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(suma minimă 500,0 mii lei) 
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ATR~EIA . __ 
, TEBA A FOST PRIVATIZATA 

Tn disperare de cauzA, tot mal mulţi 
c~t!~~~~:a~!i,!RomAniei se întreabă de unde poate 
n · ţării. Pentru că, fără a apăsa pe 

alarmistă, cum e inclinat adeseori romAnul 
facil, situaţia, pentru oricine care judeci ciltuşi de 
lucrurile, a devenit disperată. Nu intru in ami· 

pentru a analiza o disperare evidentă, marcată de 
diverse evenimente care se precipită pe zi ce trece, pen-
tru cii lucrurHe sunt clare pentru toată lumea. Precizez· 
doar că in rindurile clasei politice româneşti 
incon,tienţa s-a instaurat deplin şi, înafară de lupte 
politicoaniste, nimic nu ar arăta cii aleşii noştri ar realiza 
in ce situaţie, aproape fără ieifire, se află ţara sub con
ducerea lor înţeleaptă. 

Gura de oxigen veniti, in sflrşit, dinspre forurile· 
europene • mă refer la grupul de observare propus de 
FMI, BM ti liE • este doar un paleativ care nu poate 
insemna msi fi o rezolvare reală. Căci răul cel mare 
rezidă in incompetenta şi politiclanismul clasei politice 
românBiftl, in primul rând. 

O scurtă trecere in revistă a guvernărilOr postdecem
briste poate demonstra cii toate partidele care au deţinut 
puterea politică in România au clacat in incerclirile 
(firave) de. a pune ţara pe calea unei reforme reale. 

, Regimul lliescu, cu precAdere in varianta in care PDSR a 
· ; fost la conducerea ţării, s-a dovedit prea puţin dispus să 

ia taurul de coama fi România a făcut p&ifi miel • atunci 

NOUl PROPRIETAR ESTE O FIR MI ARiDEANI. 
Pantru F.P.S.-ul arădean, ziua de luni, 8 noiembrie, 

poate fi considerati o zi de mare Importanţi. Licitaţia
organizată pentru vinzarea pachetului de :f.:'"i deţinut la 
societatea TEBA (96,91%) a fost adjud« de una din 
firmele orertante. . 

La licitape au participat două finne, Textll SA din Arad 
şi camila din Deva. Cu o ofertă mai bună, firma an\daană a 
reU!fit cumpărarea acţiunilor de la TEBA. 

.Pentru noi este una din cele mai mari rBUifile din acest 
an. Sperăm ca astăzi (ieri • n.n.) să ne semnăm contractul 
cu finna cumpărătoare", a menţionat Doru Sever Pula, 
directorul F.P.S. Arad. 

Tn cursul zilei de azi, noul proprialar al TEBEI, sod
etatea Textil, intenţioneazl si plăte'\5cil suma cu care a 
cumpărat acţiunile FPS-ului. 

Petru Cocif, dftctor al Textll SA, .,... ilactalll: .Noi 
am cumpărat şi citeva active de la TEBA. Vrem si ne 
extindem, si ne concentrăm activitatea în spaţii adecilllle, 
deja formate la TEBA. Actualii angajaţi rămăn, in plus · · 
awm intenţia si mărim numărul acestora". 

GE~UnDE lmAP 
Foto: VIOitEL MUS(fl 

. . când n-a stat pe loc • in direcţia reformei. Cu un Ion 
·: c~ .~'1{;'-: : · lllescu in frunte, nostalgic declarat al socialismului de 
~ sorginte estici, nici nu se putea realiza mai mult. 

' 

_, 

Schimbarea din '96 a insemnat speranţe enorme 
transfonnate curănd in iluzii in aceeati măsură. Tncer
cilrile timide ale actualilor guvernanţi s-au lovit cel mal 
adesea de Incompetenţă fi, nu de puţine ori, de teamă. 
De fapt, chiar preşedintele Constantinescu declara cii cel 
15.000 de specialifti există, numai că SUJit ••• incom.,&
tenţl. Tn faţa realităţilor, pretedintele este obligat si 
recunoascA o evidenţă pe care lumea o constati de mult 
pe propria plate. . • 

' ' · . 1. IERCAn 
(Continuare in pagina a 5-a) ... 

I.umea satul·ui 
• MOBILIER MODERN 

LA COMANDĂ 
• AMENAJĂRI SPAŢII 

COMERCIALE 
• MATERIALE IMPORT 

•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR.VIŞINULUINR.74 

·TEL: 057/224888 
082/777381 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profite ~ Germania 

~RTLtNE 
Tel-fax: 251461 

. 094 507211 .. 
Arad 8-dul LManiu ~1.?6 ap.' 

PRETURI DECENTE 
la lampt.ih1e din 
. ALUMINIU 

~ IU·GEANina) •
······~·········-n_ 

~~'-"" _-,,.,,~~ 

va otera 
• Tamptane aluminiu din 
import şi romaneşti 
• P.V.C. şi geamuri termopan 
e Rolete şi jaluzele 
Telefon: 279699; 092292559 
Anld, Str. Voinicilor, Nr. 34. 
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UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C • 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

~_.';1~~'miJt()<iii~"""* f'· y ·_,:,:,<'1<; 

· .. TEUFA)U 057/:lii!IQ53'·'; 
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S.N. PIDROM - Suenrsala. PECO ARAD 

SE«VlCU PROMPTE SI CMLIZATE 

• .. l. 
\ ·\ 

·.;:•' . 
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Conducerea Sucu"Salei PECO Arad sa 
preocupi de ridicaril'a activităţii la stan
darde europene. Astfel Staţia PECO nr. 1 
din imagine, a fost reconstruită, după ce a 
fost demolati vechea staţie, la nivelul celor 
mal exigente cerinţe, cu dotări moderne, 
care creează o ambianţă plăcută şi operativi
tate în desfacere. Nu întămplător, ci datorită 
grijii manifestate de conducere a fost dati 
in folosinţă intr-uri timp record de 5 luni. 

Aflati intr-un loc accesibil este cAutati 
in permanenţă de cli8nţi cărora le sunt sa
tisfăcute cele mlli exigente pretenţii. · 

'Şi nu in ultimul rănd comp)ateazl BlmO
nios şi peisajul urbanistic al Aradului. 

Tn Interior, atmosferă primitoare cu o· 
gamă diversificată de produse specifica. 
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Pagina2- ACTUAUTATEA AHĂDEANĂ 

'Y Astăzi, Soarele 
răsare la ora 7 şi 4 minute 
şi apune la ora 16 şi 55 de 
minute . 

UN INDIVID DIN FELNAC A 
CORUPT SEXUAL O MINORA 
Seeuele de amor se petreetau, ueer~ ia faţa ooueubinei sale 

... Au trecut 313 zile din 
acest an. Au mal rămas 52 de zile până in 
20001 

"' Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: Sf. 
Ap. Orest, 06mp şi Rodioo, Eoast şi Sasipatru; 
Biserica romano--catolică: Leon cel Mare; 
Biserica greco-catolică: Sf. Ap. Olimpas, 
Rodioo, Sasipatru, Tertiu, Eoast, Cuartus din 
cei 70; SI. M. Oresl 

In urma activităţilor 
specifice desfăşurate de 
organele de poliţie judiciară, 
s-a stabilit că, in perioada 
septembrie-noiembrie a. c., 
Coraniuc Gheorghe-Mir
cea, 38 ani, a atras iQ 
locuinţa sa din comuna 
Felnac rv. 424, pe minora E. 

M. A., de 13 ani, cu reşedinţa 
în aceeaşi comună, unde a 
intre~nut cu aceasta oaporturi 
sexuale normale şi orale. 
Acest lucru s-a intâmplat şi 
in prezenţa concubinei sale, 
Florea Elisabeta, de 32 de 
anill! Coraniuc a fost introdus 
in arestul 1. P. J. Arad pe 

bază de ordonantă de 
re~neie. uomând a fi Prezen
tat Parchetului de pe lângă· 
Judecătoria Arad, fiind sus
pect de săvărşirea infrac
tiunilor de oaport sexual cu o 
ffiinoră şi corup~e sexuală, 
aflăm de la Biroul de presă al 
1. J. P. Arad. 

. La. Arad: Tru~/flluşa, 
Kovacs Rudolf, Ponyorj Jan 

.Andrei, Kocsis Şeoijiu Ojlidiu, 
Mezel'luc Glaudju RoM. Mitrutiu 
sandra, 1(~.. . .·rpa · ' .. "".. t,iihaela, 
lvaşct! Lu~ I.'JîifiJill. eera Cristian 
~-[ljn;.iÂdiian. 

La lneu: Rotz Amalia, 
OUăcan Vlad. 

Vremea va fi 1:.-..· 
general inchisă, cu 
cerul mai mult 
noros. Pe alocuri ~ 11111/ • . 
Se vor sernhala .f · 
ploi slabe. Vl!ritul va sufla slab la 
moderat· din sud-est. Izolat, 
dimineaţa, se va semnala ceaţă. 

T emperaturi r_naxime: 8 la 
11•c. Tempeoattiri minirrie: 2 la 
s-e . 

. Metaorofog, 
PETRUDĂNUf 

PRFfUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramuf de aur de 241<: 
pretul cu ridicata - 159.145 lei, 
iar P,.,ţul de achiziţie - 143.230 
lei. Preţu~ valabile ieri. PIAŢA 
NEAGRA - Aur 14 K 
cumpărarj>: 95.000 leUg, vân
zare: 105.000 leUg. Aur 18 K 
cumpăoare: 120.000 lei/g, vân-
zare: 130.000 leilg, · 

LIJII,U.J~Ia,Ju; 
PIEfi!O, TÂRGUIU 

Astăzi este zi de piaţă 1a Pancota. Beliu, Buteni, Şidău. Macea, 
., Vânători, Pecica, Şiria. Tol astăzi se desfăşoară tâoguri săptămanate 

la Beliu şi Buteni. . · · . . 
Maine, joi, este zi de târg săptămânal la ~. NAdlac, Sebiş. 

Cermei, SăvA"iÎ". Secusigiu, Zerind. 
FARMACIA DE SERVICIU 

. In noaptea de miercuri spre joi este de serviciu, cu program non-
stop, farmacia .MIRAFRAM", str. G. Coşbuc, nr. 13, telefon 257358. 

· Farmacia ,.Sinapis", Bd. Revoluţiei nr. 88, lângă Noul Stil, tele
fon 282369 şi şi .Noua Farmacie", sbada Andrei Şaguna nr. 15, 
telefon 948, sunt de serviciu cu progoam non-stop. 

CONSULTA TU ŞI TRATAMENTE 
CU PROGRAM NON-sTOP 

Cabinetul .Apollonia", situat la parterul blocului din spatele Casei 
Albe (zona Gării), str. Miron Costln ..-. 13, se. A. ap. 1, tel. 251225, 
efectuează tratamente injectabile (intramuscular şi intravenos), 
·aerosoli, E.KG., ecogoafie şi analize laborator. 

CABINET STOMATOLOGIC 
· ' Cabinet· stomatologic privat, Bd. Revolu~ei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie). _,.,.., 258665, deschis zlnic Intre c:we1e 8,00-12.00 
şl14,00-20,00. . 
· · . iNTRERUPERI DE CURENT . 

- In municipiu: Miercuri: Str. Rândunicii, Tismana, Gorunului,· 
Rozelor, Trenului, Oradea. Vezuviu, Râşnov (p). Bd. Maniu, lneului, 
Ioan Suciu (p). Joi.: Str. Rândunicii, Tosmana, Gorunului, Rozelor, 
Trenului, Oradea, Vezuviu, Râşnov (p). Bd. Revoluţiei intre 42-46, 
str. Mircea Stâne!;cu. 

In judeţ ru sunt~>p<roogo~~<araro"'""""" -..peri de curent 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 
.. ,~ 

Editori S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
erooFISCALR 16tH938ealDSialMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/1886din 3 t x 1991 emo SIRUES 020956601 erssN 1220- 7489 

• 1 Jilui ' 7 7 laafioll 2900 Al1ld, Bd Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: s;;cRETARIAT · 281802, fax 280655,'280625; 

~s~m~\~l'i~ ~'r1 077~?~n~~L~1~l~<:,i!W~; 28~~it; 
CLUBUL PRESEI - 280989. 

CeasiUal de oulaiaistraţiez DOREL ZĂVOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prcsCdintc) telefon 210776: MIRCEA COSTRAŞ (redactor-sef) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrclal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (conlabil-"1"1) telefon 281797. 

0>Jeciu1 de a ': ţieo MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) te)efon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' aclualilăti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(sef sectie politici), lclcfon 
280943; DORU SAVA (\'('f scc~e social-economic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef sectie cultură-invătământ). telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tlncrct)'telefoa 281855, 
280003; MARCEL CANCiiJ (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (sef sectie publicitate\ tclefonlfilx: 280904. 

'fiiNond ewa-la lwpai ia S.C:. ~RAFS.A.. 

AllAD, -- r ' ... F..N.,- ZS090a. """ZS09ZL 

.-:+. 

"-,t ,;.. 
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La telefonul dimineţii, 
Z80944, între orele 9,oo-I2,oo 

e Domnul Alexandru 
Feher, domici~at in Faleza -
Sud, nr. 81,.sc. B, ap. 1, 
reclamă faptul că pe strada 
Clujului lipsesc nu mai 
de 8 capace 
dispărut 

lui Branc. 

·• Doamna Maria Neagu, 
de pe str. Gogol, nr. 9 (Aradul 
Nou). a. făcut până acu ni 
nenumărate apeluri la Recons 
pentru transportarea molozu

imobilul dllnsei. 

. Miron Costin, colţ 
sunt parcate multe 

si când ·trebuie si cănd 
~mli~fiă~ii~'li.rugăm pe P9sesorli 

acestor autoturisme să facă ceva acest sens.· : 
". Boschetarl. 0-na C.B.: .Când au de gand organele 

abilitate să «facă ordine» şi in zona Casei Albe. Pe spaţiul 
verde e o. mizerie de nedescris. Vin aici boschetarii, 

. mănâncă, dorm. Dacă ai drum seara pe acolo po~ primi o 
lovit'!ră in cap~ nici nu ~i cui să mulţumeşti." 

· · · ·.·· · · Redactor de serviciu 

' . . "· ": 

H 
Miercuri, 10 -iemlme 
"'f'~ BERBECUL 
~)21.0'3-20.04). 

..._~Situaţia financiară şi 
profesională sunt sub 

aşteptări, fapt ce vă îndeam
nă să depăşiţi cu mult curaj 
activitătile de rutină. Sunteti 
constie'nt că pentru a avea 
·sucCes trebuie să vă străduiţi 
mai mult. 

{] 

TAURUL (21.04-
20.05). Tn sfârşit veţi 
ajunge la concluzia 
că numai o activitate 

planifi<4!tă, riguroasă poate 
constitui un prim pas spre 
reali;zaiea obiectivelor pro
puse. 
F'W"1 GEMENII (21.05-
• ") •20.06) .. Deoarece 

1 1 1 1 viitorul vă îngrijorează, 
tinde~ să vă izolaţi. E 

cea mai bună măsură,. 
intrucât irascibilitatea dvs. 
este in creştere şi rela~ile cu 
colegii ar putea avea de 
suferit din această cauză. 
~ RACUL (21.06-
.,_ ~22.07). Nu vă pierde~ 
c:-~optimismul. Fiţi con-

vins că sunteţi in 
stare să depăşiţi actuala stare 
de lucruri, mai ales că aveti 
deja cAteva astfel de ex~ 
rienţe. -•·· 

;".(. '. 

MOCBE!A 
Arad, Piata Gării 

.···Telefon 235221 

Vinde •• 
ontează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

de 10-20°/e 

FECIOARA 
(23.08-22.09). 
Schimbările bruşte de 
situaţii vor domina 

intreaga zi. dar ve~ reU'ii să le 
faceti fată cu succes. 

.. BALANŢA g ( 2 3.09-22.1 o). 
Abordaţi-vă proiectele 
şi rezolvaţi-vă pro

blemele cu aplomb! Stilul, pu
terea de analiză, cumpătarea 
şi puterea dvs. de convingere 
vă vor ajuta să obtineti un nou 
loc de muncă. lmag'inea de 
care vă bucurati in ochii celor
lalti dar si reputatia de diplo
mat vor 'contribui din plin la 
realizarea acestui lucru. 

..:::::.-· -----~------· ···----.. 
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· Tea-tru .... 'fi!,~~ 
·TEATRUL DE STAT ARAD prezint.yo~\tf·h(lllirtlbHe a. c .. 

cu incepere de la ora 18, spectacoluliig~·esa ~\li<!f\e$1 unui 
comis-voiajor" de Arthur Miller. Regia a"" '";;J:l~· .la,;;~9Jescu. 
Scenografia: Doru Păcurar. ·• ~ . · 

. . Concert · · · 
. .RMONICA DE STAT ARAD prezintă un Concert slm
foni!: ~traordinar .. Solist_- Gabriel Ami ras ·.profesor !a 
Hocb~fuer .Musok Trosongen - Germanoa. DiriJOr • Doron· 

Fra~~· ~;·. ram: Wolfgang Amadeus Mozart • Concertul in la 
ma· p. tru pian şi orchestră KV 414; solist· So. rin Dogarlu. 
Se · rokofiev • Concertul nr. 3 in do major op. 26 pentru 
piâ!l;; .prchestră. Ludwig van Beethoven - Simfonia 1 in do 
maJ . . · · . · 

Cinematosrafe 
Dacia: Bowflinger (SUA) 9,30; 11,45; 14l:. ·~· 20 
Mure,ul: Star Wars - ep. 1 Ameninţa f . ;.,. ,· A) 

10; 12,30; 15; 18 . . • •• 
Arta: Idolii anilor fierbinţi (Germania) 15;· · ~ · . 
Sala mică: Sacalul (SUA) 15,30; .18 : . . · · 

. . Progresul: Sfera 17 (SUA) · · · . · . 

AJUTOARE SOCIALE 
PENTRU DIABETICI 
Asociaţia Dlabetlcilor Arad Invită pe toţi membrii asoci

aţiei, cu cotizaţia la zJ, la sediul asociaţiei pentru ridicarea 
ajutoarelor sociale. · 

Comitetul Asociaţiei 

A~i, »EPi11ee ... 
'i'1o.i UUI>i: VR.E.Tf ·. 

Si ~ .. 6E"')·/ 
. 1 ~ . 

Cooperativa e it 
Banca Populara 

MINERVA 
,...."~--~1 aoonla urmatoarele cloll•n.&i 

penb"u depozitele b tern.en: 

8 
SCORPIONUL 

(23.10-21.11). Munca 
şi plăcerile merg 

mână in !flână in această zi, 
iar afacerile nu vă dau bătaie · 
de cap. · 
~ SĂGETÂTORUL 

(22.11-21.12). 
.t!!!'Jsituatia actuală, cât 

si forma in care vă aflati nu vă 
permit să acţionaţi concomi
tent pe mai multe fronturi cu 
sorţi de izbandă. 
f1ia.... CAPRICORNUL 
..,-::. .,, 2 2. 1 2-1 9. o 1 ) . 

..o!MRenunţa~ la acţiunile 
de pe urma cărora nu 

puteţi profita imediat şi con
centrali-vă in exclusivitate 
asupra 'celor de ~are depinde 
consolidarea poziţiei dvs. 

VĂRSĂTORUL 
~(20.01-19.02). Aveţi 
·~posibilitatea ca, prin 

anumite .miscări•, să 
vă imbunătă~~ sitJa~a fihan
ciară. . 

PEŞTII (20.02-
20.03). Reuşiţi să vă 
adaptaţi rapid schim

bărilor care se produc şi să 
anticipaţi cu precizie eveni
mentele care vor părea, astfel 
că nu puteţi fi prins pe picior 
gresit. Relatiile cu membrii . . 
familiei dvs. se inveninează 
puţin. 

•. 

. ··~ 

11una - 64°/o 
31uni - 67o/o 

&luni •· 69°/o 
91uni - 69o/o 

121uni - 69o/o 
ia=drniJU <!:ll<r<la_,poolc c(lliOiro. 

TB.E SUNT ASIGURATE ! 

Acordam in t&istem C.A.R 
credite ia regi•tte •rtellta 
...:1 E:s <=:> r~ 

aedile i1 regim nonnol- 1 lll"lt1 
cu d--ata :z:z ~ 

edile pentru achizllonare 
cu clobcnla ~ele 
~~-:;:--~~ 
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lncepând cu această lună, de pe 
Aeroportul International Arad vor mai 
pleca două curse noi, a anuntat intr-o 
conferinţă de presă dl. Gheorghe 
Udrescu, directorul aeroportului 
arădean. 

Cu VEGAIR • spre Italia 

arădean se vor inaugura pe 16 noiem- In urma introducerii acestor curse, 
brie şi vor opera pe următoarele traficul de pe aeroportul Arad nu va 
frecvenţe: -Arad-Florenţa ti Arad suferi nici o modificare. 
Bologna. Pretul unui bilet dus-Intors va costa 

Cursele vor pleca in zilele de marţi şi 220 $ ia care se calculează taxele de 
sâmbătă spre Florenţa şi joi spre aeroport. 

Bologna. in perspectivă • noi rula 
Programul de operare este urmă-

VEGAIR este o companie de trans- torul: spre Germania 
port aerian infiinţată in luna septembrie • Marţi (Arad-Florenţa) - decolare Din martie anul viitor compania 
1998, care din martie a.c., operează de (Arad) 1 O, 1 O şi aterizşre (Florenţa) - VEGAIR va mai primi două aeronave· 
pe aeroportul din Cluj. 12,30. De la Florenţa avionul pleacă la care vor fi plasate pe aeroporturile din 
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10 noiembrie 1843 • 10 noiembrie 1999. O sută cincize
ci şi 'fa&e de ani de la constituirea artileriei romAne mo
derne ca armă cu identitate proprie. 

Peste un secol !fi jumătate da căutări,· zbateri ti mal 
ales de reuşita in definirea structurilor organizatorice; 
inzestrărli, locului ti rolului artileriei in ducerea războiului 
de apărare a pământului romAnesc. · 

Sunt multe şi demne da toată lauda faptele da arma, 
ala artileri,tilor romAni. 

Cu prilejul aniverllirli Zilei Artileriei RomAna, gindurile 
noastre se indraaptă cu recuno!ftlnţă spre toţi cel care au 
trudit pentru continua ei modernizare, spre cei care s-au 

. 

Desp~e.activitatea de pAnă acum il 13,35 şi ajunge la Arad la-15,45. Cluj şi Arad. 
compame1 ne-a IOformat:di .•. Anton. .• • Joi (Arad-Bologna)- decolare·8,30 · · Cele două· aeronave disponibile 
Stolan, director de marke~ng şL vânzări (Arad) - aterizare - 9,30 (ora locală a . momentan şi care vor opera de pe aero
la VEGAIR. .In p~Zllnt; operllin pe_ ''Italiei). Intoarcerea se face de- pe aero-· portul arădean sunt un jetalr YAC 40 şi 
.doui frecvenţa spnt:ttallii~'.•Trevlso ft: 'portul din Bologna la 10;30, cursa ale-o- un SAAB 340:' · · · · • . · · 
Bologna, fi mal avem trei curse ragu- rizând la Arad la ora 13,30. In· perspectivă se urmăreşte 
late Cluj-Budapesta. lntenţlonllim si • sâmbătă (Arad-Florenţa) - decolare deschiderea unor noi rute spre 
Intrăm pa piaţa Banatului fi in acest 10,35 (Arad)-- aterizare 12,00 (Florenţa). Germania, posibil o legătură cu unul din 
sens, am alea Aeroportul Arad care Doritorii se pot intoarce cu aceeaşi cursă următoarele oraşe: Munchen, Niirenberg 

jertfit pa cimpurile da bitale pentru realizarea ldealurllor .,, .• , . . . • 
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de libertate, integritate 'i unitate naţională. . .. 

Ma~:~::~ ~~~~~:~·~:ru~rn=::~ .. A~:r,:.~~ ·f~~"j},{,' .. . :~ 
Chlflneu-Crl,, Upova veteranilor da război, activi, in re
zervă sau in retragere, sincere urări de sănătate. bucurii fi 
impliniri. 

indapllnatt& doleanţele noastre." · la ora de plecare din Florenţa 12,50 ale- sau Frankfurt. 
Cele două noi curse de pe aeroportul rizând la Arad la ora 16,00. SORJnfl fii1BR(IŞ 

LOCŢHTOR AL COMANDANtuLUI ŞI ŞEF AL ARnLERIEI 
Locotenent colonel, IOAN JULA 

A cincea masă rotundă este organizată de Universitatea de 
Vest .Vasile Goldiş" Arad şi Centrul de Cercetare Ştiinţifică 
Medicală a Universită~i. sub conducerea prof. univ. dr. Fran'cisc 
Schneider, ce dezbate principala problemă, "sănătatea publică:, 
ce interesează. atât medicina arădeană căt şi popula~a judeţului. 

Tema acestei mese rotunde este lmunomodularea - adică 
efectul asupra imunită~i. a factorilor psiho-sociali şi neuroendocri
ni, căt şi influenţa apărării imune de către stimuli biologici extemi. 
. Acest domeniu interesează atăt influenţarea reactivităţii ge
nerale ale oraanismului, cât şi, in mod special, apărarea anti
canceroasă si antiinfectioasă. 

Personatită~le partiCipante la masa rotundă sunt specialişti in 
..-~·.;. · domeniu,. recunoscu~ pe plan mondial: • prof. academician Ioan 

Baclu, de la Facultatea de Medicină din Cluj; • praf. univ. dr. Mihai 
/ ·Dragomirescu, de ta Facultatea de Medicină din Timişoara. 

Masa rotundA va avea loc astăzi, orele 17, in Amfiteatrul 
da la Spitalul Judeţean, etaj VI. . 

. ,_, 

FACTURI 
FICTIVE 
Poliţia il cercetează in 

stare de libertate pe Petrariu 
Glgel, 32 de ani, din Arad,· 
care în calitate de agent de 

. vânzări la S.C. TDG Arad, în 
perioada iulie-august a.c., a 
intocmit 13 facturi fictive, 
insusindu-si contravaloarea 
acestora, ' în sumă de 

-62.096.486 lei. De asemenea, 
Petrariu şi-a însuşit suma de 
21.824.470 lei din incasările 
zilnice, bani pe care i-a folos~ 
in interes personaL Valoarea 
totală a prejudiciului este de 
83.920.956 lei, iar Petrariu 
Gigel este cercetat pentru 
săvârşirea Infracţiunilor de 
delapidare, fals şi uz de fals . 

DE Lfl POLITIE, PE SCURT 
' • Este cercetat in stare de libertate pentru 

săvArşirea infracţiunii de furt Avram Gheorghe, 14 
ani, din lneu, care pe 8 noiembrie a sustras din buzu
narul lui Covaci Mafi<!n, 11 ani, din aceeaşi localitat8 
5000 de lei. · · 

• Poliţia n ceroetează pentru săvârşirea infracţiunii 
de tăiere ilegală de arbori pe DB!fcăU Dan 42 ani, din 
Rădeşti. Daşcău a tăiat ilegal arbori in valoare de 
1.056.000 lei din Pădurea Ocolului Silvic Buteni. 
Pentru săvârşirea aceleeaşi infracţiuni este cercetat 
Cloacatiş Gheorghe, 54 ani, din Gura Văii. Cioacatiş 
a tăiat ilegal arbori in valoare de 6.000.000 lei de pe 
raza Primăriei Pleşcuţa. Tn ambele cazuri prejudiciul a 
fost recuperat 

• Martţa Dan, 27 ani, Sabln Ilie, 26 ani şi Raţ 
Dof!!· Sorin, 31 ani, toţi din Socodor, au fost identifi
ca~ in noaptea de 6f7 noiembrie pescuind pe eleşteul 
Fermei Piscicole din Socodor. Au pescuit până au 
~ prinşi, 108 kg peşte in valoare de 2.000.000 lei. 
Prejudiciul a fost recuperat iar cai trei sunt cerceta1i in 
stare de libertate. 

D.L 

TRAIAN MÂNDRUTĂU DIN MACEA 
' w 

A PICTAT PESTE 500 DE ICOANE PE STICLA 
puncte fixe şi pe 

trasee, poliţiştii au testat 'li 
verificat 1518 autovahicula in 
trafic ti, ca unnare, au re~nut 
5 certificate da inmatriculare 
pentru defecţiuni tehnice fi 
au aplicat 109 amenzi pentru 
incălcarea Legii circulaţiei, in 
valoare de 7.240.000 lei. Da 
asemenea s-au ridicat in va
darea suspendării 4 pennise 
de conducere, din care două 
pentru conducere sub influ
enţa alcoolului. Este cazul lui 
~Mihai, de 27 de ani, 
cu autoturlsmul AR-03-WLK 
şi Totii ..,_.. Cezar, de 
31 de ani, cu autoturismul 4-
AR-7252, ambii din Arad. 

• ~ mai picta fi acum, dar nu găsesc peniţă", spune el 
Traian Măndruţău s-a născut In 

urmă cu 7 4 de ani In localitatea Macea. 
De mic a fost atras de pictură. Se uila la 
Icoane In special la cele pe sticlă şi 
Incerca sA-şi dea seama cum sunt 
făcute . .Atata mi-am bătut capul să ştiu 
cum ls făcute. Intr-o noapte mi-o venR 
Ideea. M-am sculat din pat dintr-odată. 

Mama o zis că-s nebun. Le-am spus 
să-mi dea pace•, spune bătranul. 

ŞI astfel, de la 25 de ani, Traian 
MAndruţău a pictat Icoane pe sticlă. ŞI 
nu pu~ne. El spune că ar fi realizat In jur 
de 500. Tn urmă cu aproximativ şapte 
ani a avut şi o expoziţe la Căminul 
CuRural din Macea. Ultima dată a pictat 

mENmiCATI SI ÎNCARCERATI 
' ' ' 1n urma măsunlor specifice Intreprinsa de poliţiştii arădenl, au fost 

• Identifica~ şi încarcera~: Apostol Cristinel, 20 ani, . din Lungani, care 
are de executat un mandat de 3 ani pentru furt; Simion Benone, 
21.anl, din Podullloalei, judeţul laşi, cere are de executat un mandat de 
3 ani inchisoare, pentru furt calificat din avu\IJI privat şi Mocanu Costel, 
24 ani, din Şiriţel, judeţul laşi, care are de executat un mandat de 3 ani 
Inchisoare penlru furt. -

,~~Y:A""~~~~~YJl'!~':;, - ''·'"'" --,~~,_,.,~w~,,,~.;t,ţ:::.~;~..,",~,,~'''"""'~·,_..,.X,,t.,~=,m .. (::,,h_,,_,::""·""'""*-ţ,_,,;,.."-·" ,~<;l;...;-.1 
A trecut deja ceva timp - dar 

probabil nu suficient de cAnd 
Jucrarea· dintre liniile de tramvai 
din apropierea sta~el Fortuna, a 
fost lăsată in plata Domnului. In 
zona cu pricina s-a Tncercat un 
fel de .denlvelare•, decupăndu
se pietrele dintre (ŞI de tangă) 
şlnele de tramvai. lnjurată zilnic 

de automobilişti, ignorată de 
autorită~. uilată de muncitori (de 
la Compania de Transport 
Public), denivelarea respectivă 
Incepe să se integreze In 
obişnuit Fără !'8 cineva să de-a 
cumva socoteală. Doamne, 
fereşte de:a aşa caval 

C. T. 

l ,;:.; .. 
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e Inspectoratul de 
Pofiţie al Judeţului Arad . 

(Arad, str. Cslvln nr. 17-19) 
• Ofiţerul de serviciu (tel. 223803, 

223992, 2231 03) . 
• Programul de audienţe: 
- şeful I.J.P. Arad; col. Vlorel 

Hăhăianu: miercuri, orele 12,0Q-14,00; 
- adj. te.fului I.J.P. Arad şi şef al 

Brlgăzii Poliţiei Judiciare; col. Ioan 
Maghicl: vineri, orele 10,0Q-12,00; 

- adj. '-afulul I.J.P. Arad şi şef al 
BrigĂzii Poliţiei de Ordine Publică; col. Ioan 
Ullcă: joi, orele 12,00-14,00; 

e PoUţia Municipiului 
Arad 

(Arad, str. Calvin nr. 17-19) 
• Ofiţerul de serviciu (tel. 955) 
• Program de 

In urmă cu aproape 15 ani. cand s-a 
despărţit de so~e. cele mal muRe Icoane 
au rămas la vechiul domiciliu. ŞI poate 
că e mal bine, pentru că spune: .MuRe 
dintre ele le-am dat unul ţigan care o 
spus că le vinde In localităţile lnveci
nate. ŞI intr-adevăr le-o văndut Numa' 
că, to~ banii i-o băut In birt la Curtlcl ştlo 
m-am trezit şt fără Icoane şi fără bani." 

N-a mal pictat de muR timp penlru 
că nu a găsit penlţă. Este vorba de 
penlţete pe care In urmă cu foarte mulţi 

· ani le găseam In librării cu numai căţiva 
bani. .Am Incercat să plctez şi pe 
pânză; dar nu mi-o plăcut. Pe lemn nici 
ri-am vrut sa tncerc. li mai greu să 
pictezi icciane pe sticlă, dar se merită. 
Singurul lucru pe care mi l-aş dori din tot 
sufletu' il să mai pot picta. Dar nu.am cu 
ce "Incheie necăjit bătrănelul. 

fltiCfl BOGfiRIO 
Foto: ŞT. MfiTYfiŞ 

- f&lul Poliţiei Municipiului; col. 
Taodor Pantaa: miercuri, orele 9,00-
11,00; 

- adjunct al tefulul Poliţiei 
Municipiului; It. col. Nicolae Mihuţa: 
marţi, orele 9,00-11,00; 

adjunctul f&lulu! Poliţiei 
Municipiului şi şef al Serviciului Poliţiei 
Judiciare; col. Dumitru lenciu: vineri, 
orele 9,00-11 ,00; 

adjunctul tefulul Poliţiei 
Municipiului şi şal al Serviciului de Ordine 
Publică; mr. Nicolae Gudlu: joi, orele 9,00-
11,00. 

Sesizările pot fl depuse: • 24 din 24 de 
ore la ofiţerul de serviciu al fiecărei unilăţi; • 
la cadrele de conducere ale unităţilor de 
poli~e. In zilele de audienţă; • la punctele 
de informare ale pol~lel; • la posturile comu-
nale de · 

•. 

/ 

Tn Piaţa Obor, la preţuri mai mici decăt in 
magazinele arădene, se pot găsi diferite arti
cole de imbrăcăminte, incălţăminte, unelte 
etc. 

lată căteva din preţurile afişate de către 
comercianţi: Jeanşi 130.000-210.000 lei, 
mănuşi de fâş 40.000-60.000 lei, solexuri 
160.000-270.000 lei, vestă lamă 150.000 lei, 
geacă de piele imblănttă 1.200.000 lei, geei 
copii iarnă 175.000-265.000 lei, ciorapi copii 
6.500, ciorapi adulti 11.000 lei, casete audio 
15.000 lei, CD-uri So.000-70.000 lei, bocanci 
femei 180.000 lei, ghete iarnă 180.000 lei, 
pantofi 160.000 lei, pantofi sport: Puma 
130.000-180.000 lei, Adidas 120.000 lei, 
CAT. Disel 170.000 lei, Puma copii 100.000 
lei, Puma inalţi 250.000 lei, antenă TV terestră 
220.000 lei, fier de călcat 100.000-250.000 lei, 
ceasuri 70.000-150.000 lei, trening copii 
175.000-185.000 lei_, şepci basse-ball 35.000 
lei, casete video 60.000 lei. 

Trecând graniţa dintre cele două pieţe, pe 
fondul muzicii de mahala, am ajuns In "lumea 
chilipirurilor". Peisaj colorat oferit de către 
vânzătorii care şi-au inşirat marfa direct pe 
jos .• Munţii" de haine aşteptau cuminţi 
cumpărătorii care nu intârziau să apară. 
Oamenii împinşi de sărăcie sau care efacliv 
vor să facă economie dl' bani se· Inghesuia 
scotocind in monnanele de haine colorata. 
Mai poti cumpăra, la mâna a doua: obiecta 
de uz Casnic, biciclete, televizoare color, 
vldeoracordere, muzlcuţe, tablouri. 

Totul este de vânzare şi totul este nego
ciabiL Preţurile sunt atât de diferite incăt nu-ştii 
ce să mai crezi. Găseşti televizoare color de 
la 700.000 de lei pAnă la 3 milioane ... 

Sute de ghete scălclata sau puţin.uzate 
sunt aranjate cu grijă de pieţari şl oferite 
cumpărătorilor. Nu au lips~ nici cărţile de citit 
vechi. Se putea găsi de la Baudalalre şi 
Voltaire până la Sandra Brown ,1 Amanda 
Qulck. In incheiere putem afirma fără a greşi 
prea mult că piaţa chilipirurilor poate satisface 
cam orice capriciu. Totul e de vânzare. E 
vorba de obiecte, bineinţeles ... 

. OUI1PKI BOUfln 
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Legea privind retrocedarea terenurilor agricole şi 

forestiere -legea Lupu -a fost adoptată, ieri, de Senat, cu 89 
de voturi "pentru", 12 "împotrivă" şi 27 de abţineri. 

Printre cei care au respins legea s-a numarat şi sena~ 
torul UDMR Csapo Joszef, iar senatorii PRM şi unii senatori 
PDSR s-au abtinut. 

Votul final' a fost precedat de declara~ile politice-ale 
grupurilor parlamentare. 

COMPENSAREA DATORIILOR LA BUGET ALE UZINEI ROMAN 

PRIN LIVRAREA DE AUJUCAMIOANE 1 A RESPiNS MAJORAREA 

PLATILOR COMPENSATORII CATRE DISPONIBILIZAt! 

MAI MULTI STUDENTI CARE 
. 1 1 

MANIFESTAU IA BELGRAD 
t;~r· POiljla 4 ~It; Ieri, In centrul Belgraduhll, fin· 

Va studenţilor care participau la o manifestaţW organiZa: , 
''de ml~car&a de opoziţie Otpo.-, relatează AFP. Cel puţin 
t'zecestu~ţlau căzut la pămtntdupă ee pollţlftlla.u lntet,ţi Liderul grupului parlamentar PNŢCD din Senat, Ulm 

Spineanu, a anunţat că partidul său sprijină legea Lupu pe 
care o consideră "de o magistrală imporianţă" şi a spus că 
aceia care vor beneficia de prevederile legii Lupu fac parte 
din "baza largă a societăţir. 

Senatorul PD Cristian Dumitrescu a spus că senatorii 
democrati voteaza legea Lupu, afirmind că se realizează 
astfel "un' an: peste timp" intre Legea 18/1991, "promovată 
de PD" şi actualul proiect de lege. Dum~rescu a ţinut să 
atragă ate~a asupra riscului_ca legea Lupu să fie utilizată in 
scopuri electorale. Liderul grupului parlamentar PNL, Paul 
Păcuraru, a anunţat că partidul său su~ne proiectul de lege, 
deoarece oonsideră că marile probleme ale agriculturii sunt 
cauzate de nerezolvarea problemei proprietă~L Păcuraru a 
făcut apel la grupurile parlamentare să finalizeze raportul la 
legea privind privatizarea fostelor lAS, aflat in dezbaterea 
Comisiei senatoriale de agricultură. Preşedintele UDMR, 
Marko Bela, a afirmat că Uniunea sus~ne această lege, 
deoarece, prin intermediul ei, "se face o repa~ ese~lă 
in ceea ca priveŞte proprietatea privată, iar Parlamentul se 
achită şi de o altă datorie, respectiv obligaţiile privind ~ 
unei proprietă~ stabHe". 

Senatorul UFD Varujan Vosganian a anunţat că formaţi
unea sa sustine acest proiect de lege şi că va vota "toate 
legile care creează baza morală a proprietă~i"- Senatorul 
ApR Teodor Meleşcanu a declarat că Alianţa su~e legea 
Lupu, deoarece ea permite "~irea unei societăţi demo
aatica durabile". 

Senatorul PUNR Vasile Dobrescu a anunţat că partidul 
său sustine aceastl lege, deşi apreciază că există "citeva 
lacune ce îngrădesc aplicarea .. ~_ 

Senatorul PRM Haralambie CoCarcea a spus că formaţi
unea din care face parte se abţine de la vot Cotaroea a afir
mat că PRM este de acord cu o parte din oo~nutul legii şi 
w reru;ezarea dreptului de proprietate, dar crede că numai 
-unii dintre cetăţeni vor beneficia de prevederile legi, in timp 
ce o bunii pşrte din popula~ va fi "dezafectată". Senatorul 
PDSR Voctor Apostolache a declarat că partidul său nu va 
~ne legea Lupu, considerind-o un "dicţionar arhaic de 
distrugere" care va aocantua criza economică din România. 
Apostolache a su~nut că "însăşi natura a dat avertismente 
in~ trei ano~. prin inunda~i şi alunecări de teren. El a mai 
spus că acest proiect de lege va duce la un dezastru ecolo
gic infinit mai mare decft reparaţia făcută. Senatorul indepen
dent Constantin Ciurtin a anunţat ca cei patru senatori 
aparţillnd PNR vor vota conform oonştiinţei lor, iar senatorul 
Matei Boilă a spus că ANCD votează legea, deşi nu este de 
acord w unele prevederi ale acesteia. 

In urma votului din Senat, legea va intr;o la mediere, 
intrucit variantele adoptate de cele două Camere sunt 
diferite. 

Exewtivul a decis, in şedinţa extraordi
nară de ieri, oompensarea datoriilor la buge
tul de stat ale societă~i Roman SA Braşov 
prin livrarea a 180 de autocamioane către 
Ministerul Apărării Naţionale şi a 240 de 
autocamioane către Ministerul de Interne si ·a 
respins solicitarea sindicatelor privind suPli
mentarea ptă~lor oompensatorii către salari
a~i disponibiliza~ cu şase-opt salanl 

Guvernul a decis şi exceptarea societăţii 
de la plata taxelor vamale pentru importurile 
necesare fabricatiei de autocamioane, 
Incepind de la 1 ianUarie 2000. In acest sens, 
Guvernul a adoptat o hotăllre prin care se 
exceptează temporar de la plata taxelor 
vamale importul unor oomponente destinate 
exclusiv producţiei de autocamioane, auto
buze şi autoturisme de teren noi (motoare, · 
cutii de viteză, pompe de injqe, echipa
mente ABS). Prevederile acestei holălfri se 
vor aplica in perioada 1 ianuarie 2000 - 31 
decembrie 2000. De asemenea, Executivul a 
mai decis asigura"l8 de către FPS a sumei 
de 20 mHiarde lei pentru continuarea progra
mului de rearozare a motoarelor Euro 2, pre
cum si cuprinderea In planurile mullianuale 
ale Ministerului Aparării Naţionale şi ale 
Ministerului de Interne a necesarului de autl>
camioane pe urmc'itorii ani. 

Solicitarea salariatilor de la Roman 
privind suplimentarea satBmlor oompensaiDrii 
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7,oo Matinal n"\i<Jnaa 7,00 TVM • Telematinal 7,00 Bună dimineaţa, Pro 5,00 Marta- s. 
9,00 TVR '"'' 8,00 Desene animate TV eal tăul 5,50 Renzo fi Adriana -
10,00 Dor- rei. 8,25 Muzeul Orsay _rei. 10,00 Tlnir fi nellnlfllt rei. 
10,30 Seu~! Pardon! 9,151nfldeii!Jiţl _ s. - ret 6,45 Dragosta fi putere-
Mersi!-rel. 1005 LI bl tăi 10,50DoctorlnAiaaka- rei. 
11,00TVRCiuj-Napoca ' m s r ne: s.uHimulepisod 7,15 Acasă la bunica-
12,00 Punct ochH- Ţalk- franceză 11,45 Melrose Place- ret retete de bucătărie- rei. 
show-rel. . . ~~·:~~~ :;olose,te 12,30 o căsnicie perfec- 7,JoCăsuţa~-rel. 
13,00TVRTimfş08ra. 

11 
OOD - · lmat li-s,primulepi!"Jd 8,15

1
Rosallnda-rel. 

14,00 Jurnal • esene an e 12,55 Ştirile Pro TV 9,00 nger sălbatic -rei.' 
14,15 ClberFan , .. _, 11,30 Trupa DP2 13,05 Babylon V -s, 10,00 LuzCiarlta- rei. 
14,30 Evrika! 13,00 Tribuna partidelor 13,50 Ani d~ liceu, s. 10,45 Angela- rei. 
15,00 Memorialul Timl- parlamentare 14,15 Miracolul tlne"''ll - 11,45 Nimic personal -rei. 
şoara- rei. 14,00 Emisiune In limba s. 12,30 Intoarcerea lui 
16,00 Ecoturism maghiară 14,45 Familia Bundy- s. Ringo- rei. 
16,30Medicinapentru 15,000bsesla-s. 15,15 Nisipurile din 14,15VIaţanoastr.li-s. 
toţi 16,30 Sania Barbara - Miaml- s. 15,00 Dragoste fi P--
17,00 Hora satului... s. 16,00 Tlnăr fl nellnlf!H • s .. 
17,301mpasilidol 17,15Maparnond-rel. ep.873 15,3\IRenmfiAdrtana-
18,00 Corect! 17,45 Traditii 17,00 Ştirtle P~O TV s. 
18,05 Jumătatea tai 18,15 Curter de ·ambe 17,15 Stirile PRO TV Arad 16,30 LuzCiarilll-s. 
19,00 Avanpremieră 17,30' Spitalul Chicago 17,25 Vremea de acasă 
Ştiri sexe Hope- ep. 1~ 17,30 Rosallnda- s. -
19,05 Amlnllri din-se- , 19,00 Ştirt bancare 18,30 Doi pollţlfll '1 18,30 Angela- s. 
colui20 19,15 Festivalul de ehi- jumătate-ep. 9 19,25Vremeadeacasă 
19,10SunsetBeacl\-s. Iară clasică • Extragerea cărţii poştale 19,30 Acasă la bunica-
211:00 Jurnal • Meleo • 19,45 Dreptul la adevăr • Te uiţi şi cilştigi" reţeta culinară a zilei 
Sport ' 20,15 Pep fi Flfl - 19,30 Ştirile PRO TV 19,45 Desene animate 
20,55 Inelul cu scorp1- dramă, Romănia, 1994 20,00 Stirile PRO TV Arad 20,30 Inger sălbatic- s. 
on - dramă, Marea 22,00 Arhlmedla. 20,30 'pRO TV Special: 21,30 Singe din singele 
Britânie, 1998, ultima Gravlta~a Căderea Zidului Beril-. meu-s. 
parte 22,45 Orient Express, nulul 22,25 Vremea de acasă 
22,40 In flagrant cu Florian Lungu 22,25 Ştirile F:'RO TV 22,30 Jurnalul lui Anne 
23,15 Jurnaluf de 23 301 fid l'tăti 22,30 Chestiunea zilei- Frank-f., SUA, 1980 
noapte ' n e 

1 
• editie specială 0,30 Dragoste fi putere -

23,30 eate Corso O,ZO Noctuma 23,30 Stirile PRO TV rei. 
0,30 Lumea dansului 0,30 TVM • Mesager 0,00 criminali;ttii • s. 1,00 Surorile- s. 
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RADIO 
0,00 - MtJIZICA; , 

de stiri la fiecare sfert de - 7,00 
RONDUL DE DIMINEAŢĂ- PRO cu 
Dan Apostol si Laura Călăcean•J; 7,00 -
10,00 PRO FM PÂNĂ LA 10 cu Flavius 
Esoican; 10,00 - 13,00 MIHAI CU NOI cu 
Mihai Dobrovolschi: 13,00 - 14,00 "13-14 
CU ANDREI" cu Andrei Gheqrghe; 14,00-
17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ cu Cătălin 
Lăpuscă: 17,00- 19,00 STAR STATtON 
MIX 'cu Mihai Gurei; 19,00 - 21,00 
ASCULTĂ-ŢI MUZICA cu Călin 
Gheorghe; 21,00 ~ 22,00 PRO FM 
EXPLORER cu NUd Stanciu; 22,00 .. 24,00 
RONDUL DE NOAPTE cu"Râzvan Exarhu 

- ' 

'· 

cu sase-opt salarii a fost respinsă, deoarece 
Ministeoul Muricii şi Protecţiei Sociale a arătat 
că nu există resurse pentru o suplimentare. 
ln acest moment, societatea comercială 
-Roman SA are o datorie la bugetul asi
gurărilor sociale de paste 625 miliarde lei. In 
ceea ce priv~te I=X)Sibilitatea majorării salari
ilor cu 15%, Incepind cu data de 1 octombrie 
şi numirea unei noi echipe manageriale, 
Guvernul a considerat că situaţia eoonornico
financiară a intreprinderii nu pennite aeşteri 
şalariale, iar numirea echipei manageriale 
este, prin lege, atri~ FPS şi nu a sindi-

f '(enit cu bastoaneJe impotriva manifestanţUor,,~ar n1ei ~-~~,~ '· 
~Intr<> demonstranţi nu a suferit răni grave. . _ . 'r' 
p? Otpor (Re•lstenţa) a cor~ocat această manifesta~!~-, 

~i'~;;:~--v;&r;;:;l'$:1~ 

~a. , 

MINORJI NU (MAl) POT 
CUMPARA TIGARETE! 

Executivul a mai stabilit ca solicitarea de 
aminare a aplicării Ordinului Ministrului 
Transporturilor 251117.05.1999 privind 
normele Euro 2 să fie analizată in cadrul unor 
discuţii cu Ministrul Transporturilor, pentru a 
se găsi o soluţie pină la finalizarea programu
lui de omologare a motoarelor Euro 2. 
Agenţia Romană de Dezvoltare va intoani şi 
un proiect de act normativ privind răspun
derea şi protqa oonducălorilor, pe baza 
proiectului Legii patronatelor, aflat In dez
balere parlamentară. In ceea ce priveşte 
urgentarea publicării in Mon~orul Oficial a 
ordonanţe! de urgenţă privind majorarea cap
Italului social al SC Roman SA Braşov cu 
100 miiarde de 'lei, s-a arătat că aceasta a 
fost publicalll deja In Monitorul Oficial nr. 545. 

Vinzarea şi oferirea produselor din tutun minerilor vor fi 
sanctionate cu amendă intre 500.000 şi cind milioane de lei, au 
hotănl. ieri, senatorii, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă care 
interzice vinzarea produselor din tutun minorilor şi reclama la 
aceste produse in săfile de spectacol. 

La propunerea Comisiei de sănătate din Senat textul proiec
tului de lege a fost oompletat şi cu o prevedere prin care se Inter
zice vinzarea produselor din tutun prin automate, la bucată sau 
oferirea lor gratuM. Ordonanţa mai prevede interzicerea reclame! 
la produse din tutun in săHie de spectacol. Nerespeciarea acestei 
prevederi va fi sancţionată ru amenzi ruprinseintre 10 '150 de 
mWoane de lei. 

Amenzile pentru vilizarea sau oferirea de produse din tutun 
mlnorilor se aplică, conlomo ordonanţei, ali! persoanelor fizice cit 
şi celor juridice. Ordonanţa a fost emisă de Guvern in data de 29 
aprilie, iar interdicţia privind vinzarea şi oferirea produselor din 
tutun minorilor a fost aplicată la 90 de zile de la intrarea In vigoare 
a ordonanţe!. • 

RepreLentan~i comuni~tilor şi na~onaliştilor din 
Parlamentul Republicii Moldova, majoritari in acest 
for, au votat, Ieri, o motiune de cenzurA contra 
Guvernului lui Ion Stur'za, ceea ce reprezintă 
demiterea Guvernului, Informeaza Basa-press şi 
AFP.In favoarea motiunfi de Cenzură au votat 58 de 
deputati, dintr-un totai de 101. Polrivillegisla~, pen
tru denitterea Guvernului sunt suficiente 52 de voturt 
favorabile, precizează BaS8-jlreSS. 

Pentru demtterea Guvernului au votat deputaţii 
comunişti, cei cinci deputaţi i~dependenţi din 
Parlamentul ţării şi unii deputaţi din Convenţia 
Democrată din Moldova şi din Blocul pentru o 
Moldovă Democratică, a adăugat Basa. 

Parlamentul Republicii Moldova a decis acest 

AJri'ENA 1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa d8VI'fll118 
10,00 Ştirt 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 Pe cont propriu • 
s. 
12,00 Baywatch Nlghta · 
- s, 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Ylltorul Incepe azi 
- S. 
14,00 Decepţll - s. 
15,00 Lw: Maria - s. ep, 
142, 143 
17,00 Ştiri 
17,25 Drag~>stea lnvln· 
ge- s. 
19,00 Observator 
20,00 Confruntarea • 
a~une SUA, 1994 
22,00 Observalor 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Amanta - comedie, 
SUA, 1991 ~ 
;!,00 Observator - rei: 

'l'i:LE 7 ABC 
7,00Ştiri 
7,1 o B_unii dimineaţa, 
Romania! 
9,00 Lou Grant ·rei. 
10,00 Ştiri 
10,30 Dintre sute de 
ziare· rei. 
11 , 15 Cutia Pandora! -
rei 
12,00 Dincolo de stadion 
-rei. 
13,30 Documentar- rei. 
14,00 Medici la datorie • 

PRIMA 'I'V 
7,00 Karaoke show- rei. 
8,00 Dimineata cu Prima 
• magazin 'matinal * 
meteo, muzică, revista 
presei, bucătăria zilei 
12,00 Celebri fi bogaţi· 
rei, • . 

13,00 Politica de miine -
rei. 
15,00 Bilanţ- rei. 
15,30 Vacanţă a le 
Pelrişor- rei. 
16,00 Viaţa In direct cu 
Răzvan Tucaliuc · 
17,00 Celebri fi bogaţi-

·- ' 18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke show 
20,00 Comisarul Rex- s. · 
21,00 Cl5 Profeslonlflll 
- S, 
21,30 Apel de urgenţă 
22,00 Clip Art- rei. 

ep.98 
15,00Ştlri 
15,15 Post Meridian 
16,30 O singură vtaţi -
ep.246 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant- ep. 97 
19,00 Secţia de poliţia -
ep.93 
20,00 Actual~tea Tele 7 
20,30 Documentar 
21 .00 Dintre sute de 
ziare 

RADIOSEBIŞ 
6,00 Oetatamentul de trezire; 8,00 
Clntă·mi lăutare - muzică populară; 

9,00 Alo; tu alegll; 10,00 Cafeaua de 
zece; 12,00 La porţile dorului_- mu
zică populară: 13,00 Clubul Femlna; 
15,00 Astăzi te sirblltorlm - muzică 
populară şi dedicaţii; 16,00 După 
patru; 18,00 Telefonul cu butoane; 
19,00 La mulţi anii - dedicaţii muzi
cale: 20,00 Nostalgic Top; 22,00 Top 
Disco Ring; 0,00 92,1 Insomnii; 2,00 
Nocturni muzicală · · 

vot Tncă de săptămina trecută, după ce a respins 
programul de privatizare prezentat de Guvern ~1 
soli~t de Fondul Monetar International (FMI). ca 
unnare a acestui vot negativ, FMI' a anunţat sus
pendarea ajutorutul său acordat Republicii Moldova. 
Liderul Partidului Comunis, Vladimir Voronin, a 
declarat că "Guvernul Republicii, foarte oorupt, este 
vinovat de agravarea situa~ ecoooomice şi sociale 
din Iară", 

'Liderul Alianţei Democraţiei şi Reformei, 
Alexandru Mocanu, a declarat, la lfndul sau, că 
aceas!Ji decizie este nefastă pentru Republică: ·oem- aoestui Guvern In favoarea 
face imposibilă participarea ţării noastre la procesul 
de integrare europeană", este de părere acesta. 

'I'V ARD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Poliţia 955- rel-
9,50 Anunţuri 
10,00 Ştirt 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 Pe cont propriu· 
$, , 

_ 12,00 Baywatch Nlghts 
- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul Incepe 
azi- s, 
14,00 Decepţil - s. 
15,00 Lw: Marta- s, 
17,00 Ştirt 
17,25 Divertisment 
18,00 Emlsiunea In 

. limba germană 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TV A 
19,00 Observator .. 
20,00 Club T . 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştirt -rei. 
22,00 Observator 
ln continuare programul 
este identic· cu cel al 
Antenel1 

BBO 
10,00 Pact cu diavolul 
-dramă, SUA, 1997 
12,30 Echipa de 
hoch•t .. comedie, 
SUA, 1994 
14,15 Dragă, am 
mrCf(!rat copilil • s. 
15,00 Coco,atul 
aventuri, SUA, 1997 
17,15 Urmărirea 

A'I'OMIC 'I'V 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rei. 
10,30 Cinema,tomlc
reL 
11,00 Atomlx cu Oana -
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor - ftirnec 
zilei 

'I'VIN'I'ERSA,. 
8,55 Deschiderea pro· 
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Din nou adolea· 
cent- film 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11,30 Dulce lspi!Ji - s. 
12,15 Obiectiv economic 
12,30 Iubire adevărat'! 
-fllm 
14,00 Aradul prin. gaura 
cheii· rei. 
15,30 Emisiune ln.lb. 
sarbă 
16,00 Steluţa -film 
17,30 Underdog Show -
desene animate 
18,00 Deşertul vorbeşte 
18,25 Comorile lumii 
18.45 Ştirile lntersal 
19,20 Dulce Ispită- s. 
20,05 Mlste111, fannece 
fi miracole • s. 
20,30 Forţele speciala 
de eii!Ji - s. · 
21,30 ·Prov,ocarea 
nat11rll - s. 
22,00 O poveste 
grotescă - film _ _ 
23,30 Ştirile lntersat .. 
0,00 Erotica 

-thriller, SUA, 1996 
19,15 Filmul lui Goofy _ 
-animatie, SUA, 1995 
20,30 Nunti singe· 
roasă - comedie, SUA, 
1997 
22,15 Stargate - s. 
23,00 Ed Wood • 

. dramă, SUA, 1994 
1,00 Cherokee Kld -
comedie, SUA, 1996 

16,00 Rockada -rei. 
17,00 Selector - muzică 
non·stop pe toate gus· 
tu riie 
19,00 Atornix cu Tudor 
21,55 Reactor - ~tiriie 
.zilei 
22,00 Atomic Caf6. 
22,30 Cybemet 
23,00 Metropolis 
0,00 Insomnia 
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Miercuri, t O noiembrie t 999 POUTIC. 

.//Daeii nu se vor lua rapid măsuri politiee Înţelepte 

ROMANIA RISCA SA DEVINA O TARA NEGUVERNABILA 

-:- O-le pre!iedinte Avram 
Crăc1un, in această săptămână 
au avut loc mai multe mitcări 
sociale: studenţii, muncitorii de 
la "Roman" Bratov etc. Credeţi 
că asistăm la o radicalizare a 
solicitărilor cetăţenilor, radi .. 
calizare care ar putea conduc~ 
inclusiv la provocarea alegerilor 
anticipate? 

- După o primă perioadă de 
guvernare (1996-1998), mani
festările sindicale au fost reduse la 
tăcere prin fel si fel de acorduri între· 
putere şi manie centrale sindicate. 
Ei bine, după trei ani de zile, pe fon
dul înrăutăţirii fără precedent a 
niveiOiui de trai, cetătenii au con~ 
statat că nu se aplică' un program 
de guvernare coerent, ci asistăm la 
punerea în aplicare a unui Cl! totul 
a~ program - de ·care nu se făcea 
pomenire in campania electorală -
program care poate fi c6nsiderat ca. 
fiind profund antinational: preluarea 
fără discemămănt a tuturor indlcaţi
ilor externe, restitutio in integrum 
(păduri, imobila, fabrici, pământ) 
etc. Consecinta? Sute de mii de 
oameni au rămas in stradă'şi fără 
locuri de muncă. 

Re'1nind ta intrebarea d-voas
tră, precizez faptul că noi am avizat 
de multă vreme asupra Pen~ului 
unei revofte populare care ar putea 
arunca tara in haos. Din nefericire, 
astăzi cOnstatăm doar justeţea pre
viziunilor ·noastre: Guvernul, 
Coaliţia p13jorilară şi """1edinţia se 
dovedesc incapabile să coor-. 
doneze destinele ţării. Nu poţi 
închide majoritatea intreprinderilor 
de interes na~onal spuljând că faci 
refonnă. Nu poţi ridica mâna de pe 

agricultură, lăsând din 
pământul arabil sub buruieni. Nu 
poţi restitui fără discernământ 
averea naţională, ştergând cu 
buretele cincizeci de ani de exis--

lenl>'l· 
- Dar la Arad? 
- Nici la Arad situ~ nu poate 

fi alta: studenţii au răspuns 
m~rilor na~ale .• Strungul" este 
(dacă vreţi) Roman-ul Aradului, dar 
sunt multe intreprinderi şi institu~i 
locale care sunt pe punctul de a 
izbucni: Serele, Azoma, Fabrica de 
Pâine, de spirt, de carne, UTA etc, 
precum şi profesorii sau medicii. Nu 
in ultimul rând, asistăm la situa~i 
fără precedent: Primăriile arădene 
falimenteazil pe capete, lăsând 
localilătile neguvernabile. Suntem 
constemaţi de faptul că actuala 
conducere locală a lăsat judeţul de 
izbelişte, pierzând toate investiţiile 
seninificative, care dădeau perso-
nalitate Aradului: Autostrada 
(cedată Timişoarei), podul CFR 
(jucat la zaruri între PD şi PNŢCD), 
Conei, Poşta, CFR, Pebolul, centrul 
Euroregiunii etc. 

- Credeţi că toate acestea au 
fost pierdute de arădeni din vina 
exclusivă a. actualilor conducă
tori? 

- Bineînţeles! Aut~le locale 
s-au doved~ incapabile să sustina 
interesele Aradului, sau au pref8rat 
să facă o politică inguslă de partid 
sau de natură personală. Păcat... 

- D-le Pavel Sârbu, recent aţi 
fost ales in funcţia de prim
vicepreşedinte PDSR Arad. Era 
nevoie şi de această fun~e? 

- Această fu~e a fost apro
bată de către recenta Conferinţă 

Recent, la Sala 33 a Consiliului Judeţean, s-a desfăşurat Adunarea 
Generală Extraordinară a organizaţiei municipale a PNR. La ordinea de zi: 
Raport de activitate • Măsuri pentru eficientizarea activităţii • Prezentarea 
candida~lor organiza~ei municipale pentru alegerile locafe • De asemenea 
delegaţilor la Conferinţa Judeţeană • Adoptarea Rezoluţiei Adunării 
Municipale. 

• După Incheierea· lucrarilor a fost O!!Janlzată o conferinţă de presă la 
care au participat şi T eodor Mara - preşedintele organizaţiei judleţene -
hpreună cu Coostantin Buzatu - prim-vicepreşedinte. 

·Alexandru Savici, presedintele organizatiei municipale a relatat pe 
scurt despre desfăşurarea iucrărilor Adunării Generale şi a oferit căteva 
amănunte in legătură cu structura organizatorică. Organizatia municipală, 
la cinci luni de la infiinţare, are 493 de membri cu adeziuni semnate, 

. cuprinşi in şase OI!Janizaţii de cartier. Biroul Executiv Municipal cuprinde 
membri ai celor şapte departamente. • Teodor Mara a fost de părere că 
bilanţul OI!Janizaţiei municipale este pozitiv. In ceea ce priveşte candidaţii 

A 

' 

1 i cu 
oonslituirea Delega~i Pennanente 
la nivel judeţean ... 

- Cu ce se ocupă Delegatia· 
Pennanentă? 

- Cooduce treburile organizaţiei 
judeţene intre şedinţele Biroului 
Executiv, deci stabileşte o coor
donare permanentă a organizaţiei. 

- PDSR-ul conduce detaşat 
in sondajele de opinie. D-le 
Sârbu, cum vă pregătiţi pentru o 
nouă guvernare, deoarece există 
voci care afirmă că o revenira a 
PDSR-ului ar fi catastrofală pel>
tru ţară ... 

- Acuzele apocaliptice care ni 
se pun în cârcă nu sunt decât 
reflexe ale jocului pol~ic. In final, 
doar alegătorii vor decide pe ce 
cale se va aşeza Romania in urmă
torul mandat... Din nefericire. actu
aiul tablou politic este chiar apo
caliptic. Puterea de astăzi .se 
incaieră prin culise ca in ultimele 
zile ale Romei. după principiul 
fiecare cu fiecare: PD-ul contra 
PNŢCD, PNL-ul contra PD, 
PNŢCD-ut contra PNL şi UDMR-ul 
contra b.rturor. Cu alte cuvinte, nu 
revenirea PDSR-ului va produce 
Apocalipsa, ci păstrarea actualei 
rănduiell politice. 

scuză la adresa PDSR se 
referă la faptul că organizaţia 
d-voastră s..a incuiat in faţa celor 
care doresc să se impună ••• 

- Astfel de acuze nu sunt înte
meiate, deoarece noi am primenit 
conducerea organizaţiei aproape 
din temelii. Pe de altă parte, 
acuzele care apar astăzi la adresa 
noastră tin în primul rând de 
creşterea noastră electorală. Este o 
realitate care ar trebui să le dlea de 
gând~ tocmai actualilor guve~. 
Cu atât mai mult cu cat organis-

. mele statului au intrat intr-un proces 
de disol~. iar stude~i. profesorii, 
medicii, muncitorii şi ţăranii nu soli
cilă schimbarea legilor ci, culmea, 
respectarea acestora. Este un fapt 
cât se poate de bist ... 

- Ari> cumva PDSR-ul soluţii 
miraculoase pentru ietirea 
României din această criz. '!? 

- Are! Pe lângă slimula1 '*' pro
du~i şi protejarea capilalt•lui au
tohton, PDSR-ul propur1e o 
relansare economică in domeniile 
esentiala: agricultură, industrie, 
comerţ şi nu in ultimul rând, in 
revigorarea iniţiativei private. 

. DOitO SI"IICI 
Foto: ~· MffJYIIŞ 

pentru alegerile locale, lista rămâne deschisă. ,.PNR nu tese în faţă cu 
veleitari, el cu oameni valoro,l, in special tineri", a spus Mara, 
exprimandu-şi aprecierea faţă de candida~i propuşi pănă acum, lista 
cuprinzând directori de societăţi comerciale, jurişti, medk:i, profesori uni
vers~ari. • Rezoluţia Adunării Generate ~ fost P.rezentată de către dr. 
Goran Glisici. Foarte pe scurt ... • ,,Articolul 1, aliniatul 1 din Constituţia 
României nu se negociază, el se aflnnă" • ,.Proprietatea trebuie 
garantată şi nu ocrotltă" • ,.EIIclentlzarea administraţiei centrate şi 
locale poate fi făcută numai in cazul unei debirocratizărt şi desceO>
Iralizări a acestor structuri". • ,.România trebuie să dezvolte acel capJ. 
tallsm care să .asigure prosperitatea cetăţenilor în .condiţiile unei 
pieţe libere, bazate pe legea cererii şi ofertei". • ,.Agricultura 
românească trebuie subvenţionată in limite rezonabile", • ,,Actualul 
context Internaţional face ca aderarea României la NATO şi UE să fie 
o necesitate obiectivă în concordanţă cu Interesul pe tennen mediu 
911ung allăril." . , S. TODOCfl 

· ... (Unnare din pagina 1) întâmpla în partidul pe care 1-a condus. suficienţl pentru a le impune în fruntea lării. 
lipsa de ·încredere In clasa politică Partidele care au deţinut puterea au COII>-

românească e ilustrată cu fiecare sondaj promis tot ceea ce se putea compromita. 
care apare pe pială. Jumătate din electorat, Şi atunci cine să conducă ţara? 
ajuns la lehamite faţă de aleşii naţiunii, s-ar ApR propune a treia cale. O cale care, 
Putea ca in 2000 să nu mai meargă la vot. Se spune Teodor Meletcanu, ar avea in vedere 
pune intrebarea: cine va reu!ii să umească in primu_l rând prog~:"ame, t;i nu doctrine. 
această jumătate de ţară în direcţia secţiilor Ceea ce sună frumos şi modern. In ţările 
de votare?. ' derni>Cratice nu atât doctrina, căt programul 

Despre PDSR se~ ce a fă<:ut lnanH de. este votat dle electorat. Atâta doar că, cel. 
guvernare. Actualul procentaj pe care-I obţin puţin deocamdată, ApR nu are cum s.ă 

· pedeseriştii în sondajele dle opinie este unul căştige alegerile. Şi, chiar intr-o eventuală 
negativ in cea mai mare parte 'i similar cu participare la guvernare, probabil plături de 
votul obţinut de COR in '96. Pe un asemenea PDSR, acest din unnă partid î~i va Impune 
tip de vot, nimic nu se poate construi. Căci ·politica, iar T. Me~canu va mai pleca o dată 
dacă ne uităm la oamenii cu care PDSR vrea de lângă trunchiul tată. Şi atunci? Cum !şi va 
să schimbe schimbarea n vom găsi in frunte. impune T. Meleşcanu a treia cale, care s-ar 
p~ aceia!fi nreben~iuci, ~olcani, cozmânci putea să fie o..r.u ~are să :i»Coat&.- tc'ro dio 
ş.a.m.d., care şi constituie, dealtfel, stafful criză? · -
electoral recent numit de Ion lliescu. Am UFO vine pe piaţa politică cu idleea dle .,a 
rămas la zisa din '90, la "vremuri noi, tot treia forţă" cu care se identifică, con-

. noi", adică tot ei, acei"''i. · damnând neputinţa liberalilor din PNL UFD 
calea COR am experimentat-o din '96 propune explicit o cale liberală. Dar ce ne 

·incoace. Şi la aceştia s-au încuiat partidele ~i facem, căci în sondaje partidul întruneşte 
nici cu bomba atomică nu se mai sparg abia 2% din intenţiile de vol Să nu mai_VOI"'-
Iacătele care interzic pătrunderea în partidele bim de faptul că astăzi ron'lânul rea~oneaz:'l 
a!fa-zis democratice. Actualii guvernanţi cu o totală. lipsă de adeziune când aude de 
speră .in minUni care ar veni de la alţii di11 liberalism, acesta fiind compromis cu multă 
afară, eventual, pentrU a-•1 salva onoarea sârguinţă de actuala guvernâre. A tr~a cale 
pătată !le ceea ce nici in visele cele mai urăte fi a treia forţă rămăn ni,te dleziderate la care, 
nu ar fi putut visa C. Coposu că s-ar putea ce-i drept, subscriu destui români, dar nu 

,,, .. 

'• . , 

Ar exista· o soluţie, dar aceasta e la fel de 
puţin. probabilă precum cele două: schim· 
barea clasei politice româneşti. Dar mai 
repede au cele dOuă procente ale UFD .şansa 
de a accede la putere, decăt să se schimbe 
clasa politică româneasc-ă. Sau mai repede 
)18 trece cămila prin urechile acului decât să 
plece de bună Voie fi nesiliţi de, Q_lectorat 
aclualil politicieni romAni din fruntea 
bucatelor. 

O simplă privire asupra staffului partide
lor române'ti este suficientă pentru a con
stata că, cu puţine excep~i. cei din '90 pot fi 
regăsiţi în aceleaşi fotolii ~i în '99. 

Fatalmente, poporul român, in decursul 
istoflei, nu ~ tuat decizii majore decât atunci 
cănd a ajuns iataganut la os. Aşa a fost mai 
demult cu invadatorii turci, aşa este ti azi cu 
opresorii .•. ·români. ' 

A treia cale - primenirea clasei politice 
române,ti • rămâne un deziderat, practic 
imposibil de realizat 1n actualele condiţii de 
organizare a vle~i politice româneşti. Actualii 

c de~nători <li puterii au avut grijă să facă legi 
care să-i ferească de surpriza rămânerii pe 
dinafară, "fără coledzi''. Electoratul îi va vota 
pe aceia'i pănă la catastrofa finală. lncă nu a 
a1uns cuţitul la osul românului. 

. Pol~lceşte, a treia cale nu există! 

... 
··'' 
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IPR ESTE PREOCUPATA DE 
PROBLEMELE CARTIERELOR 

Ieri, la sediul ApR Arad, a fost organizată conferinţa de 
presă săptămânală a acestei forma~uni politice. La ea au 
li :a• parte Gheorghe Chiper- vicepretedinte, Rodica Borza 
- preşedinta organizaţiei municipale, Florian Oneş şi Mihai 
"'<•frinca - preşedintele ApR lneu. · 

In prima parie, dl. Chiper a făcut o amplă prezentare a 
lnt,;nirii aresedintelui ApR, Teodor Melescanu, cu reprezen
ta ttii presei 'tocate, care a avut loc la cu'rtea de Argeş şi pe 
a.w ziarul nostru v·a prezentat-o pe larg, ieri. 
. Presedintele ApR lneu a prezentat inlâlnirea Consiliului 

Nati,1nal Economic de la Galati, unde s-au discutat prob
lenieli~ administratiei publice loCale. 

D~ 1mna avocat Rodica Borza s-a făcut purtătorul de 
cuvânt al locuitorilor din cârtierul Grădiste. Acestia sunt 
nemultumtti de faptul că a crescut infractionalitaiea noc
tumă, că nu se re~olvă problema canalizărli. precum şi fap
tul că Piata din Grădiste trebuie mutată pe vechiul 
amplasament. ' 

Ş. P. 

~11,î'P!RFtt~olwl~cfLEl 
t.::~t DE CAMPANIE ELECTORALA , " .l.tht:.>~~,,.,_.,.<;.,,;..>;<\;~%0:~':""~·-..~~::;~,:...,-. ..;~;.;:.~,w.f~'-':~:....~;;o;.;,_':mo~~' 

La conferinta de presă de perioadă de 5 luni. Distri-
ieri a organiza~ei municipale buirea cupoanetor se va face 
a PNL, şeful departamentului pe cinci centre amplasate in 
de presă, Bujor Buda, a invi- cartiere. •-Getu Florincaş ne-
lat mai muHi liberali implicati a spus că la OJPC este un 
in adminisiraţie: prima nil adevărat .pelerinaj" al arăde-
Valentin Neamt, consilierul n1lor care cer debranşarea de 
municipal Alexandru lerco- la încălzire. OJPC-ul ii sfătu-
şan, vicepreşedintele Gelu ieşte ~ă nu renunţe la căi-
Fiorincaş. şeful OJPC-ului şi dură, a să monteze vaponza. 
Lucian Pateu, preşedintele loare sau reparlizoare de căl-
organiza~ei. e Lucian Pateu dură, acestea ~stgurând o 
a participat la seminarul econorme de 50 Vo. 
.Tehnici de campanie elec- • Alexandru le"""1"n a 
torală pentru alegerile locale", adus comp2etăn la logrst1ca 
organizat in colaborare cu ·~ponladel • ~nănd că avar-
Fundatia Friederich Neuman. tizeze că pe!SOI!nele care vor 
care adelegat la Lugoj, unde fi angaJate vor opera cu acte 

ti u1 · 1 lectori d. cu reg~m speCLal SI se 1mpune 
s-a .• n sermnaru • 10 atentie maximă. e Bujor 
n:a'. mu~"t ~raşe ala Germ~ Buda i-a asigurat pe ziarişti 
n1e1. e Pnmarul Valentm că_ aşa cum a învăţat la sim-
~eam\ ~ enu':'erat câteva pozionul de la Braşov. de la 
1nvestrW strarne in zona ziariştii germani _ PNL-ul va 
Hipod~, unde ::"" fu~a emite un flux informaţional 
.parcul 1ndustnal . 1 Pnmăna constant toti liberalii din 
va angaja 50 de persoane administratie trebuind să par
pentru derularea .Cupon ia- ticipe 1a conferintele de presă. 
dei" ~e. subve.nţionare .a · S: rorvv .. 
energ1e1 term1ce, pe o .,v,.,... 

.. UFD NU E DE ACORD CU 
BLOCAREA SOSELELOR 

Ieri, Uniunea Fortelor de Dreapta, filiala Arad, a OI!Jani
zat o conferinţă de presă al cărei S;COP a fost prezentarea 
unui proiect de lege promovat de această formaţiune 
politică. Proiectul vizează înfiinţarea unui minister al familiei, 
tinerilor, femeilor si celor vărstnici. 

.In prezent, de aceste probleme se ocupă departa
mente din patru ministere. Dar ele nu colaborează şi nu 
realizează nici un proiect in adevăratul sens al cuvântu
lui", a precizat Gelu Roman, preşedintele UFD Arad. Scopul 
realizării acestui minister rezidă şi din principiul de bază al 
UFD care işi propune renaşterea morală a României. 

Referindu-se la actiunile revendicativa ale muncitorilor 
de la ARIS, ufediştii aCădeni au apreciat că problemele lor 
sunt problemele intregii ţări şi demonstrează incompetenţa 
actualei guvernări .• Dar asta nu înseamnă că suntem de 
acord .cu blocarea şoselelor", a încheiat Gelu Roman. 

. Ş. POPESCU 

La conferinta de presă · 
a organizaţiei judeţene a 
PRM, prim-vicepresedintele 
Petrică Sabău si vicepre
şedintele Adrian Mureşan 
au reafirmat sprijinul PRM 
faţă de greva muncitorilor 
de la ARIS' si miscările stu. 
denţeşti. "ESte doar ince-
putul, pentru că urmează 
o toamnă fierbinte pentru 
guvernanţi", a spus Adrian ! 
Muresan. Cererile stu-~ 
den~lor sunt legitime şi s-a 
ajuns în a. ceastă situaţie din j 
cauza ministrului Marga. 
"groparul lnvăţământulul 
românesc", demisia sa 1 

fiind cerută de toate organi- j 
·za~ile PRM, inclusiv cele de 

tmeret şi de . Mişcarea 
Studentească. · 

e 'Vicepreşedintele 
Eugen Butar a oferit câ,teva 
amănunte de ordin organi
zatoric. In ultimele zile s-au 
infiintat filiale ta Vârfurile. 
Şagu şi Bârsa, în cursul 
acestei săptămâni unnilnd 
Săvârşin, Covăsânţ, Gă

rand. Conop. Cu acestea, 
numărul filialelor din judeţ 
va ajunge la 4 7, o.rprinzănd 
1840 de membri. e .Zilele 
Unini" (27 -28 XI) vor fi OllJ"" 
nizate şi în acest an la lneu. 
Se speră că va fi prezent şi 
Gheorghe Funar. . 

·T. S. 

. ' ._.. .. 
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i studentii de la i 
.Aurel Vlaicu" au desfăşurat un miting de 
protest pe platoul din fata Primăriei. 

După miting, o co'misie formată din 
directorul general administrativ al U.A.V.A. 
Florin Turca,, vicepreş!ldintele L.S.U.A.V. 
Fl~rln Botlzan şi mai mulţi studenţi au 

un dialog cu primarul Valentin Paul 
Neamţ. Au mai fost prezenţi la discuţie: 
directorul tehnic al Recons-ului Cons~ntin 
loricloiu şi directorul adjunct al Companiei 
de Transport Public Petre Cuvlneanu. A 
mai fost prezent şi un oaspete inopinat 
care lnsă a fost poftit afară. lată reven
dicările studenţilor cătr.e Administraţia 
Publică Locală. 

a. Alocarea, sub formă de administrare 
sau proprietate, a unui spaţiu Universităţii 
.Aurel Vlaicu• destinat unei biblioteci plus 
sala de lectură, necesar studentilor dirt 
u.'A.V., precum şi alocarea unei finanţări 
pentru amenajarea şi dotarea acestuia. 

ti. Alocarea din bugetul local a unei 
finantări sau preluarea fondurilor M.E.N., 
destinate subvenţiei de 50% din preţul 
legitimaţiilor de călătorie pentru transportul 
de suprafaţă 'local, In contul Companiei de 
Transport Public Arad, astfellncăt studen~i 
să poată beneficia de această reducere 
direCt de la casieriile C.T.P. Arad fără a 
mai exista posibillitatea, decontări! de către 
casierie Universitătii, fapt ce lngreunează 
situaţia studentului şi reduce numă(UI de 
clienti ai C.T.P. Arad din rândul studentilor. 

c: Alocarea sub formă de administrare 

i i i, 1 

care se fac demersuri pentru lnfiinţarea 
unui club sportiv In cadrul Universită~i C.S.U, 
.Aurel Vlaicu" şi desfăşurarea orelor de 
sport ale studenţilor, are loc In condiţii difi
cile datorate dependenţei de sălile df! sport 
ale unor licee şi şcoli generale. 

d. Acordarea unei Case Culturale a 
Studentilor care să fie administrată .de 
către U~iversitatea ,Aurel Vlaicu" şi Liga 
Studentilor din Universitatea .Aurel Vlaicu". 

e. O informare reală şi exactă asupra 
spaţiilor libere extinse In Municipiul Arad, 
precum şi aprobarea. acestora In funcţie de 
cererile şi nevoile reale ale Universităţii, 
sub forma de administrare sau proprietate. 

f. Stabilirea unui proiect comun cu 
Univesitatea .Aurel Vlaicu" respectiv cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale In vederea 
finantării, construirii si amenajării 

Campusului Studenţesc al Universităţii 
.Au rei Vlaicu". 

După aproape două ore de discu\ii, 
concluziile au lntârziat să apară. Totuşi 
mâine la orele 15,00 Comisia Juridică va 
discuta despre concesionarea 
Sportive Gloria celor de la .Aurel Vlaicu" 
dar şi ... Universităţii .Vasile Goldiş" (50%-
50%). In cursul acestei săptămâni, se va 
Incheia un protocol Intre Administraţia 
Publică locală si Universitatea .A. Vlaicu" 
dar punctele a~estuia nu au fost lncă sta
bilite con~!. 

' OLIMPIO BOI.ZfiH 
Foto: fiL 

Din eielul: prinde orllul seoate·i .. oe_hii 

GBEMIŞ, DIN ŞIMLEUL SI~VANIEI, FURA BANII 
SEBIŞENILOR ŞI SCAPA BASMA CURATA 

In urmă cu trei ani, In Sebis Primăria Sebiş. Localnicii accep- Ghemis este In ruină financiară,' 
şi-a făcut apariţia un aşa zis tă şi această din urmă variantă şi·· motiv P.,ntru care n.u'! putut' plăti 
prestator de servicii_, Ghemiş· Ghemiş demarează lucrările. stocatoarel~, ach1z1ţ1onate d1_n 
Dumitru, patron al firmei Bucuria oamenilor că vor Ungana. Unu vor00sc că Ghem1ş 
"Romconex Gaz". Iniţial şi-a avea un sistem mai practic de a fost dat In urmănre pnn Interpol. 
prezentat oferta la Primăria lncălzire se sfârşeşte repede. No1 am văzut un răspuns. dat de 
Sebiş: introducerea gazului In Ghemiş fuge din Sebiş fără nici o Parchetul de pe_lânilă Tnbunalul 
clădire printr-un sistem de ali- explica~e. Arad, trimos unwa d1ntre păgubi~ 
mentare propriu, cu gaz p.etroli- Lucrările la Sebiş erau Tn unde se spec1fică: "prin or~o
fer. Viceprimarul din Sebiş, dl. stadii-diferite: la unii lucrările erau nanţa din 18.10.1999, s-a diS· 
·Marius Tomsa, ne-a relatat că, In de-abia lncepute, la al~i era adus pus scoat~rea d~ sub urmări~ 
baza oferielor prezentate, stocatorul. Problema cea mare pena!ă a mvinUitului Gheml'l 
Consiliul Local s-a Intrunit si a este că oamenii au fost păgubi~: Dumot,ru pentru săvâr'llrea 
acceptat propunerea făcută' de au dat avans pentru lucrare şi, i~firacţiunli prevăz.ute 'li pedep
firma "Romconex Gaz". Firma a mai mutt, stocatoarele, aduse din sote. de arl215, alon. 1, 3 CP cu 
demarat actîunea. Intre timp tJngaria, nu erau omologate la aplicarea art. 41 CP, intrucAt 

· · . ' ' fapta nu este pravăzută de 
Ghem1ş Iş1 _fac~ un punct d~ noi In Iară. legea penală, atrăgând răspun-
!ucru la Seb1ş şorncepe lucră_n Unul dintre foştii lucrători ai derea civilă contractuală". 
1denlice ş1 !a particulan. Ghem1ş firmei lui Ghemiş, dl. Gheorghe Mai trebuie amin!~ că In zonă 
prezm_tă ~1tuaţ1a. de. lu_cr~~· la Cioară, ne-a relatat că a lucrat la circulă zvonuri cum că Ghemiş 
Pnmă.ne ŞI atunco 1~stituţ1a ''1' dă. el timp de zece luni de zile. După este cumnat cu procurorul gene
seama că "situaţia de l_ucrări ce Ghemis dispare, Impreună cu rai din Zalău, care I-ar fi ajutat să 
nu corespundea _cu calota~ea: alţi colegi de muncă n acţionează iasă basma curată; că s-au făcut 
lă~au ?e d~rit cal~tea ţevilor, In judecată. Face drumun la demersuri până la Oudu Ionescu, 
a ombonărolor etc. Ca atare, Jibou si la Simleul Silvaniei, unde dar fără nici un rezultat. 
reziliază contractul cu Ghemiş Ghem'iş ~vea case şi reuşeşte Cert este că acest caz 
(lucrarea se ridica la 14 milioane să-şi recupereze cartea de prezentat face parte din seria 
1e1) ŞI este c~.ntract~tă_ f~rma muncă, care n-a fost completată cazurilor in care păgubiţi sunt 
"Sistem Gas qm Tomoşoara . pe perioada cât el a-lucrat la oamenii. Ghemes a fost scos de· 
care termină lucrarea. . "Romconex Gaz". De alte cinci sub urmărire penală urmand ca 

Am precizat că Intre timp cărti de muncă nu se ştie nimic.. procesul să se defăşoare In 
Ghemoş li ademeneşte cu ga4ul Cât timp s-a aflat Tn Sebiş, domeniul civil. Procesul civil se 
pe sebişeni, cărora le promite Ghemis şi-a extins .afacerile" şi poate prelungi sine die. In 
introducerea gazului printr-un sis- la Pân'cota, unde circa 25 de asemenea conditii, oamenii pot 
tem clasic de distribuţie, de la familii au rămas fie cu stocatoare să nu mai vadă banii niciodată iar · 
reţea. Ulterior, va_rianta se modi- neomologate, pe care nu le pot Ghemiş să facă slalom prin 
fică şi Ghemiş propune 1ntrodu- folosi, fie cu bani da~ pentru sto- jus~a română, cu gra~e. 
cerea gazul~' pe s1stemde sto- catoare. TEODODfl MfiTICfl 
catoare, s1m1lar celui de la In zonă se vorbeşte că " 

Oraşul Lipova a găzdu~ In urmâ cu 
câteva zile, am putea spune, cel mai 
important eveniment cultural al anului: 
dezvelirea monumentului Nicolae 
Bălcescu, luorare a sculptoriţei Veturia 
llica, memb~ a Uniunii artişlilor plastici 
din Bucureşli şi cadru universitar. 

Statuia .Nicolae Bălcescu" a fost 
premiată cu premiul 1 la un concurs 
organizat In Bucureşti iar autoarea, 
Veturia llica - originară din Comlăuş, 
la propunerea domnului Petru 
Gherman, primarul oraşului Lipova, 
privind amplasarea acestui monu
men~ a fost de acord că la Lipova ar fi 
cel mai bun loc pentru această statu
ie, apreciere pe care a făcut-.0 şi 
Ministerul Culturii - care â suportat 
toate cheltuielile pentru realizarea 
aoestei lucrări sculpturale. 

decât să completeze zestrea cu~rală 
a acestui colt de tară că, prin aceasta, 
duhul lui Băicesi:u va veghea peste 
unitatea românilor, pentru buna 
lnţelegere cu minorităţile cu care 
trăiesc In aceste locuri. 

Aceeasi idee a fost exprimată In 
cuvântarea lor de către prefectul 
judeţului Arad, domnul Ghe01;ghe 
Neamtiu si de către domnul Alexa 
Achim'- vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean. 

T o.t cu această ocazie au fost 
depuse coroane de flori. Manifestarea 
a contiRuat la Primăria orasului Lipova 
unde s-a .desfăşurat SimpOzionul .150 
de ani de la Revolutia de la 1648 din 
Ţara Românească• prilej cu care, 
despre eveniment au vorbit In faţa 
publicului profesor doctor Dan Demşe 
- Muzeul din Arad, profesor dr. Boia 
Stelian, prof. Florin Didilescu - Arad şi 
viceprimarul din B<ttanya, domnul G. 
Miroslav. 

. in urmă cu 9 ani, mai exact în 
decembrie 1990, 3 angaja~ de la Dacia 
Service, săturându-se de munca .la 
stat" ae hotărăsc să demareze o 
afacere ·pe cont propriu. Şi ce anume 
puteau face dacă nu tot... reparaţii 
auto. Aşa au Inchiriat de la Primărie 
imobilul iir. 2 de pe strada Dosoflei la 
piciorul podului din Micălaca aflat atunci 
Intr-un stadiu avansat de degradare. Şi 
s-a născut ,RO-SERVICE"! 

cerea - isi aminteste dl. Gavrilescu -
am pus fiecare câte 50.000 lei. Nici 
atunci si nici mai tarzill n-au vrut Să 
apelăm'la cred~e bancare. Am prefer
at ca investitiile să le facem din 
economii, pe parcurs." 

Serviciile oferite de RO-SERVICE 
s-au limitat la lucrări de mecanică, 
inclusiv reglări de directii. După cum ne 
mărturisesc cei 3, .grija noastră per
mamentă era ca oamenii să plece de 
·aici căt mai repede şi mulţumiF Aşa 

. şi-au format cu timpul şi propria lor 

Andraş Dorin), perioadă in care şi volu
mul de muncă creste considerabil. 

Preferând să' facă ceea ce ştiau 
mai bine - ne referim la partea 
mecanică un~tea nu si-a mai diversifi
cat activitatea. In schimb au făcut a~ce
va . .In ideea de-a face fată noului, 
recent am achi~onat un aparat foarte 
performant de verificat geometria roţilor 
marca Bosch" - ne-a spus d(: Tiberiu 
Koncz, care are .In spate" o vechime 
de 1 O ani tocmai In acest domeniu. 

La dezvelirea acestei statui au par
ticipat, In afară de un numeros public, 
oficialită~le locale, prefectul judeţului 
Arad - Glleorghe Neamţiu; ministrul 
secretar de stat In Guvernul României 
- Aurel Pană, o delega~e a oraşului 
Batanya din Ungaria In frunte cu 

. viceprimarul G, Miroslav, vicepreşedin
tele Consiliului Judetean, Alexa Achim, 
consilierul şef al InsPectoratului pentru 
Cultură a judeţului Arad - Florin 
Didilescu, presedintele PO Arad -
Gheorghe SecUiici precum şi al~ şefi 
de filiale ale unor organizaţii polilice. . 

In prezenţa unei numeroase asis
tenţe primarul oraşului Lipova, Petru 
Gherman, a roslit căteva cuvinte de 
bun-venit oaspeţilor din ţară şi de 
peste hotare arătând că amplasarea 
acestei statui la Lipova nu face a~ceva 

•· 

In Incheierea simpozionului a avut 
loc un spectacol artistic susţinut de 
către formatiile artistice de la Liceul .A. 
Marienescu" ŞI Şcoala Generală 
Şoimoş conduse de domnii lnvăţători 
Henţ Mihai şi Filipaş Pavel; Grupul 
coral .Lira" al Casei de Cu~ră - con
dus de dirijorul Flueraş Gheorghe; 
orchestra de muzică populară con
dusă de Brăncoveanu Gheorghe. 

Tot cu această ocazie a avut loc, 
vemisarea ·unei expozi~i de artă plas
tică a studentului Gherman Dan, pre
cum si o expozitie de carte .Nicolae 
BălceScu şi Revolutia de la 1648". 

OfiHfl CittE~MfiH 

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

Timp de 5 ani, Constantin 
Gavnlescu, Carol Cserneczky şi Tiberiu 
Koncz, căci despre ei este vorba, au 
fost şi patroni şi angajaţi. Era mai greu 
dar ş_tiau pentru ce trăgeau. 

.ln 1990, când am demarat ata-

, .. ~ • ._ '-- < 

clientelă. 
După perioada de ,pionierat", RO

SERVICE Incepe să-şi formeze primii 
ucenici 

lnvestitia, In valoare de 30.000 
mărci germane (cumpărată In rate), se 
foloseşte pentru reglarea unghiului de 
fugă; a unghiului de cădere şi a conver
genţei autovetiiculelor. După cum n&-a 
spus dl. Gavrilescu In ţară nu mai sunt 
decât 2 asemenea aparate, In zona de 
vest fiind singurul. Reglare In infraroşu, 
bază de date cu o memorie de 6500 
tipuri de autoturisme, precizie foarte 
mare - sunt doar câteva dontre caracte
risticile .BOSCH"-ului. Servicii care 
pleacă de la un tarif de 60.000 lei până 
la 190.000 lei, In lucrările complexe. 

In ceea ce priveşte planurile de 
viitor asociatii RO-SERVICE ne-au spus 
că nu peste mu~ timp inten~onează să 
se doteze şi cu un tester performant Şi 
că ceea ce se cheamă seriozitate şi ca-
l~te va sta mereu in ~tenţia 1ort: miF 

F'ato: v: MUSCĂ 
. .:' 
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TÂRNiJVA 

~ Wl ~ 
COMUNA PILU 

. O MINIATURA A CATEDRALEI SFÂNTA SOFIA 
Biserica ortodoxă din Agriş~-Mare este o 

copie fidelă (bineinţeles, la dimensiuni mei 
mici) a catedralei Sfânta Sofia din 
Constan!inopole. A fost construită in 

. intregime cu piatră din cariera din localitate. A 
fost sfinţită in 1936, sub domn.ia lui Carol 1, 

fiind pictată de pictorul brasovean Nituleseu. 
In 1998, după ce a fost ~enovat ;,,deriorul, a 

fost resfinţită. Preo'lul paroh din Agrişu-Mare, 
Solomon Mican, slujeşte in această splendidă 
biserică penb],l212 familii de ortodocşi. 

S. TODOQI 

..., 

ESTE DARUL VAMII ..., 

DIN VARŞAND 
La fel ca majoritatea comunelor arădene, comuna Pliu ar 

trebui să clacheze din punct de vedere economic. Numai că, 
spre deosebire de alte comune, Pilu are privilegiul existenţei 
Vărşandului. Din câte ne declară dl. Paramon Scuturici, secre
tarul primăriei, .pe noi ne salvează foarte mult Vama 
Vărşand: există mulţi funcţionari vamali de la care încasăm 
impozitul pe salar, două benzinării etc." Altfel, primăria Pilu 
ar trebui să-si închidă portile. · 

Viaţa po'litică e~te aproape inexistentă, .fiecare partid 
insumând cel mult zece membri". Acest lucru se vede si in 
componenta Consiliului Local: 3 PD, 2 PDSR, 2 PNTCD, 1 
PSDR, 1 ĂpR, 1 PNL şi un· ecologist. Altfel spus,' voturi 
împărţite, care cu greu pot da o majoritate ... 

Consilierii si·au primit in fiecare lună indemnizatia de 
600.000 de lei.' O Singură dată n-au fost C<lflVOC8~ .fi atunci 
s-au revoltat că nu-!fi primesc banii ... • 

Gratie Vărsandului, primăria din Pilu încasează lunar Intre 
15 şi 20 de milioane lei, sumă provenită din autofinanţare. 

:~!: · Biserica or!odori din Agilfu·Mai& ilie' hramultJIJvloasel Rara!SI:b.ewi• cărailc(l8fVli 
· • .J!ifJe.ftl.t'$c;tf?l!P~&i!iilliiif>l 'mk ICi""' j i !§F!'I .. ~J:jikf'i;;if.;-~}1;.;;15. .. _.'!;~~~ 

Comuna TArnova a fost 
de regulă fief-ul ţărăniştilor, 
pertidul cu cel mai mare 
număr da membri. Inainte 
de alegerile din 1996 s·a 
Inregistrat o mică .,dafecţl· 
une", mal mulţi membri 
trecând la eorpo...., la PD. 
Cu toate acestea, USD-ul 
nu a prea avUt succes~ 
având un singur consilier 
local, la ora actuală acesta 
fiind la. PNŢCD. Din cei-15 
consilieri 9 sunt la PNŢCD, 
2 la ApR, 3 la PDSR '1 unul 
la PNL. Primarul Florin 
Farca,iu este ţărănist, iar 
vicaprimarul Dorel Cociliba 
• liberal. In afo1ră de par
tidele deja amintite, la 
Tâmova mai .. funcţionează" 
doar PRM-ul. Sediu are 
~oar PNJ~D-ul. 

Deocamdată, ul~ele din Pilu sunt departe de ceea ce-ar tre
bui să fie. Dar, In timp, Vărsandul isi va face datoria ... 

"SUNTEM FLIMÂNZI 
DUPA AGRICOL JURI" 

In familia Palcu Teodor din 
Bocsig, meseria de agricultor 
a devenit o tradiţie. După '89, 
familia Palcu a inceput să 
presteze servicii in agricultură. 
Dispun de toată gama de uti
laje agricole necesară pentru 
două tractoare mari si au in 
dotare inclusiv co'mbină. 
Pentru că atitea utilaje cer 
pămint mult, familia Palcu a 
luat in arendă peste 40 
hectare de pămînt. In acest 
an, cei care au dat pămăntul 
in arendă au primit 25% din 
recoltă si au fost foarte multu
miţi. Pămîntul a fost semănat 
cu grâu - 8 hectare. porumb -
13 hectare si restul cu ovăz si 
floarea-soar'elui. ' 

Majoritatea agricultorilor 
spun că munca pământului nu 
este rentabilă. De aceeaşi 
părere e şi familia Palcu. Ei 
cred că sistemul din agricul
tură nu este un sistem 
funcţional şi ca atare apar dis
funcţionalităţi. Spre exemplu, 
in curtea lor se af\ă depozitate 
20 de tone de griu. Pe care 

nu-l valorifică din cauza pretu
lui mic. " Motorina a cu 6s00 
ll!i lltrul. Să dăm klogramul 
da grâu cu 1000 de lai? Nici 
nu ne scoatem cheltuielile." 

O soluţie pentru agricul
tură ar fi .,bani da la bancă 
cu dobândă scăzută şi iaf
tiniraa motorinei pentru 
lucrări la 3500-4000 da lai 
litrul." 

Chiar in conditiile in care 
agricultura nu se ~a reorgani
za prea curând. me.mbrii fami
liei Palcu nu se gândesc să 
renunte la pământ. .Noi sun
tem flămAnzi după agricul
tură şi asta vrem să facem." 

Ca. o dovadă că mecanis
mele financiare ale.agricull<>
rilo·r funcţionează ânevoios, 
sunt suprafeţele mici arate şi 
insământate .Familia Palcu a 
semănai doar jumătate din 
pământul luat in arendă si a 
Tnsămilnţat 2,5 hectare' de 
grâu, faţă de 15 cat ş~au pro-
pus. · 

TEODORA MfiTICA 

\. 
·<..,. 

LA TÂRNOVA NU 
· SUNT UNGURI 

e Comuna Tamova cuprinde cen
trul de comună plus satele Agrişu-Mare, 

· Arăneag, Drauţ, Dud şi Chier. Are o 
populaţie de peste 7.000. La recen
sământul din 1994 erau 6.200, dar de 
atunci până acum s-au stabiltt in satele 
comunei un număr .J!l81ll de famitii din 
aRe zone. • 

• Majoritatea tamovenilor ·sunt 
români. Sunt peste 700 de ucrainieni şi -
in jur de 300 de romi. Unguri nu sunt 

• Din punct de vedere al religiei, 
_65% sunt ortodocşi. restul fiinp baptişti, 
penticostali şi adventişti. In Agrişu-Mare 
este cel mai puternic nucleu de penli
costali. Ca o curiozitate, preotul paroh 
ortodox, Solomon Mican, a oficial in 
acest an (la ortodocşi) 11 inmormântări, 
doar două cununii si două botezuri. 

T.S. . ' ' DORO SI"ACI 

Cuptoarele de var din Agrişu-Mare sunt 
o raritate in zilele noastre. Desi nimeni nu
şi mai aminteşte când au fost construite 
(bătrânii spun .au aici le-am apucat'"). 
patru dintre ele sunt încă functionala. 
Uttima şarjă de var a fost scoasă acum doi 
ani. La. ora actuală nu mai sunt folosite 

pentru că sunt nerentabile. Agenţia de 
"Protecţia Mediului interzice arderea cauciu
curilor. iar functionarea pe bază de lemne 
este scump~ pentru fiecare cuptor fiind 
necesari 2 m pe zi. Pentru o singură şarjă 
de var sunt necesare 6-7 zile de ardere. 

S. TODOQI 

. . . . T. S. 

~~~~~~~~ 

intotdeauna mai 
IEFTIN decât cel mal 

IEFTIN 
Prezentare gratuită la 
comenzi. Comisioane. 

Toate acestea la un 
tarif de 2100 tel/ km. 

lngajăm: 'OFER 
PROFESIONISt 
TELEFOANE: 

284444 fl2855~~ 
MONDIAL S.A. 
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CONSTAR, după medierea eontlietnlni 

)J(JN(~J'J,()Jlll (~()N'I,INIJi\ 
(;Jti~\Til (;J~NI~Ilill~i\ 

NEGOCIEREA CONTRACTULUI 
COLECTIV DE MUNCi ÎNCEPE 

SiPTiMÂNA VIITOARE 
Ei au bloeat temporar cireolaţia pe ~alea Victoriei 

aibă in vedere dimensionarea lucrărilor şi 
personalului in strictă corelare cu volu
mul de comenzi existente şi previzibile pe 
circa un an." · 

Programul de restructurare va fi 
prezentat spre aprobare la F .P .S. până 
cel tăoziu la data de 15 noiembrie 1999. 

ARIS a unui cred~ pentru resotrulc!Lorao·e 11 
din fonduri guvernamentale. va 
acestui an, circa 20 miliarde de lei ar 
trebuit să fie aoordaţi firmei arădene pen
tru retehnologizare şi reluarea ciclului de 
producţie. Banii n-au sosit la Arad, deşi la 
un moment dat se părea că totul era doar 

o chestiune de timp. 
Muncitorii vor să lucreze, 

dar să ia şi bani· pentru 
munca lor. Starea de incerti

~~~~~ ~tu~d:ine, cu privire la perspec
;: societăţii, este foarte 

Muncitorii de la ARIS rămân in grevă 
generală. Ei solicită prezenţa la Arad, a 
unei comisii interministeriale formată din 
persoane cu putere de decizie de la 
F.P.S. Bucureşti, Ministerul Industriei şi 
Comerţului, Ministerul de Finanţe, 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pe 
de altă parte,-directorul gene-
ral al societăţii, ing. Rusalin ~-----'-----:::--;-:-:-:---:ov,~;::;::~~r-"""i,;;:;llllli 
Opruţ sugerează angajaţilor 
să reia lucrul .pentru că 
problemele societătii nu se 
rezolvă in curtea iabricii". 
Ing, Dari Rus, directorul 
tehnic al ARIS, intăreste 
aceste spuse. adăugând: 
.Avem comenzi, in fază de ~~~~~ 
finalizare cu Weiler din 
Germania, precum şi pentru 
Canada şi S.U.A. Prin lipsa 
activităţii, !nregistrăm pier
dari zilnice ce se cifrează la 
250.000.000 de lei." Asta ar 
insemna, că in cinci zile de 
activitate in plin, s-ar obţine 
1 ,25 miliarde de lei. lnsă 
fabrica are datorii, acumulate de-a lungul 
anilor ce depăşesc 50 miliarde de lei. Or, 
in marea majoritate a timpului, la ARIS 
s-a lucrat De aici rezultă că s-a lucrat in 
pierdere. Sau conducerea societătii 
deţine alte date? ' 

·La finele .săptămânii trecute, 
reprezentantii celor două sindicate de la 
ARIS, conducerea societăţii şi Gheorghe 
Paşca, director in cadrul F.P.S. Bucureşti 
au semnat un protoool. Printre altele in 
document s-a stipulat că până la 12 
noiembrie a.c., .conducerea ARIS va 
prezenta la F.P.S. un Program de 
restructurare pentru eficientizarea soci
etăţii, care va cuprinde măsuri tehnice, 

11· <>manizatooi.oe şi manageriale şi care să 

Sindicalistii sunt sceptici, în ceea ce 
priveste rezultatele concrete ale acestui 

· protocol. Ei au experienţa a doi ani de 
asteptare. ln septembrie 1997, dosarul 
de privatizare a fost inaintat la F .P .S. 
Bucuresti. In septembrie 1999 s-a făcut o 
reducere a capitalului social al societătii, 
fapt ce a blocat procesul de intocmire' a 
dosarului de privatizare. Pe de altă parte, 
Oficiul Registrului Comerţului Arad tre
buia să facă modificările de rigoare până 
pe 8 noiembrie 1999. Practic, in doi ani 
nu s-a făcut aproape nici un pas inainte 
în direcţia privatizării. , 

ln ipoteza in care privatizarea nu se 
. va realiza, F.P.S. va susţine la Ministerul 
lndustriiilor necesitatea obţinerii de către 

Ieri s-a organizat o nouă licitaţie pentru 
vanzarea activelor societătii ARCHIM. Este 
vorba de patru active: fabricile de 
ingrăşăminte. inclusiv utilităţi .. fabrica de gaz 
inert, teren organizare şantier, batalul de 
nămoi. 

Cu toate că au existat ofertanţi, licitaţia a 
rămas neadjudecată, deoarece sumele ofer~e 
nu au fost acceptate. La începutul lunii decem
brie se va încerca, din nou, vânzarea acestor 
patru active . 

Din cele nouă active scoase initial la vân
zare, cinci au fost vândute la licitaţiile ante
rioare. 

apăsătoare. 
Cei mai mulţi dintre ei 

vrea să afle un răspuns 
în ceea ce priveşte soci
etatea .• Dacă se-nchide da 
tot. să se-nchidă, da' să ştim 
odată", zicea ieri unul dintre 
manifestanţi. Circa 500 de 
muncitori s-au străns in 
Prefecturii. Ei erau mai 
sionati decât in primele 
ale gri.vei generale. Oamenii 
sunt foarte nervoşi. Cu 

ii mai stăpânim. Nu vrem un caz B"osa.v 11 
la Arad, dar starea de spirit s-a 
aceste zile", a spus unul dintre lid•arii•ll 
sindicali. Muncitorii scandau: ,.Hoţii! i 
Şi .Mincinoşii!", fluierând, huiduind , 
bătănd in tobe. 

A avut loc o nouă rundă de co1nvcorbioi 11 
cu prefectul Neamţiu. Acesta 1 

sindicalistilor că până la ora 1 
componenţa comisiei intElrmlini!;te-JI 

riale. 
ln jurul orei 10,00, greviştii s-au intors 

la fabrică. Ei au blocat pentru circa 15 
minute Calea l)ictoriei, făcănd o barieră 
vie în fata masinilor. 

• 'G. conSTflrmnESca 
Foto: fiL MflltlflnOŢ 

Denumirea 
bincii 

După o săptămână de la 
declan,area conflictului de. 
muncă, sindicatele din 
CONSTAR s-au intâlnit, luni, 
cu conducerea societăţii. La 
mediere au participat '' 
reprezentanţi ai Direcţiei 
Muncii fi Protecţiei Sociale 
Arad. 

"După aproape două o~ 
de discuţii, am primit un fax 
de la FPS in care se arată că. 
putem începe negocierea 
contractului colectiv de 
munci. Asta este una din 
revendicările noastre, pen
tru care am deschis conflic
tul de muncă", spune Ioan 
Andrlef. liderul sindicatului 
din producţie. 

Slndicaliftll fi condu· 

cerea CONSTAR au conven
It ca luni, 15 noiembrie, să 
lnceapă negocierea contrac
tului colectiv de muncă, 
care nu a mai fost negociat 
din 1997. 

'O altă solicitare a slndi· 
califtiiOr este majorarea 
safarlilor, salarii care la 
această ori se situează 
intre 500-800000 lei."Vom 
vedea care sunt posibi
litiţile de majorare a salari
ilor. Oricum, pentru munci
tori vom cere dublarea 
salariilor. Conflictul de 
muncă a rămas deschis,iar 
noi suntem hotărâţi să nu 
cedăm", mai spune liderul 
de sindicat, Ioan Andoie,. 

CiEIWnPE KrtfiP 

Archim se află ln proces de lichidare, 
inceput in 1995, fiind prima societate arădeană 
pentru· care s-a hotărât lichiqarea. Activele 
Archim trebuie vândute până in luna mai 2000, 
când expiră t\lrmenul de lichidare. . 

Conform Legii 99/1999. si Normelor 
metodologice de eplicare a acesteia. preţul de 
vânzare se micşorează de la o licitatie la alta.,· 

TARIFELE LA ENERGIE 
. . ' : ·G.•KrtĂP 

Foto: ŞT. MfiTYfl$ 1 

Deputatii au adoptat te~tul ordonanţei 
privind obligativitatea folosirii aparatelor 

de mareat eleetroniee fisţale 
Agenţii economici care 

efectuează livrări de bunuri 
sau prestări de servicii direct 
către populaţie şi au realizat . 
venituri totale in anul 1998 de 
peste 500 milioane de lei vor fi 
obligaţi ca, de la 1 ianuarie 
2000, să utilizeze aparate de 
marcat electronice fiscale, a 
stabilit, luni Camera Deputa
~lor. prin adoptarea pe articole 
a ordoruintai pe această. temă. ' . 

Agenţii economici care au 
realizat venituri totale in anul 
1998 intre 100 si 500 milioane· 
de lei vor fi obligaţi să utilizeze 
aparate de marcat electronice 
fiscale incepind cu data de, 1 
iulie 2000. , 

,Aparatele de marcat elec
tronice fiscale vor fi livrate plin 
distribuitori autooizap. 

Nerespectarea de către 
c:lien~ a obligaţiei de a solicita, 

prelua şi păstra bonurile fis
cale şi de a le prezenta la ce- · 
rerea Qrganelor de control 
constituie _contravenţie ~i se 
sanctionează cu amendă de la 
20.000 de lei la 100.000 de lei. 
Initial, sanctiunile pentru aces
te 'fapte erau amendă de ia 
100.000 de lei la 500.000 de 
lei, insă Comisia pentru indus
trii a stabilit alte limite ale 
amenzii. 

Mâine, la Bucureşti, din 
intreaga ţară vor organiza un miting 
de prote$t. Pentru prezentarea 
revendicărilor • dintre care cea mai 
rmportantă este majorarea salariilor 
• ei vor manifesta in faţa Ministeru
lui Transporturilor fi a Guvernului. 

De la Arad, vor participa la acest 
miting circa 50 de membri ai 
Sindicatului Mit;care Comercială. 
"De pe intreaga regională ne aftep
tăm să fie prezenţi aproape 200 de 
angajaţi. Noi· am cerut să vină la 
Bucure'ti doar celor care sunt liberi 
sau in concediu", apune Ioan Voica, 
liderul sindicatului. 

CI. KltfiP 
.-., .. ·' 

-ELECTRICA S-AR 
PUTEA MODIFICA 
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Miercuri, 1 O noiembrie 1999 

Respectul faţă de propria persoană atrage după sine respectul celor din 
jur. Modestia fi altruismul sunt lăudab/le atâta timp cât nu vă pricinuiesc nea
junsuri, adică nu vă fac să păreţi lipsită de personalitate. Deci, dacă vreţi să 

. fiţi fericită, trebuie să acordaţi atenţie propriei dvs. persoane, fără ca acest 
lucru să-i deranjeze pe ceilalţi. · 

+ Nu. ezitatJ să vi indeplin~l dorinţele, 
dacă aveţi posibilitatea! De pildă, dacă 
visa~ de mult timp să călă~, inscrieţi-va la 
un dub de echita~e. 

+ Găsiţi-vă un Idoli Trebuie să existe o 
persoană pe care s-o admira~ şi de la care 
puteţi incerca să copia~ anumite gesturi şi 
obiceiuri. 

+ Nu vii neglljaţl siiniitateal Nu vă 
suprasolicitati muncind mai mult decit e 
necesar şi aoorda~-va zilnic o oră pentru a 
face o baie aromatizată, pentru a vă ingriji 
tenul, pentru a face exercitii fizice si. a vă 
relaxa. . • • 

+ lef~l cAt mal des cu prietenii dvs.l 
Merge~ la filme, la spectacole şi plimbaţi-va 

. " 

MIATĂ Dll AMtiVE CU DOME Dll 
PORIJMD ŞI ROŞII . 

Ingrediente (pentru 8 persoane): 1 kg. 
de andive, o jumătate de cutie de boabe 
de porumb (conserve), 4-5 roşii, o jumă
tate de cutie de ciuperci (conserve), 2 lin
guri de unt sau de margarină, 6 piepţi de 
pui (a 100 gr.), untdelemn bun, sare, piper, 
1 pară, 1 linguriţă de muştar, suc de 
lămaie, 2 cepe verzi, sare, piper. 

Mod de pcepaawa e Se spală andi
vele, se scot frunzele una câte una de pe 
color, li se taie capătul amar. • Se scot 
ciupercile din conservă, se lasă să se 
scurgă intr-o strecurătoare, apoi _se 
clătesc 5 minute in unt sau margarină 
incinsa. Cănd sun! aproape gata, se bagă 
in tigaie şi boabele de porumb scoase din 
conservă fi bine scurse. Se scot impreună 
cu ciupercile pe· o farfurie. e Se bat uşor 
cu ciocanul plepţii de pul, M usucă intr-o 
cirpă curată, se prăjesc in ulei incins, 
vreme de 5 minute, pe ambele părţi. Se 
scot din grAsime, se slr~azl, se 

·.,' 

piperează. • Se curăţă para, i se scot sâm
burii, se taie felii sub~ri. Se stropeşte cu 
suc <fe lămâie. e Se spală roşiile, se taie 
·felii subţirio Pentru marinată: se curăţă · 
ceapa verde, se taie ineluşe subţiri. Se 
bate bine cu o furculiţă untdelemnul cu 
sucul de lămâie, sarea şi piperul, până se 
obţine o emulsie. Se pune muştarul intr-un 
castron şi se toar;nă incet, ameslecăndu
se ca la maioneză, emulsia peste el. Se 
adaugă ceapa. intr~un vas de salată, se 
pun andivele fătate in ~ii de 1 cm, roşille, 
perete, pieptul de pui tăiat ~ii, amestecul 
de ciuperci !fi porumb, iar deasupra se 
toarnă emulsia cu ceapa verde. 

TORT Dll ftlOCrt:, MX:OPI' 
Ingrediente: 1/4 kg. biscuiţi, câteva lin

guri de gem de caise sau vişine (să fie 
tare, de consistenţa marmeladei), 3·4 
mere, 3-4 portocale, 1 păhărel de rom, 
câteva linguri de zahăr, 1 pahar de vin. sec 
alb. Pentru crema de vanilie: 2 ouă, 4-5 lin
guri de zahăr, 2 pacheţele de zahăr vanilat, 
211nguri de unt. 

FEMINA 

prin parcuri. Cel putin o dată pe lună, 
o excursie in afara 'oraşului, la munte 
e posibil, fie ea şi numai de o zi. 

+ Nu deplndeţl de alţii fi nu afteP!atl 
laude din partea nlmănull Dacă ati făcut 
un lucru de care sunteti mu~umilă, nu are 
nici o impOrtanţă dacă Cei din jur va apreci
ază sau nu. 

+ Practlcaţl un sport de echipă!. Daţi· 
va silinţa să fiţi căt mai bună, pentru a ieşi 
in evidenţă! lna-ederea in propria dvs. per
soană va spori Ş.i vă veţi simţi plină de 
energie. 

+ Dacă un obiect vi atrage fi avetJ 
posibilitatea, cumpăratJ-11 Ve~ evita, ast
fel, orice regret ce poate apărea ulterior. 

+ Fiţi cAt mal veselă! Nu ezita~ să le 
faceţi mici farse nevinovate colegilor dvs. 
Aceste momente vor adăuga sare si 
vlaţii dvs. şi vă vor destinde mai muit 
orice a~ceva. 

Mod de p:epaaaa Se alege o formi 
dreptunghiulară de p·răjHuri, care se 
tapetează cu un I'And de biscuiţi, lipiţi doi 
câte doi cu gem de caise sau vişine. e Se 
curăţă merele de coajă şi sâmburi şi se 
taie leiii subţiri. Se curnţă portocalele de 
coajă~, se ... • ... ·se taie felii 
cu c · . tOatli gmsimea ~ui. Se 

· stro ilie cu ~hăr, rom fi vin. Se ·a;e~ in 
forjil~. pa .. ste str!l_ul de blsci.fîi· • 
De~pra se pul)e·Uito..strat de c~ de 
va ~ătitii'in modul u~oi:;: · ba
nu nle ~-freacâ~lll'uriil~hăi fi 
za vai>Uakse ~. c~ telui_.p<Î in· 

ma~e ~.· . ·· .. -~ ingro'a · ă~e.-1'\t.c<lşte cre a® nelu!, aP9i se 
ame l.ll11ll( pu p n câte IJillin.e 
Separ .· spum u~jlfife şi se 
incorporează in crema de t68nu,uri. Se 
pun cu lingura peste stratul de fructe din 
formă şi se nivelează cu dosul linguri!. 
Deasupra se mai pune un strat de biscuiţi 
lipiţi cu gem. Se ţine la rece. Se S8rV8ft8 
tortul tăiat leUl. 

ADEVĂRUL. - Paglna9 

'Prddi ~ ~ ~ #«4 
• 

~,~-rd 

ldde4~1 
Prin masajul zilnic al pielii 

craniului ~ ne spune colabora~ 
toarea noastră, d-na Mariana 
Cătană (coafura lnter) • pute!l 
reglementa secre~a glandulară 
şi să acti~ circula~a sanguină, 
rezultând astfel o hrănire core
spunlătoare a părului, ca~e se 
va'men~ne sănătos. Masajul se 
execută, de preferinţă, când 
aveţi părul uscat şi folosind 
creme specifice. E recomandabil 
ca masajul să se facă seara, mai 
ales după o zi obositoare, având 
o acţiune calinantă. Dacă ave~ 
părul gras, vă trebuie numai un 
masaj uşor. Pentru părul uscat, 
masajul trebuie făcut cu intensi
tate mare. Tn cazul părului seba
rele, trebuie să nu efectuaţi 
masaj in regiunea tămplelor, 
pentru a nu accelera fluxul sen
guin şi ~a glandelor . 

RlGUll Dl AUR PlNTRU O TAU( fiNI 
" Nu abuzaţi de crudităţi, 

pentru ·că fibrele lor sllnt greu de 
asimilat. Tn schimb, dacă sunt 
fierle, fructele. 'i legumele sunt 
recomandate. 

" Consumaţi crudKă~le tă
Iate in felii subţiri şi evitaţi 
legumele cu foi verzi (varza, 
ceapa, ridichea, prazul). 
Fructele cu sâmburi (papenele, 
ro~iile şi perete) trebuie consu
mate cu moderatie. 

" Renunţaţi la pălnea 
proaspătă, consumay in schimb 
pâine prăjită. 

" Nu be~ lichide şi băuturi 
alcoolice după ce aţî consumat 
fructe. mai ales după cireşe. 1 
caz contrar, in stomac va avea 
loc o fermentaţie dupA câteva 
minute, iar talia nu va mai arăta 
deloc subtire .• 

. " Evitaţi alcoolul care 
favorizeazA adesea reţinerea 
apel • 

" Ave~ grijA ra cantitatea de 
sare pe care o consuma~. Dacă 
aveţi obiceiul ~ consumaţî sare 
in exces, veţi provoca un aflux 
de apă care se va transforma in 
centimetri in jurul taliei dum
neavoastră. 

T Nu mesteca~i !o~ t!mpu! 
~wing-gum şi renunţa~ 18 băU
tunle gazoase. 

" Mestecaţi Indelung ali
mentele. Cu cât vor fi mai 
Impregnate de saliva, cu atăt vor 
fi mai uşor de digerat. 

" Evitaţi să consumaţi 
brânză fermentată. 

" lnvăţaţi să vA relaxaţi şi 
să nu ezitaţi să faceţi câteva 
şedinţe de simpaticoterapie. 

\ 
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DESEMNEAZA "CAREUL DE A'l" "SPER SA ADUC O MEDALIE PENTRU ROMÂNIA" 
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. e declară boxerul )'J;0:ltL:I :.0~:1:ii_;,};.~; fyi.::i..sJ) · Pe patru stadioane din ţară se 
dispută, astăzi, sferturile de finală 
din MCupa României - Tuborg" la 
fotbal. Meciurile au loc intr-o sin. 
gură manşă, cine câştigă urmând 
să promoveze in semifinalele 
competiţiei. Dar, iată programul 
complet al jocurilor. 

la ora 13,00, iar derby-ul 
bucureştean va avea loc de la ora 
18.00 şi va fi transmis în direct la 
postul de televiziune Antena 1. 

ealiiieat la "europenele" de seniori 
'~--- ... '·". "'"' 

Pugillstul Florin Delamarian a obtinut 
Cea mai bună performanţă din toate 'tim
purile pentru boxul arădean, calificăndu-se 
la .. europenele" de seniori. După 12 ani de 
muncă titanică, perioadă in care a cucerit 
11 medalii (5 locuri III laC. N. de tineret si 
juniori; 2 locuri III laC. N. de seniori; dublu 
campion de juniori mari; 2 medalii la 
.Centura de Aur"), Florin a realizat o califi
care istorică pentru .. nobila artă" arădeană. 
Despre această extraordinară realizare am 
discutat cu Florin Delamarian. 

- Felicitări p&ntru această perfor
manţă. Florine, cum ai ajuns să repre
zinţi România la .,Centura de Aur''? 

- Cum Claudiu Râşco era deja calificat 
pentru Olimpiada de la Sidney, la catego
ria 81 kg, antrenorii lolutui naţional au 
optat pentru mine datorită experientei 
(peste 150 de meciurr) si a rezultatelor 
obţ1nute in ultimii ani. veStea am primit..a 
cu 2 săptămâni înainte de turneu. Din 
păcate, ea m-a prins pe picior greşit, pu~n 
in urmă cu pregătirea fizică, datorită uiti· 
mului eveniment din viaţa mea, căsătoria. 

Totuşi. am găsit înţelegere şi la Cristina, 
soţia mea, care m-a sprijinit moral şi astfel 
am putut pleca la lot cu o săptămână 
inaintea primului gong al HCenturii de Aur". 

- E mai importantă "Centura" decât 
un campionat naţional? 

- Da, pentru că la .Centură" participă 
un singur sportiv din tară la fiecare cate
gorie co greutate, in timp ce la CN se 
înscrie cine vrea. Competitia din acest an 
a avut ca obiectiv calificarea la J. O. de 
vară, la unele categorii şi la ,.europene" la 
altele. 

-Care a fost sistemul de calificare? 
- Pentru Jocunle Olimpica se canfică 

sportivul nominal, pe când pentru 
.europene" sportivul califică ţara la catego
na respectivă. Deci, pot spune că eu am 
calificat ţara la categoria semigrea pentru 
C. E. din 2000, de unde sper să aduc o 
medalie pentru România. 

- Florine, ai urcat de două ori in 
ring. Cum au fost meciurile? 

- În primul meci cu croatul. V. 
Perekovic am terminat foarte repede după 
un schimb dur de lovituri. adversarul re
simţind un upercut la ficat. care 1-a pus in 
imposibilitatea de a continua disputa. 
Finala cu iugoslavul Milorad Gojovic a fost 
aprig disputată, balanta inclinându-se in 
favoarea adversarulu'i la o foarte mică 
diferenţă. Decizia putea fi favorabilă oricui, 
dar cum toţi boxerii români care au a;uns 
în finală au câşt1gat. iar eu am incheiat 
gala, probabil am fost folosit pu~n ca sacri
ficiu. 

- Ce părere a avut antrenorul 
Francisc Va.tag despre tine? 

- Nea' Feri are foarte m~re incredere 
in mine, dar trebuie să-mi imbunătătesc 
pregătirea şi să mai pun căteva kilogra.me, 
pentru a ajunge la greutatea optimă. 

· - Cine te-a sprijinit in deplasarea la 
"Centura de Aur"? 

- Vraau să mulţumesc tuturor celor 

care şi-au-adus contributia intr-o ma1 mică 
sau mai mare măsură la izbânda mea. în 
primul rând. dl. Vasile Lazăr - presedintele 
sectiei de box Motorul .Silva Lazăr", care 
mi-ci rezolvat unele probleme financiare si 
personale. Apoi dlui Victor Mihali, ma
nagerul asociatiei, care e un bun orator, 
precum şi antrenorilor Dionisie Szekely şi 
Flqrin Barna. De asemenea, le sunt 
recunoscător domnilor Vaii Dima- (patron 
Queen Matinal) si Florin Dolha, nasul meu, 
cel care chiar daCă fizic nu a putut'fi alături 
de mine la Bucuresti, zilnic s-a interesat de 
soarta mea, să nU-mi lipsească nimic. În 
urma rezultatelor foarte bune obtinuta in 
acest an de clubul din Aradul Nou a apărut 
un nou sponsor, filiala Arad a PNTCO, 
care se va implica in viaţa acestui spo'rt. 

- Florine, ce urmează pentru tine? 
- Urmează o minivacantă la lot, dar voi 

continua pregătirea la clUb, alături de 
antrenorii mei, urmând să astept o altă 
convocare de la Bucuresti. Până atunci 
sper ca împreună cu ccrlducerea sectiei 
de box şi a altor persoane care iubesc 
pugilismul arădean. să-mi rezolv problema 
care mă macină cel mai mult. cea a unei 
locuinte. Din 1993 tot a.ştept o locuinţă din 
fondul locativ de stat, dar in afară de 
promisiuni desarte nu m-am ales cu nimic. 
Sper că acuin, reusind această perfor
manţă pentru sportul 'arădean, să fiu băgat 
si eu in seamă si să obtin o locuintă, 
având în vedere Că sunt Proaspăt căSă
torit 

- Un gând de finaL 
- Consider că am avut parte de un an 

bun din toate punctele de vedere şi sper 
ca anul viitor să-mi rezerve cel putin la fel 
de multe realizări ca in anul acesta: 

- lţi mulţumesc pentru interviul 
acordat 

A consemnat 

DArtiEL SC~IDOrt 
Foto: ŞTEFArt HATYAŞ 

e La Rm. Vălcea: 11 U" 
Craio·13 - Petrolul Ploieşti 

e La Sibiu: CSM Re,iţa • 
Oţelul Galaţi 

e La Buzău: Rapid • F .C.M. 
Bacău 

• La Bucur~ti: F .C. Naţional 
.. oinamo 

Primele trei partide vor incepe 

Dacă ta finalul celor 90 de 
minute regulamentara ale meciu
lui scorul va fi egal, 5\l va merge 
in prelungiri, unde funclionează 
regula ngolului de aur'". 'Dacă şi 
după 120 de minute egalitatea 
persistă, se va trece la executarea 
loviturilor de departajare. Aşadar, 
astăzi se stabileste .. careul de asi· 
din "Cupa României - TuborgM 'ta 
fotbal . 

LEO SFii~A 

]'] ,,, ' 

BC,.,ICIM JOACĂ 
ASTAZI LA GALATI 

' După (foarte) frumoasa victorie repurtată in faţa echipei Livas 
Târgoviste, campioanele de la B.C. ICIM întâlnesc astâzi, la Galati, for
maţia u'ceului cu Program Sportiv din Jocalitate. Conform logicii, 'întăi· 
nirea nu trebuie să pună nici un fel de probleme echipei arădene, dată 
fiind diferenta de valoare dintre combatante, reflectată si în locurile din 
clasament (gazdele se situează pe penultima poziţie a ierarhiei). 
Elevele antrenorului Mandache ar fi avantajate suplimentar, în cazul 
unui succes al Universităţii Cluj impotriva Rapidului în oraşul de pe 
Someş. Nu există indisponibilită~ în lotul formaVei noastre, toate jucă
toarele, inclusiv Bianca Orăguş şi Anca Niţulescu, fiind valide. De altfel, 
delegaţia arădeană a plecat spre Galaţi)eri ___ dimineaţa, la ora 7,00, 
cazându-se la unul din hotelurile oraşului mok:tav. 

Ca o informa~e de ultimă oră, să spunem că B.C. ICIM, prin _con
ducerea ei, a cerut amânarea partidei. Motivul cererii i1 constituie supra
solicitarea baschetbalistelor, acestea sus~nând sâmbătă dificilul joc cu 
L~as, urmat, acum. de o lungă şi obositoare călătorie pentru un nou 
meci, totul in decurs de numai câteva zile. De această dată, însă, ce
rerea nu a fost aprobată de Federaţie, la întoarcere jucătoarele 
angrenându·se in programul de pregătire al echipei naţionale de 
senioare a României. ~Tricolorete• vor da piept miercuri, 24 noiembrie, 
la Sala Sporturilor ~Victoria" din Arad, cu reprezentativa similară a 
Germaniei, in cadrul grupelor semifinale ale C.E. din anu12000. 

Încă un amănunt de esentă, in incheiere: meciul LPS Galati • BC 
ICIM Arad este programat cu incepere de la ora 11 .oo. • ' • 

AD~IArt tiA!ffAO 
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'''" RE'STANTĂ ÎN DIVIZIA A ~ Campionatele Judetene 
"Onoare" fi "Promoţie" 

_, frl această după-amiază, lncepănd cu orele 14,00, se va disputa ta Bistriţa partida ~ 
, din etapa a XllkJ a DjvizHH A la fotbal, Gl~ia-Steaua Bucur~ti, joc amănat datorită evoluţiet 
._,§telai la w .... tliam Un~edJI) lun!Jll al Cupell/EFA. Meciul Y'!.ti leley~in dimct,pe J\l)~pa . .., ,,, 
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Membni Comitetului Executiv al Federatiei 
Române de Fotbal au inaintat, luni. preşedintelui 
FRF. Mircea Sandu, o listă ru cinci _propuneri pen-
tru functia de antrenor al echipei nationale a 
României, pe care figureaza Emeric lenei. Mircea 
Luqesw. AngheJ lordănescu, Florin Halagian şi 
Ladislau Boloni. 

Membm Comitetului 'Executiv at FRF vor alege, 
in următoarea sedintă, viitorul selectioner al 
nationalei României din Cei cinci candidati. ' 

' Comitetul Executiv al FRF a decis, 'săptămîna 
trecuta. cu 12 -.·oturi "pentru" şi .patru "împotrivă", 
schimbarea tui V1ctor Rit~.-:a de la conducerea 
tehnipă a reprezentativei R'orr.aniei. 

Prezentăm opin:;le antrenorilor nominalizati 
pentru a prelua ţK~sb.d de selrcţioner al reprezenta'
tivei de semori a României: 

EMERIC IF.NEI (antrenor principal Steaua 
8\Jc.urestil- -: . .:;:·dllateie vbţinute de mine la edlipa 
. tctlltlf'dCa ~. 1a cele de dub i-au obligat pe membrii 
··· -,.~-~~h;tu · Executiv al FRF să se orienteze si 
ssupra mea. Cred că m-am achitat foarte bine de 
sarcini în penoada in care am mai antrenat echipa 
Mtricoloră" şi, de aceea, s-a tăcut această pro
punere. Trebute să mă gîndesc foarte bine atunci 
cind voi lua o decizie. deoarece munca mea a 
inceput să dea roade la Steaua. Totusi, cred ca nu 
voi putea să refuz postul de antrenOr principal al 
echipei nationale. deoarece aceasta este cea mai 
mare onoare pentru un ontrenor'". 

LADISLAU BOLONI (antrenor principal AS 
Nancy): "Sunl m!ndru pentru că pot sia alături de 
man antrenori precum Mircea Lucescu, Emeric 
lenei, Angllellordănescu şi Florin Halagian, însă nu 
pot accepta să intru In concurenţă cu aceştia. Este 
normal să se ia Tn considera~e şi numele meu. Nu 
cred că modul in care Federatia Romană de Fotbal 
~e să numească noul seiecţ;oner al naţionalei 
<ISte nom1al. Cred că fiecare antreoor si-ar dorim ca 

. la .., moment det să poată antrana Schlpa naţio-

nală. De aceea, voi accepta această functie dacă 
imi va fi propusă". ' 

FLORIN HALAGIAN (antrenor principal FC 
Arge' Dacia Piteşti): "După ce voi primi oferta de 
a anţrena reprezentativa de seniori a României va 
trebui să am o discutie cu membrii Comitetului 
Executiv al FRF. In orice caz, eu nu sunt la con. 
curentă cu nici unul dintre ceilalti antrenori nomina!M 
izati pentru postul de antrenor al nationalei. A fi 
antrenor la echipa naţională Onorează Jli:l oricine, 
deci, si pe mine". 

A'NGHEL IORDĂNESCU (fost antrenor al 
raprezentativei României): "Pentru turneul final al 
Campionatului European din anul 2000, echipa 
natională are nevoie de un antrenor cu o foarte 
mare experienţa. In principiu, voi accepta să 
pregătesc echipa natională, dar va trebui să discut 
cu membrii ComitetUlui Executiv datele legate de 
dauzele contractului". 

MIRCEA LUCESCU (antrenor principaÎ 
Rapid Bucure,ti): "E o chestie onorantă pentru 
orice antrenor d1n lume să fie nominalizat să con. 
ducă echipa naţională. Nu pot să fac nici un comenM 
tariu, deoarece nu cunosc exact situatia". 

Dumitru Oumitriu. care a carldidat pentru 
această funcţie la inceputut anului 1998, cînd Victor 
Piţurcă a fost ales setecţionerul Romănăei. nu a fost 
nominalizat pe lista posibtlilor antrenori a1 echipei 
na\JOI'ale 

DUMITRU DUMITRIU (antrenor principal 
Oţelul Galaţi): "Dacă memb<ii Comitetului Exactltiv 
al FRF au decis să nu mă nominalizeze pentru pos
tul de selecţioner al echipei naţionale, înseamnă că 
sunt alţi antrenori mai buni decit mine, iar eu nu pot 
intra in grupul tor. Nu sunt jignit de decizia. 
Comrtetului Executiv şi nu cred că această hotărîre 
a fost influenţată de rezultatele negative pe care le
a Inregistrat. Tn ultima vreme, echipa gălăţeană, 
deoarece şi Mircea Lucescu a avut rezultate nesat
isfăcătoare şi, ~i. a fost propus pentru postul de 
selec\i<Jner". 

-M- - =--

Dinamo Zărand - Unirea Sântana 2-5 (6-2) 
Au marcat: lrimia- min. 76; O. Flueras- min. 84. 

respectiv Bunai - min. 21, Martin • min. 3'7, Nicola -
min. 53, Zaharia • min. 71 si 80. 

Formaţii: Zărand: lacoi>-Dihel, Pop. O. Flueraş. 
Varga, Popa, Bun, Pop, O. Flueraş, Drăgan, Pintean. 
Au mai jucat: Pantea, lrimia 

_ Sântana: Costea-Herman, Pamfiloi, Săndulean, 
ROtar, Costea, Bunai. Iosif, Matin, Nicola, Duptă. Au 
mai jucat: Rădac, Zaharia, Czibrik, Giurgiu. 

Au arbitrat: Mircea Toderici ·la centru, ajutat de 
Augustin Păcurar, Eugen Roşu M asistenţi. 

Observator A. J. F.: Vasile Marian 
Rezultatele etapei a XVI-a 

_ ·ICRTI - Şinana Şiria 2-2; Stăruinţa Dorobanţi
Inainte Sânmartin 4-0; Flacăra Ţipari-Voinţa Semtac 
6-1; A. S. Vladimiresc.u-Oiimpia Bârzava 4-0: 
Armonia lneu·lnfrătirea lratoşu 3M 1; Viitorul Sepreuş
Unirea Şeitin 4-5; Şoimii ŞimandNictoria Felnac 1 M2; 
Dinamo Zărand-Unirea Sântana 2-5. Recolta Apateu 
astat. 

CL.ASfiMEHT 
1. Felnac_ · 15 11 o 4 42-30 33 (+12) 
2. Siria 15 9 4 2 58-20 31 (+)0) 
3. Vtadimirescu 15 10 1 4 35-!7 31 (+4) 
4. Sântana 15 10 o 5 38-30 30 (+t2) 
5.1CRTI 15 9 2 4 38-19 29 (+2) 
6. Apateu 15 9 o 6 29-41 27 (+3) 
7. Doroban~ 15 7 5 3 42-19 26 (+2) 
8. A. lneu 15 8 2 5 27-20 26 (+2) 
9. Simand 15 8 1 6 32-28 25 (-2) 
10.' Seitin 16 8 1 7 36-36 25 (+4) 
11. $epreuş 15 6 1 8 32-35 19 (-2) 
12. Bârzava 15 4 4 7 27-33 16 (-5) 
13. Zărand · ·15 5 1 9 31-38 16 (-8) 
14. lratos 15 5 o 10 22-34 15 (-6) 
15. Tipari 15 4 o 11 20-49 12 (-12) 
16. Semlac 15 2 o 13 16-43 6 (-12) 
17. Sânmartin 15 1 2 12 20-53 5 (-16) 
•_Victoria Zăbrani a fost exclusă din campionat 

loPRIMG,IE" 
Seria A 

Progresul Peeica-Partizao 
Satu Mare 3-2 (2-0) 

Au marcat: Csik - min. 11, Burtic - min. 24 şi 67 
(ultimul din penalty) respectiv C. Curtuiuş- min. 69 şi 1. 
Curtuiuş- min.·83. 

Formaţii: PeciCa: Sandici-Csik, Oeliman, Panta, 
Hedeşan, Şt Liprtor, Uscă, Burtic, Cizma~. Bănăţan, 
Bălan. Au mai jucat: Bereş, Gal, D. Lipitor, Barbu. 

Sa tu Mare: BăicanM Terlain, 1. Curtuiuş, V. 
Curtuiuş, Cheşa, Gyărgy, Rus, Popov, C. Curtuiuş, 
Petcov. Vlad. Au mai jucat: 1. Bumbu, O. Bumbu. 

Au arbitrat: R. Tănăsescu-M. Vidac-Robert 
Pantiş 

Observator AJF: NiColae Ardelean 
Rezultatele etapei a Xlii-a (ultima din tur): 

Munar-Sânleani 3-5; Fântânele-Ususău 3-3; Arkit· 
Ziriland Cuz 3-1; Covăsânţ-Horia 1-2; Pecica-Satu. 
Mare 3-2; Cruoeni-Secusigiu 7 -2; Glogovăţ '99 a stat 

CLASfiMEHT 
1. Zimand Cuz 12 9 O 3 . 37-24 27 · 
2. Pecica 12 8 2 2 31-16 26 
3. Sânleani 12 8 1 3 43-21 25 
4. Horia 12 7 O 5 · 29-27 21 
5. Arl<it 12 6 1 5 26-26 19 
6. Satu Mare 12 6 O 6 30-21 18 
7. Munar 12 6 O 6 32-27 18 
8. Cruceni 12 4 3 5 26-35 15 
9. Ususău 12 4 2 6 24-33 14 

· 10. Secusigiu 12 4 1 7 28-40 13 
11. Glogovăţ 12 4 1 7 20-33 13 
12. Fântânele 12 3 3 6 26-39 12 
13. Covăsânţ 12 2' O 10 28·38 6 

~.k~~;ey.e~~;.:;\1-~~~ZWUC-"' 

~ EXPLORMIN ~, 
~ V ,, 

~ HALMAGIU·STEAUA ~ 
1 CHISINDIA 1·1 ( 0·1) !; 
t,,, ··Aiia ... .eau Ardelean-mln. 63, respectlv4 
,Groza • mln. 89 ·. 

.t'or•••ii· Băhaagial · Moţ-Rus,,. 
Morcan, Groza, Dărău, Mar, Batea, lagăr, 

;Golea. Bora, Chit. A •al jueac: Gligor"; 
,Aue ........ r: Nicoale Groza · . . • 
•: Cbi,.inolhll Pop-Pălu\lan; Gurball o:> 
·tornea, Raşca, Trip~a, Roman, Gurban M:;~ 
{Rad, Pa~că F., Ardelean. A ••1 J•e•~ 
[Stan. Au_.,,... Anghel Teodor.:·"', ''. : ' :;') 
t .ta arhitrac:. Centru •:i~~\!lf9urţ.~ 
.J:Jnie: Augustin Păcurar ,, ''>i;cd'' ... :, .< .: : J 
'-' Ol>toer~at~r :',n.·~; 8~1"i")fOiâiJSl 
!Pr~1 \f,;ijii#';jj,~k'~~"""'';"ib\;i\ . 9'·~"·"·',-'-: ~ - -' - ' ~ ·t~~.. ' 

~,.,. ... -=~-...,.~-t,;. ,·-.....,..-; -,.--6 .. "' ....... " . _ _......... - -- --
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Miercuri, t O noiembrie 1999 

S. (~. IU~(~ONS S. 1\. iUliU) -- Organ~-
Concurs de selecţie a administratorului in confor

mitate cu prevederile O. U. G. 49/1999 'i H. G. 
364/1999. 

Ofertele se vor transmite de către candidaţi in plic 
sigilat, la sediul societăţii - Biroul personal-salarizare
administrativ, până in 9 decembrie 1999, ora 12,00. 

Documentele necesare intocmirii ofertei se pot 
procura contra cost de la sediul societăţii. 

Cererea de ofertă, grllele de selecţie sunt afi,ate la 
sediul societăţii. 

Concursul de selecţie a candidaţilor se va 
desfăorura in data de 21 decembrie 1999, ora 10,00. 
Relaţii suplimentare la sediul soeietăţii 
din Arad, str. Mueius Seaevola nr. 9-11. 

Tel. 0571280951; 0571281853. (9742271 

• 
Prin Hotărârea nr. 246/19 octombrie 1999 a Consiliului 

Local al Municipiului Arad s-a aprobat scutirea de la plata 
majorărilor de întârziere pentru impozitul pe teren 'i 
clădiri, ne3chitat în termen, pe anul 1999, pentru per
soanele afectate de inundaţiile produse in perioada -8-14 
iunie 1999, care au depus cererile privind scutirea de la 
plata impozitelor pe teren şi clădiri, cu condiţia plăţii de
bitului până la data de 31 decembrie 1999. 

Ca urmare, pentru a beneficia de prevederile hotărârii 
mai sus menţionate persoanele afectate de inundaţiile 
din perioada 8-14 iunie 1999, care au depus cereri pentru 
scutirea de la plata impozitelor pe teren 'i clădiri, sunt 
invitate să-~i achite debitele pentru anul 1999, până la 
data de 31 decembrie 1999, la sediul Administraţiei 
Financiare tpi Trezoreriei Municipiului Arad, B-dul 
Revoluţiei nr. 77. 

Primar, 
Valentin Paul Neamţ 

(974233) 

organizează la inceputul lunii decembrie 1999, concurs 

pentru ocuparea unui post de: 
• analist programator 
Condiţii: studii de specialitate 

Informaţii la sacratarlatul unităţii, talafon 235153 
(974239) 

cu sediul in IAŞI Sos. Pacurari, nr. 2a 81. 590 B 
org:a..-.-.zea.:ză. 

LICI'T~ŢIE P~BLICĂ. 
desrhisă cU c;trigare in data de 17.11.1999, ora 12,JO. la~;\_ 

sediul societătîi pentru 
V.ÂNZARE SPAŢIU COMERCIAL 
siluat in locailalaa ARAD, Pi" SPITALULUI, bl. 1-5 ABC- parter, preţ 

de pomre a ldfaţie 998.670.000 lei. Tn caz de ~re la prima ~ţă 
se va organt?a cea ci&<! doua ldfaţie la data de 22.11.1999 ora 12,00. 

Preţui nu oon9ne TVA 
Caietul de sarcini poate fi proct.Kal contra cost la sediul societă~l. 

Pentru participare la licitaţie, ofertan~i vor depune la sediul societă~i, 
pAnă la data ţinerii lldtaţiei, ck:icumentele prevăzute in caietul de sarcini. 

Relaţd suplimentare la telefon: 032/14'.33.90; 032/14.58.64 sau 

092/61.33.97. (97 37) 

PUBUCITATE 

C.N. 2 POŞTA ROMÂNĂ- Dir. Reg. Poşta Timişoara, cu sediul 
in Timişoara, 8-dul RevoluVei nr. 2, 1900 Tim~ra. închiriază spa~i 
în jud. Arad după cum urmează: • 

60 M - Com. VINGA str. Principală nr. 471 69 mp. 
-Corn. Sântana str. M. Eminescu nr. 69 410 mp 
-Cam. Vfadimirescu str. Progresului nr. 93 94 mp. 
-Sat Sânmartin str. Principală nr. 373 21 mp. 
- Aradul Nou str. Iosif Lengyel nr. 1 52 mp. 
Spa~ile vor fi inchiriate in urma licitaţiei deschise ce se vor orga

niza la sediul D.R.P. Timişoara, la o dată ce va fi stabilită ulterior. 

Detalii privind spaţiul precum şi alte informaţii se pot obţine la 
Oficiul Judeţean de Poştă Arad, tel. 235378 - Administrativ. 

. ~~ 
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ADMINISTRATORUL ~ 

s.c. ASTRA Vagoane Călători S.A. Arad 
CONVOACĂ 

AQunarea Generală a Actionarilor societătll pentru toti actionarii 
cuprinsi in registrul actionarilor' la data de 15 nOiembrie 19!i9, cirdinea 
de zi a' adunării fiind urlnătoarea: 

1. Rectificarea Bugetului pe bimestruiiV. 
2. Diverse. 

. Adunarea va avea loc la sediul sodetă~l. in data de 30.11.1999, 
ora 10,00. lnfonnatii privind problemele cuprinse in Ordinea de zi se pot 
afla la sediul sodeiă~i începând cu data de 27.11.1999, sau la telefon 
233651, int. 2205. 

Tn situatia neintrunin1 cvorumului necesar deliberărilor, adunarea se 
recoovoacâ' pentru data de 02.12.1999, in acelaşi loc~ la aceeaşi oră. 

Administrator 
ing. LIVIU BOBA~ . 

(4114724~ 

DORITI O TÂMPlĂRIE 
'-f' MODERNA PENTRU CASA DVS.1 

+ Preferaţi ea aeeiiStli tâmplărie PVC eu sti
elă ter11aopan să fie de ealitate fi din 'import! 

Apelaţi la: 

m PIACII CII VEZI? • Casa dvs. poate avea de astăzi: ~ SIJl'lĂ ŞI ALIIGII !!! 

~ USI. FEitESTitE CU • 
" ' f r:.' .. ::·A,;.o...-·.· . .....,..~,Piiilun ·ni-: •q··· -···,teL 2tb280 i''' ~ . ., r· ",,, ~'lJ· 

t• . ...., ~..... . .. ,, .• ,.. 1 -ţ\~~ ' " ~:'~~ ~ 

r:~p ~~I~~A~T;~:::~~T~t;i j (~{li 
~r<: ~.L!i~. .. • •· ·!Q~~~~g · ·· ~r$:~~ 1 s.·tJJ ss 8: 
X X 

Acum ai de unde Alf(i(, 
la CfL ~41 ~IC PI![T! 

' 
O gamă completă de telefoane GSM, 
la preţuri de excepţie cuprinse intre 

....,~.9*·69* USD 

oferta l.iUINNt:A 
lLLII~GMMJ-

- Aallfl A80IWIBfr CCIIEX START:) $1 1J111A. .r:::i""el. 
/1#_ A 1t~ hAbiEiliASET·c.M-VIoku,BI.I,-~) 
'~~îTel:210545;211544;092976769 ~ 

>.< X 

en1~ma 
FU.JIFILM IMAGE CENTRE 

INSEMNUL CALITĂŢII IN FOTOGRAFIE 
ARAD B-DUL REVOLUŢIEI NR. 80 TEL/FAX: 057/251459 
ARAD CALEA AUREL VLAICU BL. 1-3 TEL.: 057/272655 

NOU! 
Fotogrdii pt. PER.MISUL AUTO 

cel anai i~tin din oraf: 
40.000 lei 

INTERPlAST CI SBL •. 

Baia Ma:,~: :-1~~2:S"'!~~~S~~ ~;<> 
fax: 061-711705,-710170 ~~•t 

1/Uute 
~A~d~5~~~~~i~ot~~~~~~~u 90% piese 

noi 
+ Ma=rină de confecţionat folie HDPE-J30PP 
+ Maşină nouă de ştanţat pentru mânere 

sacosă tip maieu şi tip pişcot 
+ Maşină de extrudare pt. film LDPE =ri HDPE 

dublu start în stare perfectă producţie germa11ă 
tip Reifenhăuse 

+ Ma=rină de extrudare pt. film HDPE tip 
DOLCI în stare nouă • 0·60 lăţime de lucru 1200 
mm 

+ Extruder de laborator nou tip Collins pro
ducţie germană 

lnformafii la talafoanele firmaf ldlnlc intre 8-1~ . 
(974136) 

REDUCERI DE PREŢ 
EXEMPLE: 
- procesări 9/13 
- developare 
• filme color 36 exp. 

CADOURI PENTRU CLIENŢI: 

2.500 
de la 8.500 
de la 32.000 

• pentru orice comandă de peste 32 de poze 1 album 
• pentru orice comandă de peste 90 de poze 2 albume 
• pentru fiecare film FUJI sau AGFA cumpărat la noi primiti 

pe loc un album GRATUIT ' 
• reducere 50% din pretul de developare pentru clientii care 

revin cu filmul cumpărat di~ magazinele noastre. · ' 

ENIGMA ::!000 - alegerea inspirată% 
ORAR: zilnic 8-19, sâmbătă 9-17 
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VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNELTE 
• ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru faţade fi interior. 800 nuanţe (DISZPER· 
ZlT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) . 
• Vopsele pentru lemn'' metal·1000 nuanţe; 

VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu lgrasie) 

• C>FEIR!"T.A.. LUNII ~ •. 
vopsea lavabllă HERA 25 kg- 360.000 lei 

Arad, sir. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 
TELEFON 210676; 

PROGRAM ZILNIC 8,30·16,30; SÂMBĂTĂ 9,08-12,00 
(658988) 

.. 
.PUBUCITAT.E ..•. 

S.C. "MODA .. S.A. ARAD 
organirează eollCIII'S pentn oeaparea posbdai de 

· SECRETAR.Ă 
Condiţii de participare: 
• studii superioare sau medii 
·experienţă in domeniu 
• cunoa~terea limbii engleze 'Jisau germane 
• cuno~tinţe de operare pe calculator 

. ·disponibilitate pentru program de lucru prelungit ... 
. • prezenţă fizică agreabilă 

Concursul va avea loc in .data de 24-XI-1999, orele 
10,00, la sediul societăţii in Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 
86. Informaţii suplimentare la telefon 256264. ., .. 

l4114705J .. 

Str. Coco.-.•or ....-. 4 
te •• Z8934Z 

VINDE 
' ~. - CIMENT la comandă 

39.000 lei/sac 
. La cantităţi mai mari de 5 te:> se asigură 

transport gratuit în ora' 
- B.C.A. la comandă 

., .. 600.000 leifmc · 
- Materiale construcţii 
-Plasă gard 
,... Plasă rabitz. 

• Plăci azbociment 
-Cuie 
- Vopsele !jii altele / ~ · '· • 

- Antigel concentrat - 21.000 lei/kg 

Miercuri, 1 O noiembrie 1999 

/J.xilllig· ~dGm051.GhJmo~a;etllu!l;lml~~loo,~iAnula!ra)•l 
(jf" Tehnică de calcul e 

.,. PC Garanţie 3 ani ~~ 
- lornprt ..... ante EPSON 

crcopiatoare C MINOLTA 
qr Self'url 
qr Mobilier da birou 

(jf" Maşini de numărat bancnote 
(jf"Centrale telefonice SOLOMON 

La~-..i•"''MM'' .. >eilţVIdao~.dtSllo, 
la """""""""" dcpişaie ..,.. 'de ti!..OGOJIOIIJd. . 

VĂ MAl OFERIM 

Execută"' hidroizolatii 

.. inmatriculaFea autoturismelo.r 
cumpărate 

· · .. montăm profesional sisteme de alarmă :11 
~ . .. 

Asteptărr~ corr~enzile dvs.! 
. :11 . • 

.. echipăm autoturisme cu radipcaset.ofoane 
(c.b.) PIONEER ~~ BLAUPUNKT · · 

(659243) 

INTERSAT, SATLINE ~i STARLINE vă oferă posibili· 
-· de a intra în anul 2000 conectaţi la reţeaua de televi
ziune prin cablu. 

IDgajeală e BARMANI şi OSPĂTARI.- cuno~nţe P.S. 

Persoanele fizice care locuiesc in zone deja cablate 
beneficiază la reducere, plătind doar 50.000 lei taxă de 
instalare cu condiţia plăţii abonamentului pe lunile noiem
bri~ecembrie. 
OF A ESTE var.aan,i DOAR PAIIĂ .. •.n••· 

(974 

ID~E~I~·~ 1 i1i · U · m 
CONSTRUCTION 

e TINERE ANIMATOARE cu vârsta cuprinsă 
intre 18-28 ani cu aspect fizic plăcut, bune dansatoare de 
toplless. 
PreSelecţia va avea loc; vineri, 12 noiembrie, de ta 

orele 19,00 - !a discoteca Laser. · 

OUŞI METAUCE (UŞI BLINDATE) DTablă'zlncatii OOţal beton 
OP.C. OPiacaj OPFL OPAL OBJNAL.E (u~l, ferestre - peste 20 . , 

modele) OPodele 'fi lambrl~ri din brad t:lParchet ~fag 
tiCAHLE TERACOTA (mecanice •i manuale) OCărărnidă •amotă 

OŢIGLĂ- Târnăvenl CJPiăcl a.z.boclment OBitum OCarton . 
asfaltat OCarbid OEiectrozi 

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ POTETJ CONSTRUI O CASĂ LA UN PRET ACCESIBIL 
. ' '\.' . ' . __ ..._ ____ ~ ....... -- .----- -~,..,-- _,_ -· .. -- -.-- - --·-·· -' ., --'-~-------~--- .. -~-"":'.-::--· ------·---
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Prin unităţile de desfacere cu amănuntul situate în: 
• Mag. nr. 1 • Strada Meţianu nr. 1 (CENTRU) .. 
• Mag. nr. 2 • Calea Romanilor nr. 37 (ROMANILOR) , . 
• Mag. nr. 7 ·Piaţa Spitalul. de copil 81. H (INTIM) ' 
• Mag. nr. 9 • Str. Şcolii 81. X-34 (ŞEGA) 
• Mag. nr. 10 • C. A. Vlalcu Piaţa Agroallmentară (VLAICU) 
• Mag. nr. 12 -Str. Plopilor Bl. A 43-44 (VLAICU) 
• Mag. nr. 13 ·Calea 6 Vânători 81. V-5 (6 VÂNĂTORI) · 

· • Mag. nr. 16 ·Str. Războienl 81. R (GRĂDIŞTE). · •· 
• Mag. nr. 17 ·Str. Pene' Curcanul nr. 2 (CENTRU· ZONA TRICOUL ROŞU) 
• Mag. nr. 18 ·Calea A. Vlalcu 81. K·Gară (ZONA GĂRII) . . ' . 

Vă oferă o gamă diversificată de produse alimentare 
pentru onorarea TICHETELOR DE MASĂ. 

(974338) 

cu sediul în Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 2 
anunţă organizărea prin Centrul de calificare CF Timi,oara 
a unor CURSURI DE CALIFICARE in următoarele meserii: 

1.1MPIEGAT DE MIŞCARE 
Condiţii de inscriere: 
• studii liceale cu diploma de bacalaureat 
e vârsta maximă 35 ani 
• stare bună de sanatate 
Data limita de depunere a dosarelor. 19 noiembrie 1999 · 
Data examenului: 23 noiembrie 1999 
Numărul de locuri scoase la concurs P.ntru regulatorut'de Circulaţie Arad : 91ocuri 

2. ACAR, FRÂNAR; MANEVRANT, PĂZITOR BARIERĂ 
Condiţii de inscriere: 
e absolvenţi ai invăţământului general obligatoriu ' 
• vârsta cuprinsă intre 18-35 ani 
• stare buna de sanatate 

Data limită de depunere a dosarelor. 19 noiembrie 1999 _-. :..-
Data examenului: 25 noiembrie 1999 
Numărul de locuri scoase la concurs pentru-regulatorul de Circulaţie Arad: 21ocuri 
Dosarele se depun la secretariatul centrului de calificare CF T:mişoara din str. Rădulescu nr. 1, Timişoara 
Probele de examen şi tematica sunt afiaşte la afişterul de ta _p:,art~ reglon.~ei CFR T~a., :·~-.--~.;.- ..:_ 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţlnolatolefoanele: ,, . ·> .. , .."''~"' ~-· ·. '"'·' .. 
• 191696 interior 2093- Centrul de calificare CF Timisoara ' , , 
• 191696 interior 3301- Serviciul resurse umane al rSgionalel CFR nm;.oan.· .. : 'YJ'· (974335) 

-Nu POl ctdcultllond 
de /al ........,..1fllf 

7l'dlde s/1 bnll( dllc """ s/1 icm. Jl 14 OIJCOiacl 

Nu doar problema mmlui 2000 este rezolvală 

· . ' CONTABIL "4 ... ?' 
va functiona corect până Îll anul 9999, de MVelion 

• compatibil anului 2000 mm 
O multisocietate 
O versiune monopost sau pentru · 

. reţea 

. ···::r· · .. · 
r-~------~·~--------~-----------------, 

·.·-· ....... , -~ 
" 
'·):~RCOMMAT. CONVOCA TOR 
iL .

1 
"RUP S.A . .. 
~ m!IIM·Ib!Bil ·. 

. St ltiMtli9J tr. 6567 
l&flt 0010 57 281179, 0010 57 2111333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
wroe ta m1 de poducătw: 
ECHIPAMENT DE PROTECTf 

' 
. * CIZME * MĂNUSI* PElERINE * SORTURI* . 
. *COVOARE PVC * MATERW. PTPRElATE '. ·. 

. .4RTlCOlE TEHNICE DIN CAUCIUC SI PVC 
J. 

.'\ 
..... 

-~---

ANGAJĂRI LA -

BANCA POPUlARA 
"IZVORUl" : . 

Bancâ Populară IZVORUL, eu sediul central 
ill Bucure!jti, str. 1~or nr. 78, sector 5 · 

ANGAJEAZĂ PERSONAL DE SPECIALITATE 
pentru funcţii de conducere şi de execuţie 

la sucursalele judeţene, agenţiile lji punctele sale de lucru 
• ... , din 8ucure'li fi din ţară. 

Persoanele interesate sunt rugata să ne contacteze la 
tel/fax 01-411.06.13; 01-411.01.67 •. 

Pentru judeţul Arad, informaţii la cHiui director 
Vălean Alex, telefon 254.552, B-dul Revoluţiei nr. 74. 

(974334) 

·' . . 

Str. Liviu Rebreanu nr. 95, tel: 256.308 
. ANGAJEAZĂ: 

• DIRECTOR -Inginer auto, 5 ani vechime 
• ECONOMIST • vechime 5 ani in contabilitate 
• CONDUCĂ TOR AUTO la transport călători- vechime 5 ani 
• CONDUCĂTOR AUTO TIR- vechime 5 ani 
• MECANIC AUTO· vechime 5 ani 
• ELECTRICIAN AUTO - vechime 5 ani 

[:_-. 

• VOPSITOR • vechime 5 ani 
• SUDOR-TINICHIGIU- vechime 5 ani 

RELAŢII LA sodiu/ societăţii sau 18/efon 256.308. 
(4114 

Arad, str. 8anu Mărăcine nr. 1; tel. 057/233281; 0941525048 

VĂ OFERĂ LA CELE MAl MICI PRETURI: 

• sisteme de alarmă antiefracţie şi antiincendii 
• sisteme de televiziune in circuit inchis alb/negru.fl color 
• sisteme de interfonie fi vldeointerfonie 

• • jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu Import 
• jaluzele verticale din benzi textile de d- calităţi 'i culori 
• Ufi plianle din material plastic . _ 
• folie colorată, reftectorizantă o;1 pentru ....,......re geMI · ' 
e geamuri TERMOPAN 
• tapet 'i pardoseală din plută (WICANDER5-Portugalla) 

:"': . 

S.C.V. TABAC ROMANIA S.A. 
Calea 6 Vânători nr.55/B 
Tel: 270353; Fax: 270212 

Organizează concurs pentru · ·· · ·.· 
ocuparea postului de SECRETARĂ 
Condiţii: · __ -,· 

- studii medii -, ·.· , 
- cunoştinţe operare calculator . 
- însuşirea corectă a limbii române, 
cunoştinţe limbi străine: maghiară 
şiengleză (scris,vorbit) · .. 

.:.::. 

- experienţă în domeniu _ 
. - vârsta maximă: 30 ani 
Aşteptăm Curriculum Vrtae la sediul firmei 

până tn data de .15 Noiembrie 1999 

ERATĂ:Din cauza unei erori de machetare 
din anunţul anterior apărut tn 09.11.1999 
tn pagina nr.2, in loc de "cunoştinţe 
limbi străine: maghiară şi română", corect 
este "cunoştinţe limbi·străine: maghiară şi 
engleză". 

cu sediul in Arad, Calea Romanilor nr. 35-37, ARAD 
ANGAJEAZĂ cu contract prestAri servicii 

AGENTI DE V ÂNZĂRI (produse alimentare). 
' 

• 

SALARIZARE MIXTĂ CU POSIBILITĂŢI DE CÂŞTIG NELIMITAT 

. Cererile şi CV, se depun, luni, 15.11.1999, 
• la sediul SC .AGROCONSUL TING" SRL, 

dlt1 tir. Mo~lor nr. 1· (lângă TEBA). intre orele 10,00-12,00. 

INFORMATII LA. TELEFON 0571220044. • (974336) 
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.IVERSĂRI li 
Iubitei fi stimate! doamne 

iav. POPIAH AMA, 
care cu dăruire a Instruit fi 

educat generaţii de elevi: sini-
tate, fericire fi TINEREŢE firi 
BĂTRÂNEŢE. Călin Teuca cu 
părin~l, din Secuolglu. (34996) 

Cu ocazia leflrtlla penste .,LA 
MULŢI ANII", sănltate '1 ani 
mulţi fertclţl, colegei noastre 

iay. POPIAN ANA. 
Colectivul de cadre didactice 

al Şcolii generale SECUSIGIU. 
(34996) 

Cu ocazia implinirii a 2 
onlfori, pentru coo mal acumpl , 
floare, 

DIANA 11ADC14pA, 
MofU, Maia, Nlna, Buni, Oale 

fi Dodo TI ureazA .LA MULŢI 
ANII" cu dni-. (34641) 

ViNZARI APARTAIEIITE B 
O CAMERA 

VAnd garsonieră cf~ U; 
Micilaca, et. 4/4, firi probleme; 
toate Tmbunitiţirile, 8.000 OM. 
Telefon 235784, 092 308 400. 
(34848) 

Vind apartament 1 cemeri, 58 
mp, ultracentral. Telefon 222883. · 
(34572) ' 

Vând apartament 1 cameră, 
bloc 708, etaj 11, ap. 12, multiple 
'tmbunătăţiri. Informaţii telefon 
261318, seara '' telefon 
092.274.884. (34726) 

VAnd garsonieră cf. III, zona 
Romanilor. Telefon 231769. 
(34844) 

Vând apartament două camere, · VAnd casă de locuit, cu brutărie VAnd urgent Opal Astra 1,7 VIndem TV COLOR, 800.000-
semidecomandat, zona Eminescu, '' magazin, central, localitatea TOl, an 1993, Fui! Extrase, lnscris 1.100.000 lei, garanţie 6 luni. 
bloc cărămidă, acoperi~ ţiglă, et. Vladimirescu, str. Progresului nr. persoană· fizică; preţ 12.600 OM Telefon 244904, orele 9-17. 
III, gaz, parchet, 21.000 OM. 78.Tolefon514185,Arad.(34842) negociabil. Telefon 219869; Vând TV color, mo,lni spAlat 
Telefon 231035 sau 094.391.266. VAnd casă Tn lipova, zona 094.291.600. (34777) automată, cuptor microunde 1500 
(34271) Piaţa Decebal, convenabil. VAnd sau Tnchiriez semiremor- W, calorifer electric, cu garanţie. 

Vând apartament 2 camere, Telefon 092 257 420. (34819) ci de 22 tone. Telefon 057 - Telefon 284604. (34700) 
semldecomandat, etaj 4, 11.500 V'And casă, pământ 1,60 ha, 289750. (34786) VIndem o gemi mare TELEVI-
DM. Telefon 094.555.071. (34654) localitatea Varla~ul Mare sau ZOARE COLOR stereo; conve· 

Vând apartament 2 camere, schimb cu Arad + diferenţă. VAnd camion Scania 10 tone, nabll. Telefon 280280; 211213, can· 
Tmbunită~t. Banu Mărăcine, cf. 1. Telefon 251388, orele 18-20; tele-- cu rem_o ~.:.re ~ă.:.__.:._ 1.8- tone. Telefon orele10-20. (34011) tltate. Telefon 21401 (34538) 
Telefon 235017. (34797) Ion 281659, orele 10-17. (34675) • r:..Rn" Vând ma,ină spălat automati· Vând oui de prepeliţă (medica-

VAnd apartament 2 camere, VAnd casă 2 camere, bucătărie, Vând tractor U445, preţ 4.300 Boch, Privileg, 100 OM, fn rate, 1 ment, reproducţle), cu instruc~unl. 
lmbunităţiri, et. 11, bl. 708. Telefon ,~aiţ, cămari lemne, singur In OM. Informaţii telefon 562762. an garanţie. Telefon 274118. Telefon 289966; 248064. (34410) 
262658, după ora 16. Rugăm seri- curte, 10.000 OM, zona Boul _(4113082) (34661) VAnd biciclete, cauciucuri C, 
ozitate. (34802) Roşu, str. ClocArliei nr. 11-13. · VAnd camion Bucegi cu-motor Vând maşini spălat automate, 200.000 lei, gari~ BMW. Telefon 
·Vând apartament 2 camere,' (34861) tractor, stare bună, basculabll, Import, preţ 1.000.000-3.000.000 092.311.586. (34230) 

Moiakovski, ot. IV, ţlgli,. Vind cad 5 cemere, bucătărie, liră CIV sau dezmembrare. lei. Telefon 270518. (34695) Vlnd POMI FRUCTIFER!, 
Tmbunătăţlt; garaj metalle lângă baie,_ canaliza re, gaz stradal, tn Telefon 469142. (3042165) . Vând TV color; ma~ini de- localitatea Dorobanţi, nr. 88. 
Şcoala Generală nr. 5. Telefon Grădlşte. Telefon_ 276419, Vând 2 bucăţi Trabant. spălat; frigidere cu congelatoare fi Telefon 535058. (34720) 
255867,094 612 881. (34805) 237794. (34892) Informaţii Llpovo, str. Mără'e'tl, lizi frigorifice (cu garanţie 6 luni); Vând lemne foc esenţă tere. 

VAnd apartament central, 2 VAnd casă, Aradul Nou, str. nr. 56. Telefon 562600. (4113088) la preţuri avantajoase; tntre orele Telefon 210373. (34109) 
camere, mari, decomandate, bloc Molldului ~r. 56, apă, gaz, curte Vând Oltcit alb, 1989, CIV, 9-17. Telefon 251392. (34350) Vând cărămidă normali, 700 
fără probleme, preţ rezonabil, el mare 1.500 mp, 3 intrări separate, lnmatriculat firmă. Telefon Vind maflnlapilat automati lei/bucata. Telefon 222806. 
4/4. Telefon 210928. (34813) 45.000 OM, negociabil. Telefon 266010, 262834. (34814) 1.000.000 lol; TV color 930.000 (34712) 

Vilnd apartament 2 camere, hol 278853. (34899) Vind BMW 524 TD din 1986 lot; ladi frlgorillci 1.400.000 lei, Vând SRL cu multiple octlvltă~. 
m~re. hol mic. parţial lm~unităţit,.. VInd o viii pe str. Trimlulul nr., . (aou •ononta). stare lrepro'a~i!ă.,,,,.J!!er g0roptt~,.Jel.af'!D,"59339[ : .. cu spo,llu comercial central, 40· 
~alea Au.rel Vlaicu,_ ştr. Aleea' 6, imediat ocupabilă, 3 dormi- motor, caroserie rezervi. Telefon . Si3027. (4223011} mp, Piaţa Avram Iancu. Telefon 
Tomis nr. 1, bl. X8 •. se. A, et. 7, · toar~. salon, 2 băi, bucătărie, 092 495 640.287144. (34811t<'-';s;\<· Vilnd C0J11bin;\.frfgorlflci 1 ••:· .. 092.344.808,:._. · 
ajJ, 31f.')>fel 17.0QO oM, negoda- '"onlrourÎ 9i t8t'aaiTnchisA. Telafol1' " Vând Dacia 131.0, an .1_~'-~.:g~r.l'D!I"' p~ţa.JII rate, ';releftm;::;·(;j4714) · .·. · .. ·· · 
,obf:·'falelol\'250966:'~71')' ··· · · ·""''2l0338', ·o92 811149; (34907) '· ·:remorci oolo 450 kg, 'tnniatlicu>""<·w-.f'ft!:'ţiil6111)~~ ...• , · " · ·· · ' · 'VInd tennofeU Cambl ...,,.at~.~··(:··•·•·» 
.. - Ocaziel15.500 DM, apartament " ·. VInd cad in Felnac· lată ,1 garaj outorizot, Mlciloce, preţ 1000 OM. Telefon 2101131. 
2 ·camere, decomandate, Vlaicu. nr. 669. lnforma~l telefon 411149 bl. 335. Telefon 260883. (34795) VInd toată gama de frigldere, (34771) 
Telefon 210555. (34689) Felrioc, 257317 Arad, 271389 VInd VW Transportor 1,60,-an · i !econ_d-hand. Telefon 270622. VInd 2 buci~ cărucioare penbu 

Vind urgent apartament 2 Arad, dupi ora 18. (34922) 1986,.stare perfectă, nelnmotricu- i !341031 · copil (import), 350.000 lei/bucata. 
camere, Vloicu, preţ8.500 OM. Vilnd casă In Felnac nr. 669. lat. Telefop 282515, 216241. Vând congelatoare, moijln Telefon 254796. (34742) 
Telefon 247752, dupi ora 17. Informaţii la adresă sau la (34835) automate spălat, garanţie un an. VAnd termoteki Beretta, preţ 
(34919) Zădărenl nr. 67, seara sau in Vând Mercedes Bonz, 190E, Telefon 092.311.586. (34229) 1.000 OM. Telefon 252313. 
V~nd apartament 2 camere, et. Arad, Piaţa Avram Iancu nr. 5-6, neinmatriculat, 3.000 OM. Tet8fon {34771) 

1, M1călaca, 15.000 OM. Telefon Magazinul pensionarilor Eco- 092 735 983. (34836) VAnd toată gama de piese pen- VAnd vacă cu lapte, Gal. 
270872. (34921) nomat, Intre orele 8-16. (34923) VInd Dacia 1310, an 1995, praţ bu frlgldore casnice şi comerciale. . Telefon 274456. (34775) 

Vând apartament central, _2 Vând casă, zona podului Aradul 3.400 OM, negociabil. Telefon Telefon 270622. (34103) VAnd plasă sârmă zincati. can-
comore, el. 1, et. 11. Jelefon Nou, grădini, garaj. Telefon 210837. (34837) Vilnd frrgider, 1 an gara"!fo, tltiţl mori. Telefon 246910. 
233903. (34986) 253326. (34921) Vând MAN, model14192, an plata In rate. Telefon 289687. (34679) 

VAnd casă tn Grădlşte, str. fabrlca~e 1986, neinmatrlculat, cu (34661) Vând canapea piele 3 locuri, 
Prunulul nr. 105, vizibilă sâmbătă, prelati, 7.000 OM, negociabil. Vind computer Pentium cu ta&- 200 OM. Telefon 289667. (34661) 
orele 10-12. (4113178) Telefon 094 504 131 sau 057- laturA şi mouse, 600 OM. Telefon VInd iapă semimurani, fru-

514185. (34842) 563070. (4113086) moasă, do10 ani, Poclco. Telefon 
A d TV 1 Phlll N 469023. (3042166) V n co or ps, okla, 

VAnd convenabil apartament 1 
cameră, cf. 1, ~t. III, Grădi,te. 
Telefon 222050,287051. (34738) Vând apartament 3 camere, 

VAnd garsonieră cf 1, Grădi~te, decomandat, etaj 11, Alfa, 16.000 
VÂNZĂRI SPATII ~ VInd AUDI A4, t .6, benzinA, 

an 1995, Tnmatrlculat pe per-
Grundig, stereo, teletext. Telefon 
264004. (34747) 

VAnd ma,ini tricotat cu doui 
paturi ~~ 2,9 ha pământ arabil, 
Slnloanl. Telefon 276704. (34656) 

VAnd abrlcht cu grosime. 
et. III. Telefon 237065, 461529. OM (confort 1). Informaţii telefon 
(34708) 258914 seu 094.264.760, după 
Vănd urgent garsonierA el. 11. ora 18. (34716) 

proaspăt zugrăvită, gresie, faianţă VAnd apartament 3 camere, 
(ne)moblloti (7.500) 9.000 OM. . Vlaicu, central, ot. 5/10, bloc con-
Informaţii bl. 612, ap. 51, torizat, scară Tntre~nuti. Telefon 
Micilaca. (34685) 260394. (34242) 

Vând garsonieră mobilată, Vind apartament 3 camere, 
Mlcălaca, 7.300 OM. Informaţii confort 1, decomandate balcon 
telefon 557315, dupi·ora 18. tnchia, 2 boxe, Vlalcu bl. Y8A, 
(3716836) 25.000 DM. Telefon 245134. 

. Ocazie! 8.000 OM, apartament (35018) 
1 cameră, balcon tnchis, Vând apartament 3 camere, cf. 
tmbunătăţlrl, Mlcilaca. Telefon / 1, decomandat, et. 11, zona UTA. 
210255. (34889) / Telefon 253660. (34857) 

Vând (schimb + diferenţA) gar- Vând apartament 3 camere, el 
sonieri el. 1. Telefon 263688. N, Alfa, Tmbunătă~t. decomandat, 
(34911) 15.000 OM. Telefon 257946. 

Vând garsonieră el. III, Fortuna. (35002) 
Telefon 246993. (34934) 1!!"""'~~~'""~1111'!11!1!111!'1'-... 

Vind apartament o cameri, cf. 
1, parchet, talanţi, UTA. Telefon 
270872. (34921) 

VAnd garsonieră cf. 1, UTA, 
6.900 OM. Telefon 253326. 
(34921) 

VAnd apartament 2 camere, 
centru, str. Călimăneiifti. et. 1/4, 
suprafaţă mare, 29.000 OM, nego
ciabil. Telefon 235764, 092 308 
400. (34848) 

VAnd apartament 2. camere, 
Mlcălaca, zona III, et. 4/4, 
acoperiş ţiglă, decomandat, 
lmbunătă~t. 18.000 OM. Telefon 
235794, 092 308 400. (34848) 

Vând apartament 2 camere, 
Confecţii, bl. 12, se. B, 10.000 
OM. Telefon 092 295 340. (34941) 

Vind apartament zona gării, 
amenajat stll occidental, mobilat 
parţial, preţ 35.000 OM negociabil. 
Telefon 094.160.581. (33539) 

Vând apartament 2 camere,· 
confort 1, zona UTA. Telefon 
249246. (34842) 

VAnd apartament str. Ecaterina 
Varga, 2 caniere decomandate7 
etaj 11, preţ 26.500 OM negociabil. 
lnforma~i telefon·231410. (34587) 

Vând apartament 2 ·camere, 
Fortuna, confort 11, parter, 
Tmbunătiţit, scurgere separată, 
contorlzat, 13.000 OM. Telefon 
242579, orele 19-21. (34715) 

Vand apartament 2 camere, 
semidecomandat, etaj 1, confort 1, 
ultracentral, 23.000 OM. Telefon 
258914 seu 094.284.760 d\lpi ORI 
18. (34716) 

Vând apartament 2 camere, 
faianţă. gresie, balcon Tnchis, preţ 
negociabil. Telefon 269213; 
280550. (34749) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca; neAmbunăti~t; 12.500 
OM. Telpfon 270834. (34826) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, Tic-Tac, preţ 13.000 OM. 
Telefon 250209, 092.397.193. 
(34421) 

Ocazie! VInd apart&ment 2 
camere, Vlaicu; 9.800 OM. 
Telefon 270834. (34826) 

-. 
. i" -··-'"":· ... " 

Vând apartament 4 camere, 
toate tmbunătăţirlle, Zona 300, 
malul Mure~ului, garaj autorlzat. 
Telefon 259891. (34530) 

Vând (schimb) apartament 4 
camere, casă, anexe, cu 3 
camere, bloc. Informaţii telefon 
284263, intre orele 17·19. (34733) 

VÂNZĂRI CASE ~ 

VAnd casă cu spaţiu comercial. 
1.000 mp, 68.000 OM. Telefon 
092 292 559. (34873) 

VAnd casă mare, la chete, con
strucţie 1997, Micălaca, 230.000 
OM. Telefon 092 292 559. (34873) 

VAnd casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz,_ nr. 112. 
(33959) 

Vând casă 4 camere, incălzlre 
centrală, ln Vladimirescu, zonă 
centrală, cuptor pentru patiserie 
german, preţ negociabil. Telefon 
514207. (34546) 

anexe, 2 camere. L_ipova, telefon 
562734. (4113085) 

Vând casă 1n ce~ Upova tn 
curte sau schimb cu similar tn 
Arad. Telefon 245738. (4113083) . 

Vând casi cu curte, 400 mp; 
mobilier. Telefon 092.599.41,11. 
(34636) . 

Vând cosi, tot confortul, comu
na Vladlmirescu, negociabil. 
Telefon 255981; 092.284.409. 
(34701) 

Vând casă 4 camere + anexe, 
Tncălzire proprie pe gaz, 
caflalizare, str. Prunului, nr. 57, 
Grădişte; preţ convenabil. Telefon 
238613. (33911) 

Vând casă mare cu firmă !plate
lier auto, str. Odobescu nr. 34. 
(34656) ' 

VAnd urgent şi convenabil caai 
mare comuna Livada. Telefon 
412204. (34049) 

vand casă, grădini, anexer 
localitatea Frumuşenl nr. 565, 
telefon 119. (34798) 

.· 

VAnd firmi mixtă paste fii
noase cu casă proprietate (3 
camere + dependinţe) + hală pro
duc~• 60 mp, 2 ma,ini tiiţel, 1 
malaxor, site '' rafturi pentru 
uscat, gaz. Telefon 286333. 

Vând spe~u ultracentral, situat 
In curte, 135 mp. Telefon 276898. 
(34798) 

Vând gheretă metallci, vad. 
comercial bun, 2.500 OM. Telefon 
092 735 983. (34836) 

VInd SPAŢIU COMERCIAL In 
Jl..dul Revoluţiei, 42 mp, amena
jat cu toate dotirlle. Telefon. 
094.555.686. (35014) 

VÎNZĂRI tERENURI~ 
Vând teren intravilan 600 mp, 

front 16 m. Telefon 262619.· 
(34359) . 

teren pentru construc~e. 
str. C. Pavelescu, nr. 1 fi str. 
Oiaconu Coresl, nr. 2. Telefon 

80 mp, la 3 km distanţă Arad, 
Sânpoul nr. 295. Telefon 253834. 
(34849) . 

VInd, In Gridl,te, teran Intravi
lan, 1.500 mp. Telefon 276419, 
237794. (34891) . 

Vând convenabil Dacia O km, 

l ~~ ~d~~~ ~a{.~~~dlată. 
Vând Ford Escort Combi, 1,8 

Diesel, an 1992, Euro 11, servo 
diroqe, inchidora centralizată, trapă, 

_·_preţ 7.200 OM, nelnmatriculat. 
Telefon 270688, 094 592 275. 
(34916) 

Vând Dacii O km, nOi, orice tip. 
Telefon 094157 830. 33309 

Vind avantajos anvelopa auto 
noi '1 folosite, de camion, 
diametru: 17,5; ARO, Jeep 15,18i 
autoturisme 12, 13, 14, 15, 16, 17 

loii. Telefon 259339; 563027. 
4113081) 

Vând (dezmembrez) Alfa 33 
ln]qo. Telefon 211213. (34684) 

Vând Ford Escort XR 3 i, lnmo
biculat non-profit, 1600 cmc, stare 
perfectă, consum mic, gri metalizat, 

· 2.600 OM negociabil. Telefon 
279153. (34724) . 

VAnd urgent Dacia 1310, an 
1994, stare perfectă, 11.000 km 
raoli, Tntreţinută, 3.600 OM nogoci&
bil. Telefon 276754; 269388. 
(34725) 

Vând autoturism Ford Scorplo, -
februarie 1988, stare excepţionali. 
Telefon 271278. (34725) 

Vând urgent Opel Vectra Turbo 
Oiesellntercoler, recent Tnmtarlculat, · 
en 1993, cu loate extrasele. Telefon 
219868; 094.291.600. (34777) 

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

ooani. [,lzlc!i Telefon 057-
283027. 34870 . 

Vând Dacia 1310, 1986, 2.000 
OM, no9oclobll. Telefon 258616. 
(34927) 

Vând Dacie 1300, din 1976, cu 
CIV, stare estetică, culoare roşie, 
preţ 900 OM. Telefon 267731. 
(34917) 

VAnd talon Dacia 1300 fi p18Se 
de schimb, din dezmembrare. 
Telefon 262905, dup·i ora 16. 
(34915) ' 

Vând urgent RenauR 19x35, an 
de fabricaţie 1994, 117.000 km, 
12.000 OM. Telefon 259520. 
(34903) 

Vind Dacia 1310, an 1995. 
Telefon 057-561103, 092 967 
200. (34902) 

Vând Dacie 1310, CIV, 1983; 
Dacia papuc, CIV. Telefon 
454027. (34682) . 

VInd Oltcit, an 1993, 1.600 OM. 
Telefon 057-285305, 211027. 
(34760) 

Vând Dacia Sp.ort, fabricaţie 
1988, preţ 2.000 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 094 279 130. · 
(34853) 

Vând Dacie 1310, fabricaţie 
1985, 1.600 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 277347, orele 
20-23. (34853) 

Vând automobil mixt, marca 
Mercedes 307, stare buni de 
funcţionare fi piese de schimb 
pentru acesta. Telefon 259213. 
(34855) 

Vând Skoda Felicla Break, 1,6i,,. 
an 1997, neinmatriculată, 45.000 
km. Telefon 275566. (34863) · 

VAnd Fiat Croma 1986, stare 
bună. Telefon 094 151 388. 
(2055942) . 

Vând lfron cu ghiare pent~u 
lemne şi cupă, stare perfectă, preţ 
negociabil. Telefon 462431. 
(4114754) 

. Vând planetarA şi stopuri spate 
de Renault 21 Nevada. Informaţii 
telefon 462856. (4114'755) 

Vând urgent BMW 324 DieSel, 
an _1986, persoană fizică, 9.000 
OM, negociabiL Telefon 253527, 
seara, după ore 19. (34943) 

Vând Ford Escort Diesel, 1987, 
4 uşi, tnmatriculat persoană fizică. 
Tele!?" 0?_7-259650, 094 788 
309. J34948J 

VInd Dac~a 1310, din 1_985. 
Telafon 2894~2 dună ora 1"' 

1'1H11W1HH1 ~~·1 
Vând TV COLOR en-groa, en

detall, gam'i diversificată, preţuri 
mlnkne; garanţie. Telefon 289456i 
092.239.242. (33626) 

Vând TV color, 100 OM, 6 luni 
goran~e. Telefon 274118. (34661) 

VInd Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT ,1 BOXE 50W. Telefon 
Arad 237471, lnou 511485. (34571) 

Vând congelator cu sertare, Tn 
rate, 1 an gara~. Telefon 289667. 
(34661) . . 

·-' 

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

VInd videorecorder Panasonic 
şi JVC, stereo, telecomandă, carte 
tehnică, 150 OM; maşină de cusut 
Graziella, toate opera~lle, aproape 
noui, 200 OM; 2 chltare electrice 
Solo, 100 OM/ buc, primul client 
staţie Sigma 50 W: (:defectă, 
cadou. Telefon 258139. 348181 

Vând urgent 1nstalaţ1e de dis· 
cotecă, boxe Celestion 5Q0-1.000 
W, apliflcatoare, mlxer, crosover, 
lnstala~e lumini. Telefon 092 344 
821. (34817) 

Vând vitrină frlgoriflcă pe ori
zontali, compartimentată 180/80 
cm, 1 an garanţie. Telefon 
289667. (3466l) . 

VInd diferite telecomenzi 
pentru televizor {185.000 lei), 
video, satelit, transformatoare 
linii. Telefon 092 368 868. (mp) 

Telefon 254854. (34815) 
Vând termoteka Import, pe gaz. 

Telefon 287744, dupi ora 21. 
(34744) 

Vilnd ciţele Husky Slberlon, 
excepţional~. 7 sclptâmâni, acte in 
regulă. Telefon 254668. (34823) 

VInd porci mari, pimânt 137 ori 
Alun~. Telefon 287119. (34827) 

VInd aspirator Moullnex, 
. maşini de scris, mobilier birou, 
uşă lemn, radiatoare electrice. 
Telefon 276898. (34798) 

VAnd gheretă metalică amena
jată, mobilă sufragerie masivi, 
calorifere tablă, chiuveta, storcător 
rufe. Telefon 262515, 216241-
(34835) 

VInd eslstenţi tehnici TV, TIH 
445, remorci-cisternă, remorci 
basculantă, generator acetllenă, 
convertizor sudură, banc centicu
bat pompe lnjec~e. ,la~ tămplărie. 
Telefon 258298, 092 315 686. 

VAnd TV color Phillips, Grundig, 
goran~o. Telefon 251354. (34930) 

Vând modem fax/ voice/data 
extern 33, nou, 900.000 lei. 
Telefon 289435. (34925) . • (34926) 

VAnd celular Alcatel Easy One 
Touch, nou, 200 OM. Telefon 093 
252 360. (34688) 

Vând vitrină frigoriflcă orizon
tali. Telefon 512160, după ora 17. 
(34883) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând (închiriez) garaj autorizat, 

zona Vlaicu-Făt Frumos, 1.200 
OM. Telefon 235784, 092 308 
400. (34948) 

VInd en..groa HAINE second .. 
hand GERMANIA, poate 20 sor
_tlmente. Telefon 289458, 
092.239.242. (33626) 
Vănd FIER BETON 5.700 

lellkg; B.C.A. 600.000 lel/mc. str. 
Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 2737115; 092.457.280. 
(35016) 

Ocean, instant de bale ~~ qonvec
toare pe gaz. telefon 253973:· 
(34940) 

Vind EUROBOLŢARI ter
molzolanţl cu garanţie:. 
300x250x200, 3.600 lel/buc; 1 
mc-240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (34834) 

Vind PLASĂ GARD zlncati, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA
BrrZ ,1 CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. ~~ Tel~_fon 289997, 
094.558.552. <271901 

Vând termotekă Ocean Beretta 
- 1000 OM; La ing - 40 kw - 1800 
OM sigilate. Telefon 259854. 
(34430) 

Vând mobilier din lemn mahon 
cu sticlă cristal - antichită~ • com
pus din: 4 buc. colţare; 1 masă · 
rotundă, oglindă cristal; pian. 
Telefon 284398, după ore 16. 
(34838)' 

Vând biblioteci, stare foarte 
buni, 4.000.000 lei, negociabil. 
lnformo~i bl .. 612, op. 51. (3468~) 

VAnd convenabil pătuţ -copil, 
u'i Intrare apartament fumiruită, 
tensiometru electronic. Informa'! 
telefon 246774. (24853) 

VInd maşini de eri>lcldat. 320 It/ 
8 m, 1.600 OM; 520 lt/10 m, 
.2.000 OM; 800 lt/12 m, 2.700 OM. 
·Informaţii Ţiparl nr. 195, telefon 
28. (34868) . 

Vând tabli cutotă 2/65, grilu ,1 
porumb. Telefon 281994. (34544) 

Vând grAu paniflcaţie, 15 to. 
Telefon 094 151 368. (2055842) 

Vând colţar nou. şi ceas taxi. 
Telefon 094 629 471. (34873) 

VInd UTILAJE 

mese, 
scaune, soba, 50-100.000 
leii buc, str. Preparandiei nr. 438. 
(34955) 

Vând betonie~:i fAră motor. 
Informaţii telefon 094 777 081. 
(34036) 

VAnd combine frigoriflce, 
mafjină de spălat automată '' con
vector pe gaz. Telefon 216143. 

• (34948) 

LEMNE FOC T ĂlA TE, 
les,entl tare. Telefon 249248. 

Cumpăr contract ILLA, 1 
cameră ~i bucătirle. Telefon 
278236. (34839) 

Cumpir apartament 3 camere, 
decomandat, netmbunătăţit, zonă 
centralA. Telefon 094 902 865. 
(34867) 

(Continuare In -/na 15) • 
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Miercuri,'tO noiembrie 1999 

Cumpăr ma~ină avariată sau 
talon cu carte de identitate pentru 
Volskwagen Diesel Transporter, 
fabricat după 1981. Telefon 
094.578.432, Bra~ov. (34731) 
Cumpăr motostivuitor. Telefon 

092 266 555. (34847) 
Cumpăr talon BMW 3/1, fabri· 

caţie septembrie 1988. Telefon 
236289. (34937) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpărăm orz, grâu furajer, 

orzoalcă, porumb recolata 1999, 
plata la ridicare. Telefon 
065/163885; 094.789.037. 
(0974228) 
Cumpă'răm porci 90·150 kg, 

preţ 10500 leilkg. Telefon 271200. 
(34604) 
· C.umpăr uscător rufe, puţin 
folosit. lnfo'rmaţli telefon· 
092.344-o808; 092."344.809. 
(34714) . 

Cunlpăr porumb boabe. Telefon 
094 772 259. (34312) 
Cumpăr porumb boabe ti 

ştiuleţi, plata la recep~e. Telefon 
094 784 568. (34894) . 

CERERIŞIOFER'I'E 
DE SERVICII 

MAGA21N ALIMENTAR anga
Jează AGENT COMERCIAL fi 
VÂNZĂTOARE CALIFICATE 
intre 25--40 ani, cu domiciliul tO 
Arad.-Tolofon 280876. (34600) 

PRESTĂRI SERVICII 

' 

Execut lucrări lNCĂLZIRE CEN
TRALE - SANITARE (cupru). 
Telefon 094.391.892; 216552. (c.} 

REPAR la domiciliu: FRIGIDE
RE, CONGELATOARE, cu garan

• Telefon 094.257.151. (33527) 

Şcoala da 'oferi, col. RUSU 
LUCIAN, faca inscrieri. Telefon 
283696. (33778) 

ee m sculptu , ;nătulrea, 
tăierea '' montarea stic.lalla doml· 
clllul clientului. Tele1on 466381, 
466088. (5228623) 

CURSURI PARTICULARE, 
LIMBĂ ENGLEZĂ, preţuri extrem 
de accesibile. Telefon 251926. 
(34845) 

ExecutAm TRANSPORTURI, 
Cpacltate 20·30 to, preţ conve
nabil. Telefon 259704, 266300. 
(34932) 

xecut m, convenabl , re .. 
novărl, tencuieli, zugriveli, gre
sleri, hldrolzolaţli. TolefOA 211646, 
093 265 723. (34905) . 

ATENŢIEI OISPECERA T Insta
laţii sanitara, electrica, aragaze, 
maflnl epălat Telefon 270098, 094 
523 312. (34904) 

contoare apă, inloculri robineţl, 
1'8para~l diverse. Telefon 514859. 
(34887) 

Executăm la comandă, UŞI, 
FERESTRE, MOBILIER, TAPIŢE• 
RIE, COLŢ ARE. Telefon 240108, 

1 

VÂND fi A~HIZIJlONEZ MOB~ 
LĂ FOLOSITA, regim do Conslg
n"lle. Telefon 094.803.094. (1) 

S.C.C.A. AUTOSERVICE 
MICĂLACA ARAD, telefon 262098, 
anunţă onorata clientelă că, pertw 
tnJ autoturismele care efecbaaazi 
INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ 
la unitatea noastră, BENEFICIAZĂ 
GRATUIT da REPARAŢIILE ELEC
TRICE şi de o REDUCERE da 10% 
la MANOPERA pentru PARTEA 
MECANICĂ. Tariful pentru I.T.P, la 
autoturisme este de 140.000 fel. 
(34628) 

Cii~ Cu autocaralo 
noas,re .moderne Jn 

Europa: 
GERMANIA,. AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărt zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poţi 11 un 
călitor Clfllgitorl 

NOUl Reduceri de tarife In 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
sUplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 25187.1, 252727; 
Autoga>;a, telefon 270562. 

vă oferă: 
zllnfc spre Gennanl8 

PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG - HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT . MAINZ 
GIESSEN. 

SERVICII: călătoria In autocain> 
noi, moderne; 2 bagaje gratuite; 
insoţitoare de bord; o masă 
caldă în Ungaria. 

Informaţii '' Inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tale
Ion 057-252291; UPOVA, tolofon 
057-561377, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056·359651; 
REŞIŢA, toteron 055-224904. (c.} 

'.'~' ------
PUBUCITAT.E 

nchirîez (ofer) apartament ~~ 
casă {ne)mobitat(ă). Telefon 
235784, 092 308 400. (34848) 

Doresc să închiriez locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784, 092 
308 40,!). (34848) 

lnchiriem. spa~i comerciale pen· 
tru magazine, depozite, produc,ie, 
etc. Telefon 281060 si 281036. 

.1!34128) ' 
lnchlriez (In Arad} SPAŢIU la 

casă ultracentral, pe termen 
lung (până la 5 ani) excelent 
pentru privatizare, sedii flrmă, 
cabinete medicale, magazin. 
Pentru detalii fi Informaţii 
Tlmhfoara, _telefon 058-136631. 
(34606} 

Ofer spre lnchlrfere apartament 
frumos (ne)mobilat, pe termen 

· lung. Telefon 210255. (34213) 
Doresc să tnctririez apartament 

· mobilat, ofer 100-150 OM. Telefon 
210555. (34213) 
· . Ofer spre inchhiere apartament 
3 camere, etaj 1, Ba nu M.ărăcine. 

. Telefon 220132. (34681) . 
.· 

JnChiriez garsonieră, zona 
Confecţii, 40 USD/Iuni. _Telefon 
241841:(34791) . 

lnchiriez apartament central. 
Telefon 251388, orele 18-20; tele
fon 281659, orele10-17. (34675) 

lnchiriez garsonieră nemobilată, 
. zona Vlaicu. Telefon 412205, 

249090, 094 589 976. (34808) 
Tnchiriez garsonieră central, 

toate dotările. Telefon 254735. 
(34806) 

lnchiriez apartament 2 camere, 
cablu, mobilat, Tic-Tac. Telefon 
247085. (3474~) . . . 

Ofer pentru Tilchiriat apartament 
3 camere, mobilat, ConfE'cţll. 
Telefon 289523. (34831) 

lnchiriez pivniţă cu posibillti~ 
de privatizare, pe termen mai 
!ung, str. Unirii nr. 6, ap. 1. 
Telefon 284986. (34632) . 

lnchlriez camari pentru 2 ektvf:o 
studen~. centrei. Telefon 221288'. 
(34879) 

Ofer epre InChiriere apariameiil 
mic, mobilat, pe termen lung, 
Spitalul Judeţean. Informa~! tele-
fon 222784. (34878) 

Ofer spre tnchiriere aPartament 
1 cameră, central, mobilat, tele· 
fon, gaz, satelit, prefer elevi, stu
de.nt(i). Telefon 092 411 970. 
(34869) . . 

lnchlrlez spaţii comercl&fe·" 
depozit pe Calea Lipovei nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon 
092 921 103. (34880) 

lnchiriez (ofer) apartament 2 
camere, tot confortul. Jelefon 
278954, după ora 16, 288651. 
.(34887) . 

lnchiriez apartament 2 camere, 
VlaiCu, plata anticipat. Telefon 
240642, 249264. (34906) 

, Tnchiriez spa~i pentru producţie, 
depozit etc. Vând ARO Diesel. 
Telefon 057-280726. (34918) 

' Primesc 2 fete In gazdă (eleve 
sau studente). Telefon 232892. 
(34921) 

Ofer spre inchiriere apartament 
1 camera, bucătărie, baie, balcon 
lnchis, termoficat, gaz, mo!;Jilat, 
Confecţii, pe termen lung, pentru 
1 sau 2 persoane, plata anticipat 4 
luni. Telefon 252118. (34933) 

lnchiriez, termen lung, aparta
ment 2 camere. Tel.efon 222745,. 
seara. (34938) 

PIERDERI 
Pierdut autorizaţie cazan elibe· 

rată de Consiliul Judeţean Arad,. 
pe numele Stănili Tiberiu. O 
declar nulă. (34630) 
·Pierdut carnet sănătate nr. 

7056, eliberat de Dispensarul 
Dieci pe- numele Vlad S~llţa. li 
declar nul. (5213491) 

Pierdut concediu medical luna 
octombrie 1999, nr. 5226421, eli
berat de Spitalul Judeţean 

Timh;oara ~i Spitalul Judeţean 
Arad, pe numele Zbârcea Olimpia. 
11 declar nul. (34932) 

Pierdut carnet ~mer nr. 5791, 
eliberat de DMPS Llpova, pe 
numele Pădurariu Dănuţ. TI declar 
nul. (4113089) 

Pierdut certlflcat de inmatri
culare seria A 352035 , nr. 
J.02/47/1993, apartinind se 
"LIPANGIF" SRL eliberat de CCI 
Arad. 11 declar nul. (35013) · 

--.. --
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Cu sufletele zdrobite de 
durere anunţăm .incetarea din 
viaţă, dupi o scurtă !pl grea 
suferinţă a scumpulul nostru 
soţ. tati, socru ji bunic, 

GIIEJU)AU PAVEL, 
in vârstă de 61 ani. Soţia 

Aurella, fiicele Mirela Morar cu 
soţul Marto, Michaela Kappes 
eLi soţul Harbert fi nepoţii: 
Marto '1 Chrlstopher. lnhu
marea va avea loc azi, 10 
noiembrie 1999, ora 12, da la 
domiciliul, str. Predeal bl. 28, 
se. C, la CJmftlrul Eternitatea. 

Cu adinci du·rare anunţăm 
incetarea din viaţi, a iubitului 

~ nostru tati, socru, bunle •• 
frate, 

IIARIASST AJlC:ADIE, 
tn virsti de 62 ani. 

JnmomAntarea va avea loc azi, 
10 noiembrie 1999, ora 13, la 
Cimitirul Pomenirea. Familiile 
lndollate: PALFI, MARIASSY, 
SZASZ. 

u 
glnlti durere 
anunţăm inc.;. 
etarea fulgerA· 
toare din viaţă., 
a dragulul no .. 
tru soţ, tati '' 
fiu 

BOT AR IOAN, 
la doar 51 an!, după o foarte 
· suferinţă. Inmormintarea 

loc azi, 10 noiembrie 
de la domiciliu, de la 

;acneaa din str. Unirii nr. 1. Val 
lrimâtno amintirea noaatri 

Soţia Maria, fiica 
1 Mc1nuela, mama Mariuţa fi tatăl 

Cu Inima zdrobiti '' neţirmJJ· 
rlti durere in suflet anunţăm 
trecerea In nefiinţă a celei care 
a fost mamă, soţle, soacră, 
bunică, străbunlcă ' '· 

PINTEA VEilONK:A. 
Dumnezeu si o odlhneasci 

in pacat FIIcele, ginerii, nepoţii '1 strinapotul: Inmormintarea 
va avea loc, azi, 10 noiembrie 
1999, la ~ra 13,30, la Cimitirul 
Suf ac. 

Cu adinci dufare tn suflet; 
după o lungi fi grea suferinţă, 
anunţim incetarea din vlaţi a 
celei care a fost soţle, mami, 
sori, filei 

MOZA IWDĂU ELENA. 
lnmormântarea va avea loc, 

joi 11.11.1999, in localitatea 
Nermlf judeţul Arad, ora 13. 
Familiile indollate: RUDĂU 
GABRIEL 1 MOZA PAVEL. 

Cu adinci durere anunţim 
incetarea din vlaţi a Iubitului 
nostru soţ, tati '!! soc"-', 

. ooL(r) MICLAU' AXEMTI, 
dupi o grea suferinţă, la 87 

ani. inmormintarea va avea loc, 
joi, 11 noiembrie 1999, ora 13, 
de la Capela Cimitirului 
Mlcilac·a. Familia îndoliaUi. 

·t SERVICII FUNERARE ·t 

tiC .,NOSI'EilATU" ..... 
str. Ghlba Blrta nr. 26, tatefon 

270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Siene, ,...pete, cruci, llnbillli
mat, spila~ imbricat, proaoape, 
batlst8, panglici, batlcurl, 
catafalc, sfe,nlce, steag doliu, 
colaci, cozonacl, collvi, coroana, 
jerbe, fotovideo, ţransport, fan· 
Iară. ORGANIZAM POMENI! 
Oferta: sicriu + raspete + cruce • 
750.000 lei. NOUl Toata aceste 
pfoduse sa gisaac · ·1 tn SEMLAC, 
prin SC .AOIS A'i3EBA" SRL 
lin Loto Prono). c 

NON STOP 
RD-STYL COMPANY 

flrmi producătoare de slcrie,
str. M. Emlnescu_nr. 4 (vizavi 
Cinema MUREŞUL), telefon 
211929,094.537.715,094.558.712 

TOTUL lNTR-UN SINGUR LOC; 
LA PREŢ DE PRODUCĂTOR, 
CALITATE .I.OPERATIVITATE 
OCCIDENTALA: 

- lmbilaimat, lmbricat, coemo--• slcrle: 400-1.600.000 lei 
-sicria lux 
• l&njerle deces: 160.000-

600.000 lei 
-cruci, miinere -sicriu etc. 
OFERTĂ: sicriu, lenjerie; cruce 

-730.000 lei. 
Transport In Arad GRATUIT. 

Suntem producitor1 renumiţi tn 
~ străinătate, nu almpll co

. (c) 

: . .- . " 

.. 

ADEVĂRUL -Pagina 15 

Profund consternaţl de tre
cerea in nefiinţă a calul cara a 
fost mentor fi director mal bine 
de doui decenii, ne plecăm 
frunţile in semn de pios omagiu 
tn faţa ca!afalcului profesorului 

DAIU.EA. A VR.AM, 
plecat dintre noi, dut--:l o 

scurtă suferinţă. Cadrele didac
tice fi salariaţii de la LICEUL 
SEBIŞ. 

Un grup e foftl elevi al 
Liceului din Sebl' aduc un ultim 
omagiu fostului dlre!t:or fl ade
vărat fondator al Liceului Sebl' 

profesor AVJlAJI 
DÂIU.EA. 

Dumnezeu &i·l Ierte fi si-1 
odlhneascăl 

Suntem alături de colega 
noastri,-ROTARU MARIA, la 
pierderea prematură a soţului fi 
transmitem sincere con
doleanţe din partea caslerelor 
din Staţia Arad. (34909) 

Sincere condoleanţe famili
Ilor: MOZA ,~ RUDĂU, din 
partea familiei Cristina fi Dorel 
Bru~u. Arad. (34690) 

Suntem 8titu-rl de colega 
noastră LUCACi MARIANA, la 
marea durere ptlclnuiti de 
moartea mamei sale. Colectivul 
Serviciului de Anatomie 

· Patologiei al Spttalulul Matern. 
(34895) 

Suntem alături de familia 
MORAR MARIO fi MIRELA, In 
marea durere prlcinulti de 
moartea tatilul, 

GIIEJU)ĂU PAVEL. 
:sincere condolea'nţa. Faml

. IHie: lacalty fi Pop. (34900) 

mpirtiflm dureraa colegilor 
no9trl, · MIRELA fi MARIO 
MORAR, pricinuită de decesul 
tatălui, respectiv socrului fi 
transmitem sincere con .. 
doleanţe familiei indollate. 
Colectivul SC CEtiTRAL 'SER· 
VICE SA. (34910) 

Mulţumim eelof care au fost 
aliturf de noi, tn;-greaua incer
care prlclnulti de moartea 
mamei noa~tre dragi. Familia 
Constanţa 'i ,Pompel Petreanu. 
(34928) 

Asociaţia de proprietari bl. A. 
Piaţa Gi~ll, aduc' un ultim 
omagiu calul. care a fo•t 
locatarul' nostru, 

POilZSOLT ATIU.A. 
Dumnezeu ai-I ocllhneasci 1n 

pacei (34931) 

Suntem alături de prietenii. 
no,tri, Mirela fi Marto Morar, in 
greaua incercare prlclnulti de 
decesul tatălui, 

GIIEJU)ĂV PAVEL 
' fi transmitem sincere cori
doleanţe intregii familii. GRIGO. 
RIAN, NORA, BOBIŢA, IOANA '1 
COSTI. Dumnezeu si-1 albi in 
memoria ... (34973) 

Suntem aliturl de cuscra 
noastră, GHEROÂU AURELIA, 
in greaua incercare prlclnulti 
de decesul soţului, 

GRERDĂU PAVEL, 
din partea familiei MORAR 

IOAN '1 VERONA. (34960) 

Suntem alituri de .Ora noa
Iri GHERDĂU AURELIA, In 
greaua suferlnţi, pricinuită de 
decesul soţulult. 

GIIEJU)AU PAVEL, 
din partea familiei ISTRĂ .. 

11,JCĂ, IOAN ,1 MARTA. (34959} 

Colectivul U.M. 01380 Arad 
aduce un ultim omagiu celui 
care a fost colegul lor, 

plt. adj.ra. 
FLOC:A ILIE PETRU 

GHEORGHE 
'j transmite sincera con

doleanţe fainlllel tndollate. 
(34935) . 

Profund indureraţl de. dlspari· 
ţla pr.ematuri a calul care a fost 

R.OTAilU IOAH, 
suntem alături de Manuela fi 

Maria. Familia Gebrlan Mihai. 

·-··- .. ·-,_ 
\ .. <:-

rudelor, prietenilor, 
co•na•ucc>rll WEST 

F.C. UTA, POLI 
cal'8 prin pl'8zonţă fi 

ga.na!UI, coroane fi flori au 
lc,on·dus-o pe ultimul drum pe 

a fost mami, bunici fi 

. lfl .. tom . 
rr.ormintul cer··•·• 

-..ţ;.-&.tă fi _bUnle, -.. · -. -.<> ' 

GIDfA LAalal. 
Aitizl, cu ace•atl dragoste, 

reamintim de tine! Familia. 

Un dor nes· 
tina, un gând, 
o lacrimi, .o 
floa"re, 18 im
plinirea Ceîor 8 
siptimânl de 
la trecerea in 

..,.,....""""""~ nefllnti, la nu
- mal 5 luni '' 

!Jumiita1,e, a celei care a fost fiica 
fi sora noastri, 

BOGDAH ANDaEEA. 
PETilONELA. 

"S-au scuturat toţi trand;oflr11111 
S-a spulberat a-1 
Căci ta vei face mare, ~~.':~!:: Jl 
Si ne redal un zAmb~t 
Un gind curat, multă lumini/ ln 
sufletele noaatre amara/ ... 
Totu-a -fast vis .. ./ Rimase-n 
urmi numai Jale." Rugăm 

Dumnezeu si te 
lnotatcci Iar noi te vom piatra 

vie in Inimile·, fl·n 
lac01ic•tlcrlle noastrel Parastasul 

~ cind scumpul nostru fiu, 
IJ tată, sot 'llrato, 

BllEZAH ZOLTAH 
ne-a părăsit pentru totdeau· 

lţl vom piatra o vie amintire 
ta vom plinge mereu. 

si te odlhneascil 

oe 
pllnesc ta•• 
siptimlnl de 
la moartea bu-

. nulul nostru 

sot, tati '' 
buni~, 

DRĂGOI SABIN (PUJU). 
Parastasul· de pomenire 

dumlnlci, 14 noiembrie 1999, 
ora 11, la Biserica Ortodoxi 
Mlcilaca Noul. O lacrimi, o 
rugiclune pentru sufletul lui 
bun. Familiile: DRÂGOI '' 
BARNA. (34668) . 

tati fi bunle, 

:lln•pllc••••to un 
an de cind 
ne .. a pirislt 
fulgeritor, la 
numai 53 de 
ani, scumpul 
noatru soţ, 

.,.....U.TCSE& ~AH 
. ' (PIŞTI). 

Dumnezeu să te odlhneasci 
pacat Soţia; copiii fi nepoţii. 

Parastasul da pomenire va avea 
loc joi, 11 nolembrie·1999, la ora 
8 dimineaţa, la Biserica Catolică 
din Vlalcu staţie dupi 

Ziua de 8 noiembrie este o zi 
da tristi amintire, plecind pe 

drum firi intoarcere, cel mal 
soţ, tati fi b_unlc, _ 
NICOR.tlf FLOilJAJf. 

Dumnezeu si·l Ierte '1 si .. J 
odlhneaacil Nu-l vom uita 

·.,.-_ .. ~ ~. -· 
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milil S.C.INSTALSAN CONSTRUCTION COMPANY 
ARAD, STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, MICĂLACA (aproape de cimitir) a deschis un 

E -~ ~~ 
DE CONSTRUCTII: 

' • PAL • PFL • PLACAJ toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ • UŞI • FERESTRE 

• BITUM • CARTON ASFALTAT 
• ŢIGLE • COAME 

INSTALATII SANITARE: 
J V 

, • GRESIE • FAIANTA 
. ' 
• OBIECTE SANITARE 

• PRETURI PROMOTIONALE · PROGRAM zilnic: 8,00. 16,00 
... Adaos comercial minim sâmbătă: s,oo -13,oo 

ALTE INFORMAŢII LA TELEFONUL 259088. (173883) 

Gl • • • •• 

~ ~~~ 

OMANIA 
.L ..... .-_.:z_..,. 

• ;.;::8 .. 800 

MrNotrA 

ConsumabUe fi 
piese de schltnb 

originale 

Coplatoare la preţuri de excepţie: 

EPl 030': A4, 13 oop/1/rnln · 
-590USD''- · 

EPl 054": A3, zoom, 15 c.,.--op/1/rnln . 
-l.049USD**- . 

Arad, cu sediul in Piaţa Veche nr. 19 
· Telefon 281165 

AngajeazA: 

e inginer in :electrotehnicll, cunoştinţe operare PC, 

cunoscAtor limbe germană -sau engleză (preferabil ger-

mană) • 

• economist (vArsta maximă 30-35 ani) .. 

2000 Telefon 251411 
Vinde numai prin 

~<· ''.-.-~ _"·-' ·' ~ { -~ ( · ... ,, ,:_-":;\:>,:_;·- ":~t~;<;·_~::<lţ':\-· 
Orgariimază EXCURSII IN ISRAEl: ;~;,::)iji;._ ;, , 

lEI.: 01/311 11 28 .. ,~·~ '• ~ ~- ,__..,, 

:~ozi:c.;~se~ ·· · .. · '"'""i'"·' 
• CRĂCIUN ti REVBJON 2000 10 zile · 1181>USD/~ 
• PAŞTEI! ..... 2000 10 zile· 1050 USO/penoanO .• ,, 

În pret sunt cuprinse absolut toci& ~iile: · . 
•Obtinerea vizei de sejur in !sroel; . • -" 
•Avioane ~i outomre moderne; _ .·= ___ ;·, ·· 

--~ , .a·~a~t~~~iJQI]~:ott:JiJ!W!IIUr. 

ir 

• 

• Ho»>uri dB 3 şi .t stele· . _ _-,•> ·.··~· .::..:--, .. •• 
•3mesepezi; _'··· .. ·' .. : ·_;;:-·;_=·=--·-- ·. ·~·-.- <-::~'i·[,ft· 
• Ghid permanent,; docui>erioillie In l;inbu~ !''iY'; 
• ţ";".,."." .....dKolă· . . . • · .••. CIMENT ALESD 

' • Vozl'ta..., 0\liUror obiecoivelor turisliao >i n!~igioase." . ; 

39.000 lei sacul Iare inclus TVAJ ÎnSCTiarila 18 foc la agon!iile oulorimte: 

=·~~::~.~~;~~~ţ-l,J_:. 

··- . ~ _, 

.. ·-

. ,~ ..... - .•. 

; .. 
-~'- ' ...... 

·' ·--~ ... , 

... 
.. •· ., - ... 

-~-~.: 

. . 

ciment. 
Alesd - , 

. ~-

. ' 

Stoier 
> Consum O, 11/oră pt 1000W 
>Nu arejlevole de Ci!tallzator 
>Caldura economica cand şi . 

unde dorjţi • ~~--·-\ .. g,.e.u~- .-
>Siguranta maxima • 
>Aprindere electronica- ·• 

· Prezentarea şi modul . · 

. . . 

· de funcţionare · · 
fn fiecare zi intre orele 8-17 

Str. Brtncoveanu 12A TEL:271828 273780 (859298) 

Angajează pentl'u filiala Arad 
• agenţi de vinzare divizia Henkel 

Cerinţe.: • domiciliul stabil in Arad 
e vârsta maximă 35 ani 
e disponibilitate pentru program prelungi\ 
e experienţă in domeniul vânzărilor . 

-- e diploma universitară constituie un avantaj 
• permis de conducere categoria B 

Oferim: e salariu atractiv 
e posibilitatea dezvoltării unei cariere pe termen 

·lung 
Persoanele interesate sunt rugata să depună un C. V. şi o 

scrisoare de intenţie la adresa: str. Şcolii, bloc X34 sau fax 
057-274707 . 

'1 .. 

DORI~ SA FIŢI 
CUNOSCUTl 
Apelaţi la 
reclama 

ELECTRONICA 
din Intersecţia 

PODGORIA. 
Aeu1n eu 

nnmal 650.000 
leillnnă 

Telefon: 092 
402225_ 

(c.b.) 

-~ ..:~·:;J~}·:~:... • ,• e ~~ '•. ·,~·~-~;:,,,-
-~.~--.... 

PUBLICATIE 
' A 

DE VINZARE 

. 1 

~ ... , ... 

' .. 

.. 

.·-

•' 

' 

-'~--

" .. 

l 

" 1 
1 




