnen~. 10% ţigent ŞI 
spre cămple, in căutarea unul trai re!llul români. 
irtal bun. Am men\kJnal tn paginile • ..l'utl!l!l..,.. ill 
ziarului nosttu că tn localitatea toate" 
Dud s-au stablltt taleva familii de Ultima familie de 
ut:tainahl. Cei din Potenlle de Sub ueralnent stabilitA te 
Munte au tras la Chlşleoa, 1181 ce Chişleca este familia 

· apa~ine de Cralva. Brotnel GevNiă şi vas!-
• DuDă Pecara inel alte ,._ Hne. El ...au mutat tn sat 
llami&iauvealtla~ea dtn 15 august şi aunt 

case de vânzare. ucra!nenil 
preferă Chtşleca. probabil pentru 
a fi toţi In acelasi toc. De fapt, . 
Chlslace esli) satul tn care casete 
se plătesc bine datorllâ ucraine· 
nllor. care"" r1dloot ~retu! ceseklt. 

Ucralnenil cumpara casele cu 
tot cu pămAntut detinut de propti· 
etar. Hec1arele de pământ nu se 
pli!tesc separal, el preţul pămlln· · 
tutui intrA in pteţul de vAni!llre a 
casei. 

Singura problemA a ucralne
nllor stabiliti la Chlştaca sunt 
locurile de muncă. Femaile nu-şi 
caută serviciU, ele sunt casnice 
pHn definiţie. Bărbaţii, In schimb, 
90nt tn cliiulal-ea unul loc de 
muncă. Nu lo\l Şi-eu Qăstt. un set
viciu. Dar el nu disparA. Ca să 
căşllge păin!HJ cea de toale lilete. 
pentru familie. nu ocolesc nici 
muntlle ocaztonale. 

, TIODORfl MATICft 

Foto: V. MCJSCA 

Primii ucrainenl stabiliti la mu~um~l de pasul făcut 
Chlşfaca eu fost cel din fanillla .Acolo-a munll, nu io 
Pecura. Nlcolai Peeuril a venll tn pn.a fac bucaftle. Alei 
zona Aradului cu un ottat, sA • •••, se faca porum
YIIdă cum se trAieşte prln pătţlle bul, grAut. Putem avea 
noastre .• N-am mat putul suferi da toale." La Poieni. 

· ' · Lotaliletea Cre iva este oenttu· de comună şo de instalare a telefoanelor. viaţa grea de-acolo. La Poieni • Vasillne nu avea vacă. In 
· , 11 1 g 1 ~ ă ch· 1 c 1 0 altă do· •~• a localnlcilot .ar fi lnlrtlduce· -· popula~e multă. Cit cuprlnzi cu schimb, aici poate s-o 

'""' ta sa e apar on toate: oş aca. orb . """' ·- ochii vezi doar dealuri. Au fost ţlhil. ntndcă are t:e să-I 
Ciunteşti, Mărăuş. ogoz, Sloinl!llti. Susag, Şlad, apel curente. Şi 'tn comună şi In celela~e sate se Inundatii multa, drumuri* wu dea de mâncare. Pentru 

' Tălmaci şi VătanL In patru din cele zece sate nu bea apă de la lantllna. Cel care, totuşi. au apA de abi~l.r familia Brotnei vinzarea 
eXIStă niCi llrtnâ de tetefot1:Loouihlfii din Tălmatl, la robinet au recurs la sistemul hidroforului. . Cămpla o1an1 0 alb!! p8n!peC- casei de ta Poieni a fOst 

..... 

:-·.· 

•· 

tlunteştl. Rogbz ~~ Vălani sunt in tmpbslbilitatea Primăria Cratva a depu~ un proiect de introducere b'VA familiei Pacura, care numArA o afacere. Pentru câ ta 
de a comunica cu alţii pe fîr. Primatul comunei, dl, a reţelei de apă, Iniţia! In trei localităţi: Craiva. opt membri. In urmA cu dOI ani, Chtşlaca au cumpArat 
Flort Popa. ne-a declarat tă a fi!iout demersuri Coroi, Chlşlaca. Comisia Tehnică de la Consiliul Nicolai l>ecura a venit, a vilzut, 1-a casa mal Ieftin şi le-au 
pentru tetelonizare la Bucureşti, la Fondul Rom/In Judeţean a aprobat loratea a patru puţuri pentru plăcut Chişlaca şi s'B mutat alei. mai ramas ceva banl 
de De-zvoltare. Un delegat al Fondului a venit la apă curentă. Lucrarea s-a stopat pentru că lntr-o casâ cu şase' camere, pe • Uaaiueroli •• Mlcuţut,ucralnean din claaa 1 
faţa locului să eonsta[e situa~a ~1 deocamdată Primăria Cralv!i h4 a. pFimtt in 1999 nici un leu care a cumpărat-o cu 23 d~ mi- .lll!omt ""1-U'!I buchlse,te literale abecedarutui. 
locuitorii satelor amintite sunt in asteptare. In pentru ir!Vestl\!1. !Ioane de lei pe atunci, tn trai rate. cale In pHma ti. de .•1 nu •li• 

l:a~şt:ep~t:a:re:de:::a:pr:o:ba:r:e~·d:e:te:·:te:lo:n:m:a:ffi::ş:i~ul:~·:rnx:·~::::::::::::::::::::::::::::·~T=·~M~.~~R:omâ~. 2!n!eş~~~a~in~vă~\~~t~~2de~cănd~~~~CU~~roe~ta~că~~şl:m~a~lte~~b~o~ab~ă~~~~~::::::~~~ 

Deoarece statul romin nu •a intabulat tn CF 

Cottollhil Criva ati! un dispen
sat căt se poate de modem. det 
rHlre decăl ui1 singur medk:. Dr. 
Silviu Constantin Netea ne 
dectatil: .N-am spor de circi 
gtaa (cohfl>rm. HG 31211999). 

mergea ta Arge~ şi la Tulcea, iocalllăţi ale comunei sunt 

bicicleta. Detl s.., 
$t:os la concurs poslut pentru 
Intii un medic, nlmel)t nu s•" 
ptetentat. Nu lllu de ce, c~ 
atât mal muti cu cât dispeh· 
sătul este amehiliatla cclft 

~ba. toaiâ iarna. 

--·- ·-~ 

O BIBLIOTECĂ CU 
34.000 DE CARTI 

- bujti aceeA plil!l (1\1 lliii ii\IJjtlllli 
iililiut 

: 

t:loamna Vlorlca Torilodai'l 
eille profesor cu specializarea 
!Storfe-fitosofle. Ea este bibliole--

· car in Pancilta d~ peste 26 de 
!lnt. O blbliotet:!l mare. cu două 
sllti de lecturA şi eu un pa\riiTlOÎiil! 
dl! 34.000 de căi\l.lunar 1.100-
1.200 de dllibri trecv~ il~' 
blioleca. Vara •In nîai puţlriL 
55% din iJIIentil bibliotecii din 
PAtlcOta sunt elevi. l"arado~ilf, 
neşlla vtn mat far Tn ttmplll 
fiiililhlel• 9baltilla Vtetteil t' 119 

. ·-·" ..... ..,,_ 

tilărturtsea: Jn generat el citiSe 
aoat li8 h se h!comandă de lil 
'EO.t.1. t«at 1ier ;t cărţt "'oare 
ile samllâ l:ltiifrii sau ceva 1n 
genul ildilla, Eu lit lftOitlilllll 
ifl alilierii .• .'. 

Acum 1111 Bfl S'ii\1 • Cllill 
ne; il!! ia iiibttoteca Jtodeţeartă dili 
Arad. Abonamente ta ziare '' 
felliSte nu se mai fat: penllu 61-
btltlteeil. Ptei>abil dlil Rpsa !li-

•···. :. , O. INLiftH 

' -~-

La marg_inea Aradului, uri ciobăna' 
l!ti>IJIIt tn "bolă" aupraveghaată atent 
un citii ife oi. Intrăm in vorbă. 

fost ta Sibiu. Şi oire astea or fost la Sibiu 
si IIm vena cu ele. · . 

· - Stai "'"' tU eUl toata hitila't 
RhiJunda hon,alant la !date intte' tr------'------~ 
llărlle, de parcă un lntervtu lir 11 ee•• 
bb .. hllil pilhlhl el. . · 

~Cite ollil, bltâtllla? 
. . ~ Cinci sute. da' nu-s ahi mi!ll!. 1! ~~ 
slă~utul din Ataâti' Nou. Mai ali! ~apte 
sute. ~â·s ih cârd(J' ~taia~. In catdu· a%li! 
am şi io <iouăteci ate mele. 

· ~ ilil de•alcl, dln Aralt'# · 
• ls din Maralnu'. 
"'tit ilili illf 
"'11 ani. . 
"'h liAntUft! ef(jfoifi'' . .· -
'- Bll cum ilili gatat i:ia§d lî 8jlfl, Ain 

' . ~-

-·--.. "". 

· . ...;. 

'• ~·-· ... " .. ' 

•. 

'· 

: ~--

·- Nu tt\ai pl§i;, eli A1ij)dhu' Imi âllli 
istazuli. 

* cum te pilite,~ stij)Anbl'f · 
•• · ~ Opt sute de mii 'i ~geri. 

· -Şi mâncat~? 
-Ala-i ae stiut. , 
- otmtneaţâ 1t1 ea a~ ~lt:u llire? 

. :.. ba· is pă câmp Şi ziua şi"noaptee .. 
- ~~ unile dormi? • · . 

. "te.ea, aci. Am Şubil ~~ tlilrm_blri~. · ·· 
. - $1 cu mAricariă culn tacrt : 

- fini aildce stăpAit\f tu maŞinA. '11~8 
fn ~i!t:attrZlla mine. ·? 

" E;>tlliWI\tnfiil~ 
· "" rs rtilltţumrt. 

_·,-,< 

'· 1 V · •. 

___ ;;:ra._- -')?"")! 
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Trinity Industrias, lnc. 

ACI"iT DOCUMENT ESTE IMI'ORl'AN:t ŞI NECESiTĂ ATENTIA 
DUMNEAVOASTRĂ IMEI>IATĂ. Dacă ~veţi neclarităţi asupra modului 
în care trebuie să procedati puteţi să vă consultati agentul de valori 
rnohiliare. avocatul. contabilul sau orice alt consultant 11nanciar autotizat 
wnfonn Legii Valorilor Mobiliarc nr. 52/1994 . 

Trinito~ră~!!~~~!~!~~' lnc. 
Astra Vagoane Arad S'.A. 

Dl!c~ v-ati vândut sau transfcnll toate acţiurtlle Aslra Vagoarte Atad S.A. 11t 

trebui s~ transmiteţi imediat ac<'St document ctirnpărălorului. persoanei cilteilli 
le-aţi transferat agentului de valori mobiliarc, băncii sau altui agent prin care 
S"a realizat transferul sau·vân1.area. ' 

aflate in circulaţie şi care nu sunt deţinute de Trinity 
Industries, Inc., la preţul de 17 50 lei/acţiune 

Allf\1 AMRO Sccurlties (România) S.A., societate de valori rnobiliarc 
autorizată de Comisia Naţională de Valori Mobil iare. acţionează. în legătură 
cu Oferta. în exclusivitate în numele societăţii Trinily lndustrics. Inc. şi rtU 
Va 11 răspun?.ătoarc fată de nici un acţionar, client sau tertă parte pentru orice 
pierderi. revendicări sau pretenţii. , , 

Societatea 1'tinity ·lndu1tries, ·lnc. llctcjltă rellronsahilitatea penttu 
Informaţiile cnnţintlle fh ace'!- l'tmpct;t ,l, conform cunoştinJelur acesteia 
Clu!l.ndu-$1 tnate rnburile nmmahil necesare pentru a se aRÎSUrtt că a~;e!ltca 
IIUnt cortde); Informatia ctm!lnută ?ţ1 aCest document eMe în com.:on.l:tnţă cu 
realitatea şi nu omite niel un cletnent care: ar trutea afeGta importanla unur 
uemenea infurm3ţii. 

Oferta Puhlh;ă C!ltc fAcutA 11:9peet&nd res,lententările Comisiei Naţiooale 
a Valorilor Mohiliare (('NVM) ~i prevederile legii românt:. Oferta puhlică de 
Preluare 'i Prospt!(:tul au fnAt autori1..atc de CNVM conhnm 1\uturii'..otliei nr. 
276 din 17 nuiemhrie_IW9 fl Deciziei nr. 2551 din 17 nolemhric !IJ<)tJ . 

Oferta Publici~ de Preluare este ticută de Trinily lndustries. lnc. 
("Ofertantul~) csocietate pe acţiuni tnre[!:istr.ttă în Dcl:~warc, număr de 
tnreflli~trarc 7~-0225 040) rcntru ac!iunile Astra Vagoane Arad S.A .• 
C!c:x:ietate pe actiuni inreţistrală la Registrul Comerţului din Arad, num~r dt 
tnr~!!_istrare J/02/01/1990) f"Societateti.") care nu sunt dej:l delinutc de Trinity 
lndustries, lnc. Termenii 'i condiliile Ofertei Publice sunt prezentate in at:est 
document. 

Oferta PUblică este intermediată de ADN AMRO Se•:ttiilies <RomAnia) 
S.A., ('lntcrmediarul"), n sodclate de valori mohiliarc autori7.ată tic C'NVM ~ 
{autori7.alia ('NVM Nr. 6915/17.07.1997),lnregistrată ~.-a societ!!,te pe actiuni 
la Registrul Ct1merţului din Bucureşti, număr de inre~istrare J40/5()t}(}fi'J97. 
lntenncdiaru1 arc sediul central la Wfl'H - f2.2..c;, Bulevardul EJ~~pozitiei 21 

sect{)r 1, _ţJu .. ·ure,ti, Români!!. 

AlmJRI7 . .A'nA ACURilATĂ DE CĂTRE CNVM Nll CONST11111E 
(1.\RANTIE SAli IN VREUN ~'EL APRECIERE A CNVM ctl PRIVIRE 
!.A OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAli DEZAVANTAJELE, 
PROI·lTUL SAli RISCURILE PE CARE LH-AR PlrtliA PREi'.ENTA 
TRA!'7.AC"fiii.E DE INCIIEIAT PR!N ACCEPTAREA OFERTEI 
PIIULI<'E. AIITORIZAnA CER'nFICA NUMAI REOliLARITAlliA 
OFERTEI IN PRIVINTA EXIUENTfil.OR LEGII ŞI ALE NORMELOR 
AIJOPTA'ffi iN APLICAREA ACESTEIA .. 

n.n.: 1l< octombrie 1999 

Obiectul Ofertei J>ublicc 
Ofertantul dnreşte să achizilionezc aciiuni1e societăţii 'Astra va:'ţoane 

Aţtd S.A. emise in mod legal şi aflate in circulatie şi care nu 5\lnt dctinute 
deja de Trinty lndustries, Iru:., adică 22.+1-3.028 actiuni _nominative ordinare 
cu Valoare nrnlinală de 1.000 lei reprezentând J()l.f. din capitalul social ' 

Oferta este fâcut;1 irttcnncnii de mai jo.'t: 
pentru necare ac~iune A5tra Vagoane Arad S.A. 1750 Iti 
Fiecare ao,.1i<mar care acceptă ofert:l in ffi!xl Yalabil, va primi 1750 lei ·pe 

tiel:are actiune Astra Va.@.oarie Arad. Valoarea totală a ofertei va ti cg;dă cti 
num:lrul Jc actiuni ar:hit.ilionate Tnmul!il <::~ pre1u1 ofertei Ofert.mtul va plăti 

'el sumă de maximum 39.::!75.299.000 lei pentru :u:hizi~iunarea U!turor 
at"ţiunilor aOate tn cin.:ulaţie. 

Ofert:miul Î!:!i re;ervă dreptul de a ntări preţul ofertei in timpul perÎll.'tdei 
de desfăşurare a ofertei puNlce, cu condî!ia aprobării pn:alahilc a acestei 
.rttodiflcări de Către cNVM ţoi a it1fofmării ac:ţîonarilnr. ln ca1.ul unei creşteri 
a Jlft:!ului ofertei. tu!i at:!iun:ltil vur primi prc!ul m:'irit, inthlerent dacă au 
depus actiunile spre vânzare înainte sau după modificarea pretului. 

Pnţul de 1i>cbicloR pet>1n1 11CJi11ni1e Allra v.,.... ~ SA III - de 
2'7 .....,.brio 1999 a fOII de 1210 Ici 

l'tuflllll ~oeletliţlt . . · . . . · 
. Astra Vas,<l3nc S.A. este cel ri'lai rhate j:litdtfdtdt' th! tlilfteiiii rulant din 
România, fabrica fliitd foridală irl 1891 ,.b dertutitlrea de "hbrica de 
Vagoane şi Motoate John Wcitzer". In anul 1911 se tnnitiţea1.ă societatea 
Astra Vago .. ·ure Arad S.A., \.·ate preia bunurile fostei societăţi ptecum r;i cele 
ale societăţii "Mart.'l"- specializacă în rroductia,de .tutomnbite. 

De-a lungul timpului. Sodetatea a prodUs Ioconid:ite, vasoane de 
tran"port marfă. tractoare, automohile, tramvaie. atiria:ne, baloane 'i 
'c,'xnponcnte pentru industria aeron. .. ~tică. 

În ha7.a deciziei Fondului Proprietăţii de-Stat · aciionattil majoritar la <lcea 
vrcmt.• · in data de 3 septemhrie I<J9R, s-a iniţiat pro<:cdorn de diVizare a 
Societă!ii, în unim cărCÎa S·dU înfiinţat două ~ucictăti distincte: Astrn Vagoane 
Arad !:li Astra V:tţoane Călători. Detin.i.torii de actiuni ai societăţii in<~inte de 
divii'arc au primit, ca urmare a divi7.ării, acţiwii în cele dOuă noi sot:ietăti. 

astfel: pc baza raportului între . .._valorile capitalului soCial al <.:eloi- rluuă 
soci~tăţi. fiecare at1ÎOO."lt a pritnit, îţi Jocul cefor ~5 de acţiuni la sncictatea 
roamă. ~1 de actiuni l:t Astr.t Vag:0ane şi 4 acţiuni l3 Astra Călători. Din iulie 
1999, Trinity lndu~ries deţine 70o/r din capitalul 8-(X:ial al Astra Vago:mt: 
Af:-HI, in llfllla îndM"icrii (\mtr::tctului de Y.âril.atc~Cumpărart: cu fo"ondtll 
Proprietătii de Stat. 

ln prc1~ni: principalUl ohiect de activitate al !';Otietăţii- ti reprezinti 
· ·-.proiectarea; prnducerd şi comercializarea de material rulant, ce consiă mai 

it les din vat0:1nc de marfă, va~toane de metrou, utilaje spectf'tce transportului, 
cf:Jmponente şi ri~se de ilthi~h. 

StJCictatca produ<:t at!it pentru piată internă cât şi pentru cea e:\temă, unde 
tanercia1izea7.ă tnai ales vag:oane spedali7.ate pentru trailsport. În plu5, Astra 
""'""""Arod s.A. d!!tm• certlllcarea ,;".",ului calit!Jii ISO 9001. 

Contul de profit şi pierderi 
t91J7A ; I ... A 

tifri'iiC aile"etf-·
Pmfll hrut 

·- ±. ____ MIIludt ... ltl __ ji: -~lllarde Iti 
269 2.19" 

-·ti~~~~~ ~l-~-- ·· -~:n -· 
7.246 8.813. 

Î'nlfit f!t'l __ _ 
Cur!~ tit- schimb mediu CROI.:liSDJ 

t-

bilantul contabil 

1997,\ 1998;\ . 
Miliarde lei t Miliarde lei ·-· 

Acti\·e curesJI~ 
Acth·e flll.e 

Conturi de ~~st~ 
Total acth·c 

- - ,.-·---' -··-. :~ r-. ---)~!--

r .. ,. 
'total capihli1uri vmPfu 
Pn"·i1.ioane pentru risc.1lri şi dH!ItuleU 

. Tot ai dah;rii- -- - -

.j 
' 
L 
.i 

1 
l 
.L. -· 

[ - C. 

Contur~d_c_ ~~ul~it-<lft ~ _a..,~~~~-~re.· _____ .J. ___ ~ 
:•:cea~ capilaJ~_r! şi dulurii o-··-···· .. l 
runul mediu de ~himb fR{)~:tiSIJ) _ ·+
CUr!JUI de sdtimbb sfirşUul anull!i · - ~ fROI,:tlSDJ 

Informaţii de piaţă ' 

159 62 

429 2H 

. ;-c 

99! Il 

27 1~ 20 
3QO 201. 

3 i 1 
,• 429··-t 2.:ţ)l 

-i-·---"--·-
7.2~6 8.813 

s.io3 '10.951 

Grnlkul alăturat prezintă pretul de tnchidL'f"C la slărşitul fiecărei lutti 
pentru acţiunile Astra Vagoane Arnd in perioada februarie 1997. septembrie 
ICJ9':J. Ca urmare a deciziei Adunării Generale a Acţiunarilor, societatea Astra· 
Vagoane Arad S.A fav:lnd simbolul de trant.actionare ASV) a fost ~uspendată 
de la ttan7.ac)ionare tntrc_4 ~ptembrie 1998 si l2 [ebruarie l(}C)9. pentru a 
pennitt! dcru!area procedurii de ~i1Ji'7.are deScrisi: anterior. .. 

_"_ • ..._••-ASV 
--~~ 

20000 . ·---- . 
10000 
10000 
14000 
12000 

i 10000 
aooo 
6000 

""" "";;l 

)c . 

L---
.,......,. 7-Mâ,: 1.,. 

98 ·- 09". 
,.".,. 7-MaY.. , ..... , ..... , .... ~ ,....,. ., gl rrr 911 .. .. -

Informaţii despre Trinlty lndustrles, Ine. • Ofertantul 
DeoumU.. •ociditli TriUrlo<blrieoJoe 
Sediul~ al ooc1011i1 Stanmom p,.;..=.,":2$"'U"'.--,-.----l 

DaDa:s. Teus 7SOZ7 
Statdo Unile ale Amerioii 

-.,juridlcl Soci<tate pe •<!>mi 
~- ~----~~~ba~rid~.~~~~~oy_.~~~~.~.~ ... ==~----; 

T .c~ullnrt·,.mmii ~kiătii. 
,\md lnf!in!ă~ii 
('od flscal 
_Capii~~~~ se~~~ al ~ăJ!i 
N_tn_năn!llotaJ _de __!_!l_P~Ji __ 
Ac.:tiooarii sncietifii la dab 
~tuiaquot 

. 

40.1105.7SI_lo_la_de.IO-I~ 

!'ldo11\;tR" 

IR7.l 
j 7s.Olls 64o 
·1: ~--!j ~ilioan~ l~sp_~·-:~--- ~----.J.o __ .. 

'•·. 
. --

.. .j.. 21.085ln 4J.iri 
Mai muh de 2.\<i)~tMri ia. dăi~ ~ .lfnlirl~ ·,999 

Trinity lndustries,-lrtc. •e unul diR '--ei mai mari produdtpri de ţfrodU10e 
industriale pentru con."'trucţii şi transp(lrt din America de .Nonl ~i c~e tn . 
general re<:un .. lscut ca fiind liderul industriei din majoritatea pietelor sale de · 
desfacere~ Principalele produse ale Trirtity includ o gam3 largă ţie v::tgoane 
ci!.1emă şi vagoane de m:irfă, precum şi f'ăt1ile L'OillJXlDCnte aferente, v3.goane 
de marfă schcleta1e Şi barjc. haiU!o"trade pentru ;tUlostr:tdc şi pr<xtuse peniru 
!ti~urartta aut()străziior, heton ~ata-preparat şi agre~at. col).tainere suh presiune 
şi neprcsurizatc. f:!arnituri pentru condtH:te, 'n:mşc. vatve şi capete de 
c<mtainer. Triniiy mai dc~ine Şi o complrrie ~ leasing care (ifei! în leasinp. 
.a,_(,anc şi alte prOduse Trinity. 

Av:lrui !!ediul li'OI.:i:d in Dallas, Texas, "trinity ,pruduce şi T$i 
r.:omerciali1ează f'l"'.)(tusele atât pc pie~ele interne cât şi pc cete iiltemaţionaiC, 
Cnmp::.nia ari.' 7R de unităţi de pr<X1uctie C.:c- se intinll pc (1 supraf:t!ă rmductivă 

de pc!l!l!' 12 milioane m' in S11A, Mexic. Hrazilia ~i România. 
"frinity ctmtinuă să obtină hunc re:~u1tate prin îndeplinirea anţaj:uncn1ului · 

Juar cu privire la iD(lVatiik şi dclV(1ltarea produsdor sali!. folosind nictode 
· rnana~eri:dc.f'lltin t:ostisitoare $Î capitalizândU.:'Şi <.:rc'ştcrile ptin cxtintlerca pe 

ftlan intern şi prin :tchizitii'stra-lc~rice, pn:cum Astra Vaţo.."tne 1\r::td S.A.- un 
important producător tie material rul:mt din Arad. Dl. i'om Walla'-.C. 

..-Prc~t.."'<linte şi Diredor (leneral al firmei Trinity, dt..oţlara: "'Pic!cle 
internationale ne oferă din ce iri L'C mai multe oportunităţi de extindere a 
capabilităţilor no.tstrc, pmtru ca sj fim un fumi?.or de servicii de calitate 
pentru clicn(ii noşlrii. Achiziţia socictălii Astra este doa'r începutul pl:mului 
'nostru strategic pentru Europa care are in.vedere illlirirea pozitiei noastre de 
lider in diversele doriieRii 'le actiVitlfte." · 

---'A • w_., . .,._,_.,;-... --.. ',_ ·-~· .. i. 

·--· ~·- ' 

' ' 

/ 

; . .. 

J>lanurlle Ofertantului 
Strategia Trinity pentru dezvoltruu !lncietălii are la ha:t.a doi-ihta de A 

ti"ansfnnna Astra VagnA,ne Arad S.t'\. in cetitrul str.ttegic european al Or:upuldi 
Trinity şi producătorul ni". 1 de vapoane de marfă in Edropa. 

Trinily şi-a exprimat intentiile de a investi în decursul uirtlătorilor 5 ani 
48 milit13ne USD pentru redut.-erea datoriilor Socit!tă\ii, L:rearca capitalului 
cin:Uiant şi rc~liz:1rii dt: invc.-.tilii directe. {'a· rarte a planului de invt:stilii 
R$rcat L"U FPS, Ofertanul va realiza şi invcsti!iiiC nec.:e!'lare pentru protcqld. 
mediului, in concOnlantă- cu Pro[lramul de Confonnare la· Autdti~ia de 
Mediu şi Ohicctivele Jc mediu minim acceptate. 

('u o vastă experienţă intr-un mediu dt! tradi!ic in domeniul industrial '' 
al afaccriltw, pe care işi pwpunc s-n suprapună peste cundi!iilt: sreciliL~ ale 
ec{momiei româneşti, Trlnity unnărcştc să atingă hi'Yehll celei itlai _inRih! 
perfonnan1e. De asemenea,- un nhiectiv dedar.at al Trinity este de a deveni 
unul dintre cele mai atra1.1ive Jocuri de mund. Pentru asta, va unnări Creşlt:rea 
constantă a competentei şi fidelităţii angajatil(lr, iar nivCJul profesional al 
acestor; va li de dui"it St1-l atingă pc cel international. În mod con:!JPUttdlot1 

standardul soei~! va li aidoma ~:elui internaţional. 
In plu10, Trinity va implt:menta un prograJŢt detaliat de modemi7..Me Htt 

n fi benefic .atât penlru SociL>tate cât şi pentru zona Arad. 

nu rata Ofertei l'uhllee c 
Oferta Publică este considemlii· deschisă la data apari!iei prdspL.'Ctu.Htt"' 

publicat in cel pu!in un ziar de cin:uhttie naţională. Oferta c~te valabilă pe u 
perioadă ·de !.'i de zile, şi poate li prelungită doar cu avizul CNVM. Oferta 
publică de Preluare. este iil.>Vocabilă pe intre-aga ei durată. 

Om ruJ de depunere- spre vânzare a :iqiunilor va li 9:00- 11:00 in licean~ 
zi .lucrătoare cu exccJllia ultimei zile a of~rtei publke L-ârul orarul va fi 
9:00. 13:00. .• 

Acceptarea Ofertei şî Modalitatea de Plată 
Oferta puhlidi de Preluare se va derula cu folosirea exclusivA a sistemelnr

bursci de Valori BucUreşti. Subscri~rea ac~îunilnr _in cadrul' Ofertei PUblice se 
va putea efectua la sediul central al societăţii ABN AMRO Sec!)rities, precum· 
şi la sediile sale secundare aulori7.ate să fUnctioneze pc perioada ofertei şi 

localil.atc după cum unnează: 

• 1. Tunişoara, Str. Bocşci nr. 3, judeţul Timîş 
2. Arad. Calea A urei Vlaicu nr. 41-43 judeţul Arad _ 

Aqi(lnarii {\~tra Vagoane Ar:;d S.A. pot ac,-epl"a jn mod valabil Ofclta 
prin completarea, înainte de expirârea Ofertei, a fnnni:d3rului ~ a_cceptarc a 
ofenei puhlice la Pun~:telc de ColcL1:trc ale AUN AMRO ~curities sau la 
sediul oricărei sodetăti de valori rbobi!iare autori7.ate .. Subscrierea tm se 
pnate f:1ce prin procură. 

.Pc lângă completarea acc:stui fnntlular, actionari! Astia V~!!oane _Arad 
S.A vor trebui s..i prezinte, in origirtal, certificatul de acţionar sau e~trasullle 
L'Oilt de la Registrul Bursei de Valori Bucureşti, L"UStodc sau societatea de. 
valori mohiliarc, imprcun:i"cU uil document de identitate (buletin de idcncit."lte, 
J:mşapnrt) pentru a dovedi cit sunt proprleta'rii actiunilor vândut~. Dacă suntc!i 

aqiunar Aslr:t \":t!!oane Arad S.:\ ~i avc!i ncdaril~!i asupr;t modului în l."arc 
trebuie să pwcedaţi putet-i s.i vii consulia~i agentul de v4llori mobiliare. 
avocabll, contabilUl sau orice all coosoltanl: f'lll3lM:iar autorizat. ~plare ale 
Pro&Pectului de Ofertă Publică, a Pormularului de Acxqure sum dispooibile 
la punctele de· colectare ale ABN AMRO SccuJDcs ti la orice socidale .de 
valori tnobiliare autorizată. 

C'-plela= FOI'IDularului de ~ a Oredd l'1lblico de -
reprezint! pentru vlnzito< ...,..,..... dozării aqiuiJib' projlrii la ..,.r de 

OfertA prin inlamedlul Sociaăpi de Valori - - li det:i 

- orer~e;. iar pen1n1 ore.... ~ - -· r 1 de. 
c:Wilpira uele ao:ti11ni la Pn:tuf de Ofeni. Aqiooile pal fi-de.-

h! oric:e -- ........ de claia npirării Ofaa:i. ... ·- i ., 
f'et11rrll'.l7if okii."UOll'Otl.'fl• ,fcpll~l' 1n , "lJ"Îţinaf · <fl' .:JtrL' ~.'11: if.•fa(l' .1, ,fl' \;:dori 
Mohili:1rc umk a tl~.·pu:-. fl,nnul;uul tlf.• aL:ccptar~.·. 

Actiunile_ ~tcceptanţilnr ofertei publice vor fi plasate dUpa incheietţa: 
perioadei de suhsnierc intr-un ctmt ţrup spcciai deschi!l ih favoarea 
ln1ellllcdiarului. Oferta vft fi ~ecutată 'prin sistemul tehnic de tra07.acfklnate al 
Bursei de V al ori Bucureşti Şi dcc(mtată după 3 :r.ile lUcrătoare de 1~ dăta 
exocutării tran:r..acţiei - conform Rtjţulamentului nr. i()/3 dccemhrie t996 einift 
de rNVM- perioadă după care sumele reprezentînd t-ontrnvalnarea at.iiuniiOr 
vândutc pot ti ridkatc de la $(JCietatca de Valori Mohiliare prin care a fu.t 
plasat ordinul. Trinity lndustries, lnt.:. nu 'va li responsabilă pentru rrici· ui1 
comision de lr:tnZ."lL1ionare sau alte taxe şi L·omisioaqc plătite de aqionariî 
Astm Vagl1ane Ărjut S.A care se decid să dea Cur:s -acestei Oferte. ln .Wdd 
cort:~ur&ă_wr, ve"ititurile oblinute de citre ac~i actiortrui din d:n7ArH 
&cţiuOihll' vur fi ticte rle <LSL'f11cnca taxe sau Comisioane. . . 

Sursa şi nilifiillea foridurlhir 
(lfen:mtul are fnntlori proprii disponibile pentru comflăratea de actiuni 

Astm ''a~oane Arad S.A in suma <k ~.75iHX.Kl tTSO. SCriStl3rea de Garantie 
~is:1.de ABN AMRO Bank certifică existt.-nta ac.-estor fonduri. 

Alte informlltli ' ' · ' • .. ' · 
·TOate activităţile' legate de ţ.i"ezenta ufert.i. puhlică de r}reluare .-vor li 

derulate in conformitate cu pr~vedt:rilt: Legii nr. 5::!/1 QQ~ şi 3Jc 
Re~ulamentului CNVM nr. 16/1996. AHN AMRO Securitic!oi, in -... alîtate de·, 
Intennediar al Ofertei Puhtice, este e'<clusiv. r'ăspunzăror pentru derularea 
ofertei şi pt11tru respe~:tarea ttuimel<Jr C'dmisiei N:t!i{lnale a Y3lori(Hr 
Mobil iare. 

.1 ~· ..... 

lnierlnectiar Oferlanl 
ABN AMRO Securit ies CRonrllnlal S.A. Trini1y lnduSitiell; lllt. 

· .. 

>" 

, r 

·'. 



' .,. 
j 
,·:·· 

'•" 

. \. 

·.-- ,.;: . 

. ,..;._ 

.. 

.. -.-

.\• 

··r' ·,-

Miercuri, 24 noiembrie 1999 FEMINA ADEVĂRUL -Pagina& 

b '14•ffbd d~ii..a ftee te, .. ...,wht.. 
",.,.t« H .... ...r..e 14 '7cllft. tJde -.t -'" . 
- 1/u. rhwtN#frt •-.ue n•ldt Ud'J-- tl~U
t.«Vuee ~ tU ~. ~ ede -.t Uiti...,.. 

44Utle ~ ~ 114 ttertt•M ~· 
'li fMfllle t/e ~«111«hre _., ~~~· flt t/e 14 
e~e~ 4 ~ il!.'"'-4 'f'c•«e.~• (Ş_,. 
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~'îr.i;;';h.i~'-ti;a.~~tt Făcând u-si un aliat din natu
ll ~or- raleţe, Yves Saint Laurent a 

In fapt, aceasta a fost abordat. pentru această 
scânteia. Inspiratia. Colectia colecţie un stil down town, 
Variation de Yves Sai'nt elegant, de lux, cu nuante ela" 
Laurent, iiielinatii călfe euiori slce. Produsele unicat' si de 
neutre Şi nonconformism, a seri Yvell Saint Lau;ent, 
imbărcat femeia in taioare cu 
talia bine marcată de cordon prezente rn magazinele care Ti 
sau nl.i, cu tăietura adâncă a poartă numele şi in mag~
decolteului si cu umerii rotun- zinele Rive Gauche, sunt pur
jiţi. Pantalmiii drep~ cu pense, tate de femei din Europa, 
jachetele cu garnituri din Asia, Caaada, America de 
blană sintetică, fustele cloche Sud. Adusă in România prin 
cu sacouri cambrate, dimensi- Dumarex, colecţia Yves Saint 
unea medie a fustelor carac- Laurent a prilejuit momentul 
terizeaza linia stilului de vială. de relaxare absolută in finalul 
occidental contemporan, al unui spectacol de modă !ulmi
femeii moderne, active, tinere, nant. A fost "respira" -ul ele
degaja echilibru, eleganţă au' gant, discret şi parfumat de 
tenti.că in forme simple, după furtuna de pe scena 
dinamice, fluide şi funcţionale. Teatrului Naţional din laşi. 

.- Ce a văzut Cl!liriţa, 
văzut Pariaul! 

Colecţia prezentată de 
grupul de firme Sarrieri In 
România, pe scena Festiva
lului Internaţional de Modă de 
la laşi, a adus ţesături scumpe, 
brodarii complicate şi mane
thlne superbe. Colecţiile de 
lenjerie Intimă, Nina Rlcci, 
Cotlon Club, Lejaby, 1. IJ . 
Sattieri au Faust, prezentate 
sub semnul sfâtsitului de mile
niu. Cine ar fi crezut că tAnălll 
modistă, creatoare de pălării, 
Nina Rlcci, 'de origine din Italia 
'' stabilită la f>ari~. va ajunge 
sa realizeze rothii de seară, 
costume de scena şi lenjerie 
IntimA, de calitate, rafinati!, 
senzualA ... EvitAnd vlnillnul cu 
elect de hologramA, polystefUI 
argintiu şi nylonul traMpatent, 
care fac surpriza desuurilor 
sfârşitului de mileniu, colecţia 
Nina Ricci, in tonuri gri perle şi 
cyclamen, a ihcântat publicul 
ieşean. Nina Ricci Caprici, L'air 
!fu Temp, parfumurile lenjeriei 
intime pentru femeile sofisti
cate, misterioase, sunt doar 
câteva din acordurile peste 
timp între croi şi parfumul cor
pului, acorduri pe care le-em 
sim~t cu mata bucurie in doilf 
câteva ore de festival, in dul
cele târg alleşilor ... 

., Originalitate, 
aoneonformism, 

misterfiinte6genţă 
prin lealeia Dumar'eJ< 

Născută din firesc si nu din 
rigoare, eleganţa ' femeii 
Dumarex se oonstituie după o 
retetă folosită cu mare succes 
in' epocă intitulată vintage, cu 
alte 'cuvinte, amestec de stiluri. 
Tânăra creatoare a Casei 
Dumarex, Irina femauciuc, nu 
respectă regulile, se revoltă 

Super ofertă 
Liderul mondiaf in produse electrcx:asnice revine 
pentru cei care apreciază calitatea din 15 Noiembrie 
cu o nou~ ofertă senzaţională. Pentru fiecare maşină 
de spălat Whlrlpool model AWM 249 primeşti un 
cuptor cu microunde Whirlpool (AVM 504) gratuil 
(llra<1eriotki 1\ WM 249: 100tlrpt>, VÎIO?JI de rontrifugart' r<gfabilă" 
siiotem an~ifunare, oistem de cuntrul al balaru;u.lui. tratamente 
!-p«îale inclusiv programe de clalire pe bază de in31bilori. 

Vă llfleplăm IA IUA&Zinl!le: 
• 

Arad 

lrmllnn - Sir. Lucian 81"11", m. 2 . 
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impotriva kitch-urilor şi oomblnl! 
stiluH, detalii şi a!ltO!lllllll prow
Mltlilfe, mllnd o mutiA unitA, 
pentru lemei unice ... Femela 
Oumarex .este puternică, fără 
si! fie agresivă, fără ostentaţie, 
ce căuta să socheze, este non
conformistă ş_i originală." 
Femeile Dumarex sunt sofisti
cate, inteligente, au bine dez
voltat simţul estetic şi au putere 
de decizie imediată. Cu femeia 
Dumarex nu 'vei aştepta nicio
dată Intr -un magazin de lux si! 
se hotărască. Ea C1Jmpălă rochn 
lungi, rafinate, dar si pantaloni 
englezeşti din stele de lână, 
lungi, topuri bine cambrate, 
accesorii inedite si pelerine, 
şaluri, corsete şnurutte, pelerine 
tivite cu blană, mansoane circu· 
Iare. Am rămas plăcut impre
sionată de contrastele, de 
meianjurile de ţesături, forme şi 
culori pe care tAnăra şi talentata 
creatoare a_ reuştt si! le materia
lizeze in colecţia prezentată. 
Femeia Dumarex preferă să-si 
C1Jmpere un costum de calitate, 
din materiale scumpe şi fine, o 
dală la trei luni, decât o sută de 

Cînd vine 1ame atit tiziC1Ji, cit 
şi moralul sunt in bernă. Din 
fericire astăzi printr-o alimentatie 
adecvată, Un masaj bine tăcut'şi 
un mediu ambiant liniştitor pot 
face minuni, dîndu-ti energia 
care te va ajuta si! ajwigi C1J billll 
in vală. lată citeva trucuri pentru 
a te pune in formă: 

+ Destindeti atmosfera cu 
ajutorul mirosurilor stimulatoare 
şi revigorante ate uleiurilor pe 
bază de esenţe cltrice, rozmarin 
sau mentă. Este amestecul 
potrivit pentru •injectia de 
energ~· de care aveţi neVoie. 

+ lmbrăcaţi-vă lfl ofanj, 
culoarea care alături de galben 
şi roşu. dă senzaţia de dinamism 
şi bUC1Jrie. . 

+ Plecaţi d~ acasă tu Gel 
puţin un sfert de oră mai 
devreme ca si! aveţi timp si! citi~ 
ziarul preferat sorbindu-vă in 
linişte cafeaua sau_sucul de 
fructe. 

piese vestimentare fistichii, lip
sne de personalitate, in ton cu 
nebunia momentului. Culorile 
care le implică şi le fascinează 
sunt IJOmbina~ile de negru, alb 
şi gri, cu unele aooente de rtllpU 
(eternul joc rafinat tntnl ~u fi 
negrul), şi pe de altă parte, 
variaylle de nuanţe pornind de 
la verde, beige, greige şi tonuri 
de pământ. Transparenţa, vo
lumele gAndite la nivelul 
siluetelor, excelentele acorduri 
pe care manechinele proprii ale 
Casei Dumarex au defilat pe 
scena Teatrului Naţional din 
la,i, nu mă fac decât să mă u~ 
In jur, să mă regăsesc fără 
falsA modestie In femeia 
Oumarex, invălullll tn parfumuri 

fine şi de marcă: Chanel, 
Christian Dior, Gue~ain, Calvin 
Klein, Van Cleef & Arpels, 
Oscar de la Renta, Elizabeth 
Arden, Lagerfeld, Valentino ... 

T Femeia fatală ~ 
lei esti ele iaduiUI 
A. avut grijă de toate detali

ile. Un stil retro parizian, sofisti
cat, cu gulere înalte, montate, 

+ Aveţi ,grijă ca mediul in 
care lueraţi să fie unul cit mal 
plin de viaţă. Puneţi pe bitou un 
bonzal sau diverse alte flori par
fumate. 

+ Nu ignoraţi masa de ptllll'!, 
la' dletaticienii yă recomandă un 

mănuşi, şliţuri adânci. După ce 
a consacrat bărbatul In maxima 
lui splendoare, Cătlllin Bete
zatu a redescoperit femeia 
pentru a o feri apoi de privirile 
nacunOtltlllolilor ... lnvAiuitll in 
mister, femeia fatalA, aparge 
orica fel de convenţie, !şi meni
fastă puterea, seducţie '' fru
musetea prin croieli cambrete, 
pantaioni drep~ şi evaza~ de la 
nivelul gam_bei In jOI, In 
pliseuri. Folosindu-la ~u abili
tate de ferestrele iadului din 
costumul feminin al slârsitului 
de secol XN. Cătălin Botezatu 
a creat maneci strâmte pănă la 
nivelul încheieturii şi de acolo, 
le-a lăsat si! cadă in forme tri
unghiulare, transpansnte ... De 
la negru la crem-alb, auriu '' 
atginllu, la ttanB!>arenţe aibuiui 
absolut, a costumulul minssei 
mileniului, infăţişată pe scena 
ieşeană de top modelul Diana 
Pistalu (Mireasa ora,ului 
Munchen, prezentă pe podium 
pentru Feraud Givenchy, 
Leonard, Chacock), CAtălin 
Botezatu a realizat prin 
colectia Millennium un .total 
recaH-' al anilor 60, ingrijindu-se 
in mod egal de detalii, linie, 
croi. Femeia fatală a' lui Cătălin 
Bote~atu afi,eaZill un stil 
berot shock pentru rochi~e de 
seară, un stil in care totul este 
asociat maximei transparenţa . 
Cu un respect mascat pentru 
functionalitate, creatorul a 
realiZat un sincrOn perfect în 
prezentarea de patru pe cat 
walk. In 'Cătălin s-au întalnit 
prin această colecţie trei artişti 
perfecţionişti: designerul, 
coregrafut, tpeclllliltul In 
ac.cesorii... Lil Cttilln 
B'btezatu totul este pennis. 
.Singura regulă eate d lncelci 
rilgula". 

sandvis echilibrat. Un 9l<Bn'lplu 
ar fi tartina alcătuKă dinlr-<l foaie 
de salată si rondele de rosii 
drept gammilă pentru o bucăţiCă 
de ton sau de pui. Mai adăugaţi 
ia toate acestea un iaurt sau un 
fruct proaspăt ti nu veţi mal 
avea probleme Intreaga 2l. 

• Nu ignorati "microsiesta" 
la care apeleaza' to~ diplomaţii. 
Aceasta vă încarcă bateriile pen
tru mai muHe ore. După dejun, 
cind nivelul hormonilor este 
scAzut, aşezaţi-vă comod in 
fotoliu. Somnul va veni fălă să~ 
chemati. In orice caz. veti fi 
relaxată! ' 

+ Surmenajul poate fi 111(1&
părtat printr-un masaj bine făcut. 
Practicat de speciahşti masajul 
acţionează asupra umerilor, 
B!>atelui, coloanei vertebrale, a 
şOldurilor, braţelor, miinilor şi 
capului. Scopul? RaOObindirea 
vKalitălii. 

~~~!~~:!i!!J~!,!:iDmDii1 
CARNE TOCATĂ DE minute. Se topeşte intr-<:> oală edaugă o lingură de apă. 
VITĂ cu HREAN_ untul sau margarina, se presară Sepatat se bat albuşurile spumă 

Ingrediente: 750 g carne de cu. făină şi se prăjeşte. Se eu restul de zahăr. Se toarnă 
'Vită, 300 g ceapă, 300 g ţelină, dizolvă cu 3 dl. supă l'i lapte şi se spuma peste gă!benuşurl, 
300 g moroovi, 600 g cartofi, 2 1 fierbe amestecând ci>ntinuu. Se amestecând uşor in o;y;tinuare şi 
supă de camll de vită (se poate sărează, se piperează şi se se adaugă un pachet ele zahAr 

pregăti_-_ o~ din cuburi), 2 li=•ri de amestecă C1J 2 lingun de hraah. vanilat şi făina .. 
.,. · .". p•t · 1 1 t ~ · Intr-o tavă se pune o foaie de 

făină, 2,5 dllapte, 31inguri de unt a run)e u se osea ŞI se 
--~~ h ... ~- Se Mnie, se toarnă oompoziţia .; se 

sau margarină, 200 g hrean, 112 "''"""""' GU raan~ ,.",.as. · roace la toc potrivit. Cflnd -;;ste 
lingură de piitnJftO>I, sere, pt'""".· S<Joate carnea fiartă, ee aşază pe d vă Se •- ..- .._ gata. se răstoarnă in ta . 

Mod de pteparare: Sa 0 tavă impnaună C1J -atu .. ., bate frişca la care se adaugă cio-
, wrătă moroovii, telina, ceapa, !ierte. Se presară cu hraanul toleta rasă. Se umple foaia 

eartoili, hreanul. MOrcov;; şlţelina combinat cu pătrunjel. Se coaptă co crema de tiişcă. apoi· 
lie taie cuburi mici, ceapa se serveste C1J sosul de hrean. - incet se rulează. Se pnasară C1J 
IGacă mărunt, cartolii felii şi hre- ROL CU FRI~ zahAr pudrA şi 5e taie leffi .. · 
Anul se lada. Se pune supape Ingrediente: 125 g făină, - ;~· 

ioc in care se fierbe carnea la foc 125 g zahăr, 5 ouă, zahăr vani-1 ~--~~-9'-DfttMnftfft.,Uftttthlffll.-~~ jk>trivK cea. 20 de minute. Se lat, 300 g frişcă, 100 g ciocolată. 
idaugă cartofii, ţelina şi mo11Xl1iti, · Med de preparara: Sa 
Iar' după 10 minute de fiert>ere, · haoă bine gălbenuşurtle W100 

oeape, " !le 'lilefla !noA 20 de . 11 zlltlllir. In timpul ft~i .. j· • '"'1••••••• .. 
.. ,~·. 
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P~naiO- ADEVĂRUL 

1 deciorci boxvruiiOHEL 

1 

ret>re;ten,târtd clubul Mo!orut 
Lazăr Arad, a fost premi

at zilele trecute cu aur la 
Campionatele Nationale de 
tineret de la Targu' Jiu. Motiv 
intemeiat, credem noi, pentru 
ca alegerea privind cel mai 
bun sportiv ar,ădean al sap
tărnAnil d se indrepte asupnl 
lui. 

· - Care a fast dr'umul 
apn~ medalia de aur? 

- Am invins trei advetsatl, 
dai f~U campioni na~onal> de 
juniori '1 up actual component 
al lotului de tineret. Finala am 
caştigat·a In faţa ynui box~r 

K.O., in minutul al i 
intlll. Am avut şi puţin noroc, 
Tntrucât era cel mai puternic 
contracandidat. Jnainte ii 
bătusem la puncte, respectiv 
prin abandon. pe pugiliştii 
Tntâlniti. . 

- Cum a reacţionat pu· 
bllcul in finală? 

- M-am pregătit psihic 
pantru presiunea la care urma 
să fiu supus. Sela a fost 
arhiplină. Spectatorii au amutit 
însă repede lli vederea det
nodămAntulul. s-11 facut linişte 
deplină. La rândul meu cre
deam că voi câştiga, dar nu 
prin K.O ... 

- C•re 1 foat r41compatt
aa? 

- Din partea Federaţiei 
~amana de box am primit 
suma de 300.000 de lei. 
Patronul clubului la care 
activez, dl. Vasile Lazăr, mi-a 
oferit 1,6 milioane lei. 
Probabil, voi mal primi bani şi 
de la dl. Dan Groza, de la G.l. 
Motor, firmă la care sunt 
angajat. 

- Cu ot r~ultate te 111111 
poţi mAndn In acest an? 

- Am obtinut. medalia de 
argint la naţionalele de junloH 

am izbândit la turneele 
dela 
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R" 
-Ai vârsta de 18 ani ..• 
-Da, am 18 ani si bbxez 

de la vârsta de 11' ani cu 
antrenorii Dionisie Szekely ş! 
Florin Bama, la Mqtprul Sjlva 
Lazăr Arad. '· 

~ Dar de ce box •' nu, 
spre exemplu, fotbal sau 
handbal? · 

- Am avut un prieten care 
mi-a spus să vin la box. Intre 
timp el s-a lăsat de acest 
sport. Eu am continuat... 

- Al In fâţa ta un posibil 
OlCompJu. l't Flortn O,lama• 
rtan. 

-Aşa este. Voi Incerca să 
.11 !nlrec, si! câ~tlg .mai multe 
medalll decât el, daci! va r, să 
fl!L 

- Anul urmltot treci la 
aonlorst. Cum te YitZI la 
noua categorie? 

- Trebuie să muncesc 
mult la antrenamente. Sunt 
grele, dar este mai bine aşa. 

. mai ales că nu am boxat tncă 
impotriva sehiorilcir. Orumul 
spre varf nu e uşor, sunt 
conştient de acest Juotu. In' 
final tin sa multumesc sponso
rilor care m•au' sprijinit: Queen 
Matinal, Lantul Sanex, G.l. 
Motor Şi Auto M .o A 
· ALEX. C"EjJELJU 

. ADRIArt "ARTAU 

·DANIEL SCRIDON transmite din Atena 

~,MEDALII LA t,M N 
liw/\f\-ţj~~'~t(;~:;_0f-~~:'>*'02-r-, , .,.. - ~ ~~~· 

' o 

ADRIAN JIGAU • "bronz" la smuls ,a "argint" la total 
· In Sale Păcii şi a Prieteniei 

din ·Atena au inceput duminică. 
Campionatefe Mondiale de hal
tere pentru seniori. Delegaţia ţării 
noastre, condusă de Nicu Vlad şi · 
Petre Becheru, este formală din 9 
persoane, care, pe lângă dorinţa 
de a obtine cât mai multe medalii 
.mondiaie", au dificila misiune de 
a călifica sportivi la Jocurile 
OUmpice de la Sydney. . 

Primul român intrat in fOCul 
luptei a fOst arădeanul Adrian · 
JigAu la cat. 56 kg. Speranţele 
jliiSe in el de către noi nu eu fost 
l8darnice. HaHerolilui legitimat la 
C.S. Ast[a .. unde este pregătit de 
Gheorghe Biriş, a adus României 
primele medalll .mondlale11

• 

Fmmele si din coulera lui, une de 
excepţi8. Numai tn acest ati~ 
Adrian Jigău a căştigat 8 ffKi<lalil 
(trei la .naţionale", trei la 
.europene~ şi aceste două) şi S 
stabiln 17 noi recorduri nationale. 

Din oei zece conCurenti, 
Adrian JJgau a lr1trat penultimul in 
ooncuts. la stilUl smuls. Din pritna 
a ridice! 125 kg, asigurAndu-şi o 
rfiedalie. Din păcate Ei ratat de 
două ori la 121,5 kg, plerzâhd 
..argintul" pentru .dOat 130 grame, 
tn detrimentul cubaiietului 
Alvarez, care a ridiCat şi el 125 
kg. Deci, bronz pentru .srnulslll"
lui Jigău şi aplauze psntru turcul 
Halll Mutlu care a doborât de 

douâ e>i recordul mondial, la 136 
kg şi la 137,5 kg. 

La aruncat. concursul a fost 
mai strâns, mai mulţi sportivi 
irflpiicându~se in lupta pentru 
medalii. Arădeanul nostru a dat 
din el totul pentru un rezultat 
mare. A progresat de la 150 kg la 
157,5 kg, rezunat cu care in mod 
normal lua medalie. însă. lvanov ' 
şi Shiu Wang ridică aceeaşi greu
tate deasupra capului şi fiind mşi 
uşori la căntar, o~n medaliile de 
argint si bronz. Fenornenalul 
Mullu rhai doboară un record 
rrtondial cu 166 kg din a doua 
Tncetcare si stabileste un total, 
uluitor, de 'peste 300 kg; ce cu · 
gn~uva pUtea fi egalat. 

De excepţie este şi tofalul 1\J.I 
Jlgau, eate cucereşte meaalia de 
argint ŞI poate Visa CU dGhi 
dSschlsi spre ... !lydney 200(), .. 

îttzuitate cat. 58 kO · ' 
Smuls 

1, Mutlu Halit (Turtia) • 131,5 
kg; 2. Sergls Alvarez (Guba) -
125 kg; a. Adrian JI{IAU 
(RomAnia) - 125 kg. 

Aruncilt . 
t, 1\MIU Hali! (fuftiilll -1811 

• k!l; 2. Wang slliu (taJJl(!i '151,5 
kg; 3. lvan lvanov (BUlgaria) 
157.5 kg; 4. Adrian Jigău 
(Romania) 151,5 kg. 

total 
i. MUIW Halil (tutcta) 302,li 

kg; 2. Adrian Jigău (România) 
282.5 kg; 3. Wang.Shiu (Taipei) -
2110 kg. 

La pu~ne minute după cori
curs. Adrian Jigau ne-a declarat, 
in exclusivitate: ·~sunt fericit. Este 
cea mal mare realizare din ~ 
latea mea sportivă. sunt primei& 
inele medalii mondiale. De ia an 
la an progresez şi spi.r sâ ating 
variul maxim l.r OlirrtpiadA. Md 
bucur că 1-am avut lângă mine pe 
antrenorul de la club in aceste 
momente si le muttumesc tehni
tienilor de ia lot pentru Tnctedetea 
acordată. Cred că ..am deschis 
concursUl pentru România cu 
dreptul, iar colegii mei de naţiei
Nill! Vtlt Clltitihue lot aşa: · 

Aşadat. după ce in anii 1998, 
1 lbll ŞI 19!19 spoHivii clubului 
Astra au adus de la ,europene' 
toate h1E!dallile echipei naţionale, 
i~ Gă, un aH halterofii arădean. 
Adi jJgîiu este deschizător da. · 
dtum .mtlhdial", prlnbronzul " 
argintul câştiga!. !)i pe lângA 
aflld@sfiiJI Adi Mateaş, tate 1111 
concura duminiCă, mâl avetn şi 
111~ spgttllll valorOŞi sub tricol<lr, 

.. ;. 

curA ~ol.ftnbog!lţi l!l§tl'tll eli·. 
ffif.klaiN a Romani~l. ):., .. :- · · 

lrâlismislune sponsotliati 
611 .tDG" SRL (patron Pop 
Arghir). Energovest•At; !l.C::, -,. 
Corna!ls SAL (paltori iOilti ~) 
ŞIAdHeli~ 

-· 

lfâ1lF'Zf1rt~.··. ·.· \~.· ... 
--:"- ~--

~ , Astăzi, la ora 18,00, Împotriva Germaniei , 

ROMÂNIA ÎŞI POATE DESCHIDE CAL~A 
SPRE EUROPA BASCBETBALISTICA 

Nurnarltloarea loversa se 
incheie. Astăzi, la orele 18,00, 
debutează Campania d& calificare a 
ethlpei de baschet feminin a 
~ornarliei. pentru turneuJ final aJ 
C.E .. programa! peste doi ani. O· 
campanie In c&lre primul obstacol 
eSle Getmllnla ŞI till8 operAm .a se 
Sllldez• cu mull-dOrna prezentă la 
inlteterea Bâtrânulul Contin'ent. 
Asadar azi, in Sala $porturilor 
.V!dorlll' dirt oraşul nostru, România 
are o misiune frulilO~ă dar şi pre
t~.a. Cea de desehldeie a căii 
opre Eurape. Pregătirile efectuate de 
• tl'icOkl<s" au f4lSt prezentate pe larg, 
sunt deja de domeniul trecutului. 
.Partenerele baschetballstelor au fost 
iugoslavele de la Spartak Subotica, 
cu. care s-au suslinut patru meciuri 
de. verifk:BJ8. Acum, a ventt momen
tul adevărului pentru ]ucătoare: 
Daniela co•ceag ~- Moroşanu, 
Florenllna Pă~călău, Monica 
Broşovstl<y, Bianca Vescan, laura 
N~utescu, CHstioa Ciocan. Cristina 
Matei, Larisa Serghei, Carmen 
Na&lor, ild'tl!o Vass. Anca NHutescu, 
Andra Martdache şi ' Anca 
Stoenescu. An1renamentefe 
reprezentatlvef noastr.:t .u d_ecurs 
normal, totUl fiind pus la punct pen
tru ~n pa. cu dteptul In .a<>easUI 
!!!!He de meciuri oficiale. Publicul va 
fi. suntem convinşi; alaturi dS' 
echipă. Gtletla B.C. ICIM ,.ee pe 

1 1 1 
,._ DJt!l AtllEI a lmpărtil 

aoeastâ Oale un. apel Către tdţl 1 
Iubitorii basch. etuiUI, In scopul unei 

1 

participări masive şi a susţinerll 
favoriteior. Faptul că cinci dintre 
jucătoarele Romaniei (Maildache, 
Stoenescu, A. NiţulesCu, Nastor, 
Matei) sunt actuale componente ale 

. formaţiei campioene. iar alte două 
sunt tot arădence, chiar dacă 
evoluează Tn străinătate 

. (llraşovszky şi L. N~ulescu), consti
tuie un indicator in privinţa stării de 
spirH existente. dovedind că acest 
joc nu trebuie ratat de spectatori. 
PreVJI biletelor este, de asemenea, 
atractiV: 15.000 respectiv a.ooo de 
lei (pentru elevi şi studenll). , 

Referiridu~se la disputa,cu. 
nemiOalcele şi la carttpenla de califi
cate, antrenorul setecţionatai 

Rumaniei, George Mandacne, şi-a 
eXprimat următoarea opinie7 .Cred 
că cea mai bine cotată echipă este 
lituania, care porneşte drept favorită 

·la calificare. lnformaţHle despre 
~anemarca Sunt destul de puţine. 
Se pare ~ă lupta psntru lOcul 2 S§ va 
da intre România şi Germania, deci 
paHida de astăzi este foette impor
tantă. OHtum, încercăm .a oâştiQărn 
nu dOar meciul de azi, ci toate 
«duelutile» dill preliminarii." 

sa notăm că următoat~le ~ci
uli ale reprezentatlvei ~omânfel din 
grups de califtcaie, vor avea loG In 
deplasare, cu Danemarca şi 

tn, t:ie )acu~ Iri .naţionala·. 29 anl), 
Eggett (extremă, SV Chemnitz, 1,114 
m. 88 jocuri. 32 ani), .Harder (fundaş. 
DJK Aschaffenbutg, 1,75 m, 93 
jOCuri, 22 ani), Hohl (fundaş, 

, Wu~pertal, 1,71lil, 119 jocuri, 2:! 

1 

ani), Kehrenberg (extremă, 
Wuppertal, 1,90 m, 211 )[jcurl, 32 
ani), W!hnerlz (exttşmă, TV 

! Saarlouls, 1,85 m. o jocuii, ~O ani), 
' Pfeifer (pivot, Asthaffenburg, 1,89 

m, 94 jocuri, 26·anl), Roth (pivot, 
CARI P!itma, 1,91 tn, tft )OCUii. ~1 

1 ani), Schwabenlahd (extremă, 
· . 1 Renlrop Bonn, 1.17. m. o jOOuii. 21. 

~...o·~·~ ani), Wegelet (lundaş. 
, . . • , . ... .. .. j Aschaflenburg, 1,13 m. 61 j(lcllti, 25 
~~~~ 1 ani), Zeyen (pivot, Wuppertal, .1.90 

k~.;~.-.{lb-of·.· .. -. .... ovszky "preparau u .. nn. ::,~:t.~~~~.-' [ m,. 34 JOC. urJ_. _ 24 ani). __ OI~ form~ţ1a 
~\i,c,;n , 4u<:ct:lt memorabil. . <li 1_ vlzitatoera fât9 pafle şi o jucătoate 
Jţţ-~ci':'"' .,:,.,. ;qt~·v.,MCIS<ij! de provenienţă romAnă: Hohl. ple
JOM.--"~-~.__,.,.,_,»M;;"tl.h --~ _ ." ""- 1 cata Tn Germania de la Satu Mare. 
Lituania, pe 27 noiembrie respectiv 
t decembrie. Cea mai bună perfor
manţă realizata. vreodată de 
România la un turneu tînal euHF 
pean. în competi,ia feminin~. este 
loCui IV, loc ocupat de trei oo OOn' 
secullv, ln anii 1962, 1964 şi 1966. . 

Oaspetele au sosit ieri la Arad, · 
af avionul, de la Frankfurt. Venirea 
jucătoarelor germane s-a produs cu 
câteva minute Inainte de orele 
15,00, cazarea aslgurând-o ~otelui 
.Astorla". Lotul este formal diil 
Askamp (piVot, lfV WUjllleltltll,. 1,91 

La sosltaa Tii oraşul _nostru, 
antrenorul Germaniei, eeliid Motte, 
a afirmat următoarele: .România 
este o echipă bună, puternică, are 
baschetballstii de valaate 6a 
Broşovszky seu Laura N~ulescu. O 
respectăm dar suntem aici pentru a 
invinga. Chiar dacă nu va fl uşor • 
nu este totuna sa joci acasa ori in 
deplasare ~ suntem ·incre~ători ln 
şansele noastre. Dacă vrem să 
ajungem le turnelll final, trtlbuie sti 

~tigăm acefitp'RifÎN Hc'R)'ĂU 

ANTRENORUL Î H DILEMA 
s-au 

'.... .. f'l, IA Lfl - }!.%4 ·.' 

~QeERLIG8 DE POLQI 
~::::--'?"wk-qif&fitltfr·~~r4E-~[Jl1·y-~1 .,. 

• Pe lângă .dubla" de la Arad. Astril· 
· CSM i:luj 1 0•8 91 I•S, in etapa a treia din 

Superiiga Naţională de polo au avut loc alte 
douii .ciocniri" • lată rezultatele conssrttnatll 
ŞI clasamentul la zi: Oinamo.·Cri~ul 7•3 •' 
'*"1, Rapid-Sportul Stuâenţesc 11-2 ~112•1. 
1. Dlnarrto i 4 2 o $3-22 10 
a. steaua· 41 41 o o 39-19 i 
3, Crlşul "· . 4 1 1 1 Si'-14 1 
4, lta~ld 4 Î 1 t 32-1S S 
S. Astta Arild .. 1 t 2 21-32 S 
8. C!iM ClUj 4 0 1 - ft' 1t•il f 
t. Sportul Stud, 8 O O 6 12-103 O 

• 1. L timişoara s-a retras din Cl1mpionat. 
$1imb~ta Şi duminica; In eadtul tuneei cu 
număru14, Astre Atad va evolua tol jiEI propti• 
uf teren, cu F(apld &ucuteşli . 

fi.· ltc'RTtlel 

FOTBAL • CAMPIONATUL -
JUDEJEAN uONOARE" , · 
Rezultatele etaptl il XVIII-a: Bârzava • 

ICRTI 3-2, Sântana- Tipari 2-1, Apateu • 
F'einac 3-ţ, · Şeitln - 'ştmartd J~O (f.j.). 
Dorobanti • Zărand 10.2., Semlac- A. lneu 0-
3 (f.j.).' lratoş '· Şepr~uş 3-1: Meciul 
sanmartih ' Vlâţjlmirescu vii n repiligramat 
Şiriir a silit: · 
·~ ,, ~·li·' 17 

12 o 5 48-32 it 
2. Şltia '17 '10 4.-2 63-20 34 
3, Vladlmii'tttu 11 t1 .1 4 38-18 34 
4. Sâritana 1'f H 1 s 42-33' M 
5. Apatetl 1f · ., o t !14-42 h 
8, borobail\l 17 
i'.ICRfl , · tf • • i 54-!3 30 

' 1 11 41-24 ... 
8. A, lnell \7 • t 8 ~2-23 !9 
il. Şellln 1f • 1 f, 3!1-3t 211 

··~ .. 

. -

.. 

. ' 

,·.·. 

Iru rttasi, alAI la Prinlttle, şi la 
PfGI~bturâ, 1 Nmpă<i<J faliM că atât 
Valentin Nei>r111. ·oAI şi Gheorghe 
Neamf!u 1111 a.. nid o sclld Elacă refu>lli 
preaenjâ 111 ~· Mat mult,. alti 
lurl<ţidnarl dlll cadtlll acelorEI!!I Instituţii :fimi,t, lnvillli!l Şi sunt attepta~ la 

la lot, ln<:ă ~In start, a11 lest oonvocate 13 
iasGNetbaliste. AGum, dupâ te s-e ~onstatet Gâ 
Letlse Setghel esle bYnă de joc, tehnicianul 
naţionalei, George Martoache este in dilemă. El 
trtlbWe să ren~nţe 1& oei puyrt ,; jucătoare, pentru e 
avea un .lot de 1t' la dts~Gt~ie. Dacă va Inscrie 
pe foeia d~ arbltnlj d<IBr 10 baschetbaliste. alund 
11 clar ca se r•nunţă la Vass, Vescan şi A. 

. N~ulescu. DacA ve lăsa pe dinafară doar o juci-

~tMrile managerul\li de. la .. ICIM Stelian 
Văduva. Acesta; un adlivilral ,lăltll" alb!!s!lhelui\Ji femJc 
nin romAnesc, a ţinut locul telâf de La Federaţia 
FWIIIIIM de Baschet. clire "" • ~~~ \illlil se vede -
illolre$re ln Sletică al no!!ltu. 

10. Ştma11it · tf 
11. Barmvil t1 • t ; • • ' 32-33 t5 

t 33--37 a '. ~:'--'"' .. ~~~·· 

. In ltllllkla tet, ~rl1f4'~ 
OllftaiH~l!l.l .,lf l!'•!ilt• Diln 1van. L S. 

--·· . 
..•. . 

toare, .bătălia" se di!l inttu uRimele, ambele pivt:ll, 
cleoateoe in S<lhipă Slllil âRe patru fete care )cia<lli 
aub panou, Adică, ~. Niţulescu, tf. Gelcelig, ~. 
... _ ...... p ........ -, _....-,.. . T-. . LIOSFe'Rfl 

. " .. 

_ Aşa că, Jean Antene§eu ~i Mlte&â ,M&Ifu" 
Clm~>Sanu nu s-au grAbit sa ajuriţjillâ Atad, aceSt faJ!II 
âv§nd loc de-a!>ie asearil, cu tftâl pltţlll de 24 il& ilfit 6e 
~ m&eluiWI cu GemlârUil . 

UOSMM 

. .. :· _ ... -. 

1i. lratet it 
13. Şi!prâllf 1i 
14.~1\lf ff 

.1&. fipan tf 
18. Setni&C tf 

1 tii . ît-38 it 

• t to 33-43 1!1 
1 t n .33·51 tt .. t •• âS.ss u 
1 • ft 17-4§ • 

::;:-.· 

' ·--··· 
- ·~ 

11.8iriniarHH it 
L,;;.;.;;~:.;.;;;....,.;.;:.~. ......,....;;;....--:o.:..--;;,;.. ~ . ', ' • t • tt 24-57 i 

. ·.,. 

. ::· 
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Achiziţionează de la populaţie şi de la 
societăţi comerciale CEREALE din 

recolta.aqului 1999,'după cum urmează: - ~ angaJeaza 
Facbl'tl autorizaţi 

f
i :G_• 

-~-

' l ·. 

ORZ \.,:',' 1, t. •. ·preţ achiziţie ·1.100 leifkg. 
GRÂU FURAJER. \·preţ achiziţie ·1.150 leilkg. 
GRÂU PANIFI,GA'[!~ ·,preţ achiziţie-1.350 lei/kg. 

· PORUMB ~"';:. ":':f+ "preţ achiziţie ··1'.030 lei/kg. 
La acest preţ -..gUVA-ul pentru eocle!a111e comarclale 

. Informaţii la .S.C. Op· 
tium S. A. Arad, fosta fa. 
brică de umbrele, Calea 
Aurel Vlaicu nr. 139·151, 
telefon 244455. f '• t.<· . 

1 ' . 
; !' 

1. > 
·! 
1 -~ •. 
~- --~,"" 

i ... 

>k.;,. ·.·· 

Recepţia: BAZA,FNC ARAD, Str. Turdei.llr.1 
Orar: 8.00 ·18.00 . . \tV 

. Telefon: 057 ~ 27171~ .;>' 
Plata se face la UTI. 30zlle bancare de la . cct::!f 
data receptiei ,relÎpectlv data facturariL ·· ·· ,.. 
Functie de OPTIUNEA celui cere preda cerealele, plata se poate 
face In PRODUSE (lngrasantlnte, ,motorina! anvelopa) SI BANI 
lNGRĂŞĂMINTE: ... '\~ji; . ' 
• AZOTAT DE AMONIIJ· ··;:125.000 leUaac/50kg. 
·COMPLEXE 15X15X15,.~ ~95.000 lel/sac/50kg. 
·COMPLEXE 20X10X10y" 195.000 lel/sac/50kg. 
• COMPLEXE 22}(22)(9 • 205.000 lel/sac/50kg. 
·UREE · ... ~;;j?' • 160.000 lel/sac/50kg. 
• NITROCALCARG" · • 125.000 leUsac/50kg. 

FOARTEIMPORTAN~ , 
In limita unul plafon de 50 milioane lei ZILNIC, flnna 
achlzlţionează şi plăteşte lN ZIUA LIVRĂRII porumb 
boabe la preţul de 850 Jei/kg. LA UTIL 

(4808568) 

Casa de Asigurări de 
Sănătate vinde in data de 
16.12.1999, ora 11, trac
toare, p_roprletate a de
bitorului S. C .. Agromec 
S. A. Macea, F. S., F. N., 
pentru recuperare creanţe. 

Informaţii la sediul 
Casei de Asigurări de 
Sănătate Arad, din Bd. 
Revoluţiei nr. 54, telefon 
057/270202 inl105. 

(9743481 

S.C. : · · · · · DAEWOO 
"FRANCKMAR" ~~~ AUTOMO~IlE 

ARAD ROMANIA 
DEALER AUTORIZAT 
Str. Andrei Ş11guna nr. 16 tel. 251179 · · 

Vă oferă autoturisme din gama 
DAEWOO 

în cele mai atractive condiţii: 
NUBIRA.lEGANZA, MATIZ, MUSOO, KORANDO, 

CIElO, TICO, DAMAS, lUBliN, A VIA . 
,.. Se pot cumpăra in rate !fi leasing cu avam; de 20%. 

,.. Se asigură service in perioada de garanţie !fi post garanţie. ( 

..... Dispunem de service modern cu dotare de specialitate !fi personal cu 

inaltă calificare; 
\ ':.- ~' ' 

'· .·:. 

•,, 

. ;._.<,,._ce"_,.,-.:_ .. -
;-.-~: 

-~~---· 
Telefon 251411 -

Vinde numai prin 

: 

•• 
CIMENT ALESD 

' 39.000 lei sacul [are inclus TVAJ 

irnent 
Alesd - , 

DORITI SA FITI 
CuNOSCUT? 
Apelaţi la 
reclama 

ELECTRONICA 
din intersecţia 

PODGORIA. 
Acum cu 

numai 650.000 
lei/lună 

e inclusiv TV A 
Telefon: 

092 654645 
092 402225 

(c.b.) 

. ' 

rJ;i~itâJiel 
§i.;ţ,;,.;;,,::.i.-.-id:,":;,""''t:.~~- -~·- ~L-.> .. ~.:3<>i 

Casa de Asigurări 
de Sănătate vinde in 
data de 15.12.1999, 
porumb boabe din pro
ducţia 1999, aparţinând 
S. C. Agroindustrlala 
Scânteia S. A. pentru 
recuperare creanţe. 

Informaţii la sediul 
Casei de Asigurări de 
Sănătate din B-dul 
Revoluţiei nr. 45, tele· 
fon: 057/270202, int. · 
105. ' 

(97~i 

i 

IISUIBUI'rtll 
UIIC IL PBODUSELOI 

PIHIU ICOPDI! C8JEIUCI 
DESCRIERE; sistem pentru 
acoperi!furi din tablă de 01&1 alu
zlncată R 0,5 mm profilată ti 
modulată, cu strat perlcit sau 
granulat, din ard&zie ~orată. 
GAIIANŢ!E: In condiJii corecte, 
30de ani. 
DURABILITATE: cit<:a 100 do ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185 mm X 450 mm. Element 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoperire 2.~ elemente 1 mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cea. 6 
kg/mp 

illad, l:alaa A. Vlalca 
nr. 257 (lângă Paco Vlaial) 

Tel./lax: 011'1/289740 
(6682 

S.C.INSTAlSAN 
CONSTRUCTION COMPANY 
ARAD.._STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, 
. MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

DE CONSTRUCTII-> 
• PAL. PFL • PLACAJ 

toate grosimile 
• SOBE TERACOTĂ. 

USI • FERESTRE 
' • BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
• TIGLE • COAME 

' 
INSTALATII 

' SANITARE: 

J 

• GRESIE • .. PROGRAM zilriic: 8,00 • 16,00 
FAIANT Ă • sâmbătă: s,oo - 13,00 

' OBIECTE SANITARE 
·.r PRETURI PROMOTIONALE , , 
.- Adaos comercial minim ·. 

ALTE INFORMAŢII 
LA TELEFONUL 259088. 

: --·~;..~<;--' .... ·~- . 

.. 

.. 

' ' 

. ' 

.• 

., 

·J 
' 

' ' .. 
J 

' 

! 
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-/.-• -. -: ~iulc;_~~JL329B~)I 
f!X.I/11'8 'l'ei.IFar. 057mou1; 27o1oo, Arad 1 

cr Tehr~~lc:A ele calcul ....;___ _ ___._ 1 
- PC: O.r81nţl• 3 ani ~!~ ~ 

- II'YI>prllrnante HP EPSON ·1 . . . 

cr c e»platc:»a..-. 0 ·MINOLTA 1 
r:rSa.l1furl 

cr- IWiaoblll•r el• bl raou 

cr Maşini de numărat bancnote 
crcentrale telefonice SOLOMON 

--.------
CONTOR ZI!NNI!R 

.su,tam o &mi epec::illllnt6 lh v-donar-U • ·~ tuturar
chttltuielilor ~tlllor de Joe-.1 1 propdetan, ln cor'lforrnftte cu 

~ .. "'- tn vtgoere, pm ---relor ........ : 

1 
1 

1 

c.Jculul c:orac:t al _.,fii.". eomune ce
llecarul apal1ament din asociatia de loCatari 1 
projl1181ari, c:u tlpill1rea listelor Şi chilarol81or lltenNR; 

Repartiza,.. c:heltulellor de Jncllzire dupl 
consumul real pr1n montarea şi alirea pertodicl 
a repartlloamlor de energie tennicil. 

Nolw oferim~ şJ<MIF:tatwo 
RU la t.J. 250889 /251 'lfM 

Orice tip sau cantitate 
TeL :&79739, 09481:JW:& 

Str. Crinului nr. 2 colţ cu Iuliu Maniu 
(vizavi de restaurantul FLORA) · (974038) 

,,:.,_. 

X X 
Ale~ cea 01ai· 
buna oferta!" 

BOSCH com 608 
ALCATELONE 
TOUCH EASY . 

49 USD" 

49 USD" 

PANASONIC G520 · 69 USD .. 

NOKIA 511 O 79 uso-· 
(.:onec«n-. G~l"tJI'I'A . .-

+ 2tUNI "~w~:r ... 
~~ti .•.• 
c-- \lloicu.BI.e. P.nei · 
TEL: 210646; 082V87Q 

• Ofertl \lalablă pAna lâ dalia'de 30.11.1999 .. ~nu~ TVA 

X-.... =-=Ofolla==-===' .... ;o;;;;';.:;'";;,;~;;;;,;;;;;:;;;,;;,;; .. ,;;;CONN;;,;;,;EX;;;;",........, 

>< Conecteaza-te acum >fii 
SIEMENS C10 49$·· 
ERICSSON A 1--018s 59$. 
NO~t.A 6150 239$ .. 

... • ·· Conectare GRATUIT A .. 
+ 2 LUNI .... 

ABONAMENT GRATUIT 
-~- ..... -- -- ---- . ---- ---------- - ---
NOI DĂM TONUL COMUNICAŢRLORJ 

.lnfoton România ~ .. ~~).~) 
Lucian Blaga 2-4 .. CONNI!X 
~1.:057/28"1800 
......... cu~•laCONNEXfliltan.lla..__~ ~ilenu~TYA; 
co..c:w....,....nu .. ...,~ • ..-..,-~~~r. ~rklnldlo 

-·~:. 
-- . .;. -

' . 

-- ;;... ~- •. -._, ·'.:-;?·-.:.~.-:- --.-

PUBUClTATB Miercuri, 24 noiembrie 1999 

CG&GC .. 
Firmă specializată în birotică angajează: 

Director Filiala ARAD 
·Cerinte obligatorii: -absolvenţi de învăţământ superior, vârsta 25 - 40 ani 

- posesor permis categoria B şi auţo personală ' 
-dinamic 
- abilităţi de comunicare şi negociere 
- domiciliu stabil municipiul Arad · · 
- minimum 1 an experienta in domeniul gsm, vanzari IT 
- abilitati manageriale 
-cunostinte operare PC 

Seotero: ' • salariu motiva.nt 
- asociere la profit . 

. -
· - scolarizare si pexfectionare profesionala 

TOSHIBA ~:~V. 

·~~~ 

UCITATIE 
' Casa de Asigurări 

de Sănătate vinde în 
data de 16.12.1999, 
ora 11, utilaje agri
cole: combine, trac
toare, ifron, semănă
toare, proprietate a 
debitorului S. C. Agri
colă Mure!fUI Zădă
reni, pentru recupe
rare creanţe . 

Informaţii la sediul 
Casei de Asigurări 
de Sănătate Arad din 
B-dul Revoluţiei nr. 54, 
telefon 057/270202, înt. 
105. 

(974346) 

.·--... 

_,.,_ 

1 

OFERTÂ SPECIALĂ ' 
CARCAsA ATX 230\V 
PLACA DE BAZÂ 

Sf8 530, BUS 100, S12ko 
AMD K8-24<WMHZ 

J)lC~Ol'i··" :p·-,,e 

HOTEL - Calculatoare 
- 1 mprimante 
-Retele 
-Soft 
- Sewice 

ARAD. CLOSCA 2 
Tei.IFax.: 251838 

!Uili<'II'!II.IJI:: t't t! WL lii;:.'JGU.:I!t=i 

.-

HDD 4,3CB. UOMA 
PLACA VIDEO SIS AGP 
FDD 3.6"'11.44MB 
SCUND YAMA.HA +BOXE 
SDRAM 32MB Pc100 
MONJTOR14"" 
TASTATUM. 
UOUSE • PAD: · · c ·• 

485USD + TVA 

CONVOCA TOR 
Societatea Agricolă .,Unirea Zăbrani", convoacă adunarea 

generală extraordinară la sediul societă~i din Zăbrani nr. 661, 
judetul Arad, in ziua de 10.12.1999;ora 10,00,.avăi1d urmă-
toar~a ordine de zi: ·: --~- ·- .: .. .,. -·~ · .. ;~.. 

1. Fuziunea Societăţii AgHcole Unirea Ză-bran·i cu 
Societatea Comercială CCD & Cezar SRL Timişoara. 

2.Contractarea unui cre(jit pentru. investiţii de la West 
Bank S. A. Arad. · · 

3. Diverse.· 
In cazul in care nu se întruneşte prezenţa ceniiă de lege, 

se convoacă adunarea generală extraordinară in ziua urmă-
toare, la a.ceeaşi ~f,ă.' · . 1 · _ · 

(4808566) 

. "'""NI'"" NĂI:> '-'""C 
·Vineri 26 Noiembrie 1999 .· 

. DESCHIDEREA OFICIALĂ.· 

Vă aşteptăm sâmbătă şi duminică 
la cea mai tare discotecă · 

împreună cu: 

. SÂMBĂTĂ: LA.; ANDRE; Pasărea Colibri; K1 
Parada modei, Focuri de Artificii ···• · 

.DUMINICĂ: K1; EMBARGO; ELEGANCE ' 
Focuri de Artificii , 

RESTAURANT·!~ 
. lJ ~ •. i-DISCO:} ,. , ,- .' 
_: NJ;GHT. e~u~j;
fi JA.CKSON\J;:~-t 
~ ' . ' ..,_,., ~ - . ·-.~~ 

~~ --.. P' •# .e •• -a "' . ...-.; ~ 1 1 .".. • __ .S.:-:.:1--.'. 
'l>EN"iRu REl:ER\fAru suNAŢI LA. TELEFoN o9as920'1$ 

ONSTOP,NON STOP .. NON STORt · 

:- . .·< ·. '-. .. 
--.. 

• ,_ 
( .· 

--: ._. ~- --~ ~- ~- -..(·--_·-·_ .... ··,. 

. ,. 

····VAR l!.OOQ IeU sac: 
,,·-, 

-~ .· .. - ... - -- ' . 
.c:. .. :·.-, 

PRETURILE CONTIN TVA 
' ' 

: / ' 
l '• 

. '"1,' 
,. · . .-.-:-

· ... 
' ~- . ', ,,.,_, ' . ·,,-.. 

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

.. -
~ .... 

'. 

·:.· ·' 

• 

- - - - - -~--



. -: -.;;-_ 

.· ~-·-

·- ... : 
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. ' 
. ~1:·1·,·····.·· . 
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· Miercuri, 24 noiembrie 1999 

vinde cai de muncă 'fi tineret cabalin de la 

ferma nr. 3 Utvinh; lji ferma nr. 4 Vladimirescu. 

Informaţii la sediul societăţii, tj!lefon 217.164 lji 

la sediul fermei nr. 4 Vladimiresc;u, telefon 216.634. 
(4808572) 

DIRECTIA 
.... ' 

SILVICA ARAD 
· , .. ,t"·btganizează in ziua de 07.12.1999, ora 13,00. la sediul din str. 

Episcopiei nr. 48, vânzam. prin licita~e. de răchită pentru impletit. 
. l..icita~a se desfăşoară pentru răchita pe picior (nerecoltată). 

Usta răchităriilor. preturile de pornire la licitatie căt si caietul de 
. sarcini pot fi coosultate 'ia sediul direcţiei, începând cu data de 

26.11.1999. . 
Rela~i suplimentare la telefon 280.261 -·compartiment pro-

dUcţie. . . 
(480B571) 

~u următoarele utifităţi: 
.-apa 
- energie electrică 
- linie telefonică 
·suprafaţa minim .300 m2 
-oferim 2 USD m2 

,, . 

Pentru informaţii suplimentare !1i oferte
telefon/fax: 041-515.856; 514.942. Mobil 09~450.792. 

(4808575) 

; j,:~. :f"':_.~ .-' 
-,~~)_~';:·:..,;.:'.· 

···-· .. -

PUBUCITATE 

"JIJ))JU;i\'I'Oillil INI~IJ 
Biroul executor judecătoresc 

' 

vinde la licitaţie publică. in ziua de 10.12.1999, ora 12,1a 
sediul Judecătoriei din lneu, str. Republicii nr. 26, camera 1, 
imobHul s1tuat 'in Pâncota, str. Horia· nr. 72/A, compus d-in 
apartamentul nr. 1. in suprafaţă de 407 mp, compus din 3 
bo~e. 3 camere, hol, b-aie, -2 buc. cămară alimente, 
sufragerie, antreu. magazie şi trei .ateliere, la preţul de stri· 
gare de 160.000.000 lei. 

Condiţiile de licitaţie se pot consulta la sediul 
Judecătoriei din lneu, str. Republicii nr. 26, camera 1, 
executor judecătoresc Alexandru Găluţ. 

(974353); 

ti~ !:tii~ 11:1 i B :1:t1l I1Ia'liiJ 1 
societate comercială cu capital integral elveţian, 130 anga

jaţi in prezent. având activităţi de produc~e electronică, test, 
ceFCetare, exclusiv p~ntru piaţa UE şi Elveţia, angajează 
ingineri. de preferinţă absolvenţi de profil electro (AC. ETC, 
ET) pentru noua fabrică din Parcul Industrial al zonei de vest, 
prevăzută a li dată in functiune in ianuarie/februarie 2000. · 

· - cunoscători limba ger'mană· sau. italiană 
- stagiul militar satisfăcut . _ .. 
, seriozitate, dorintă de afirmare profesională, initiativă · 
'7 retribuire interesăntă ' ,. · 

. '-Vârsta maximă- 35 ani. :;r.·. · · · ._. 
c:v.la fax 057-285914 sau mail:easterntec@monli-heim.ch. 

• (4808574) 

DIRECTIA CiEtiERfilfi DE 
MUNCĂ $1 PROTEqiE 
SOCIALĂ fi ]OD. fiRfiD 
anuntă că Tn data de 09.12.1999, va avea loc o licitatie 

publică p{.otru vănzarea următoarelor bunuri care au fost seches
trate de la S.C. AVICOLA BUCUREŞTI SA.- filiala CSHD Arad: 

- hală incubatie 
• centrală termică 
Licitatia va avea loc la sediul societătii situat in. Arad, Calea 

Zimanduiui nr. 5, începând cu ora 11,00. ' ' · 
Eventualele informa~; se pot ob~ne la sediufD.G.M.P.s: Arad, 

Oficiul Juridic sau la telefonul 280.178, int. 118. 

;:~";'_._ .. ' 

,olc;?'' . 

(974354). 

.v-· 
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~··Directia Generală, a Finantelor?': 
Publice fi Contro.lului Financiar t 

de Stat a judetului Arad,: 
.~nitatea Pe_rcepJia n~.J lletiv~; 
~-<,. • ' ••• ,--. ------- -.. '.-- ... ;. __ , __ , ---~-- ,· .v.~---· 

Organizează licitaţie publică pentru vânzarea, in temâiul art. 
55 din Ord. Guv. nr. 11/1996 a următoarelor bunuri: · 

1. Circular multiplu cu avans CMA 3.20 - 1 buc. 
2. Masină de rindeluit si prafilat 4 fete MRP 14~5- 1 buc. 
.3. MaŞină de indreptat" MI 5.20 , 1 buc. · 
4. Strung de lamn SRL 100 • 1 buc. 
5. Ferăstrău panglică F.P. 300 • 1 buc. · 
6. Maşină de şlefuit orizontală MSO • 1 buc. 
7. Maşină normală de frezat MNF 10 N • 1 buc. 
8. Maşină de frezat cu avans super MFA- 1 buc. 
9. Maşină de rindeluit la grosime RG. 630 • 1. buc. 
10. Maşină universală de tâmplăne MUT 400 b- 1 buc .. 
11. Masină tocat-fină MATOCU 60/473- 1 buc: · 
Licrtaţia se va organiza la fostul sediu al S.C. ROGERA 

CRIS-LORY SRL BEL:U nr. 610, in ziua de 2 decembrie 1999, 
începând ce orele 9 .()(\. 

Informaţii suplimentare la telefon 512.060. 
(974350) 

a judeţului Arad, organiz~azâ licitaţie publică pentru vân
. zare, in condi~ile Ord. Guv. nrc 128/1998, a urm~toarelor cate-

gorii da bunuri devenrte proprietate de stat: 
-autoturisme, diferite tipuri si mărci; ··· · ·_.: •. ~.-·,' 
- autocamion IFA pentru piese de schimb. 
·Licitaţia se va organiza la sediul. Direcţiei Regionale 

Vamale din Arad, Colonia UTA nr. 10, in ziua de 30 noien brie 
1999, începând cu orele 9,00. 

Taxa de inscriere la licitaţie· este .pe 1 O% din preţul Je 
pornire a licitaţiei. 

Lista bunurilor ce sa VOr vinde ]a licitaţie se poate consuh , 
cu două zile inainte de data tinerii licitatiei la sediur 
D.G.F.P.C.F.S. Arad, B-dul Revolu9Eii nr: 79, Biroul valorificări. 

Relaţii suplimentare la telefon 280.633, int. 184. 
. ' (974352) 

.,.-. 

. --.;,.-..;.: 

•·. 

_, .. · 

... ·.·. 

-'·' : ~.', 
. \ 

\". 

.. :·, 

-;,; 

·"- .. 

. ' ' 
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ANIVERSĂRI a 
Un buchet de 19 trandafiri 
sincer ,.LA MULŢI ANII" 
un suflet deosebit, care 

din 

MA'I'RIMONIALElfi 

PENSIONAT Italian, caută 
DOAMNĂ pentru convieţuire, 
varsta ~50 ani, să nu fie grasă 
şi nu foarte tnaltă. Telefon 
094.117730; 094.929.212. 36273 

Vând garsonieră, Confe~i. et. 1, 
imbunăta~ta. preţ 7.500 DM, nego
ciabil. Telefon 286211, 0941 
873.047. (36291) 

Vând apartament 1 cameră, 
bucătărie, hol, baie, mini balcon 
Inchis, gratii parter, satetn, (cabinet 
medical) in alb, imediat ocupabil. 
Telefon 237048. (35936) 

Vând garsooieră conforll, aran
lată deosebit, Micâlaca 300, parter, 
9.900 DM. Telefon 271385. 
(36001) 

Vând urgent garsonieră 
Tmbunătă~tă. zona Mioriţa, 7.500 
.DMc Telefon 210555. (35575) 

Vând garsooieră ne(mobilată) in 
MICâtaca, 6.500-7.000 DM. Telefon 
557315. (35978) 

Vâfld urgent apartament 1 
cameră, el 1, Vlaicu (8-uri), balcon 
6 m, preţ 13.500 DM. Telefon 
249806; 094.778.462. (36076) 

Vând urgent garsooieră el. 1, el 
1, Micâlaca. "Telefon 262454. 
(36125) 

Vând garsonler.l ultracentral (str. 
Mircea Stăn~scu), modem reno
vata. ideala sediu firmă, birou, ş.a. 
Telefon 250444 (36107) 

Vând urgent garsonieră, confort 
1, Grădişte, convenabil_, Telefon 
237065; 461529. (36085) 

Vând garsonieră, confort 1, 
Mică Iaca, mobilata, 10500 DM. 
Telefon 210366. (36237) 

Vând garsonieră, conforl III c:U 
lmbunătă~ri. zona Fortl.lna. Telefoo 
243269. (36257) 

Vând apartament 1 cameră, 
Vlaicu, et. 1, preţ 13.500 DM. 
Telefon 094.778.462. (36261) 

Vând garsonieră, Micălaca. 
Telefon 219190. (36264) 

Vând garsoniere Micălaca 300, 
lmbunătă~ foarte frumos, ocupa' 
bilă imediat. Telefon 219190. 
(36264) 

Vând apartament 2 camere, 
centru. str. Călimăneşti, et. 1/4, 
suprafaţa mara, 29.000 DM, nego
ciabil. Telefon 235784, 092 308 
400. (35450) . 

Vând apartament 2 camere, 
Micalaca, zona III, el 4/4, acoperiş 
ţiglă, decomandat, îmbunătăţit, 
18.000 DM. Telefon 235784, 092 
308 400. (36450) 

Vând apartament central, Vlaicu, 
2 camere, et. 4/4, acoperiş nou, 
13.500 DM. Telefon 234864. 
(36185) 

Vând apartam·ent 2 cal)ler.e, 
Alfa. el III, ap. 10. preţ 13.400 DM, 
negociabil. Telefon 257850. 

Vând urgent apartame()t 2 
camere, decomandat, et. 1, str. 
Piaţa Spitalului, bl. 5, se. C, ap. 3. 
Telefon 233146, 094513335. 
(35852) 

Vând apartament. str. Ecaterina 
Varga, et. 11, doua camere, deco
mandate, 26.500 DM, negociabil. 
Telefon 231410. (35760) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, el III, 15.500 DM. Telefon 
249806; 094.778.462. (36076) 

Vând urgent apartament 2 
camere decomandate, Piaţa 
Spitalului, el 5 (bloc nou). Telefon 
094.778.462. (36076) 

Vând urgent convenabil, aparta
ment 2 camere, imbunătaţlt, preţ 
negociabil: Telefon, 269213. 
'(36119) 

Vând apartament 2 camere, str. 
Spitalului. Telefon 271841, 094 
279 765. (36127) 

Vând sau închiriez apartament 2 
camere. Informaţii telefon 094 124 
318. (36141) 

conforll, Vlaicu, 16.500 DM, nego
ciabil. Telefon 250966. (36222) 

, ... 

Vând apartament 2 camere,, 
zona Podgoria, bl. G, et. 1. Telefon 
233588; 094.646.957. (36195) 

Vând apartament 2 camere, 
Micâlaca, 12.000 DM. Telefon 
270855. (36189) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, zona 300, parchet, 
faianţă, gresie, 14.000.DM. Telefon 
270856. (36189) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, 9.800 DM. Telefon 270858. 
(36457) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, str. Banu Mărăcine. Telefon 
092.938.~76; 235021. (35618) 

Vând urgent apartament 2 
camere, decomandate, Mlcălaca 
bl. 324, se. b, ap. 18, et. IV. 
Telefon 094.811.395. 

Vând apartament camere, 
central, 17.500 OM. Telefon 
210366. (36237) 

Vând apartament'2 cam~re, 
Vlaicu, 12.000 -.J:)M. Telefon 
270947. (36245) . 

Vând 2 apartamente cu 2 
camere, ln Vlaicu et. 1/4 şi parter, 
preţuri de ocazie. Telefon 279718, 
094.542.931. (36246) 

Super-ocazie! Vând apartament 
2 camere, Vlaicu, pardlet, faianţă, 
gresie, proaspăt zugrăvit, ocupabil 
Imediat, 8.700 DM. Telefon 
270856. (36189) 

Vând apartament 2 camere, 
Podgoria, et. 111, decomandat, 
25.000 DM. Telefon 249806, 
094.778.462. (36261) .. .,. 

Vând apartament 2 cam~re, 
zona 300. Telefon 219190, 
094.828.934. (362649 

Vând apartament 2 camere, 
zona Micâlaca. Telefon 219190, 
094.935.406. (36264) 

Vând apartament 2 camere, 
Confecţii, bl. 12, se. A, ap. 16. 
Telefon 092.295.340. (36293) 

1 

Vând in lneu, apartament 3 
camere, parter, vizavi Politie. 
Telefon 094.147.714. (4112505) 

Vând apartament 3 camere, 
conforll, decomandat, lmbunătaţit, 
zona UTA. Telefon 253660, 
243588. (36199) 

Vând apartament 3 camere, 

~~~~\;>~~J~.~~~i8~~-800 DM. 

Vând apartament 3 camere, 2 
bai, parchet, garaj, mobilat, et. III, 
Micâlaca, pret 15.500 DM. Telefon 
249806,094.778.462. (36261) 

Vând apartament 3 camere, 
zona centrala. Telefon 219190, 
094.935.406. (36264) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, el 5/10, Vlaicu, bl. 
Y10, 16.000. pM, (aranjat). 
lnforma~i telefon 466184. (36272) 

IHl\,/Hl~:ili: l:i'i~l 
Vând urgent apartament 4 

camere, decomandate, amenajat 
deosebit, preţ _ bun. Telefon 
266958. (36144) 

Ocazie! Vănd urgent apartament 
4 canlere, parter inalt, decoman
date, bun pentru privatizare._din 
cărămidă, vedere pe ambele părţi, 
zona UTA, preţ negociabil. Telefon 
233002 şi 092.251.535. (36247) 

Vând apartament 4 camere .. 
·Telefon 219190, 094.828.934.: 

(36364) ? 

VÂNZĂRI CASE 11 
Vând (schimb cu apartament, 

auto) casa 2 camere, bucătărie, 
baie, acces auto, curte comună, cu 
iesire diri indiviziune, zona centrală. 
Telefon 286211, 094873047. 
(36291~ 
Vănd casă 4 camere, tncalzire 

centrală, in Vladimirescu, zonă 
centrală, Cuptor pentru patiserie 
german, preţ negociabil. Telefon 
514207. (34646) 

OCAZIE! VÂND CASĂ toate 
utllităţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 -
până la ora 16. (35810) 

Vând casa, central, parter-priva-
tizat, e.t~tapartament. Telefon 
234662. 35697) . . 

Vând casă centru Lipova, tn 
curte sau schimb cu garsOnieră, în 
Arad. Telefon 245738. (4113098) 

Vând casa cu anexe şi grădină, 
localitatea Vărsand, nr. 452. 
Telefon 253078. (4113192) 

Vând casa, tot confortJJI, comu
na Vladimirescu, negociabil. 
Telefon 255981. (35853) -

Vând casa in santana, str. 
Mărăşeşti nr. 6. lnformaVi telefon 
462059. (4114765) 

...---. 

\ ·-
. • . 

PUBUCITATE 

Vând casă, grădină, Gai, stF. 
Dunării nr. 9. Telefon 094 709 421, 
265010. (36019) 

Vând casă mare, nouă, 
Micălaca, tot confortlJI. Telefon 092 
292 559. (35665) . 

Vând casă cu spa~u comercial, 
toate dotările, Micălaca, 68.000 
DM. Telefon 092 292 559. (35665) 

Vând casă in Upova, preţ infor
mativ, 22.000 DM. Telefon 057-
562543. (4809303) 

Vând casă, anexe, grădină, 
Frumuşeni nr. 566, preţ negociabil, 
telefon 119. (36179) 

Vând casă in comuna Semlac, 
preţ negociabil. lnforma~i telefon 
534051. 36208 

tnchidere centralzata, neinmatricu
lat preţ 2.400 DM. Telefon 219979 
sau 092 706 535. (36146) 

Vând VW Golf 11, motor 1.200 
cmc. neinmalriculat, preţ 1. 700 DM 
şi Mercedes 280 SE cu multiple 
Tmbunătăţiri, neînmatriculat, preţ 
1.700 DM. Telefon 219979 sau 
092 706 535. (36146) 

Vând tractor U-650, remorcă 5 
tone 1995, inmatriculata. Telefon 
094.773.341. 4112513 

Vând tractor L-445, remorcă de 
· 5 tone şi diferite scule ~gricole, 
Horia nr. 213. (36171) 

··_:.'fi --~ ,. __ o, :~ ~· -
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Vând ARO 320 motor Braşov, 
an fabrica~• 1989, stare excepţio
nala, preţ avantajos. lnfonna~i sat 
Caporal Alexa nr. 203, familia 
Curta. (4114767) 

Vand Fard Scorpie benzina 
lnjectie, inmatriculat, consum 9,5 
V10o' km, 5.800 DM, negociabil. 
Telefon 251602. (36275) 

Vând foarte urgent Passat '820. 
persoana fizică + CIV, stare bună, 
5490 DM. Informaţii telefon 
0571262959. (36276) 

Vând sau schimb Mantia, an. 
1995, km puţini, full extra, preţ 
15.500 DM, negociabiL Telefon 
094.164.665 sau 287022. (36278) 
· Vând Audi 80 alb catalizator per
fect 1700 cmc, 7.700 DM. Telefon 

Vând toată gama de telefoane 
mobile, sigilate. Telefon 
094.267.307 sau 094.882.403. 

vand calculator 1 M, monitor. 
SVGA color, 4x86DX4/100 MHz, 
16 RAM, 540 HOD, CD-ROM. 
Telefon 260802, 092.410846, ll.lli-

. sâmbătă. orele 10-20. (36311) 

VÎNZĂRI DIVERSI 
Vând (închiriez) garaj autorizat. 

zona Vlaicu-Făt Frumos, 1.200 
OM. Telefon 235784, 092 308 400. 
(36450) 

Vând in rate, casă 5 camere, 
teren intravilan 1500 mp, Grădişte. 
Telefon 276419, 237794. (36190) 

Vând Dacia 1310, an 1993, 
stare foarte buna, set motor nou, 
caroserie perfectă, 3.100 OM şi 
remorcă auto 450 kg, Tnmatricu
lată, CIV, vt, 600 DM, preţuri nego
dabile. Telefon 260983. (36168) 

. 281124. (36288) 

'Vând termoteca Ocean-Bereta 
24 t<!/11, 990 DM şi toate tipurile de 
termoteci. Telefon 259854, 
094.600.332. (36255) 

Vând casă cu grădină, comuna 
Seleus nr. 487. (36147) 

Vând casa mare şi grădina, sat 
Nadăş, nr. 115 şi sălaş mare 
aproape de sat. Telefon 276125; 
094.600.332. (35121) 

Vând urgent şi convenabl, casa 
mare, comuna Livada. Telefon 
412204. (35288) . 

Vând casă mare, central, cu 5 
apartamente, necesită renovare. 
Telefon 210012, 092.295.320. 
(36210) 

Vând casă cu gradină mare, 
comuna Şofronea nr. 467. Telefon 
464497. (3231505) 

Vând sau dau in chirie spa~u 
comercial 60 mp şi plug P3 cu 
ţeavă. Telefon 264860. (36150) 

VÎNZĂBI,ERENUII~ 
Vând 1,34 ha pământ in comu

na Macea. Informaţii telefon 
261790. (36173) 

Vând loc de casă (500 mp) Tn 
Subcetate (apă, gaz). Telefon 
250411. 

CI1'V1 11h+~l 
Vând motorete Piagio cu pedale, 

preţ negociabil. Telefon 092/ 
292611. (36256) -

Vând FORD ORION, an 1985, 
inmatriculat fundaţie, preţ rezo-
nabil. Telefon 264240; 270729; 
094.799.979. (31939 -

Vând OPEL VECTRA 1700 
T.D. consum 5 litri motorină la" 
100 km, an fabricaţie 1996, 
36.000 km rulaţi, Telefon 
092.529.611. 

Vând convenabil Dacia o km, 
Orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.895. 35968 

Vând avantajos ANVELOPE 
auto noi şi folosite, de camion, 
diametru: 17,5; ARO, Jeep 15,16; 
autoturisme 12, 13, 14, 15, 16, 17 

loii. Telefon 259339; 563027. 
. 4113081) 

vand Ford Curier camlonetă, 
1993, CIV, stare deosebită. 
Telefoo 094.147.714. (4112505) 

Vând motor Ford Sierra 2,3 
Diesel, dezmembrez microbuz 
Ford Transit. Telefon 264781. 
(35979) 

Vând motor Saviem complet, 
stare bună şi cutie viteză. Telefon 
276488. 

vand autobena· Savieni ·6',5 
tone, 1980, stare buna, CIV. 
Telefon 276488. 

Vând Dacia '97, 3.900 OM nego
ciabil. Telefon 238425. (36002) 

1 Vând autoturism Dacia Berlină, 
culoare alba, O km, 49.500.000 lei 
şi Dacia 1307, Papuc, cu 5 locuri, 
culoare alba, O km, 56.500.000 lei. 
Tele!?~ 250030, 092 290 473, 
36045) 

Vând motor ARO de Braşov şi 

. ~~;t~~~i!~{J6~~~~onare 
Vând Fiat Regata Diesel. 

Telefon 092 632 340, 257728. 
(36100) ' 

Vând convenabil Renault 19, 
Diesel, persoană fizică, stare per- . 
fectă, consum 5,5%. Telefon 
277680, 094 775105. (36090) 

Vând BMW 316i, an fabrica~ 
noiembrie 1997, toate opţiunile, 
inmatriculat, preţ negociabil. 
Telefon 094 517 763. (36126) 

Vând Dacia Berlină 1410, an 
1995. Telefon 242841. (36123) 

Ocazie! Vând 2 Dacii 1300, an 
1976 şi 1978, CIV, persoana fizică, 
pei'tectă stare de fun~are, preţ 
1.200 DM/ buc. lnformaVi telefon 
421058. (3042245) 

. . Vând VW Passat Combi, Turbo 
Diesel, 1.800 cmc, fa~ca~ 1985, 

. ·--,~ 

Vând Opel Astra Turbo Diesel, 
an fabrica~e '94, vişiniu, combi, 
preţ 11.200 DM. Telefon 
094.918.240. (36166) 

Vând Opel Vectra 1,6 an fabri
catie '91 albastru, pret 7.500 DM. 
Teiefon 094.918.240. (:i6166) 

Vând Ford Sierra, 1988, per
soana fizică, stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Telefon 
092.828.102. (36186) 

Vând remorcă RM2, pentru trac
tor, stare bună. Telefon 149A, 
Beliu. (4112512) 

Vând Dacia 1310, 1992, CSU, 
stare ireproşabita, telefon.131A, 
Şicula. (4112511) 

Vând tractor U-650 şi plug, 
5.500 OM. Informatii localitatea 
Şicula nr. 64, telefon 146. 
(4112510) 

Vând tractor U-650, an 1996 şi 
unelte agricole. Telefon 256189, 
272284, 092.241:941. (36202) 

Vând urgent 2 autoturisme 
'Oacia 1310, fabricatie 1991, 1500 
DM, negociabil. Teiefon 281995, 
orele 8-15. (36198) 

Vând autoturism marca Fard 
Orion Diesel, model 1991, inma

. lriculat persoana fizică, 91.500 km, 
10.700 DM, negociabil. Telefon 
092.346.109. (36193) 

Vând Dacia 1310, an 1998, 
13.000 km, motor 1600 cmc. 
informa~i telefon 094.397.360 sau 
247275. (36188) 

Vând motor Ford Orion (Escort) 
1,6 benzină, 200 DM şi motor VW 
Passat 1 ,6 benzină 200 DM şi 
motor Opel Kadett f,l!'benzlnâ, 
200 DM. Telefon 273190 sau 
094.630.171. (36163) 

Vând Ford Sierra Turbo Diesel, 
fabrica~e 1992, culoare vişiniu me
talizat, Impecabil, preţ 8.900 DM. 
Telefon 273190 sau 094.630.171. 
(36160) 

Vând Volkswagen Passa~ fabri
ca~ 1983, Diesel, impecabil, preţ 
5.900 DM .• Telefon 273190 sau. 
094.630. 171. (36163) 

llând eamion SRD, stare perfeo
fă de functionare. Telefon 
094.911.543. (:i6162) 

Vând urgent Saviem, 4.000 DM, 
negociabil. Telefon 514785. 
(36152). 

Vând urgent Dacia 1310. an 
1995. Telefon 094.825.872. 
(36148) 

',Yând Ford Escort combl, an 
1988, pe benzină, ABS, catalizator, 
central, cu teieCOIT]anda şi alarmă, .. 
pteţ 6.500 DM, negociabil. Telefon 
092.344.806. (36098) 

Ocazie! Vând AUTOUTI
UTARĂ SAVIEM 7,5·tone, stare . 
excepţională, caroserie motor, 
nou; CIV, 6.500 OM. Telefon 
092.308.033. (36018) 

Vând semănătoare porumb 
SPC 6. prăsitoare cu fertilizator. 
Informatii telefon 057-217248, · 

'orele 17-Zo. (35676) 
Vând auto tractor Scania motor 

360 CP Full· Spoller Rol Bar inma
triculat; preţ 31.000 DM. Telefon 
094.274.127. (35485) 

Vând (schim~) VW Passat 
Combi 1600 benzină, 1988. 
Telefon 468613. (3042169) 

Vând (sau sChimb cu Dacia) 
Renault 18, an 1980. Teleton 
439199. (3042242) 

Vând Dacia 1310, Dada papuc, 
convenabil inmatriculata. Telefon 
464027. (36236) 
· Vând VW Sciroco pe benzină, . 
lnmatriculat.· Telefon 265412. 
(36238) 

Vând 2 bucâti Trabant, lnmatrl, 
culate, unul fără motor. Informaţii 
Lipova str. Maraşeşti nr. 56. 
(4809307) 

Vând Opel Vectra 1,7 Diesel, an 
1990 persoana fizică, 9.200 DM. 
Telefon 094.522.621. (4113195) 

· Vând BMW 323, in stare foarte 
bună, preţ 1600 OM. lnforma~i tele
fon 0571466182 sau 094.658.726. 
(5226687) 

Vănd Renaul 21 Nevada, 1991, -
benzină injecţie. Telefon 094! 
698849. (36252) 

'• . 

Vând Renault Laguna Diesel, 
1996. inmatriculat, stare 
excepţională. Telefon 092/ 
251583. (36306) 

Vând lfron cu cupă şi gheare, 
stare perfectă; preţ negociabil. 
Telefon 462431. (4114763) 

11!!fl! lllfijlj,J ~( 1 
Vând TV color, 1.000.000 -

. 2.000.000 lei, garanpe 6 lunl. Te
lefon 244904, orele S.17. (35334) 

Vând TV COLOR en-gros, en
detail, gamă diversificată, preţuri 
minime; garanţie. Telefon 
289458; 092239242. (36449) 

Vând 486 DX2166, HOD 170 
(270, 500) memorie 8 Mb (16), 
mon~or color, VGA (SVGA), tas' 
tatură (combatibil Windows '95, 
oftice, contab.) preţ 180 OM. 
Telefon 092.281.515; 057-252983. 

1 (35175) 
Vând TV color, maşină spălat 

automată, cuptor microunde, 
calorifer electric. Telefon 284604. 
(;l6082) 

Vând TV color, 800.000 lei, com
bină frigorifică, maşină de spălat 
automata. Telefon 285010. 
(35716) 

Vindem o mare gami de 
TELEVIZOARE COLOR STE· 
REO, preţ convenabil. Telefon 
211213, orele10-20. (35970) 

Vând TV color Germania, 
stereo, TXT, modele noi, 
deosebite. Telefon · 563070. 
(4809302) . 

Vând computer Pentium, tas
tatura, moUse, monitor 15 inch: 
nou. Telefon 563070. (4809302) 

Vând maşină spălat automată 
1.000.000 lei; TV color 930.000 
lei; ladă mgorifica 1.400.000 lei, 

-ofer garanţie. Telefon 259339; 
583027. (4223081) 

Vând 2 televizoare color noi, 
Daewo. Telefon 288973. (36024) 

Vând ieftin INSTALA'Jll SATE
LIT şi BOXE 50W. Telefon Arad 
237471, lneu 511485. (34571) 

Vând TV color Phillips, Grundig, 
Nokia, stereo, teletext. Telefon 

.· 264004. (36106) 
Vând maşini de spă,lat auto

mate, import, preţ 1.000.000-
2.000.000 lei. Telefon 270518. 

. (36069) 
· Vând telefoane noi: Nokia 5110, 
limba română, ~40 OM; Siemens 
C25, 250 DM; Nokia 3210, 380 
DM. Telefon 092 528181,094 544 
832. (36122) . 

Vând CÂNT ARE ELECTRO, . 
NICE şi CASE MARCAT FISCA
LE avlzate de Ministerul Fina,.. 
ţelor. Telefon 272727. (36178) 

Vând diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 

·video, satelit; transformatoare 
linii. Telefon 092.368.868. (mp) 

Vând vitrină frig()riflcâ pe orizon
tală, compartimentata, 180/80 cm, 
1 an garanţie. Ţelefon 289667. 
(34661) 

Vând frigider, 1 an garanţie; 
plata in rate. Telefon 289667. 
(34661) 

Vând masină de spălat 
automată Boch, şi Privileg, 100 DM 
tn rate, 1' an garantie. Telefon 
274118. (34661) ' . .. 

Vând congelator cu sertare, In 
rate, 1 an garanţie. Telefon 
289667. (34651) 

Vând toata gama de ftgidere 
second-hand. Telefon 270622. 
(36350) 

nd co1 .lun 
gatan~e. Telefon 274118. (34661) 

Vând combină frigorifică 1 an 
~-garanţie, plata în. rate. Telefon 

274118. (34661} 

Vând toata gama de piese pen
tru frigidere casnice şi comerciale, 
congelatoare, combine şi lăzi tri

l sorffice. Telefon 270622.{36350) 
Vând mas1nă automată pentru 

spălat, preţ i.800.000 lei, negocia
bil. Telefon 094 .. 143.564. (36279) 

. . 

Vând en-gros HAINE second -
'hand GERMANIA, peste 20 sorti
mente. Telefon 289456, 
092.239.242. (36449) 

Vând: COTURI ş_i BURLAN~ 
FUM 21.000 lei/buc.; PLASA 
GARD zincată 13664 lellkg, orice 
dimensiuni; PLASĂ RABITZ 
22.000 lellkg ŞI CUIE CON
STRUCŢII 9.000 lei/kg, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 27190 

Vând LEMNE FOC orice canti
tate. Telefon 214010. (36016) 

Vând EUROBOLŢARI TER
MOIZOLANŢI cu garanţie 
300x250x200, la 3.60P eiVbucata; 
1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (35588) 

Vând pompe recirculare pentru 
tncălziri centrale, sobă motorină 
Preporod. Telefon 224159. (36051) 

Vând cazan combinat pe gaz, 
marca Biasi, nou, Pn 24 KW, preţ 
900 DM. Telefon 057-276844 sau 
094 507 368. (36040) 

Vând ouă de prepeiM. Telefon 
289750. (35948) '. . 

Vând LEMNE FOC, esenţi 
tare, orice cantitate. Telefon 
210373. (36074) 

zona 300, 
(~6168) 

Vând caruta platformă nebascu
tabilă, boiler 5o litri, cărţi, uşă pen
tru baie, cauciucur1 uzate 155/13; 
185114C. Telefon 094.637.905. 

. (36165) . . 
· Vând motor Audi 100 benzină, 
an '82, 1600 cmc, cutie viteze 5 
trepte, punte spate, scaune, uşi, 
diverse piese, TV Gr1Jndig 100 DM, 
videorecorder Supra 1 00 OM, 
calorifere Germania 6 Duc.-200 
OM. Telefon 230231. (36181) 

negociabil. Informaţii telefon 
279004. (36204) . 

Vând sufragerie Nlna şi covor 
213. Telefon 264340, orele 14-20 . 
(36164) 

Vând SRL cu spa~u şi activitate 
comerdală, Piaţa Avram Iancu, 40 
mp. Telefon 092.344.609. (36098) 

Vând urgent maşină de găurit, 
flex !Şi maşină pentru desfăcut 
,şuruburi. Telefon 258008. (36102) 

Vând dozator de bere, 2 braţe, 
Import natia + 10 butoaie Arbema: 
preţ deosebit. Telefon 094/ 
600332. (35121) 

Vând canapea piele 3 locuri, 200 
OM. Telefon 289667. (34681) 

Telefon 4680:23, 
(3042168) 

Vând 45 oi ţurcane, Informaţii 
Cuied, 249E, familia Duman Emil, 
după ora 14. (3042246) 

Vând cazan ţuică, nou. 170 litri, 
motor lrifazic 7,5 t<!/11/1440 roVmin. 
Telefon 094.698.849. (36252) 

Vând prelată camion 
6x2,30x1,80. Informatii Lipova, 
telefon 581301, 582379 .. (4909308) 

Vând rulotă pentru comerţ stare 
excepţională, preţ negociabil. 
Telefon 462761. (4114765) 

Vindem PORCI 90'100 kg. 
Fântanele telefon 456183. · 

_ Vindem avantajos mobilier co
mercial (rafturi, pulturi, birouri, dula· 
puri vestiar}, agregate frigorifice 
(vitrine, dulapuri, camere, congela
toare) cântare 10, 100, 500 kg, 
grătare lemn, cărucioare, scări, etc. 
Informaţii telefon 281060 şi 
281036. 36262 

(ConUnusre In pagina 15), 
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vand dormitor in stare;~ fq~rţ· 

buna, preţ 7.500.000 Iti. TolefQO 
094.143.554. (36279) 

Vând asistenţă tehniC!~ TV, 11~ 
445, remorci clsterne, remarc!) 
bascularită, generator acet!letna, 
freza si şlaif tâmplărie. Telefon 
258296,002.315 686. (36380) 

vand masa rotun<iă; mata!i& . 
drapeii, ~~niu; haina blană Mcnton 
Dare; F1at 1100 D; foarte oonvf;J .. 
nabii Telefon 233903. (36326) 

CUMPĂBĂRI DIVERSE 
Cump~r sutragreie "GJoconda", 

sWe buna, ofer 2.000-3.000 DM. 
Telefon 2~1820, dupa ora 16. 
(36176) 
Cumpăr porumb şlgr4~. Teki!Qn 

094.772.259. (35234) 

.CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII · 

CĂUTĂM TtNERf şi TINERE 
Intre 18-35 ani, aspect fizic piA· 
cut pentru fllmlrl şi fato. Oferim 
câştig şi condiţii avanţajoan. 
Telefon 0114 787 840 nu 469081, 
(38157) 

SC "PERFECT IMPEX" SRL 
angajează OSPĂTAR c~ expe
rienţă la ljanul do la Răscruce. 
lnfor!'lijlll lelefQn 254665. 
(36:124) 

•'1~=====~ 
SOCIETATE COMERCIALĂ 

angajează 3 LĂCĂTUŞ! MECA. 
NICI domeniul CONFECŢII Mfl· 
TALICE. Telefon 280219, 11tf, 
aodrggulul nr. 8, Arad. (36151) 

Angajez SECRETARĂ 
cunoscătoar• limba germană 
sau engleză şi ŞOFERI PROFE

·.• SIONIŞŢI. Telefon 288308, 
094.3~.675. (36142) 

AngajoJ VÂNZ TOARll' cu 
carte .da munca. Tt!,fQn 
094.Ş97,431. <s~10a1 

Societatea "ELECTRICA" 
angajează ŞOFERI PROFE
SIONIŞTI şi MECANICI 1\UTO. 
Telefon ~~O~o. (36192) 

,A!JTQUNIVERS" angajead ~ 
MĂCELARI· TRANŞA Ţ()RI. 
Informaţii slnlcolaul Mic ştr. 
Poscăr"' ~r. 4 .• orol~ P•14, 
(3622~) 

Ang'l)ez BA~MĂNIŢE;, C:alee 
Tlml!forll nr. 191, Aradl,.ll NE!\J, 
!Jar "!)ELFI.SERV''. (361q7f 

"OMNIASIG" SA S~cur•ala 
Ara~, angajează INSPI;CTO~I 
ASIGURA~!. Condiţii: s!udll 
superioare: t•hnlce; varsta ma .. 
xlmă 35 ani. Telefon 087·2~420, 
~6172) . . 

- ~~ 

. ' 

... -

~ ... 

' .. _, ,.,.~··· 

_llc- "ROBAC" · ang'ajoazl 
~ACĂTUŞI CONFI;CŢII META· 
LICE (s"dqr), MECA,NICI MAŞINI 
UNI;LTI; (Ingineri), EL!:C· 
TRICIENI, 1i~ECTRONIŞl1 (inql
nerl) pentru reparaţii şl modor
nl.~ri <!e maşini unelte c~ cQ· 
mandă convenţională şi nume... 
că.Tolefon 092626186. 4809306 

. ŞOCit:TATE COMERCIALĂ 
angajează AGENT COMI:RCIAL 
cu experienţă in dom~niu, 111faf'! 
maţll b!lefon 285166. (362.q) 

AngajAm TÂMPLAR!. Talef<in 
233340, Oll!lo.11}.16. (J&24f!) 

Angajez AGENT IMOBILIA!I, 
minim ll~ul, abil~ţl cqmunl«a· 
tlve, coroclltudlnt. TolefQn 
219180. (36263). 

SC "MOBILA ŞI BINALI;'' 
Vladlmireşcu, angajea~ă 
CROITOREASĂ pentru mobi ... 
Telefon ~34974. (36281) 

ANGAJAM urgent cON· 
FEC'JlONERE cu oxpe~nţă; str; 
Rusu Şirianu, nr. ·2. T(tl@fo" 
283036. 36322 

PRES'I'ĂBI SERVICII 

RBPIIf Ieftin: F~IGIOERI;, 
LĂZI, CONGELATOARE, 
garanţia!, deplasare gratuită. 
Telefon 092.417.397. (36:123) 

Execut lucrări NCALZIRE 
CENTRALE- SANITARE (cupru). 
Telefon 094.391.892; 216552. (c.) 

"CL~AN SERVICE" executA 
curll!onie COVOARI;, MQCHETE 
pe loc şi SERVICII CURA ŢENIE.. 
Telefon .679.919. 3.621 

-· •.. 

INVĂTATI gqnducorea AUTO: 
MOBILULUI, Iarna, Şcoela 
"VÂRTACI", 27 noiembrl,. 
Telefon 246527. 36070 

Executăm GRESIE!I!, 
FAIANŢĂRI, PARCHETĂRI, fi· 
nlsări ZUGRĂVELI, Instalaţii 
SANITAJU:. TQiefon 094.111-~ŞŞ. 
(36251) 

RENOV Rl Interioare: 
ZUGRĂVE;LI, glet, grosle, par
chet .. etc. Telefon ~773Ş~, 
094.909.535. (36233) 

EXECUT: ronovărl •porta. 
menta, case, zugrlvall lavabile, 
vopslţorii, tencuieli, Izolaţi! ter
mice contra lgralilel etc. Teleflln 
~72695. (36345) 

EXECUTĂM REPARAŢII: 
frlgldere, congelatoare. Oferim 
GARANŢIA LUCRĂRIII Telefon 
270622. (36350) 

· IIVUSE ~-· 

REŞTAURANT CENTRA~ 
MACEA organizează REVELION 
2000, tacilmul 350.000 lei. Cântii 
fi>rma·ţ' la FRAŢII A~BU. Telefon 
5361 :i(l. (36248) 

- "DOLLA" vinde en ilriis 
p~ngl cad~>u parfumerie cosme
tice şi pro_ <tuse lgl.enleo dl~ 
gamole: DULGON, ALPI, MOLA, 
SANTEX. Telefon 057/28~243; 
. ~~~~~.382.0~~. (35320) 

SC "ECOCHEM" SA Bqcu
re,u, doreşte şi obţlnă autoriq. 

Ilo de mediu pentru punctu.l !Il> 
ucru, str. Petru Rare' nr. 81, 

Arad, magazin postlclde 
mlcroambalate. Eventualele con
testa~! se pQI depune la Agentia 
do Protecţia Mediului B-dut 
Dragallna nr. 16. Arad. (36169) ' 

. . SC "MONDO-STYL!" $RL, ei! 
sediul in Timl,oaro, Calea 
Aradului nr. 69, doreşte.autoriza
ţie de mediu pentru activitate 
magazin pre;entare in Arad, in-. 
cinta magazinului Ziric:lava 
(part,r). EvontuaiQio contesll!lll 
ae pot depune la Agenţia do 
Protecţia Mediului, B-dul 
Dragalina nr. 16, Arad. (36:120) 

!IC ;,RUfiiiNi(INfl 2000" $A QU 
••diul In Oradea str. Lugojului 
nr. 3, dore~to autorl•aţie ele 
mediu pentru deschiderea un~l 
depozit alimentar cu produstt 
preambalate în str. L. Blaga nr. 
2. Arad. Eventualele contestaţii 
se pot depune la Agenţia do 
Protecţia Mediului, B-d~l 
llragallna nr.16, Arad. 36219) 

ŞC "tlARCU" S~l cu wl!lut ht 
Arad, str. Petru Raroş nr. ~1, 
llor&fiB autorizaţie de medii• 
pentru spălătorie aut1> şi ateliof 
reparaţii instala~! electrice auto, · 
aceeaşi ac;lllltsă. Event~alele co~ 
testapl se 1!<>1 depune la Agon~1 
de Protecţia Mediului Arad, EJ .. 

· dul Ora lina nr.18. 36159 

COOPiiRATIVA CONSUM 
ARAD cu sediul Arad, 1!-dul 
Revoluţiei nr. 50, goreşto auto. 
Flzaţlo de mediu pentru atelier 
tinichigerie auto, Arad. llr. 
Zlmbrulul nr. 3Q. Evontualol~ 
contestaţii fie p(it depune It 
Agenţia de Protecţia Mediului 
Arad, B-dul Dragallna ~·· 10, 

(36158"')~======;;! 
CI'I'ATII 

Se citează pârâtul Gavriluţa 
Petru C\J domiciliul n~cunoscut 
penlru dala de. 29.11.1999, Qra Q, 
"""""" 102, la ~udocătoria Arad, 
dos. nr. 6691/1999; In proces C\1 
Medrea Ioan. avăn<l Cit Qblect """' 
capiune (36253) · 

SCHIMBURI 
Schimb apartament 2 camere, 

III. 11, Alfa. aproape de sta~a tram. 
·vai, cu apartament 3 camere. 
Telefon 45~235,' o"l~ 17-21. 
(36088) . 

, , ÎIICII18111U 
inchinez (ofer) apartament şi 

casa (ne)mobilat(a). Telefon 
235784, 092 308 400. (35450) 

Doresc să incl1iri<IZ apartal118fll 
2 camere, centru; ater 150 DM 
nnobHat TelefQn 235784, 092 $08 · 
400. (35450) 

Primesc o eleVii in ~~. lJ!Ira.. 
QOntral, 300.000 leU l..,ă. Arad, lld. 
R.t>'lllfllliei 11(. 71, "'l· 8. (38155) 

,. 

•' ,;,-~' 
J. ,, •. ' .. ,.., "'" 

. PVBUClTATE 

l!xcursll EUROPA de VEST. 
lntormodlom VIZE in regim do 
urgenţă. Telefon 212929, 
094.906.428. 36197 

C~lătprettl c;u autQC;tUel• 
naaatr. mederne tn 

europa: 
'GERMANIA, AI,JSTRIA, 

FRANJA, ITALIA, SUEOIA 
(placă zilnice). 

BELGIA, OLANDA. DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
!IA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
lljGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
c;l\lător ciftigătorl 

NOUl Reduceri de tarife In 
lupa NOIEMBRIE! Rtduoorl 
.-upllmentare pentru:· elevi, 
studenţi, pensionari fi gru• 
pant. B-dul Revoly,ei nr. 35, 
lolofon '51a71, ~52717: 
Autogo,.., lelol<>n 270862. 

NOUl!! ~ebUCE~I DE P~[f~~Rl 

~ 
văPferi: 

".... opno Germania 
PASSAU • REGE .. SBURG • 

NORNBERG - HEILBRONN • 
STUTTGART • I<ARLSRUHE • 
MEIOELBERG • WORlBURG •. 
fRANKFURJ • MAINI • 
GI~SSEN. 

SERVICII: călilorio In auto
CON noi, moderne; 2 bagaje 9"'" · 
tylta; tnsojltoare d• bord; o 
masă caldă n Ungaria. · 

Informaţii fi inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tele
fon 057-252291; LIPOVA, telefon 
057-561377, telefon 057·563011; 
TIMIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056·359651; 
REŞIŢA. telefon 05S-224904.(o.) 

. • PIERDERI 

Pierdut carn~t şomaj nr. 
39408125.08.1997, eliberat de 
QMPS Arad pe numele T~taru 
Loon;oro.jldedarnul. (36180) 

Pierout carnet ljOITlllj nr. 1129/5 
~ numele Mere<!a Maria din locafi.. 
tatea Macea nr. Ş34, eliberat do 
OMPS Arad. lh \leclar ~ul. _ 
(3031503) 

Pierout "'!mot qe ŞCllllllj nr •. 5262 
III! numele Gabor Ramona eliberat 
do DMPS Arad, Q.M. ~ip<wa. h 
declar Olt(~) 

Pl~rdut cemQt de ,oniaj ollbor-
at pe numele HOgol Petru de 
CMPS Arad. li declar nul. 
(36259) 

ÎÎ" DECESE ÎÎ" 

1l' SEBVICU FUIEIIRE 1l' 

tiC "NOO'ERATU" SllL, 
str, Ghlba Birta nr. 28, 

tele!Qn 270437; 094.554.874, 
NON· STOP 

. ~~~VICII FUN~RA~II 
COMPLETE. , 

Slcrle, reşpeto, cruci, imbll· 
sămat, ap~lat, lmbrlcat, 
prosoape, batl•te, panglici, 
·baticurl, c;atatalc, ste,nlce, 
steag doliu, coroane, jerbe, 
colaci, cozonacl, colivă. 
ORGANIZĂM POM"NII 

PENTRU P"NSIONARI 
REDUCERE10'11o. 
. OF~RTA: •lcrlu + reeptte + 
oruce ; 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul tlorlu
lul la domiciliu, tntormodlem 
obţinerea actelor do dtcea, 
!Qtovldeo, fanfară. 

NOUl Punem la dispoziţia 
clienţilor no,trl CAPELA. (c.) 

NON$TOP 
RO.STYL COMP.llfY 

ftrmi produ~re de alcrie, atr. M. 
l;:mlnescu nr. 4 (vl:r:avl Clnem1 
MUREŞUL}, 'elefon 111928, 
094.1137.715, 094.558.71~ 
TOTUL INTR-UN SINGUR LOD, LA 
I"REŢ llE PRODUCĂTOR, CALITATE 
91 OPERATIVITATE OCCIDENTALĂ: 
- lml>ilsimat lmbrical, --
• alerte; 400-UlOO.OOO tel ........... 
olenjorlo -; t80.00Q ' IOQ.GOQ Joi 
• cruci, rnAnet.- ~.etc. 
OFERTĂ: tlartu, 18nJerl•, ""'"• 

730.000 lo4. 
Transport ln A.-.d GRATUtr. 
~ ~MQducMor'\t nu timpi CQftk ..... ""' 
NouiSe ....... lo_!lO%._ 

Intr-o luni. lei 

'Îi' CONDOLEANTE 'Îi' 

a~ntom alături de vorlşoara 
,, nepoata nontrl lea. in 
marea durere pricinuttl de 
pierderea S'?,ţulul d!a9 

GJOTA fDCANDA,N. 
Dumnezeu să-I odihoea.&ell 

Familia Traian Mercea. 

-suntem alături de prietena 
Aoastră Irina Calimente In 
groaua pierdere suferită prin 
dec;esul tatălui său 

nLIP FllANCISC. 
Sincere condoleanţe: Luci, 

f1orea, Ana 1 Gll. 

·Suntem alături de doamna 
conferenţiar dr. LIZICA MIHUŢ 
ta pierde'rea momei dragi 'i.f 
tra.nsmltem aincert: ton· 
doluRţ•. htnllla FRUJA. 

41 
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ADEVARcn:. • Pa11lna 15 

Sincere condoleanţe doam• 
nel conferenţiar ~IZICA MIHUŢ 
Tn aceste grele momente priei· 
nulto do trecerea In nelllnţa a 
mamei, din part .. atudonJIIor 
de la Colegiul Unlvertltar 
Pedagogic dt Institutori 
"AUREL VLAICU". (38240) 

Suntem alAturi de familia 
CALIMENTE la pierd• •ea 
tatălui şi tranşmltam con
doleanţe. Vecinii din atr. 
Eplscoplel nr, 4. (36234) 

Suntem alături de dOamna 
~r. conferenţiar LIZICA MIHUŢ 
tn greaua incercare prlclnulti 
de trecerea tn nefiinţă a 
mamei. Transmitem, sincere 
condoleanţe familiei lndollall; 
Famma Mlcan. (36~67) 

Studenţii anului 11, *1 
Facultăţii do Jurnallallcă sunt 
alături do doamna confe
renţiar, dr. LIZICA MIHUŢ In 
greaua Incercare prlclnultl de 
moartea mamei sale. Sincere 
oondoloan , (36268) 

Suntem alături do prietenul 
nostru CAIUS In clipele grele 
pricinuite do moartea bunicii 

MIHUTNARio\. 
Prietenii DAN FIUP fi ANii• 

MARI. (~6268) 

A trecut tn lumea celor 
d,.PII, cel care a fost 

CRifAM IEMA, 
din BlRZAVA, tatăl prieten.,. 

lui nostru CRIŞAN VASILE. 
Dumnezeu &ăwl odihnească Tn 
pace Iar familia s6 o măngille 
şi să o lntărească. Familiile: 
COCIU, CRIŞAN DOREL 
DEHELEAN, FAUR, LAZĂR, 
PALCU, PUND!V, RIVIŞ. 
(36271) 

Sincere condoleanle familiei 
CALIMENTE MIHAI a dl•pa
rlţla celui care a Ioel 

I1UP IFRAMCISCl, 
din partea domnului Robel'to 

Corantola, (38274) 

SincoN condoleanţe familiei 
CALIMENTE MIHAI la durerea 
prlclnutta de doc .. ul celui 
care a fost ·· 

I1UP I'R4MCI8C:, 
din partea doamnei AGNETA 

B6HM 91 ~INDA SZILAGI. 
36274 

Colectivul firmei SC "CITI· 
EFFE" SRL este alAturi cte 
doamna IRINA CALIMENTE la 
greaua Incercare prqvoeati'do 
p .. rderea tatalui 

I1UP FIIANCIIIC. 
Sincere condoleanţe !ami• 

llel. Dumnezeu al•l Qdlh· 
noaacăl (36274) 

Pclljla Frontiera Sectorul 
Arad ' P.P.F. Curtlcl sunt ali' 

.turl de colegul VASILE 
CRIŞAN In suferinţa pricinuită 
do trecerea In nefiinţă a tatalui. 
Sincere condoleanţe. (36305) 

Suntem allt"rl do domnul 
eof. CRIŞAN VASI~E la tro• 
cerea In nefiinţă a tatălui siu • 
Colectivul ROMTRANS Curtlct. 

· Siudenţll Colegiului Poda· 
goglc, anul 11 A sunt alături de 
doamna profesoară LIZICA 
MIHUŢ In mara. durere prlcl· 
nuită do deceoul mamef. 
Sin CON eondolean e. (3621 O) 

Organizaţia P.N.Ţ.C.D. Arad 
osle alături do familia CALI· 
MF.NTE in momentele grele 
pricinuite do decesul telul 
care a fost 

FIIANCISC 11UP, 
tată 'i socru. Sincere con• 

doleanţe şi Intreaga compasi
une familiei indollate. (36313 

Suntem alături do familia 
CALIMENTE in marea duror 
prictnultl de decesul eelul 
cere a fost 
, FJlA.MCIMIJ!IUIO, 
tată 'i socru. Sincere CO"'

doloanţe '' Intreaga compasi
une familiei indoliate. Familia 
dr. Oniţa Vlorel. (36314) · 

Colectivul Secţiei Modicalll 
a Spitalului Judetean, "'- ala
turi de co ... lar d!. DANIELA 
COD~EANU, In greaua lncer· 
care suforltl de dispariţia 
mamei. 81""" ""dolean._, 

-~-

.·_ •. ..,. -r 

Cu Inima ,1 cu auftotul lndu· 
rorat, familia CRIŞAN: fiul 
Crisllân fi soţia Solle, mulţu• 
mim color care au fost allturl 
de noi,. ~In primele clipe alt 
tragediei cart ne•a lovit pe 
ntefllptato prin plecarea din· 
tre noi a celui care n•·• fo1t 
lumina ochilor timp de ae ani, 
tita ti soţ Iubit 

CRifAN MIRAI. 
Rugar;1 pe bunul Dumnezeu 

st-I Ierte '' sA·I odlhnoucl In 
pace' Ceh.'r care ne·au Tnţelaa 
durerea, ..oă le dea DumntiiU 
alnltato şi pacei (38333) 

Suntem aflturl dt colega 
noastră dr. DANIELA 
CODREANU In momentele 
grele ale dlaparlţlol mamei. 
Sincere condol&anţel 
Colectivul Disciplinei do 
MedicinA Interni, Universitatea 
de Vest "Vasile Goldlf" -Arad. 
(36324) 

Suntem alAturi de Irina 
Callmonte la moartea lllălul 

I1UP IFRAMCISCl. 
Sincere ~ondoleanţel 

Prietenele tale Sanda fi Dana. 

Sincere condoleanţe. fi 
tntreaga noastrl compasiune 
familiei doamnei ~IZfCA 
MIHUŢ, la decesul mamei 
dragi. Familia: Silviu, l/lolota ti 
Radu Cureteanu. (36340) 

Suntem allturl de colega 
noastrA AURA DOROBANŢU la 
marea durere pricinuită de 
decesul mamei •• tranlmltem 
condoleanţe familial. Colegii 
do la SC IMAR • SA Arad, Sorv. 
Import • Marketlng • Vtndrl. 
(36348) 

Suntem allturl do familiile 
PILIP '' CALIMENTE In maret 
durere prlclnultl de moartea 
soţului şi respectiv tatălui 

11UP FIIANCISC 
fi It transmitem sincere 

condoleanţe. Colectivul SC 
,LUCIANA" SRL. (36349) . 

(:onducerei SC "ARIS" SA 
eote alătwi de familia doputa· 
tulul Callmonte Mlhălţl in 
greaua ouferlnţl prlclnulta do 
moartea tatălui socru 

11UP FIIANCUICo 
36353 

îl' COMEMORĂRI îl' 

Se lmpllnoac astAzi, 24 
noiembrie 1999, opt ani de 
cln~ Iubitul nostru 101, tati, 
oumnat şi ~nchl 

OllADAN PBTilV 
ne-a plrăslt, lislndu-ne un 

Imens gol in suflet. SOţia lndQ. 
!lată, Elena. 38170 

NI ao lmpllneac ''" luni 
do elnd după o lungi '' grea 
tu1erlnţă a trecut In etemnate 
fi a .. satin urma oi tristeţe ti 
dor, cea care a foşt soţle, 
maml ŞI bunici 

MERCU'fiA ZDIA. 
lndureraţi: ooţul, ool trei fiii 

!familiile lor. (31117) 

A•l. 24 nolfllllbrle 1889, se 
Implinesc 2 ani de cAnd no-a 
părăsit pentru totdeauna In 
lacrimi, Intristare ti 
nemărginit• durere acumpul 
nostru 

ROilDEAN ANOIIBI.. 
Timpul nu-ţi flerge amin• 

tirea. Dumnezeu al-I odlh· 
nească in pacei Familia care 
nu te uită niciodata. (35834) 

ac mt,l·. o a ate t 
durerii, presărate pe mormâ11-o 
tul părinţilor mei ROTARU 
NICOLAE fi ELENA. 
Dumnezeu si vA odlhnoascA 
In pacei FIIca .Indurerati 
LUCIA-(3231504. ) 

NI, ao Implinesc e ani, de 
cAnd a plecat dlntrt nol tttlcul 
noetr\1 drag · 

IOMJCĂ. 1 ••J• 
6 V -. 

din SIMBATENI. "Haide tati
cule fi spune cum oola In a ta 
IIMMI Că ml-4t tare elot de tlnel 
Noi vroiam eA-11 colindam 91 
Ali nou aa-~ urlml" DumMleu 
aa te odlhnaaacl In pacei 
FIIcele Oolna, RQdlq, Luclca 
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VINDB PRIN MAGAZINI!LE DIN ARAD 
a..tul Revoluţl•l nr. 26-38, t.l•fon 231.U3 

Liviu Rebrunu nr. 11, telefon 110.901 

LA CELE MAl MICI PREŢURI 
• ORIIII oal.l· H.OOO leUmp 
• FAIANTA· 71,000 • 93.000 teltmp . 
• ADI!ZIV ti CIMINT pentru roatult 
• Tl!AVA CUPRU tlaccllorll 
• iPA~ATOARI! INOX ti CABINE DU' 
• BOI~!I'IE ELECTRICE'' CA_ZANE BAl! 
• ROBINEn ,1 FffiNGURI• CAZI BAIE ti ACCEIOIUI 
• OBII!:C'Tt SANITARE ,1 ACCESORII . 
• EAVA POLI!TILENĂ cu ACCESORII . 
• AVĂ ZINC 1 NEAGRĂ · 
• ROFIL! ~INATE • TABLA ZINCAT A, deoapatiltlotrlotl 
•cARBID 

PROGRAM ZILNIC 9,00..17,00 
SÂMBĂTĂ 9,00..13,00 (1522A119) 

Arad, 1tr. Banu nr. 

VA OFERA LA CELE MAl MICI PRETURI, 

• aiste",. cH alarma antiefrac:ţie fi antlincendll 
eslntme de ~viziune In circuit lnchla •lblneglu.fl GOIIII' 
e slatlme de Interfon• fi vlct.olntarfonle 
• ~a~.- ortron1o1o din lamolo colono1o do aluminiu l._t 
e jal.- vottlcalo din benzi laldllo do dlfortla collllll tloulofl 
e ..,t plllu .. din moterial plaatic . , • -coloml,-nUitl __ _ 
e gamurt TI!RMOPAN 

e tapet ti pantooool.t din plutii (W1CANDERS-Portugolla) 

' t~~~~; ~ ' .. ~ !~~ ~~~ . ~·~ ~: ~i~, i~~~' ~~ 

LINFLEUR ROM 
~ 

INCEPEREA SElECTIRII PERSONALULUI MUNCITOR 
cu data de 15 noiembrie 1999,1a sediul socl8tăţil 

ARNETTA ROM din Arad, otr.lndependenţol nr. 3. 

CONDIŢII: 
• de prelerlnţl -~ cu experlenţl In conmpl texUie 
- virstA max. 40 ani 
• cunottln\8 pentru matlni trlplok, olmptl, UBI!RDI!K, butoni ... , 
aplicat nastunt. . 
• !fCOala minlml8 claae 

INFORMAŢII SUPUMENTARE la talafon: 289244. 
(9744249) 

S.C. COMPANIA DE -· ' .. ·- .... 

lRANS.POR:l PUBLIC S.l, 
cu 1ecllul ia Arad, Calea Victoriei 
lll'o J5-J71 telefona ZZ177J1 U191Z 

ANGAJEAZĂ: 
• 1n1llst programator 
• Ingineri · pentru probleme de explolltare (apeciaJitatea 

transporturi) CONDITII: . 
• atUdll superioare d& specialita(e ' 
• domiciliul stabil in municipiul Arad 
·fArA desfaceri di$cipllnare in carnetul de muncA 
Cel interesaţi 'Se vor prezenta la aediul S.C. CTP S.A. • 

aerviclul P.S.A. panA la data de 30.11.1999, avAnd asupra lor 
urmiloarele acte; 

• buletin de idenUtate · , , 
· • carnet de muncii 
• diploma de studii (original' copie xerox) 

lnlormafil 1111po-tare .. pot o~ la 
· ...UuliiOCktilU •lervbllul P.8.A. 

. (9743:14) 

ITranaport~ 

+ Tranaport merfl 
• RemorcJrt 

TARIF: 18110 lei/lan 
AngajAm: , 
• taxlmetrl,tl cu 

ma,inA proprie cu şi fArA 
carte de muncii, tn condiţil 
avantajoase. 

NONSTOPJ 
Z74GOO; Z'74999· 

. ,. .· .. ,' 

. . 

PVBUCITATB 

~.c rnnN BI mior[ ~.u. ~~-3~:~:~~~ 
Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE 
pentru firmele colaboratoare din afara Ol'lltului ti judetului 

CONDIŢII:• Experlen!l In domeniul conftcţlllmbr6o6mlntt 
• VIrsta maximă· 30 ani 
• Dloponlbllltate la program prelungit de luoru 
• Cunottinţa de limba italianA · 

Cel lnfarNaţJ se vor prezenta le alldlu/ aoolaflţ/1 trrooplnd 
cu data aparitiei anunţ_ului in ziar. • 

SALARIZAREA VA FI ATRACTIVA, 
CONFO,RM EXPERIENŢEI DE LUCRU. 

. - • (974~1) 

....... . 
Se ClQO'IOICil Aduna,.,. Gen""'lă ExVa<!ldnart a AIJijanarllllr Iti s. c. 

Optlum S. A. penlru dala de 13.12.1999, ora 10,00, illlilldlul oocielil~i din 
Arad, Calea Aurel Vlalcu nr. 139-151, penlr\J lll\IIIClfalarll l""'!lilllrlll In 
Registrul Acţlonarllor III dela de 1.12.191111. 

Onllnea de zi rupfinde: 
1) Deflnllivarea valorii cu 01118 se VII moJOIII CIIIPifalulllldll, fl,onofa de 

cot'8lle da subscrtera " capitalul viraet 
2) Dlvenle -
Documentele aftlllnte se pol oonoullllllnlc 1~ Hdl~l -"'IIYI, 

TncapAnd QJ claia da 1.12.1999. 
Pro<:urie speciale de ra~l!llll 18 depun 0111 IMI IIm! <al ctauA 

zile lnainlea adunArii. 
Decllla prima convocara nu se Indeplinesc oondllile de validitate. 

Adunarea Generali se va \lnO In dela de 14.12.19119, In acel~ loc 'lla 
~orA. (4808567) 

·:--·-

Jof,., ",.,_;CII 
tlrtiJitiG 

26 ·21t . 
noiembrie, "'' ~ 

1999 

Tel! 017·264062; 263000, Fex: Ot1·260014; 252212. 
!-mall: oxp<>-ccla@ara~.ro PtRoanol ~- conţact: ~onna Glurvl. 

..... ... .-;, 

•,· . 

• 

Miercuri, 2.4 noiembrie 1999 

CAMERA DE COMERT Al\AI) 
. DEPARTAMENTUL bfvĂTĂMANT 
anunţă orpnizaNa unnitoal'eior 0111'11U'11 

• Strategii de negociere fi deru. 
Iare 1 contractelor de comerţ lnter· 
naţional 

• Contabilitate 
• Iniţiere Tn utilizarea calcula· 

. toarelor (Windows, Word) 
• Limbi străine (englezi, Italiană, 

franceză) 

• Operatori carnete de munol 
lnfvrmaţllsupllmentare la şlld/ul CCIA At'ld, str. Clofc• 

nr. 1, o1me1'1 31, ett/u/1, 1111. II.JJ.SO ••u J6.30.00 • 
(219) 

.LORETO COMPANY .R.L . 
Angajează .... MAŞINISTE . 

CUSUT maşină şi sub~al, prQfil lnoillţă1111nte, manual, ştenţato!l 

.... MECANIC şi ELECTRICIAN 

· sal:r~~·~Gurt:i0AzyĂ~TAJos.- · · "'""'-
. T (48085Q) 

TELEFON: 251682: 092·873f(lll; 09HS8320 
sau la sediul soclalăţll din str. Câmpullslu • 

Centrul Comercial Rusco - Hala ,.U", intre orele 12,00-17,00. 

Co.mercializează sobe cu petrol 
· . import BELGIA'\' . · 

Sto~er · --=~~-;~ *-J~!S~,;:...~ 

>Consum 0,1Uoră pt.1000W ·
>Nu areJ1evole de C.iltaJizator 
>Caldura economlca·cand şi 

unde dorjţl " 
>Siguranta maxima " .· · 
> Api1ndere electronica 

· Pre~entarea_şi mo<;tul · 
'·. , ue funcţiOnare · 
In fiecare zi intre orele 8-17 

.A. Magazmu . 
V" de. VOPS818 

TOTAL BAU 
· VINOE LA CELE ' 
MAl MICI PRETURI 

VOPSII.e, UNEI. TE fi 
ACCeiSORII DIE VO!It81T 

DIN IMPORT 
• v~ lllvablle pentru J$de 
ti inlerior, 800 nuonte (DIS· 
ZPERZIT TIT AN, IUPRALUX, 
UMIT, MOOAI<ftll) •v_.. penllU 11mn ti ,..g~. 
1000 nuanţo; 
•lai!Uri,lll:url, d11bo't. ~ 

VAPOREX (aolu!kt 
~M~ntru pereti eu igra11le) 
C>FERT_..... 

LLJr-.111 : 
DISZPERZIT TIT AN • 

26 kfl· 300.000 lei 

27l780 

··-- 2IIJJ Wj. Rmlril Si \olieltlj Mavrur.IW 
fila ~67~77V.0040RM 

· VINil fN·GROSS 
ORNAMENTE PT. 

I'OMU& Jf 

CRACIUN" 
41olluri s~ şi ilV~Ie w 
di~metrul de 45. 60 ro 8Dmm 
.Oiob!Jri figurinl (con ghind~. 
couperCI,Iţa· ~rsuleţi. vulpitj. Arad, str. Lucian Blaga 

nr. 19 (fost Miron 
, Constantinescu) 
TELEFON 21067&; 
PROGRAM ZILNIC 

sptralaJ . ~ 1 .• 
-Virfuri · ·. 

PRODUSELE OFERIT SUNT 
METALIZATE,DECORATE ŞI 

NfOECORATI' 
. ' 

.-··-

8,30·16,30; 
sAMBA TA 9,00-12,00. 

(658988) 

. . 

'-i• .. 

'-· . 

-.:.,-

; .. 

-' .-. 

,....,"_. --

' ' 

·., 




