
, ... ··· 
, ....... - .. 

J 

~ WF.STBANK 
'' '' 'DAil.lktulRevahljlo!t~r.l8 ·· 
~;~'1114 ·~··,~~j 

BANCA COMERCIALĂ WUTBANK SA 
acordă dobănzl avantajoasa 
la dapozltele la termen ale 

peraoanelor fizice 
(auma mlnlml 500,0 mii lei) 

, ....... fiO'Xo 
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Primele zile friguroaae din noiembrie au 
în RomAnia teama că !HII' putea să urmeze 

mal grea iarnl de după 1989. Şi aceasta nu ,... :::!'!~: din cauza eond~lllor meteo. lama, anotimp 
int oricum eu spaimă de români, va fi anul acesta 

grea pentru că oamenii sunt mai săraci iar guvernul 
~· este obligat să aplice, in ultimul ceas, măsuri economice de 

, · 1 austeritate. ftRegula", aplicati eu stricteţe ani cte-.1 rindul, 

e Pentru săvârşirea infracţionil d~ omor deosebi~t ....... ·' .· · 
de grav, criminalii riscă o pedeapsă de 25 de itnl :;;fltag· ": 
·. ~· inchisoa~ sa~ poate, inchisoare pe viaţă. ._ . %,. .. ; · . . . 

~r· polrivH căreia riu se produc dlsponlblllzări in prag de ian'lll, ' . . 
1' nu mal poate fi aplicată. Guvernul este obligat să aeJioneze 

· ferm impotriva socletă~lor care acumulează datorii 9i orice· 
pas înapoi poate pune 1n pericol continuarea acordurilor cu 
organismele financiar& internaţionale. 

1
: Pînă la sm,11u1 anului, guvernul este obligat să colectaze 

numai de la mari companii naţionale precum CONEL, 
Rorngaz sau Petrom, datorii de 2000 t}e miliarde de lei - din 
cele peste 6000 de miliarde de lei cit reprezentau, la Jurnll
tatea anului în curs, datoriile cumulate ale acestor companii. 
Acestea aveau însă de încasat, tot la jumătatea anului, peste 
10.000 de miliarde de lei. Prasate 4t guvern, marile companii 
presează, la rinduiiQr, asupra consumatorilor. socletă~ 9i 
populaţie. Aici se închide cercul. In ultimele săptlminl, a 
avut loc o adevărată cascadă a ameninţărilor cu tăierea 
cursntulul electric, a gazelor, a căldurii sau a apel calde, tn 

@ . EMERIC lENEI, noul selec loaer · · · .tr .. ·:~·i'i'; 
··· ... -al ecbi~ei na!ionale, are ca o iecliv 
calificarea entativei României la 

fabrici şi in locuinTe. , 
Lăsarea întreprinderilor fără electricitate sau gaze este 

sinonimă cu inchiderea operaţionaUI, cu deosebirea că 
· decizia nu o ia proprietarul ( in marea ~ a cazurilor, 
.: .. ::,·· ··•· ' FPS), ci fumizorii. Probabil că zeci de mii de oameni vor 

· rămîne făril lucru, in prag de Iarnă. Adică, oxact In perioada 
. . ,· enulul de care romAnii se t111m cel mal mult. . . 
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, E. PUTIN • "Sperantele 
~mele aunt la Apl "":' 
T. MELESCA~lT • "DISCUfiRE 
··m PSDR NlT VOR FI ~· ",_ 
•·na ,JFECTATE" 

O PUTERNICĂ 
FORTĂ ÎN LUMEA 

CONS'I'R9CftRILOR 
WDENI. 

S.N. PETROM • Sucursala PECO Arad 

SERVICII PROMPTE CIVILIZATE 
·· ... '·. 

In atenţia conducerii SLICUI'S8Iei PECO Arad a fost amena
jarea la sţandan:le europene a staţilor de distribuire a calbu
ran~lor. dotate cu tehnică modernă. totul eviden~at pe calcula
tor, cu o gamă diveisilicatll de produse, ceea ce permfte ca 
salaria~i aceslor staţii să servească ~~ şi civilizat dien'L 

In imagine, steţia PECO din AtaduJ Nou amplasată la una 
din principalele inlrări în municipiul Arad. 

Mondial din anul 

J?ialoguri neconvenţionale 

"IN AM FOST ATRAS 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAII TERIIOPAN 
Profite~ Gennania 

~AJLtNE 
Ttl..fax: 251461-. 

084507211 1 
Ektull. Maniu bt a.2J.t 

' ·.·--

DE IDEEA UNEI 
CARIERE 

. ARTISTICE''· ... ·· 
~ . --~ .. . 

• VA oferll 
e TAmpllrie alulllinill. din 
import ' romAne"' 
• P.v.t' geamun laniQillllil 
e R.- ti jali.Jale 
TeltJfon: 21JU9; 0112292$511 
And, Sir. Voinic/lor, Nr. 34. 
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". Astăzi, Soarele 
răsare la ora 7 şi 7 minute 
şi apune la ora 16 şi 52 de 

·minute. 
T Au trecut 316 zile 

din acest an. Au mal ramas 49 de zile pană 
tn anul 20001 · 

T Praznicul zilei: Blaertca OrtodoxA: 
SI. Ierarh Ioan Gură de Aur; Biserica 
romano-catollcA: Stanlslau Kostka; Biserica 
grec:o-catollcA: SI. Ioan Gura de Aur. 

.-.-
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GREVA STUDENTROR DE 
"A. VLAICU" A CONTINUAT 

lansare de câne 
··-~t~~ 

Greva studenţilor din Universitatea .Aurel 
Vlaicu" a continuat şi ieri . . • 

Pe platoul din faţa Primăriei s-au adunat 
aproape 70 de studen~ care au aşteptat in zadar 
sa apara şi liderii lor. Preşedintele ligii studen~lor 
Alexandru Chere' ere placat la BucureŞ'tl, iar 
vicepreşedintele Flor,tn Botlzan e"! la negoclsri 
cu slndicetul profesorilor .Sigma• • o filială a 
cunoscutului Alma Mater. Conducerea 
aradeana a sindicalulul ne-a Informat cA este 

··-~,·-. 

posibil ca In cursul zilei de luni sa fte semnat pro
tocolul cu studenţii. Nicidecum ieri, cum au 
anunţat unele surse ·din mass-media locală ... De ·• 
asemenea, este foarte posibil ce profesorii sa se . , 
alăture studen~lor In greva generală la fel ca şi 
coleQii lor din atte centre universitare. Pe plan 
local studen~i sunt nemulţumiţi din cauza faptului 
Că cele mal multa dintre revendicAri nu le-au fost 
aprobata. 

OUMPIU BUWin 

___ "_, 

J!ATENfiA CADRELOR MILITARE' 
~REZERVA fi IN RETRAGERE, ··~ ,_ 

PENSIONARI MILITARI DIN 
~- - M.At.N,, ~ S.R.L fi 

•. AUTORITATD JUDECATOREŞTI 
Pentru a bene~ de ser- de medicamente, asistenţa 

vicii de sănătate la Casa de medicală In ambulatorll, spi-
Asl_gurărl de Sănătate· a tallzare in contul procentulUI de 

. ..... __ 

_".......__7 

. ' 

Arad: Pagu Beniamin, 
Cleraş Mădallna, Vrăn.ceanu 
Leonardo DMielfo'~· kete 
Ralmundo, VereŞ'c~o-~ on 
Hanţ. Bolovan lon)Jţ , 

1 
• Ion 

Octavlan_•/1a·m-a~. Andreea 
.. , . Anama_ri~.~~!~1Diana, 

---~~-c;~~ ~~y Popa 
Apărarit Ordinii publice, slgu- 7% din pensie reţ1nuţ1 de Casa 
ranţel naţionale şi autorităţii de Aslgunlri. 
judacAtoreştl, pensionarii. mii~ Contractele/cerere de asi· 

·-

. ,•.· 

- .~· 

La Seblf: PAtrAu' ·Adrian. 
CAlin. . · 

Vremea va fi ~'-.J\.ik ._..... · 
tn· general Iru- ---..> 
moasa, dar rece ··.)> • • , 

noaptea '' dlml- : ·J . · 
naaţa. Cerul va flL ~ ~ 
variabil. VAntul vaZ 
sufla slab pana la moderat din NE. · 

Temperaturl maxime: 8 la 12"Clt 
Temperaturi minime: -21a +2"C. 

Dimineaţa, In zonele joase se va 
semnala ceaţA. 

Meteorotog de oervlclu, 
. 'ADELA T. ROŞCA 

ll'fUwîl1il~îfu 
CINEMATOGRAFE· 

hoţ 
19 

15; 17; 19 
Sala miel: Picat din cer 

(SUA) 15,30; 18 
Progreaul: Sfera 17 (SUA) 

tari şi alte categorii care gurare se Intocmesc lndlvl
primesc pensie militara, trebuie dusi '1 se depun la organiza-
sa facA contract/cerere de a~ ţla judeţeană Arad a 
gurare cu această casă. In U.N.C.M.R.R. cu sediul In 
urma tntocmlri acastu1 contract. Arad, B-dul Decebal nr. 19 
aslguraţll vor primi o cartelă (Cercul Militar), in fiecare 
magneticA pe post de fişă me- vineri Intre orele 10,00-13,00. 
dlcală intocmltă de Casa de Vă aşteptă111, dmgl Pen· 
Asigurare din Bucureşti şi vor fi - militari. 
distribuita prin medicul de faml- - PREŞEDINTE, 
Ue pe lista căruia s-au Inscris. ORG. JUD. ARAD A 
Acessta cartelă magneticA fiind -<':. '"·'·. UNCMRR 
unica dovadă de asigurare, aJ -/'~- '· ': · · din MAp.N. 
ajutorul cAreia sa beneficiază Cot. (rj ConatanUn Ficea 

Pe troaSOilul Curtici·Bucur. vor ~ 
putea circula trenuri de mare viteză 

Comparia Naţională de CAi Ferata • CFR SA a 
deftnltlvet documenta~a tehnică pivind realizarea, 
pe corldorullerovla~ Curtlc~Bucureştl, a unei linii de 
mare viteză, care sa permită atingerea unei vllaze 
de clrcu~ a trenurilor de 3PO kmloră, e declarat 
Vlorel SimtJ1, director general al companiei. · 

He 
Sâaabătă 1:1 DOielllbrie 

"'T ~ BERBECUL (21.03· 
. ~ .. 20.84). Dorinţa dvs. de prea 
.... ~multă Independenţă va fi 

S C. • 
incepe o prietenie trainică. 

SCORPIONUL (23.10-
21.11). Este posibil să ple

. .._ caţi Intr-o călătorie pentru 
~a rezolva o .problemă dlflclll rezolvarea UnOr probleme profeslo-

1~~:~e~A preocupă d~ ceva N SĂ GET Ă ToR U L 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acordA urmitoa,.le dobAnzl 
pentru depozltele la termen: 

Slmuţ a precizat că după realizarea acestui 
proiect, preconizat sa Inceapa In termen de ci~ 
ani, distanţa dintre Bucureşti şi Braşov va putea fl 
parcursă in numai 28 de minute, Iar cea dintre 
Bucureşti şi Constanţa, In 41 de minute. "Vrem sli . 

· promovăm acest proiect In următorii ani, pentru cA 
'Europa se termină acolo unde nu mai sunt linii de 
mare vllază şi autostnlzi", a spus SimtJ1. El a adău
gat cA documentaţia tehnicA a proiectului a fost 
realizatA, Jar In prezent se~lculeazA finanţarea 
necesară. ·sunt bani tn lume şi trebuie sa avem 
proiecte serioase care sa dovedeascA faptul cA pe 
Coridorul feroviar Curtici-Bucureştl lucrarile pentru 

· atingerea vitezei de 300 km/oră InseamnA lucru 
. pentru aproape un milion de oameni şi utilizarea 
resurselor Interne•, a mal spus directorul general al 
CFR. -

Prin reet&are8 acestui proiect, Romania se va 
alinia standardelor europene tn prtvlnţa vitezei de 
circulaţie a trenurlor. · 

_',) 

C 
. i -(22.11-21.12). Veţ.i obţine . MO BETI nişte informaţii care vA vor 

ajuta in viitorul apropiat. · 

cauza unor neinţelegeri cu 
partenerul de vieţi!- . . 

TAURUL (21.04·20.05). 
O persoană de sex opus va 
va ajuta sa depăi!lţl un 
obstacol pe care-I credeaţi 

de netrecut. 

m GEMENII (21.05·20.08). 
, Deşi ,ansa este de partea 

, 11 ~ dlls. veţi fi obligat sa depuneţi 
eforturi serioase pentru a realiza 
ceea ce v-a~ propus. · 
~ RACUL (21.08·22.07). 
;:; ~Aten~a dvs. esta indreptatA 
~in special către acflvităţile . 

sociale şi profesionale, Iar 
acest lucru o nemu~umeşte pe per
soana iubită, care se simte lăsată pe 
locul doi. 

LEUL (23.07·22.08). Vă veţi 
bucura de ajutorul partenerului pentru 

Arad, Piata Gării 
. Telefon 235221 

·"'· Vinde 1 
- ' h • monteaza moc ata 

. la preturi 
-' ca o reducere 

dei0-201
/, 

lf] FECIOARA (23.'08· 
22.09). Este foarte posibil sa 
Intraţi in posesia unor sume 

de bani care vi se datorează de ceva 
vreme. 

BALANŢA (2G.09. 
22.10). O persoanA de sex 
opus vă va lua prin sur

. . prindere azi. Simpatia va fi 
de ambele părţi, astfel tncât veţi 

e D-na ANCA RAŢ, d6nik:Miata tn blocul 
MlcAiaca, ne spune cA deşi, actualmente 

locuieşte singura tn apartament, preşedintele 
Asociaţiei de 1oca1a11 n cere să plătească pentru 
mal multa persoane. 

il':a, '11111 CAPRICORNUL (22.12• 
~ -,19.01). Aveţi de smuls o_ 

promisiune din partea unei 
ollliltlpersoane influente fără de 

care nu ve~ putea av~nsaJn afacerile 
pe care le·intre_prind_e~. · 

VARSATORUL (20.01· 
19.02). Nu vă prea puteţi 
bucura de banii pe care i-a~ 
câştiga!, pentru că 

. partenerul (a) de viaţl! asta cani risi
pitor (oare). 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Dorin_ ta dvs. de· manifestare 
este loarte mare :)i nu este 
exclus să faceţi afirmaţii 

neavenita. Dacă veţi continua să fiţi 
atAI de periecţionist veţi sfârşi prin a 
rămane singur, lucru care nu v-ar 
plăcea .. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 
Polrivll Legi nr. 11411996; daocamdat!l sin

gura, tn vlgoantCIIIIl să reglementeZe astlal da 
··.~·;.: :. 

11una - 64o/o 
31unl .o 67o/o 
&luni - 69o/o 
91unl .. 69o/o 

121uni 69°/o 
1.1 11111111 diontulul dablndo" pooto oopbHra. 

DEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1 

Acordăm In sistem C.A.R. 
credite in regim de urgenţă 
-4- a <::> rES> 

C!edffe In regim normal .. t luna 
~ cu doband• anuala 

~~-~ 
redlte pentu aci'Qlllonae bun11i 

cu dobanda anuala de 
~ c::::=- ~__.....---~ 

lnform•ţll I•IICI-"tl• din Ared 
ltlaţa ~tafwlul de oapU, 

•. H • parter (llngt•Go;:pod•l) 
HU 1• t.Ufu: 087 /2!1!5229 

.. 
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Editori S.c. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
.CODFISCALR 16!!193HeCODSICOMEX 19.604 eCERllFICAT 
102/ll!ll6din31 X 1991.CODS!RUES0209S6601etSS!'11220-74!!9 

. .... -: ~~-

PRFI'UL AURULUI -"K 
B dn ...... •' ' ' 1 1'» 2900 Amd, Bd. Revoluţiei nr. 81. 

Telefoane: SÎ:CRETARIAT • 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775, MAREA PUBLI<;:ITATE -180904; 
CLUBUL. PRESEI- 280989. 

Co-11111 de ad•labtraţieo DO REI.. ZĂ VOIANU 
(prc!cdintc) telefon 281802. ~80625'; ŞTF.FAJ" TA BUlA (vicc
prc!cdintc) telefon 210776: MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set) 
telefon 281802; 280854: !1/ICU COJOCARU (dorcctpr comcrclal) 
lelefon 2809114; DOREL BARBU (contabii-!cf) telefon 28!797. _ 

Cotepal de~ MIRCEA CO"fRAŞ (redactor-sef):. 
A UREI. DARII<: (secretar gcn~al de rcdaclic) telefon 281802, 
280854: MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actualităti); telefon 
281855; 280003: IOAN IERCA11i'(scf sectie politică), telefon 
280943; DORU SAVA (!efsccţic socia\-ccon<>mic), tdcfon 281738; 
VASrLE FlLIP (sef sectie. cultur5.-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CIIF.BELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILF..A (~cf sccti<: tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIV (>ef sectie fot6\, telefon 280943; 
NICU COJOCARU (!efsccţic publicitate) telefon/fax: 286904. 

'l'lpooraJ Do ublt b t z ' la S.C. MEDZAG!IlAF S:A: 

. PIE'fE, TÂJRG1JIU 
Astăzi este zi de piaţă la Chişineu CM. Upova, 

Păncota. Felnac, GrAniceri. Hălmaglu,- Moneasa, 
Pecice, Vărşand, Socodor. Şeitin. Vladimirescu, 
Zimandu Nou. Covăsanţ. Tilrguri săptămânale ~ 
desfăşoagj astăzi la Upova, Pancota, Hălmagiu, 
Moneasa. 

FARMACIA DE SERVICIU 
In nop~le de sâmbătă până luni este de se!Vi

ciu, cu program non-stop. Farmacla 71, Piaţa 
Avram lnacu. telefon 280979. 

Farmacie .,Crai Nou Alfa". situată la parterul 
blocului 66. cartierul Alfa. telefon 277644 şi .Noua 
Farmacie", strada Andrei Saguria nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu proQram OOn-stop. 

CONSULTAŢnŞITRATAMENTE 
CU PROGRAM NON-sTOP 

Cabinetul .Apolion la", situat la parterul blocului 
spatele Cesal Alba (zona Gării), str. Miron 

Costln nr. 13, se. A, ap. 1,181. 251225, efectuează 

tratamente injeclabile (ontramusaJiar şi intravenos),. 
aerosoli. E.K.G., ecografie şi analize laborator. 

CABINET STOMATOLOGIC 
Cabinet stomatologic privat. Bd. Revoluţiei nr. 62 

(vizavi de Biserica Roşie), telefon 256665, deschis 

• zr~:;;;:~:~~i~ICE 
Serviciul de urgenţă stomatologocă, situat pe 

strada Andreescu - vizavi de iesirea de la 
' Cinematograful Dacia - este ziinic d.escllis non
stop. Telefon: 253794. Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revolu~ei nr. 62, (vizavi de Biserica Rosie), 
telefon 25S665, deschis zilnic intre orele s:oo-
12,00 şi 14.00-20,00, iar sâmbătă şi duminicA intre 

ore~~Snwu ÎN CAZ DE . 
DECES 

In caz de deces, la Biroul de 9lare civilă de la 
Primăria Arad se pot faca Inregistrari sâmbătă si 
duminică, Intre orele 9-11. · ' 

BANCA NAŢIONALĂ. Pon- ::" ·T'i-
tnl gramul de aur de 24K: preţul ~ _: . .~ · 
cu ridicata - 164.052 lei, iar preţul''" ~ 
de achiziţie- 147.646 lei. Preturi. ...;,.. · 
valabile ieri. PIAŢA NEAGRA • , _<7 
Aur 14 K cumpărare: 95.000 lei/g, ~;c·-'· 
vanzare: 105.000 lei/g. Aur 18 K--:~ . 
cumpărare: 120.000 lei/g, va~re: . 
130.000 leVg. 
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Ieri la Liceul Pedagogic .Dimitrie Tlchindear 
s-a sărbătorit ,,ziua Şcolii" la 187 de ani de la 
înfiinţare a acestuia. După un pelerinaj la cimitirul 
,.Eternitatea" a unnat un moment festiv in fata 

i lui Dimitrie Ţichindeal din curtea liceului. 
După parastasul intru pomenirea dascălilor şcolii, 
ţinut de către părintele consilier Vasile Pop şi 
părintele Pavel Medelean s-au rostit diverse 
alocuţiuni de către invita~i prezen~. Am remarcat 
prezenţa viceprim·arului Sorin Neamţu, 
vicepreşedintele C.J. Achim Alexa, inspectori de 
specialitate de la Inspectoratul Judetean Scolar 
Arad, reprezentanţi ai Liceelor Pedagogice din 

Tlmi,oara, Beiu,, Caransebe' şi Deva. După 
care a avut loc lansarea revistelor: .Plus" (a 
cadrelor didactice de la Liceul .Dimitrie 
Tlchindeal"), • Tribuna Elevilof" si dezvelirea bus-
tÎJiui lui Mihai Eminescu. ' · 

Tn incheiere a avut loc un spectacol muzical 
literar condus de către profesorul Petru Juriţa cu 
participarea Anei-Maria Todea (cls. VI A), a coru
lui claselcir gimnaziale (dirijat de prof. Livia Belle) 
şi a unui grup de elevi din clasele a IX-a şi a Xlii
a (sub indrumarea prof. T. Dragomir şi prof. Gh. 
Crişan). 

· OUHPIQ BQUAH 

" 
Ineă o alarmă falsă 

]OI NOAPTEA CINEVA 
fi fiNONTfiT POLITIA 
CĂ HOTE.LOL "PARC" 

Vfi SĂRI ÎN fiER 
Joi seara, in jurul orelor 22,40, Poliţia municipiului Arad 

a fost sesizată telefonic de o persoană necunoscută (băr
oat) că la Hotelul .Parc" din municipiul Arad a fost 
amplasată o bombă. 

La faţa locului s-au <fl>plasat eate o echipă de pol"lţi"': 
una de la SRI si Grupa Pirotehnică a I.J.P. Timis, care au 
luat măsuri de izolare a locului, asigurarea securităţii zonei 
şi interzicerea accesului Tn perimetru. 

A fost cea de-a treia alannă de acest gen In numai 48 
de ore, care in final s-a dovedtt a fi falsă. Chiar dacă poliţiştii 
au avut convingerea că la mijloc e vorba tot de o alannă 
falsă, ei au fost nev~ să intervină. Din păcate, oei care şi-a 
găstt să se amuze in acest fel nu este conştient de costul 
unei astfel de descinderi a Poliţiei precum şi a faptului că 
legea sancţionează extrem de sever astfel de ... J()ClJri". 

După cum ne:a declarat dl. ool. Teodor Pantea - şeful 
Poliţiei MuniCipiului Arad: .Poliţia a solicitat punerea sub 
observaţie, pe lângă telefoanele Instituţiilor de 
lnvăţământ din municipiu '' judeţ '' pe cele a celor mal 
Importante Instituţii publice." 

DfiHfl UISC 

FESTIVALUL 
JUDETEAN 

AL DANSULUI 
CĂLUŞĂRESC 

Inspectoratul pentru Cultură al 
Judetului Arad in colaboare cu r.~mirurll 
Cultural Bocsig," organizează nu'm"""" 
noiembrie 1999, de la ora 15, in 
Căminului Cultural Bocsig ediţia a IX
Festivalului Judeţean al dansul 

căluşăresc. Participă fonna~i de ~~~%;;:',/~ 1 
dansuri populare. Ansamblul 
Ardeleana al Căminului Cultural 
precum şi soliştii vocali Florin 
Marcea, Simona Horga, Monica 
Teodor Coras. După spectacol 
nizează bal' cu formatia Ardelleana.l 
Manifestarea va fi deschiSă la ora 14, 
parada formaţiilor participante şi 
lansarea volumului de versuri 11POEME 
LA SAT'' al poetului Petru Abnudean 
Răpsig, volum apărut recent la edilur.al 
• Viaţa Arădeană". 

In • · .. dintre do v utorfu" 'III' 

<·~· PROG PLĂTI 
f.. W'JII8 ·~OCJIU'Q .. .. . ua a 
AU FOST A VARIATE GRAV 

6 AUTOTURISME KIA COJHPENSATORII ORD. 
9&n999-HA~ELUNARE 

Biroul de presă al I.J.P, Arad, 
ne-a furnizat ieri amănunte legate 
de accidentul de circulaţie, produs 

. Nr .. crt. Ziua/Data Agenţia nr. 2 Arad, str." 
Horia/Societate Program de lucru 7,30-19,00 Agenţia nr. 4 
Micălaca, b.l. 146., lângă ,P:ţ~ Sparelui/Societate Program de 
lucru 8,00-16,00 · 

lntertrans Lipova joi dimineaţa pe raza locaiHăţii 
Vini.' Vit. Baraţca Pecica, urmat, printre altele, cu 

• AGROMEC Gurahont, ingreunarea circulaţiei pe respec
tivul tronson de drum, timp de mai 

contrasens, acroşând autotirul 
KP-49-34-M si remorca M-4-32-
KP pe care 1-ă avaria! U'l"f, după 
care s~a tamponat frontal cu 
autotirul KP-49-33-M şi remorca 
M-4-43-KP, condus de Takman 
Branko, 51.anl, celălean sloven. 

o-::, • .....,., 1. Luni, 15.11.1999 ARIS SA. 
• · ,_",. 2. Marţi, 16.11.1999 AZOMA 

ConstarSA 
Vagoane Călători 
TEBASA 

7. Marţi; 2~.11.1999 Constru~i rutiere Zootehnica Ceara lte 
.. COMTIM mu ore. ' . ··.-.;ş,. Tn timp ce cetăţeanul turc 

Apele Romane Akadogan Huseyn, 44 ani, con-• 

Tn urma impactUlui, au fost 
accidenta~ grav ambii conducatori 
auto, avariate grav cele două 
autotiruri şi 6 autoturisme marca 
KIA, care se aflau in remorca 
inmatriculată in Slovenia. .. 

~--· 

·-·· 

.. ,, 

·_.·-:--~-·" 

.'.-4r: 

. 3. Miercuri, 17.11.1999UTA SA Joi, 25.11.1999 CFR . ..,_ ducea autotirul 34-U-1320 şi 
4. Joi, 18.11.1999 · ·Vagoane Marfă IFET SA Vineri, 26.11.1999 -restanţierii numai la-Agen~a 2 ~rad remorca 34-U.-4760 din direc~a. 

• Disponibllizaţii de la Foraj Zădărenl care nu au fosf"" .Ara~ sp~ Nădlac,datorttă car<>;: 5. Vineri, 19.11.1999 Vagoane Marfă Victoria SA 
.·<'-7;~r . . 6. Luni, 22.11.199~ • •Foraj Zădăreni TRANS AR 

· sabllufu1 umed ŞI ne.adaptărn 
programaţi in 10.11.1999 ... ,. vitezei la conditiile de druin 

Valoarea prejudicuui IHllost 
lncă stablliUi. . 

Co .. ci.azăă Ia §ă .. ai 

. ·"TÎRGUl O.N.G.- _URilOR 
A AVUT UN REAl SUCCES" 
Săptămâna trecută, in holul 

Teatrului de Stat Arad a avut loc 
Târgui Organi~aţiilor Neguvernamen
tale. Intr-o conferinţă de presă, 
di.Cristian Cojocaru, coordonatorul 
centrului _de consullanţă şi colaborare 
intre O.N.G.-uri şi administraţia pub
lică locală, a făcut o scurtă evaluare a 
evenimentului. 

.. Ţinând cont de faptul că a fost 
prima ediţie, putem considera că târ· 
gul a avut un real succ(ts. NeMam 
propus trei obiective: să ne facem 
cunoscuţi (ceea ce am şi reu,lt), să 
Implementăm activitatea de volun· 
tariat '1 să identificăm eventualii 
sponsori. Cred că primul pas a fost 
făcut '1 mal a'teptăm inci rezul-

lalele care sperăm să vină in scurt 
timp." ne-a declarat dl. Cojocaru. 

Una dintre problemele acestei editii 
a fost aceea a spa~ului; deoarece hoiul 
teatrului a devenit la un moment dat 
neîncăpător, atât pentru reprezenlantii 
celor 36 de organizaţii participante, cât 
şi pentru vizitatori. 

Organizatorii speră ca anul vlttcir să 
primească mai mult sprijin din partea 
Primăriei, pentru a putea realiza ceva 
mai amplu, cu uri impact mai mare. 
.Conjunctura economică este nefa
vorabilă, la fel şi cadrul legislativ mal 
ales in ceea ce priV&!fte spon· 
sorlzarea, \Iar noi trebuie să facem 
totul ca să ne descurcăm". 

SO~IHfl fii"'B~QŞ 

alunecos, a de~ şi a intrat pe 

POLIŢIA 

PEŞOSELE 
Tn puncte fixe şi pe trasee, 

poliţiştii au testat şi verificat 1.280 
de autovehicule in trafic. Tn unna 
acestor controale poli~ştii au re~nut 
11 certificate de inmatriculare pen
tru defecţiuni tehnice şi au aplicat 
150 de amenzi pentru încălcarea 
Legii circulatiei. în valoare de 
19.350.000 lei.' Politistii "au ridicat in 
vederea suspendării' 9 permise de 
conducere, 4 dintre acestea pentru 
conducere sub influenţa alcoolului. 
Este cazul numi~lor: Zagol Gllgor, 
din Pleşcuţa. cu a~totorismul AR-
22-ECV; Hoţopan Petru, din Arad, 
cu autot~rlsmul AR-01-EFT; 
Handea Ioan, din Sâmbăteni, cu 
autoturismul AR.03-FIB şi Şandor 
Florin, din Fizesul Gherlei, cu 

. autoturismul AR-66-TEX. 

D.L 

CU OCAUA 
MICi 

·.,~ POA:t'E M,. DV.DIN 
..Am citit articolul .Cuiul lui Papelea - Calculul 

cheltuielilor cu Tncălzirea", scris de dl. Mircea 
Dorgoţ;an şi sunt intru totul de acord cu cele 
expuse acol!). ProbJema mea este însă alfa. 

Odată ·cu Introducerea gazului metan in clAdi
rea in care locuiesc, vor exista două categorii de 
consumatori de apă rece: 1. Cel care sunt bran~a~ 
la apă caldă (ARTERM) '' 2. Cel care i'i incălzesc 
apă caldă in apartamenţ mal precis, incălzesc apă 
rece. 

Eu fac parte din prima categorie, Iar "vecinul 
meu din a doua categorie. Ca să fac economie la 
aragaz, eu nu incălzesc deloc apă rece, nici măcar 
pentru gătltul mâncării. Pentru supă, ciorbă sau 
ceai, eu Iau apă caldă de la robinetul de apă caldă. 
Consum apă rece numai cat beau, vreo câteva 
pahare pe zi, cam 1 litru de apă rece pe zi. Vecinul 
meu şi-a introdus gaz metan in teracotă şi la o 
sobă de gătiţ tip Vesta, din bucătărie. Comparativ, 
el consumă mult mal multă apă rece decit mine._ El 
poate consuma apă rece pentru gătltul mâncăril, 
pentru spălatul rufelor, pentru imbiiiere (are vană 
de bale) etc. Poate consuma da 100-200 ori mal 
multă apă rece decit mine, care consum cam 1 
ltru pe zi. De aceea, inli pun problema cum să 

repartlzez cheltuielile pentru de apă 
i'ace. 

apartament, eu neputind să-mi instalez ~. <In 
cauza penslel inlcl pe care o 11111). 

A,a stând lucrurile, mă gândesc dacă n-ar fi 
indicat să-I incadrez pe vecin in ,.Lista de bare
muri orientative pentru determinarea in sistem 
pau,al a consumatorilor de apă, pe categorii de 
consumatori." 

Tn legea 114, articolul 58, se specifică: 
.,Cheltuielile ·pentru consumul de apă ~1 pentru 
canalizare, corespunzătoare facturilor prezentate 
de furnizor '' insuşlte de asociaţia de proprietari, 
vor fi repartizate proporţional cu numărul de per-
soane care locuiesc In In această listă, In arii-
clădire (avem contor colul 3, se specifică: 
de apă rece la stradă). .Pentru imobilele cu lnsta-
Dar dacă procedez laţii Interioare de apă 
.,a, voi fi profund caldă '' canallzare, cu 
nedreptăţi~ fiindcă eu preparare locală a apel 
consum, cum am ară- calde menajere, baremul 

este de 6,3 m.cJpersoană/ tat mal sus, mult maiJIIE;;.. ____ ...; __________ .;:rlll 1 ună". Tn acest caz, ar 

puţină apă rece decât . rezulta pentru vecinul meu un consum de 210 1 apă 
vecinul meu. Poate că ar exista, totuşi, o posibili- rece pe zi. Desigur că vecinul meu ar obiecta şi ar 
tate de rezolvare a acestei probleme. Pu~n mal jos; spune că el nu incălze,te '' nu folose~te atât de 
la acel~l articol 58 din legea 114, apare alineatul multă apă rece pe zi.Tntr-adevăr, e cam exagerat să 
următor: ..In cazuri excep~onale, in lipsa aparatelor lncălz~ti pe 0 sobă de bucătărie .. vosta" 210 litri 
de Inregistrare a consumului de apă, acest consum apă pe zi, de,r, teoretic, 0 posibil. Nu 'tiu cum să 
se determină potrivit normelor legale, In sistem procedez. Dacă-lincadrez pe vecin la articolul 3 din 
pau~al, pe fiecare tip de consumate~· (men~onez Lista de baremuri, e foarte posibil să-I nedrep· 
cii nici unul nu avem contoare de apă rece la tăţosc. Dacă fac repartizarea cheltuielilor de apă 

· mce proporţional cu numănui de persoane, mi 
nedreptăţesc pe mine. 

Poate că mii scoate~ dvs. din lncutcătura -
fi găsi~ o rezolvare rezonabilă." 

Ioan Ştefanovicl, pensionar, Arad, Strada 
caragiale nr. 46, ap. 7 

O situa~e. să recunoaştem destul de Tncun::ată, cel 
puţin la prtma vedere, citilorul nostru fiind, pe bună 
dreptate derutaţ de unde ~ intrebările ca şi răspur>-
sunle pe care şi le pune şi ŞI le dă singur. · . 
· Fireşte, dlscutănd strict legal, soluţia este cea 
·cunoscută, respectiv repartizarea cheltuielilor cu apa 
rece In funcţie de numărul de parsoane aşa cum stip
ulează foarle clar şi Legea 114/1996, sttualie in care 
Intr-adevăr, cum declara dl. Ioan Ş\efanovlci el este 
oarecum~ţit. 

Ce s-ar putea face - după părerea noastnl - este 
un singur lucru. ŞI anume, fie montarea de către dl. 
Ioan Ştefanovld a ..-uri conlllr Individual de apă caldi!i şi 
apă rece, fie a uooi conlllr individual de apă tece de. 
către vecinul dlul 1. ştefanovici, In acest fel nemai 
axislând nici un fel de disctJIIi şi de suspiciuni, 11ecare 
pliti1d exact ce şi cat a COIISUIIV!l 

, H. DO~GOŞfl 
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IlHI, POliTISTII ARADfNI AU GASIT . f.:!'!~::::.~~~:!!~!:~.,:~·~ ~.:=~=~~ 
CADAVRUl TAXIMHRISTUlUI MAGHIAR Ieri, in a doua zi a târgului AR-MEDICA '99, ce se 

desfăşoară la Sala Sporturilor, s-a aflat fi ministrul 
sănătăţii, Hajdu Gabor. lnsoţit de prefectul Gheorghe 
Neamţiu, subprefectul Bognar levente, directorul Direcţiei 
de Sănătate Publică Arad, Eugen Vancu, Hajdu Gabor a 
vizitat intreg târgu~ oprindu-se in faţa fiecărui stand. 

.. ÎN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI,. 
• INSTITIJTIILOR PUBLICE ŞI A POPULATIEI 
. i'"'~fiMlirioaifa 14-16.11.1999, este probabill o răc>ă. ~~ire:· ~:~~ 

,;.îită a vremii, "\'teptânu-se caderi de lapoviţă li n 

Prin amabilitatea doamnei 
cpt. Floare Dan. şef al comparti
mentului de presă şi rela~i pu
blice a L J. P. Arad, am aflat că 
ieri, poliţiştii, la capătul unui apre
ciabil volum de activftăţi. au gasft 
într--un ~nţ la aproximativ 15 km 
de Arad, pe DN7, cadavru! 
cetăţeanului maghiar Kurai 
Lăszlo, 63 ani. taximetrist parti
cular, care a intrat in România pe 
4 noiembrie, in jurul orei 8,00, 
însoţit de cetăţenii români 
Onofrei Felix..Ciprian, 23 ani si 
Adumitroaie Neculai, 2f ani, 
ambii din Piatra Neamt, iar ulti
mul cu antecedente penBie. 

dus ma~na pe un drum lateral. 
I-au aplicat soferului mai multe 
lovituri cu un corp contondent, 
după care I-au abandonat 
intr-un canal de irigatii desecat, 
pe raza localităţii sântana, ei 
continuându-şi drumul spre 
Piatra Neamţ. lânga cadavru! 
taximetristului, poliţiştii au găsit 
parul cu care cei doi I-au lovit in 
cap, o geacă şi o brichetă care 
i-au aparţinut cetăţeanului 

Prezentările au fost făcute de reprezentanţi ai Camerei 
de Comerţ, Industrie 'i Agricultură a judeţului Arad, princi· 
paiul organizator al târgului de medicină, stomatologie, 
farmacie, aparâtură şi instrumente m&dicale. 

·· ~i intensificari ale vântului (indeosebi in est fi 
cuprinse intta 60 ~ 70 kmlh -la munte pftnă la 100 

preintâmpinarea efectelor negative ""'uu•• 
măsurile w: ''"'·'·'' .,,, 

maghiar. . 

Ministrului Gabor i s-au prezentat, de către firmele 
expozante, aparate medicale de ultimă oră, instrumente 
performante. 

Tn dimineata zilei de 4 noiem
brie, cei doi ceiăţeni români, afla~ 
intr-un bar din Mako işi băteau 
capul cum sa facă rost de nişte 
bani. Tn final, au ajuns la con
cluzia că cel mai uşor ar putea 
face rost de ei, de la un ... 
taximetrist Şi pentru că, bănuiau 
ei, bani mai mu~i ar trebui să 
aibă unul care are si o masină 
mai ca lumea, şi-au Pus ochii pe 
Kurai Lăszlo, care se afla la 
volanul unui Mercedes Turbo 
Diesel Automatic, aProape nou. 
in faţa restaurantului Korona din 
Mako, aceştia s-au urcat in 
Mercedes şi s-au inţeles cu 
taximetristul sa-i aducă ·la Arad 
pentru 9000 de fori~. 

In apropiere de hipodroril, cei 
doi au spălat masioa si au arun
cat un covor plin ~ sânge şi aHe 
obiecte. Actele lui Kurai Lăszlo 
au fost abandonate si au· fost 
gaaHe pe raza localna~;'pauliş. 

Ajunşi Ja Piatra-Neamţ, cei 
doi s-au cazat la o persoana pri
vată, unde au plătit cu ceasul 
furat de la taximetrist Fiind dati 
in urmărire generală ei au fos't 
identificaţi şi re"ţinuţi de poliţiştii 
din Piatra Neamt. Mai aveau 
asupra lor şi 40.o00 de !ori~ ... şi 
maşina. 

Hajdu Gabor a fost plăcut impresionat de această ediţie 
a târgului AR-MEDICA organizat la Arad, el declarând: 
.,Târgui mi-a făcut o bună impresie. Pentru _mine este 
prima ediţie, de~i el se află la cea' de-a sasea. Faptul că 
multe firme sunt permanent&, se întorc an~al, înseamnă că 
există o 'ansă· de succes. Am participat de două ori la târ
gui de la Bucureşti fi eu cred că acesta de la Arad e abso
lut comparabil cu cel din Capitală." 

ASUB a decis incheierea grevei genenle . 

ÎN URMA UNEI .MEDIERI A 
PREŞEDINTEWI CONSTANTINESCU 

Asociaţi~ Studenţilor din 
Universitatea Bucureşti (ASUB) a 
decis, ieri, incetarea grevei ge· 
nerale, in unna unor discu~i ce au 
avut loc, la Palatul Cotroceni, intre 
preşedintele Emil Constantinescu şi 
reprezentanţii studenţilor protes· . 
tatari. Preşedintele ASUB, Luis 
Lazarus, a declarat, la sfîrşitul dis• 
cuţiilor, câ protestul va continua sub 
fonnă de gr~vă japoneză, pînă la 
rezolvarea revendicărilor legate de 
mărirea cuantumului burselor. 
Lazarus a spus că, Tn urmâ unBI 
convorbiri telefonice intre şeful sta· 
tului şi rt:~inistrul Finanţelor, Decebal 
Traian Remeş, au fost identificate 
fonduri penbu indexarea cu sutâ la 
sută a subven~ilor pentru cămin$, 
precum şi pentru transport Tn 
comun, din fondurile de rezervă ale 
Ministerului Educa~ei Naţionale. De 

asemenea, studen~i vor beneficia 
de doua Galiltorii gratuite pe CFR, 
in perioada sărbătorilor de iarnă. Tn 
ceea ce priveşte mărirea burselor, 
Lazarus a afirmat că aceasta 
rămîne o -problemă in discutie, 
urmind ca, pînă la rezolvarea ac8s
tei solicitări, studen~i ASUB să-şi 
continue fonna de protest in regim 
de grevil japoneză. 

GEIU.InDE KnfiP 

La aproximativ 7 km de Arad, 
cei doi au hotărât că e cazul ~ 
puna planul in aplicare. După ce 
I-au lovit in cap pe şofer, au con- · 

Cadavru! lui Kurai lăszlo a 
fost transportat la Morgă, in ve
derea autopsierii. 

.Cei doi roman; sunt cercetati 
in stare de arest preventiv, pe,;. 
tru savârşirea infracţiunilor de 
omor deosebft de grav şi riscă o 
pedeapsă de 25 de ani 
inchisoare sau poate chiar" 
inchisoare pe viaţa. 

DAnA LfiSC 
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.f'Conferinţii· de presă la Prefecturii/ 

MiNISTRUl HAJDU GABOR ADUCE VESTI BUNE 
1 

Ieri după-masa, in sala .Rotondă' una aniversară: .Astăzi (n. r. - ieri) se· aproape 400 de miliarde de lei, primi-.. 
a Prefecturii, ministrul Sănătăţii dl. implinesc exact 16 luni de când am tă din rectificare, nu a fost repartizata 
Hajdu Gabor. a susţinut o conferinţă fost instalat in functia de ministru.· echitabil. Nu au existat criterii stabilite 
de presa cu ocazia vizitei efectuate la· OI. Hajdu GabOr a men~onat că ir> pentru distribuirea fondurilor la .ana-
Arad. tot acest timp a incercat să onoreze tate• a precizat dl. Hajdu Gabor. 

Prefectul Şheorghe Neam~u. care toate solicitarile venite din partea Ministrul Hajdu Gabor a anunţat 
1-a lnsoţlt In toate instituţiile viznate, a Directiei de sanatate Publică Arad că are o veste buna pentru arMeni: 
relevat faptul că .domnul Hajdu este pentru îmbunatătirea actului meclicai .In două luni, in ~pitalul Judeţean va 
poate ~iilgurul_ ministru care a a~dat in judeţul nostru.~ funcţiona. un computer tomograf, 
o atenre ~rită proble":l_el~r sanitare .Din păcate, resursele Ministerului foarte performant, de ultimă gene-
local& Mtnlstrul Sanată\" şt-a incep~t Sănatăţii sunt limitate. Atât la capHolul raţie. Am semnat aproape toate for-
alocuţiunea pnn a amtnti că, cel pu~n investitii căt şi pentru procurarea de malită~le legate de ace§t ap~rat. • 
pentru dumnealui, ziua de ieri a fost aparatură performantă. suma de FLRVIOS nASTASACttE 

Cu mai bine de o lună si jumătate inainte de Anul Nou 
ASTORIA NU MAl ARE LOCURI PENTRU 

ULTIMUL UVEUON AL MILENIULUI 
• Dacă in urmă cu un an de zile 

cererile pentru petrecerea unui reve
lion la un hotel dintr-un oraş ca Aradul 
erau modice, probabil ascensiunea 
urbei ll()astre in domeniul-economic in 
ultimul an a făcut ca in 1999, solicită
rile sa depăşească cu muH oferta celui 
mai de vază hotel din Arad, Astoria. 

de :Pie "" superrnari<et de proporţii la 
Arad) etc. 

Numarul total al persOanelor care 
·vor· face in acest an revelionul la 
Astoria este de 270 .• Solicitările au 
inceput ~ luna şi deja nu mai sunt 
locuri" - ne-a spus Constantin Bija, 
directorul general al societă~i. 

Chiar daca prezenţa străinilor 
abunda, preţurile practicate de S.C. 
Continental Astoria SA nu vor depăşi 
1,2 milioane de leupersoana, suma in 
care se include meniul şi programu' 
special pregatit pentru revelion. · 

Purtătorul de cuvint al 
Preşedinţiei, ~ăsvan P~pescu a 
declarat că preşedintele Emil 
Constantinescu va face diligenţele 
necesare pe lingă Banca Mondială 
tn vederea derulării unul program 
de finanţare pentru studenVi ce nu 
au domidliul in oraşul in care Tşi fac 
studiile, in funcţie de veniturile 
pann~lor, precum şi a unui program 
de susţinere pentru studen~i cu 
rezultate ex~onale. 

-Intotdeauna v-a~ dorit .. dreptul? a>t dracat- mei o am. 
- Nu intotdeauna! Tata a fost avocat - La ce 'aţi renunţat pentru a vă 

timp de 45 de ani Şi prObabil că de aceea am indeplini misiunea alei la Prlml~e. "\'• 
ales şi. eu aceeaşi profesie, Tn tinereţe am cum ali crezut că e mal bine? 
fost atras de ideea unei cariere artistice, - Am renuntat la cabinetul de avocatura 
mama fiind actor şi profesor de teatru la ·.care funqioneaZ.ă Tn casa părinţilor mei din 
Şcoala de Arte. Iniţial, pentru ca in general 1958 Şi care mergea foarte bine. Dupa 17 
inscrierea la Facultatea de Regie pre- ani de profesare a avocaturii, care va 
supunea existenţa unei diplome umaniste, rămane meseria de bază, am hotărât că este 
parin~i m-au convins că ar fi mai bine sa momentul sa reaizez o carieră politică. Qed 
unnez dreptul şi abia apol regia ca a doua că viaţa politică rOmanească are nevoie de 
facuflate. un alt tip de politician decât cel postre-

- PAna la unnl reglalfr>-a~mai~~fost~~-::,·;.__!,~:~~N~u~~~vad instalat in fotolic' de 
- Nu. Şi r primar al unui 

cnad că de altfel o per-
a fost o care 
mai mutt 1 
de vârsta 

zodia? 
-Cred 

da, peştii 
~parenţa :::;;~~~~~~~~~~~~ ~__.___. 
au multă tenacflata. Sunt exemple destule... mai curate dacă reusesti sa 

- Aţi fost curios vreodată să ,tip ca adică banii E faJsil afiirna~ că un bur1 lllimiu 
de conducător, adică dur sau bun, vi ştie sa facă bani din orice. Din sponsorizări 

consideră subaltamil dvs.? • poţi face un pom de Crăciun şi un spectacot 
- Cred că oamenii care oo mă runosc dar nu poţi rezolva adevăratele probleme 

destul de bine, ma consideră un tip foarte . decăt atrăgand resurse financiare prin dez-
bland iar cei care ma QJOOSC lŞi dau seama IIOHarea oraşului, prin aducerea de lrM!stlţli 
că e doar o aparenţă. De altfel, marca ct9 autohtone şi stră1ne. E calea prin care au 
blandeta incerc sa o transform Intr-un avan- reuşH cei din jurul nostru: Polonia, 
taj, imPresia omului de pe strada e că un pri- Ungaria. Oferă..i ltWestitorulul garanţf8 că 
mar trebuie Si! pară o mana de otel. Eu spun fi tratat corect şi că va deveni proprietar al 
că aţ>arenţele, de fapt. nu conteaza impor- terenului Pe care îşi face investiţia (noi sun-

··'-.· 

• Printre persoanele ce vor sărbatori 
aici trecerea· in anul 2000, se numără 
şi o pleiadă de oameni de afaceri stră
ini ce au investit deja in Arad sau sunt 
in rela~i de corespondenţă cu firmele 
ce şi-au plasat banii în oraşul nostru . 
Aproape jumatate dintre i:ei ce au ates 
Astoria pentru a marca trecerea Tn 
ultimul an al acestui mileniu sunt străi
ni. Dintre'SCeştia fac parte şi colabora
torii concemelor Trinity Industrias din 
SUA (care au achiziţionat pachetul 
majoritar de acţiuni de la S.C. Astra 
Vagoane S. A.), lucas (fabricant de 
ansamble şi subansamble auto), Billa 
(care va inaugura in cel mult op~ lu~ 

Spre satisfacţia noastiă, a locuHo
rilor acestui oraş. banii cheltuiţi de 

·turiştii veniţi să petreacă revelionul in 
Arad vor imbogă~ austerul buget local, 
fapt ce ne dă convingerea că anul 
viitor _vom avea drumuri mai bune, 
străzi mai luminate sau gunoaie mai 

tante sunt intotdeaooa rezultatele si respeo- tem primii care am vândut terenuri catre ti • ·:-·,,-
tul pe care trebuie sa-I ai In orice Jn\prejurare Investitori) şi atunci ~ nU vor întatZia 

~.-. ~- .:. -

. -~ 

1 

puţine. .... DIAnA DOTO 
Foto: V. MUSCA 
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laţll de oameni. Sincer sa fiu tolerez foarte sa apară. . . 
greu nesimţirea. lipsa de politeţe. - Ce face domnul primar In pu~ntJ!l 

- Presupunind că ne aflăm in faţa timp liber. Ce pasiuni ave~? · , . 
spuneţi.mi el-le primar dacă aţi - Prindpala pasiune e fanilia pe care o 

si o lua~ de la capăt pentru incă consider marele meu atu, soţia şi fiul 
patru ani? va place sa fi~ ... primar? dar ·şi părin~i noştri ma ajută foarte 

-Imi place extraordinar de mutt ceea ce nlHlli reproşează niciodată puţinul timp 
fac, deşi misiunea de primar nu e una care~ să-I 'decfic lor. . 
uşoară, e un lucru fascinant care te face sa - In ce magazine vi face plilc:8re sa 
îţi descoperi dimensiunea reali! ca individ Şi Intraţi?. 
greu mi-aş putea imagina un lucru care sa ·- Imi plac locurile aglomerate Şi in ga-
ma facă mai fericit decăt acela ca arădenll sa neral nu am nevoie pentru deconectqre de 
mă considere derm de a-i reprezenta in COI'lt-- izolare. Din contră mă deconectez făcand 
tinuare. Ei de altfel, fiind singurii care pot cumparAturi. lucru care îmi place foarte 
hotârt in această· privinţă. Ca individ mi-am sau citind o carte. 
descoperit resurse pe care nici eu nu le - Ce femel vă plac? 
bănuiam pentru că am treCut prin sftua~l li' - Sunt printre bătbatil fericiti care sunt la 
mită pe care am reuşit sa le rezolv deşi fet dlllndrăgostiţi de SQ\i8 şi acUm ca 111 ziua 
pareau fără ~ Un argument in plus, ar fi căsatorlei. 
acela că sa fii u'n bun primar îţi trebuie o 
experienţa, pe caro eu spre deosebire de 

.· ..... 
·\" ' '•· 
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Sâmbătă, 13 noiembrie 1999 

Am urmârit cu Interes sărbătorirea a 10 ani de la dări
marea zidului care a împărţit Berlinul, ~ dar, in extenso, t;i 
lumea- in două ,.lagăre". tntr-un fel cele două "lagăre" au 
intrat in amintiri şi in istorie, aşa cum a intrat şi zidul 
Berlinului. 
' Numai că Istoria, ca şi focul, lasă in urma sa zgura, 
care nu piere odată cu stingerea focului. Cele două lagăre 
nu _mal există, <?ar:ecum, politice,te, dar din alte puncte de 
vedere intre est fi vest se mai păstrează un zid, chiar 
dacă el s-a mutat mai spre est şi, din păcate, noi, românii, 
nu ne aflăm de partea fericită a zidului. Zidurile materiale, 
din cărămidă sau beton, pot fi şi sunt dărâmate cu târnă
coape sau buldozere. Alte ziduri mult mai puternice decât 
piatra rămân insă de neclintit in mintea oamenilor. 

Germanii din fosta ROG şi acum se simt ca nemţi de 
mâna a doua in comparaţie cu fraţii lor din RFG. Şi, proba
bil, a~ şi sunt priviţi de către cel din vest, care trebuie să 
scoată bani din pungă pentru a-1 ridica pe estici la un 
nivel asemănător sau apropiat cu al germanilor din fosta 
RFG. Ce să ne mai mirăm noi atunci când suntem priviţi 
aşa cum suntem priviţi şi suntem ţinuţi la uşile noilor 
imperii in curs de a se naşte. Fie el acest imperiu şi UE. 
Căci acum mai puţin graniţele, dar banii definesc aceste 
imperii._ In mintea germanilor din est, ca fi in cea-a 
nemţilor din vest există un zid care, in mod cert va fi dări
mat cândva, dar mai e ceva până atunci. 

Zidul Berlinului a fost dărâmaL Zidurile din minte pot fi 
dărâmate odată cu dispariţia mentalităţilor generate de 
zeci de ani de construcţie a acestor ziduri. Se pot da 
destule exemple de astfel de ziduri. Atitudinea democra
tică, respectul pentru opinia celuilalt, atitudinea faţă de 
proprietate, faţă de istorie şi faţă de muncă sunt tot atătea 
ziduri care mai dăinuie in mintea "omului nou:•. In mod 
cert, unii dintre noi vor trece in nefiinţă cu aceste ziduri in 
cap. Cei tineri, al căror creier n-a fost atăt de bătătorit de 
in~ăţăturile marxist-leniniste şi socialiste pot dărâma cu 
mult mai mare uşurinţă obstacolele din minte generate de 
mentalităţi invechite. Generaţiile mai virstnice nu mai au 
nici cheful, nici energia necesară pentru a escalada sau 
dărâma ziduri. Cu rare excepţii. 

Nu ştiu când lumea va celebra dArimarea unor astfel 
de ziduri, pentru că actul in sine este mult mai greu de 
definit in timp şi spaţiu. Eventual, fiecare va putea să-şi 
definească propria sărbătoare .atunci când îşi va dărâma 
propriul zid. . . 

Şi o intrebare foarte terestră cu aplicare la starea soci
etăţii româneşti de astăzi: are un ne mâncat forţa de_ a 
dărâma ziduri? . . . · 

1. IERCfiH 

---GURA TÂRGULUI 
După cum se aude, legile proprietăţii au toate şansele să 

treacă prin Parlament Asa stând lucrurile, cererile de retro
cedare (din partea foştilor proprietari) se înmulţesc pe zi ce 
trece. De exemplu, pentru Hotelul Partidului (actualul .Central") 
_se pare' că s-au depus deja două cereri de retrocedare. Oricum, 
dacă .reparăm" boierii, atunci trebuie să-i repaiăm şi pe foştii 
tovarăşi. Dacă-i bal, bal să fie ... 

·Horia Tovără,vscu Slxtos 
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Anunţul făcut de deputatul 
Emil Putin că şi-a dat demisia 
din PSDR, nu a mai uimit pe 
nimeni in mediile politice, 
deoarece era aşteptat gestul,' 
ca si cel de a se însCrie fn 
Alianta pentru Romania. lată 

· ce ne-a declarat liderul ApR 
Teodor Meleşcanu, in legătură 
cu această chestiune. 

- .După toate probabil
itătile, probabil că dl. Emil 
Putin, va venr la noi, dar acest 
lucru se va lănwri abia in zilele 
următoare. E posibil ca si 
ceilalţi demisionari din PSDR 
să se inscrie tot in partidul nos
tru. 

- Deci lncă nu IHl discu
tat nimic concret? 

- Nu, nu s-a discutat incă 
nimic con'cret. Dar dacă dl. 
Putin şi-a manifestat intenţia 
de a intra in ApR înseamnă că 
se va inscrie la noi. 

- E un câştig pentru ApR 
venirea lui Emil Putin? 

- Fără indoială! OI. Putin e 
deputat, e un om cu experienţă 
politică, este un om care va 
putea să muncească in partid 
şi avem nevoie de astfel de 
oameni. 

- Discuţiile cu PSDR In. 
vederea fuzlunll sunt corn· 
promise? 

- Din punctul nostru de 
vedere, aceste discuţii nu vor fi 
afectate. Dacă cei din PSDR 
vor avea alt punct de vedere 

·,sigur c~ nu putem decât Să 
regretăm acest l_ucru. 

Emil Putin, deputatul 
demisionar din PSDR 
crede eă va realiza o 

llligraft in lll8lă spre ApR 
.. Indiscutabil că mă voi 

indrepta către un partid social 

Sperantele mele se indrep- . 
tată către ĂpR care mi se pafe 
că atăt pin liderul carismatic pe 
care n are. in persoana tideruJui 
Teodor Mel<:şcanu cât şi prin 
doctrina socaal-democrată mo
dernă va ·putea să ajungă la· 

"Putere in RomAnia." . aparte
nenţa la social democraţie nu 
este dovedită doar de carnetul 
de membru PSDR. lncă nu am 
semnat adeziunea la nici un par
tid, dar vreau să fiu consecvent 
Ideii mele de a contribui la 
polarizarea social-democrată şi 
dacă n-am reuşiţ prin fuziunea 
PSDR cu ApR, cred eu că i·npre
ună cu o bună parte dintre mem
brii PSDR care mă vor urma \'om -
reuşi să întărim acest pol. 

~-

- Câţl oament din PSDR vă 
vorunna? 

- Eu nu vreau să spun ca ~ 
colegii mei că jumătate din partid 
mă va urma, insă vreau să vă 
spun că marea majOritate a orga
nizatiilor din Arad, Timis, Caraş 
Severin, Hunedoara,' Bihor, 
Maramures, Brăila şi Bucureşti, 
vor veni alătUri de mine la ApR. 

ŞERBfiH POPESCU 
Foto: VIOREL 110S(fl 

Nemulţumirea românului 
a atins cote alarmante pentru 
guvernanţi. Această nemulţu

mire n scoate afară din casă 
si 11· îndeamnă să măr

Şăluiască pe 'străzi. Fiecare 
guvernant, chiar dacă 

dozează o cotă parte din 
această nemulţumire şi chiar 
dacă este responsabil, e mai 
bine să paseze pisica moartă 
in ograda vecinului. Greve la 
Roman, grevele studenţilor, 
grevele celor de la SNCFR, 
altele şi altele care vor 
urma ... Traian Băsescu, 
ministrul TranSportului s-a şi 

grăbit să găsească un ţap 
ispăsitor pentru ceea ce nu 
poaie el să soluţioneze. 
Sindicaliştii, vezi Doamne, ar 

simpatizat cu Teodor 
Meleşcanu, preşedintele 

ApR. "Oamenii ies in stradă 
pentru că sunt disperaţi şi 
in mare măsură sunt dis
peraţi din cauza celor doi 
mini,tri din PD, al Indus
triei 'li Comerţului şi 
Transporturilor, ca si fiu fi 
eu amabil cu ai", vine repli
ca preşedintelui ApR. Bun, o 
proastă gospodărire a 
Ministerului Industriei, 1-a 
scos in stradă pe cei de la 
Braşov, atitudinea ministrului 
transportului faţă de sindicate 
i-a determinat să· mani
festeze pe ceferisti. Pe cine 
să dăm vina însă in cazul 

, , dacă nu pe 

"I_NTRAI!EA INTERNATIONALA ~--",_ 
intreaga guvernare? De 
exemplu, Ion Dlac'onescu 
nu are timp să se uite la tele
vizor (probabil nici să 

citească vreun ziar!) să vadă 
ce se mai Tntâmplă in ţara in 

SOtiALISTA NU ESTE UN LUtRU UŞOR" 
In unna succesului inreg.lstrat de către PD prin primirea staiU- care se intâmplă din plin: 

tulul de membru cu drepturi depline al lnternaponalei Sociali~te, "Din nefericire nu am văzut 
Petre Roman a organizat o conferinţă de presă pentru· a puncta manifestaţia ceferiştilor la 
unele aspecte sle evenimentului. , 

.. -~;;::;;~~ televizor pentru că am fost .ungerea" oftcială a PD-ului ca , .• poziţia mea a fost deschisă şi 
P · in altă parte. Sunt excese membru, etre Roman a ţmut pozitivă~. 

un discurs Tn care s-a referit la , Scara corupţiei _ care contravin legii şi li-
traseul PD-ului în România şi in · Tntrebat cum este percepută darii sindicatelor au Obli-
relaţiife internationale, impletit România de către I.S., Petre gaţla să le tempereze şi să 
cu traseul Ronlaniei pe calea Roman a spus· .• Am văzut 0 • · se incadreze in limitele reformei şi democratizării. scarâ a corupţiei de la zero la 
Domnia-sa '!1 considerat că 100_ Din păcate, pe această legii fi ale Constituţiei. 
miniştrii PD-ului.au realizări· scară România figurează cu Dacă vor surveni in conti· 
notabile pe calea reformei. cota 66, Tn timp ce Polonia are nuare excese, organele da 

PDSR fi ApR au cota 44, Iar Ungaria cota 32." ordine va trebui să inter-
, ··c "....- -retice Petre Roman - vină intr-un stat de drept in 

. .- .. Pefre Roman crede cA este lăaaurit in · 
care trebuie respectati PDSR şi ApR au .teoretic, ...,;;--=-ţa ApR·ului 

i 1 S 1 .---.... ordinea .. Acestea afectează şanse~ să fie primite n · · nsa · Chestionat asupra afirmaţi-
=~e le sfătuieşte ca .inainte de a ilor referitoare la 0 eventuală imaginea ţării, economic 

~-·lUI căuta duşmani in altă parte, să implic-are a ApR-ului in vorbind, intreruperea, 
cwganiism ID'liYwsal, se autoanalizeze şi să vadă miscările sindicale din ultima acolo, de· câteva ore, unde-
Datorită faptului că , 

1 S dacă· drumul lor este conver- vreme, Roman a răspunş: .Eu va, nu e un capăt de ţară, lntemaţiona a ocialistă este 
.singurul organism. universal", gent cu cel al social- insumi mă· intreb care este po- dar imaginea ţării ţine 
intrarea in acesta .nu este un democraţiei europene·. Cu Ziţia ApR, care s~ vrea un par- foarte mult de 
lucru uşor şi nu vine de la sine. • toate că- propunerea ca PDSR tid modem - deşa structura sa 
PD-ul a cerut in 1992 să fie să capete statutul de o~serva- umană nu dovedeşte acest lucruri". Din· păcate, ima-
primit in I.S. şi abia după şapte tor, a fost respinsă Petre lucru- dacă inten~a dumnealor ginea ţării e formată de inşişi 
ani de dezbateri, discuţii şi Roman afirmă că a cerut câtor- este ·de a forma liste electorale guvernanţii noştri, iar excese-
evaluări a fost primit. · va lideri ai 1.5. care n sunt prt-··· .aU cu lide~de ~indd_icat, ci cu le vin şi din partea lor, 

Petre Roman ai-a eteni să mentină dialogul cu "'gitatori ue sm acat care 
lăudat ~-- T-.::- • · · · 'Cheamă la greva generală excese de zel, demne ·de 

aceot, partid. AŞadar. <lice_ folosesc mijloace violente", cauză mai bună. 
"~ Co~~li~~~b1a~er:: n;nin,,.;nt• Roman, contrar unor afirmaţU ·· · · ' · _ _ · T. S. DfiHIELfl POPESCCI 

~. ·~,·~-~r~~~~~ia~ii~~EEf%~ii~~~~fi~~~if~~~~~~ii~~~~~fi~~fi~~Ef~ii~~ ,·<-;-'. ·: 
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- COMOttfi Ffi~Ă VICEP~IMA~ 
Deşi ini~atorii Legii finanţelor publice locale au 

sperat că prin aplicarea acesteia se va produce o 
adevărată revigorare economică a locaJităţilor din 
România, iată că lucrurile sunt departe de a sta pe 
măsura acestui deziderat De ce? Deoarece actuala 
criză eConomică prelungită pe care o. străbate ţara 
noastră a lovtt fără milă tocmai localitătile care au fost 
lăsate să se descurce singure din pUnct de vedere 
financiar. AŞJ stand tucrunle, numeroase primării din 

11 r<•w'i"' Arad s-au trez~ peste noapte fără iluminat 
i şi cu mari datorii către fumizorii de energie 

electrică, termică sau de alle servidi (apă, telefon, 
canalizare, gaz etc.), edilii fiirid nevoiţi uneori chiar să 

injumăfăţească numărul personalului din adljlinis
traţia locală. 

Lipsa investiţiilor publice sau private, prăbuşi'ea 
agricutturii şi creşterea fără precedent a şomajului au 
făcut ca primăriile să fie puse in situatia de a nu avea 
<;le unde să colecteze taxe şi impozile locale pentru · 
a-şi putea sUsţine activitatea. in plus, actua6i guver
n.anti au venit şi cu o măsură politicianistă cât se 
poale de ieltinâ - dar extrem de .scumpă" pentru 
bugetul sărac al primăriilor- prin care fiecare consilier 
local este îndreptătit să primească o indemnizatie 
lunară de cel puti'n 600.000 de iei. Pentru ce? 
Evidenţ pentru derimjul de a pertlcipa câteva QAIIa o 
şedinţă de Consiliu local ... 

Una peste alta, primărille au fost reduse astă>i 
doar la conditia supravietuirii, iar satele rornânesti, in 
loc să facă inurt-aştep'tatul pas către con(ortul 
~. se ruralizeazll pe zi ce trece. · 
. +•)+ 

o situa~e asemănătoare am lntălnit-o la ŞagO, 
localitate situată chiar in buza Aradului, ,.lfuminatul 
public funcţionează doar patru ore pe noapte - ne 
declară primarul .Angllel Liviu. Oamenii imi 
reprotează el doar s~b CeaUI;escu s-au mai 
confruntat cit o astfel de situaţie. Primăria abia 
mai supravieţu. financiar, iar. consilierii locali 
a~ hotărlt si renunţe _la 40% din indemnizaţii ... " 

t.a Şagu ne-a surprins şi o altă situaţie: comuna 
nu mai are viceprimar. Adrian Noja, cel care a girat 
această funcţie pănă acum, a renunţat la .greutăţile 
cotidiene" si s-a retras la catedră ... 

Intr-adevăr, in România de astăzi primăritul a 
. deventt o afacere nerentabilă. . ' 

Primarul Anghel Liviu este un om' de toată ispra
va, dar .greută~le financiare de astăzi sunt enorme. 
·Am fost ales primar pe listele PNŢCD şi am semnat 
.cu locuttorii comunei Şagu un Contract N-am 
să-I respect, ~Iru că n-am avut cu ce , . , •. 

DORU SIHfiCI 
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a ; · h•, po8(ul T 

-Postul este o.........,......., la băutaCă 
fi. --....,. poo an Cimp limitat, in ...,... 
puri~ ....... ~ Aceasta ar fi defini~a 
clasică a postului, pe care o găsim in toate 
manualele de morală fi de spiritualitate. După 
cum observăm din definiţie, e vorba de o 
abţinere ·de la mâncare fi băutură, de o 
infrânare pe un timp limitat Sunt fixate anLJn 
mite zile in care să se practice această 
infrânare. Postul poate fi aplicat şi in anumite 
zile, stabilite de episcopul locului, zile spe
ciale. In al treilea rând, fiecare poate să--si sta. 
bilească după nevoi, după modul in car .. ,i 
coordonează viaţa duhovnicească, o anume 
zi in care să indeplinească această absti· 
nenţă~ o infrânare in scopuri religios-morale. 
Dar postul nu e o simplă ab~nere de la ri1â11n 
care 'i băutură, orănduită de Biserică sau fi. 
xată la dorinţa fiecăruia, ci vizează un scop 
religios·moral. VIZează o imbunăt~re a vie~l 
religios·morale. Şi postul nu poate fi privit, 
luat singular. Trebuie să se lmblae 

poNtul trupesc ea postul 
....Oeteo!e, abţinerea trupească la bucate cu 
ab~nerea de la păcate. Deci e infrânare fizică 
'i morală. Şi de la mânie, de la băutură, de la 
alte fapte care sunt socotite păcate 'i in 
acela~i timp o completare in ceea ce prive'te 
ridicarea vie~l duhovnice'ti prin rugăciune '1 
prin actul de iubire faţă de aproapele său. 
Cum este de exemplu milostenia pe care o 
arătăm celor nevoia,i, celor ce au nevoie de 
noi. Deci postul inseamnă nu numai infrânare 
de la mâncare 'i băutură, ci 'i o infrânare cu 
scopul de a ne curăţi viaţa trupească, in 
acela'i timp de a avea 'i un progres 
duhovnicesc. Am putea spune că postul e 'i 
un aet de voinţă. El intăre,te puterile 
suflete~ti ale omului, ii dă un spor in fapte 
bune, ontărindu·l voinţa 'li creâridu·l o 
deprindere de fapte bune. Este fi un exerciţiu 
spiritual. In terminologia spirituală se 
folose,te termenul .....,..,7..i, care inseamni 
exerciţii de a ne dăltui spiritualitatea, pentru a 
ne..g forma, intr-o orientare valorică, spre a 
sim~ viaţa lui Dumnezeu. Deci postul nu este 
doar o ablinere formală, ci oblig~a specifică 
aspectului religios moral, tocmai pentru a evi
denţia necesitatea curăţării suflete,ti '11 
trupe,ti, a exerciţiului de voinţă, de putere a 
sufletului asupra materiei, al lui Dumnezeu 

de pornirile rele. 
- Există mal oilal&e aeoolarl de il 

......,cJeaa-wtT 
- Postul ca ţinere nu are o formulă laică 'i 

ci formulă bisericească. Când spunem po8t 
negândlm numai la tor.uJa ~; 
abţinerea sau infrânarea sub aspect religios 
moral. Există '1 un aspect laic determinat de 
natură. Ceea ce se nume,te In medicină 
dlflă. Qar cdvântul dietă este o practică a 
infrânării Inventată de medicina mo'demă. E o 
noţiune filosofică grecească. Spiritul filosofic 
elin, care a creat, a deschi'l drumul culturii fi 
civilizaţiei lumii, a căutat in că de la inceput să 
ducă natura umană la perfecţiune, să creeze 
posibilitatea naturii umane de a se per· 
fecţlona ti 'li·a dat seama de la inceput că 
există anumite instincte derivate din instinc-
tul de conservare a vieţii; Instinctul de repro
ducere, Instinctul alimentar, care au menirea 
de a menaja viaţa fi de a·i da un caracter 
creator orientat spre valorile vie~i. Dar există 
'li tendinţa instinctului orb de a duce viaţa 'i 
de a o destrăma, plăceri, patimi care ir distrug 
arhitectonica perfecţionării fiinţei umane. 
Spiritul grec, spiritul care a descoperit 'i Sna 
străduit atăt de mult să perf~oneze riatura 
umană, a introdus acolo termenul de dietă, 
adică a se trăi conform naturii, care tinde să 
fie perfecţionată. Şi în trei cuvinte ei au spus 
acest lucru, este ceea ce e folodtor~. pro
priu. 'i llfleeuar la un moment dat 

La natura umani, pentru instinctul de con• 

'~··" 

servare a el, una e necesară intr·un anumit 
fel, o anumită situa~e ji una e intr·o altă sitLJn 
aţie. Şi de aici termenu a trecut in medicină 'i 
se spune că pentru boala cutare trebuie 
folosită o anume alimentaţie, iar pentru boala 
cutare o altă alimentaţie. Acel moment dat 
care s-a inventat pentru a crea posibilitatea 
de desăvâr'lire e utilizat in medicină sub 
formă de dietă. Conceptul de dietă e iniţiat pe 
un fond filosofic de desăvâr'lire a naturii, 
orientare a instinctului alimentar in crearea 
echilibrului său, a nu·l lăsa să se abată in 

decă<ler,e, ci de a-1 menţine in 
bru desăvâ'firea naturii. Şi de aceea ei 
promovau vlrtatt'!a eumpătăril pe care o 
numeau sop~ ca termen cheie al cul
turii şi civiliza~ei greceşti. Prin această virtute 
a măsurii, a echllibrufui in-alimentaţie, ter· 
menul trece pe fond raţional 'i -lneteie 
eo~poralt~J devin lovlasP. de rafiaaea 
cart> dă orkoutar. S.,.... v........,.., le tranSn 
formă, le dă o orientare spre creativitate a 
ideilor celor mai Inalte pe care spiritul uman 
este chemat să le creeze 'i să le transmită, 
pentru a·l face astfel pe om să nu devină 
dominat de propriile lui instincte care să tf'ă. 
iască in animalitate. Prin această dietă, omul 
Iese din animalitate 'i devine din ce in ce mal 
om, orientându~se spre autenticuT un1an. Şi în 
felul acesta el i'l desăvâ'fe,te propria lui 
fiinţă fizică fi spirituală In această domin~e a 
spiritului asupra materiei. Sensul este pro
fund laic, dar cu adânci semnlfi~l in cultura 
lumii fi preluat de medicină sub numele de 
dietă alimentară folosit In tot felul de boli. 
Religios Insii lnfrânarea aceasta se 
deo,.ebeşte. Ea primelfle amprenta unei 
tnfrânărl, ca prin abţin eri de la- mâncare şi 
băutură, viaţa lui Dumnezeu să poată fi r8n 
sim~ mai U'fOr. 

Un exemplu convingător: cind cineva 
caută să stea de vorbă cu sine insu'l se 
retrage din tumultul 'i din zgomotul din jurul 
siu, undeva in izolare, unde poate să 
mediteze 'i să intreprlndă acest NOiilocvlu 
prin care să se regăsească, silnr· poată palpa 
propria sa Identitate care să· facă să 'Ilie 
elne ....0., ee """"' fi. ee lntt'!uflouea7.ă 
să realizeze. ŞI numai prin acest solilocviu 
poţi realiza acest lucru. Tocmai acest lucru e 
fi postul. o retragere din imbinarea pe care 
păgâniHmul a..tual il aduce in lume, prin 
dominarea 'i obsesia omului de plăcere, de 
violenţă, de sex, retragerea in sine ir:-sut;i. 
pentru a sta de vorbă cu sinele, pentru a sta 
de, vorbă cu Dumnezeu ti acest lucru e posJ. 
bil in llni,te. Această lini,te insemnă o linl,te 

_,, .. ,_- "~-- -~ : l''-' --
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a patimilor, a poftelor, a instinctelor vitale, o 
temperare a lor, o alinare pentru a putea ca 
spiritul să se ina~e spre Dumnezeu. Şi postul 

. devine astfel c;> retragere din tumultul plăce
rilor viepi in comuniunea sinelui fi al viepi IJAI 
Dumnezeu. .. Seve.......,.._..,_...,,......., --1, mal ales in - c. priv~ 
durata. Care ., poziţia Biseriell 
OrWdoxt'!T 

- Noi trăim o epocă dominată de 
neopăgânism care vrea să readucă in viaţa 
omului, un alt mod de a trăi, decât cel al 
echilibrului, cel al vieţii cumpătate, cel al vieţii 
echilibrate, al măsurii in Cot .,...... ce fac. 
omul. Promovează o descătu'lare a firii 'i 
mai mult ca oricând in contul dî-epturilor omu
lui se acordă spiritului uman libertatea abs0n 
lută. Dar in condi~ile in care firea omenească 
este dominată şi supusă atât unor pofte 
oarbe care il domini şi îi devine rob, se 
intâmplă acest paradox că omul tinde spre 
libertate şi că ea reprezintă ontologicul sufl8n 
tulul său in acelaşi timp se ineacă in p ..... 
prla4 llbertatt'!. Omul devine victima pr0n 
priei libertăţi. Şi de aceea in situa~a in care 

neopăgânismul actual domină arta, cultura, 
prin imbuibare, violenţă 'i sex (observăm că 
toate filmele nu mai au un caracter educativ), 
teatrul, cinematografia, literatura, muzica sunt 
imbuibate, dominată de violenţă ~ sex. Se 
pare că la ora actuală fascina~a omului spre 
neopăgânismul care dă liberalizare a sufletu· 
lui uman, in fond al forţelor acerbe ale sufleiLJn 
lui in această fascin~e ~ spune, pe care 'li-o 
ridică neopăgiinlsmul, pe care tinde să tră· 
lască tot mai multii lume, lucru pe care·! 
vedem evident Se pare că postul nu mai are 
nici o valoare, sau prea p~nă valoare. Prea 
puţină recomandare. Dar de exemplu, 
romano.catolicii, care tind ti forţează 
adaptarea la situaţiile concrete ale vieţii, la 
această nouă formă a neopăgănismulul, au 
redus extrem de mult postul văzând că posi· 
bilitatea de a pne post, de a se infrâna a omu· 
lui este stagnată, oprită, barată chiar de COI1n 

junctura mediului in care i'i desfăşoară el 
viaţa. Trăim intr-o epocă industrializată, omul 
trăie"e intr·o lume agitată, este chemat in 
procesul muncii, munci grele, lncăt nu se mal 
poate incadra in anumite mâncărurl spre a 
deosebi de alte mâncăruri, iar unele i·ar oferi 
posibilitatea abstinenţei, altele posibilitatea 
imbulbărli, incăt a renunţat enorm de mult la 
post, motivând că prin aceasta incearcă să se 
adapteze vieţii· omului modern, prin a·l 
men~ne totuşi conlftiinţa că el trebuie să fie 
cre,tin şi pentru ca să fie Creflin trebuie să 
mai ţină cont 'i de regulile vieţii creştine. 
Biserica Ortodoxă este una tradiţională. 
Problema postului, a reconsiderărli lui şi a 
zilelor de post in condiţiile omului modem 
care trăie'lte intr·o lume agitată, in con· 
tradicţie cu posibilitatea de a se regăsi pe 
sine însuşi, pierdut in lume •l·a pus problema 
reconsiderărli postului in a'a măsură incât el 
să poată fi real trăit Degeaba punem noi pe 
hârtie: omul să postească miercuri:.vlneri, 
fiindcă omul secolului XX, in efer· 
· lui nu poate S.a pus, 

.-
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in Biserică, in disc~e. intr·un ,ventual.vlitor 
sinod al ortodoxiei- discuţie începută in 1961 
cu Rodos 1. Acolo s-au întâlnit reprezentan~i 
Bisericii Ortodoxe şi au încercat să discute 
anumite probleme. Ceea ce romano-catollcii 
au reuşit în perioada similari în sinodul 
Vatican, si-şi reglementeze anumite aspecte 
ale practicării cre,tinismului într-o perioadă 
agitată precum este aceasta în care triim noi, 
Biserica Ortodoxă este incă in stadiul pro· 
blemelor şi in a'teptarea acestui atât de 
important sinod panortodox. Ortodocşii de 
pretutindeni vor fi adunaţi să stabilească anu· 
mite rânduieli adecvate vie~i omului modem. 

Aşteptăm Sinodul şi până atunci 
men~nem rănduiala pe care a făcut-o Biserica 
fi pe care a păstrat·o cu multă sfinţenie in 
bimilenara ei existenţă fi e bine 'li folositor '1 
pentru credincio'i să' a'tepte sărbătorile mari 
pregătlndu·se 'li sub această formă a 
infrânărli, sub aspect negativ al abţinerli, Iar 
sub aspect pozitiv al compensăril prin 
inălţarea sufletului '1 a comunlunll cu 
Dumnezeu. 

- De luni Intră• In postal 
CrăeianalaL «:e wemnllleafll are • .,..,.. 
taT 

-Totdeauna sărbătorile ati făcut parte din 
viaţa omului. ŞI in păgânlsm se acorda o 
mare importanţă sărbătorilor şi lumea laică 
de astăzi sărbătore,te evenimentele 
na~onale, culturale legate de viaţa poporului, 
de viaţa personală prin sărbătorirea zilei 
numelui, a zilei de na,tere. Deci orice sărbiln 
to.are e legată de o anumită bucurie 
sufletească. Sau orice bucurie sufletească pe 
care o simte cineva transpune intr-un mod 
festiv, la nivel individual, la nivel naţional, bi· 
sericesc 'i atunci această zi devine o sărbiln 
toare. Un mod festiv de a"'ii exprima bucuria 
legată de un anumit eveniment. Sărbătorile 
bisericeşti după cum le spune 'i numele se 
leagă de anumite evenimente din istoria mâ11n 
tuirii noastre. Cele mai mari sărbători cre,tine 
sunt Pa,tile, Crăciunul, Rusaliile, ca sărbători 
care amintesc de evenimente decisive în 
mintuirea noastră. Crăciunul • Na,terea 
Domnului in omenire, Pa,teljl • măreaţa săr· 
bătorire a iertării păcatelor • prin jertfa lui 
Iisus, de ispăşire adusă pentru om 'i apoi 
învierea Domnului ca biruinţă a vieţii asupra 
morţii, ca triumf definitiv asupra morţii, iar 
Rusaliile • ca pogorâre a Duhului Sfânt ca 
moment de intemeiere a bisericii, ca Intrare in 
activitatea ei de sfinţire a credinciofilor prin 
harul Duhului Sfânt, prin acţiunea continuă a 
Bisericii unde Duhul Sfânt este prezent 

La aceste sărbători măreţe 'i esenţiale, 
determinanta, ale vieţii crefline, care sunt 
sărbători de bucurie, se practică un anume 
moment festiv, omul iese din cotidianul in 
care trăie,te permanent şi i'i rezervă câteva 
zile ca să"'ii ina~e sufletul spre Dumnezeu ti 
prin aceasta să·şi sfinjească viaţa. Acesta 
este şi Postul Crăciunu ui. O ie,ire din 
de toate zilele, in fiecare an, ca si 
Dumnezeu la noi, dar in acelaşi timp ar tmhuii 11 
·- a ....... 'ltă.............., să ne.;. .. prlmirtoo 
" lai lhmm.,...eu in vlafa ........eri. Acestă 
primire înseamnă propriu-zis o innoire a vieţii 
noastre, un niod de a ne innoi viaţa, e şi acest 
exerciţiu spiritual pe care il numeam la 
inceput '1 care este postul. El Dt'! dă -">1-
litatea. ca lnfrânându·ne dt'! la mâD· 
eare fi. băutură, să n .. lnfrinăm fi. .... la 
păcate fi Nă-1 aşteptăm P" IINuN, 
Mintuitorul lumii să nu se mai nască intr-o 
pe,teră sărăcăcioasă. Această perioadă e o 
poorloadă de .. ,.,.relflu. Dacă am permite 
explicajle actuală • asceză provine de la 

l
,asches s" din atletism 'li postul e o asceză. 
nalntea marilor confruntări sportive In gen .. 

rai sportlvii sunt izola~ 'i trăiesc o perioadă 
mal mică sau mai mare de cantonament Nu 
,uu in ce măsură aceasta ar putea fi similară, 
dar In orice caz campionii o consideră foarte 
validă, pentru cii a'a cum sportivi! se 
pregătesc printr-o oarecare abţinere 'i exer· 
sare tot aşa şi creştinul trebuie să se 
pregătească pentru •L primi pe Iisus in viaţa 
sa, prin acest 11Cantonament" duhovnicesc. 
Colindele, creaţii populare, sensibilizează 
sufletul uman, slujbele speciale pe care 
Biserica le·a pregătit actualizează intălnirea 
noastră cu Dumnezeu. La toate aceste, Postul 
Crăciunului e o perioadă necesară, pentru a 
ne crea această ambianţă, de a.[. primi !illb 
forma· CumbJto,cărll, pe ......._ tlul lui -. 

A consemnat 

V. FIUP 

'. 

·'' 

'-,·-
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INFlATIA A AJUNS lA .44,JOA. 
1 

• Chiria pe luna, cât altAdata in trei ani 
e 872 lei 1999 = 1 leu 1990 

La sUl~ lunii OC10mbrie rala inftaţlei em de 150,6%, fală de un an Inainte. In 
elin> absolute. acest fapt Inseamna că trei lei de-acum, valorează cât doi de enultre
cut. Faţa de finele lunii OC10mbrie 1990. leul s-a devalorizat de 671,74 de ori. La mAr
furi alimenlare, indicele prejurilor de consum, faţa de anul trecut este de 132,4%, la 
mArfuri nealimentare de 154%, Iar Pfl'\Urile seMciilor aproape &-illl dublat, atingt\nd 
pragul de 195,9%. · ' 

.. Preţurile au depaş;t rata lnftaţlei la: :aohăr 173,6% In septembrie 1999, faţA de 
decembrie 1996, cafea 168,5%, telefon 225%, combustibili 178,5%, energia electrică 
187,4%, gez<~200%, detergenţl159".h. In ceea ce~ chiriile acestea au ciHa.rt 
de 37 de ori faţă de decembrie 1996. . 

· Creşterile de preţuri au fost sub rala lnfta\lella: Clillrt&, ulei comestibil, ma!gadnil fi 
iegllme. , 

FSV! de luna septembrie 1999, 1n Îfliiii'VIII de o tuna, leul ""' mei devalorizat cu 
4,2%. In aeest context, Teodor Buftea, directorul Direcţiei de Politică Monetară a 
B.N.R a declarat: .Anul acesta, din punct de vadere al inflatiei, putem spune că aste 
un an ratat. Acum vedem că ceee ce na-am propus este ambiţios, pot spune exagerat 
de ambi\10$·· 
· La Inceputul a"'lful, infla!la a ejuns tn odomtxfe la 44,7%. In urmă cu doua stp. 
lămAni, prognozele oficiale -u că vom incllela anul cu o Inflaţie de 45-47%. sa 
mei spunem că In Ianuarie a.c., Ouvamul a ma'l"'' pe o lnftaţie de 25%. 

. Directorul S.N.R. a adA~gat că nu ne putem •'llepta la o inflalie de ~. ,.Insa' 
nici această dfrii nu e sigură". De fapt, ce mei e sigur In RomAnia? 

' Q, CONSTArtTINESCU 

CONEL ~RAD NU·ŞI . · 
POATE PLATI DATORIILE 

·, --~'--"'-----··-

ECONOMIC·, 
• 

MINISTERUL FINANTELOR 
NU AR TREBUI SA GESTIONEZE 

FONDURILE CASELOR DE SANATATE 
ln perioade 10.12 noiembrie, 

Aradui e fost gazda unei 
Conferinţe lnterjudeţene e 
Caselor de Asigurărt Sociale de 
sanatate, la care au par1iclpat 
reprezentanţi din 21 de judeţe. 
ln!A!nirea s-a deslifUI'al !n paralel 
cu o alti! manifestare din domen~ 
ul medical, largul AR·MEDICA 

Ieri. conducerea Casei 
Judeţene de Asigurări Sodale de 
sanatate Arad a organittat o con
ferinţă de presji, premntl!nd con
cluziile la cere,.... ajuns In· urma 
oe1or doua z11e de di8ctJ\Ii .• Casele 
de sanatate au greutăţi, neiA· 
muriri, de aoeea astfel de ~lnil1 
&unt u!lle penfru a ne statul, pen
tru a gasi soluţii. S-a discutat 
de$pn! problemele eoonomice, In 
special despre posibilităţile de 
colectare a veniturilor, dar fi 

despre cele medicale·, a spus 
pre,edintele Consiliului de 
Administraţie a CJASS, Mennel 
Julj. 

Una din problemele de mare 
Interes e fost executarea silita • 
.Legislaţia nu cuprinde toate 
aspec!llle In acest sens. Am dia
cuta! despre posibilitatea de 
~lonare a datorilor, fiind nece
sare unele """"'''I in legislaţie. De 
asemenea, s-a propus ca aceste 
case de dnatate d tasa de sub 
incidenta Trezoreriei 'i sa-şi 
deschida fiecare cont 1a o bancă. 
Ministerul Finanţelor nu ar mei tre
bui sa ne gestioneze fom:turlle. 
Avllnd banH la o bancă am ob\ill8 
bani şi din dobânzi bancare·, a 
adăugat Sabin Bllţat, director 
general al CJASS Arad. 

QERUNDE KttAP 

·- Pagina7 

=rncifdouâsâlltaniânl) 
BANI EUROPENI PENTRU 

INVESTITORI ROMÂNI 
Firmele miel fi mijlocii din România se con

frunta cu probleme In aceşti uttlmi ani. Principele 
cauza a amof1elll majorităţii I.M .M.·urllor este 
lipse banilor pentru dezvoliare. Cu toete acestea. 
exlslă posibilitatea ca firme române,tl sj! ajungA 
la fonduri ale U.E. destinate tocmai lor. Euro lnfo 
Cantor Tlmitoare faciliteaza aceste contracla. 
E.I.C. poate oferi informaţii despre: lnsmuţllle 
Uniunii Europene, piaţa unicA europeana, pro
grame comunitare, parienarl europeni fi modul 
de derulare, din punct de vedere legislativ a llcl· 
taţlilor interna,onale. 

Da asemenea, se oferi! asistenţii şi eonsul
tanţA pentru elaborarea documentaţiei necesare 
pentru acces la surse de flnan\llre, Llilana Filip, 
de la C.C.I.A. Timişoara a precizat: .Mai sunt 
doua sllptamanl pănă când firme miel '' mijlocii 
româneşti ar putea trimite documentaţii pentru 
obţinerea de bani din fonduri Comunitare. Este 
vorba de credite nerambursab!le, de pânâ le 
50.000 de Euro·. lnforma\11 suplimentare se pat 
afla la: C.C.J.T. Tlmlfoara la tel: 0511· 21!1173. 

CJ.C. 

asigurări 
5%). Un tolal~48%. 

Din venitul de 1.000.000 brut, 
salanatul primeşte In mana 750.000-
800.000, diferenţa fiind Impozitul for· 
mat din: şomaj. pensie, sâniltale. 
Dacă facem un calCul, vedem că din 
cei 1.480.000 lei, 750.000 pnme'IIO 
salarialul, iar 730.000 statul, deci cam 
jumate-jumate. lntrepnnzâlorul, ca sa 
plătească un salariu, de tap! trebole sa 
onoreze doua salarii - unul anglljatulul 
şi ceiAian sls1ulul. Este ca şi cum al 
avea doi angajajl. Dar <;e face -·-· 11 
angajat (staM) l)llfiiN beno pe tan1 TI 
pri~e? . . 

.In lipsa unul sprijin minim şlln 
premn\8 unor impozite, taxe aberante. 
to( mai multe firme au renunţa! la 

. liiQIMiatea pe canf au IIIIUI,o, fi:ll!lli 
Sillariaji Tngroşand rândurile celor cere 
o duc de pe o zi pe alta. 

Cei eera şi-au asumat respon
sabilitatea de a guverna, ar trebui sltil 
puna nu numai prolllema cum lranş.. 
fonnă ceea ce nu "rl'leege" In OIMI ce 
"rl'leege. (proces numit Jllll!rUdurare"}, 
ci şi ce trebole 1t1cut ce acea pătunl de 
lnfn>prinzatori mici şi mijlocii. care s-a 
aeat dupa 1990, aa se poată deZvofla 
(proces care s-ar putea numi .strvc
turarej. O dezvoltare atAI !n sensul 
aeşteni economice a~ 
exlstenţi, că! şlln cel al aparfllel altol'a, 
prin crearei! de condl\ll normale pentru 
a pomi şi oonUnua cinstit o afacere. 

Dlltc:l ALEXANDRESCU 
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Pagtna8- ADEVĂRVL .PROGRAME TV 

SÂMBĂ T Ă;-.~J-NOfeMBRIE 1999 
TVR1 

7,00 Ştililo do sambtta 
osta- rei. 
7,30 Omul de nlcllofl
ep. 7 
8,2o POYefll de edolmn 
copiii 
9,10 Desene animate 
10,00 Acum poţi afla -
Fenomene paranormale 
10,30 va place !llmul? 
11,00 Ali-mania 
12,00 Garantat 100% 
12.45 Muzica da cepo al 
line 
13,30 Lumea .. noi 
14,00 Alea Marine! 
16,10 Handbal feminin: 
Romlnla·Croaţla, In 
direct . 
16,50 Alea ... Malinel 
17,15 Teleenclclopadla 
18,00 Mare achlmbl· 
toare-ep. 7 
19,00 Pa- potrivlti 
• cu Tanla Budl • emla. 

---19,30 Carol fi compa-
nill·s. 
20,00- Jurnal • Sport • 
Metao . 

20,30 Surprize, surp!tze 
22,30 Dr. Qulnn -ep. 7 
23,20Jumal 
23,25 SAptjmlna apCt· 
tivi 
23,:i!l In bltala Pllflll
thriller SUA, 1987 

TVRz 
7,00 Festivalul do jazz do 
la Nisa- rei. 
8,00 Desene animata 
8,30 Logondolo vii ale 
marilor - doc. 
9,00 Osla lumii 
9,30 Pas cu pas 
10,30 Clrof8ril- s. 
11,15 VldO<H:IIpuri 
11,35 Dosano animate 
12,00 TV Timişoara 
13,30 R-le mlrtJ •lp. 
2 
14,30AIIas 
15,00 Ednh Plai· doc. . 
18,00 Obsesia - ep .. 84 
18,45 S.nta Barbare ·lp. 
1028 
17,30 Studioul tJagareJor 
18,05. VIaţa sllbatlca din 
Panama. Dac. National 
Geographlc 
19,25 Umor la vedera 
20,25 Clepaklra cu Imagini 
20.45 Din albumul color 
mal frumoase maladii 
21,10 Teatrul Naţional do 
Televiziune prezinta: 
.Sinuclgaşul" do Nlkolal 
Erdman. Cu: Horaţl14 
MAIAelo, Toodora Maraş, 
Valentin Toodoalu, Stellan 
Nlslor 
23,40 Nocluma. Muzica .. 
natura 
23,50 Panoramic Jazz, cu 
Florian Lungu 
0,30 TV Mesager 

PROTV 
-7,00 Batttete<:h • ultimul ep, 
7,20 Biroul de detectare a 
extraterettritor- ep. 12 
7,40 Regele Arthur- ep. 18 
8,00 Conan Aventurlerul - d. 
a. 
8,30Tom'IIJeny-d. a. 
9,00 Tlnlrul Hercule .. ep. 
6, 7 
10,00 Lola fl Clari<· ep, 48 
11,00 Promotor 
11,30 Magazin do tehnologia 
lnlonnaţiei 
12.00 ProlesJunM mea, cu~ 
tura-talkshao.Y 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pa zi 

3,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tii - ep. 95 • 
Dhanna 91 Gntg - op. 18 • 
Clubul condamna'lor - ep. 
11 • Buffy, spaima vamplr
llor - op. 54 • Foto do bani 
gata-ep. 33 
17,00 Profashlon 
17,30 Supar Blngo ·LIYo 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Vacanţa maro la Pro 
TV 
21,00'Cor---· 
SUA, 1994 
22,45 Ştlrilo Pro TV 
23,00 oz . lnchl..,.,.. -
-i-ep.11 
0,00 Culori • acţiune, SUA, 
198& 
1,30 -cu bucluc • ep. 
17 
2,00 Promolor- 1111. 
2,30 Clne-l fe1ul- op. 189 
3,00 S1rizlle crlmol- ep. 7 
5,30 Suflet do lemolo • ep. 
48,49 

llADIO PRO fM (9J,1 MHz) 
1,00 • 7,00 MUZICĂ: 7,00 • 10,00 
DIMINEAŢĂ DE WEEKEND - cu Flovius 
Etnlcon: 10,00 • 11,00 C1N~-VERrrE - "'! 
Ada Rosetti şi AUgustin Sbinţă; 11,00 -
14,00 ChoFACJ IN WEEKEND - cu Vaii 
Bărbulescu; 14,00 • 16,00 TOP 30 AIR· 
PLAY PRO FM- cu Cristi Schnobll; 18,00 • 
17,00 PRO FM GREA TEST HITS. cu 
Marius Vlnlllă (1111.); 17,00 ·19,00 PRO FM 
PARTY LINE - cu Vlad Craloveanu: 18,00 
- 20,00 PRO FM EXPLORER • cu Niki 
Stanciu (rai.); 20,00 • 2,00 HOT PAR'TY · 
r.IX - cu OJ Mike 

..... 

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe - s. 
5,30 Reru:o '1 Adriana • 
rei. 
6,45 Dragoste ti 'pu· 
tera· rei. 
7,15 Acasă la bunica • 
rei. 
7,30 Căsuţa ~tilor • 
rei. 
8,15 Rosallnda • rei. . 
9,00 Inger sălbatic • rei. 
10,00 Luz Clarite ·rei. 
10,45 Angola· rei. 
11,40 Nimic penonal • 
rei. 
12,15 Cleptomanul de 
pe strada Hickory - rei. 
14,20 VIaţa noastră· s. 
15,05 Cartea cărţilor· d. 
a. 
16,00 Ultima reprizl • 
acţiune, SUA, 1993 
17,30 Motown Live 1999 
18,00 Micuţele doamne 
- s. 
19,00 Floare de aur- s. 
• Vremea de acasă 
20,00 Coiumbo fi 
moartea unei vedete 
rock - P'9liţist/thriller, 
SUA 1991 
21,45 DantelA • dramă, 
SUA, 1984 • pertea a IV· 
a 
23,30 Motown Live 1999 

DUMINICAf'"-1'4..,01E~BRIE· 1999 
TVR1 

7,00 Ceasul deştep
tălor 
8,00 Universul cre-
dinţei • 
9,00 Desene animate 
9,30 Klki Rlkl Mikl • 
magazin pentru copil 
l1,00 V1aţa satului 
12,30 Tezaur folclorle 
'13,30 De luni până 
duminică 
14,1 O Handbal femi
nin: · RomAnia· 

. Macedonia . 
16,00 Lumea bir· 
baţllor. s. -,, 
16,25 Auto Club · 
17,00 Btankt~na .. • 
a. ' . .. 
17,50 Spectacolul 
lumii 
18,20 Trupe de şoc 
18,55 TragerUe Lato 
Special •· . 
19,00 Perechea po
trlvilil 
19,30 21 cu Ştefan 
Banlcă Jr. 
20,00 Jurnal• Metao 
20,25 Duminica spor· 
tivă 
20,50 Zodia VIP 
'21,50 Jack - come
die, SUA. 1996 . 
23,40Jumal 
23,45 Pe faţ6 
0,45 Pariul Trio 

TVRZ 
7,00 Viaţa sălbatică din 
Panama • rei. 
8,00 Desene animate. 
8,30 Legendele vii ale 
marilor- doc. 
9,00 Orizont spiritual 
9,30 Documontia cultu
rale 

'1 0,15 Videocllpuri 
10,30 Ci ..... ril· s. 
11,15·Arca lui Noe/ 
11,45TVR~' 
13,30 Tip-top, min~top 
14,30 Mapemond 
15,00 Roadele mlrll • 
s. 
16,00 ~la. s .. 
16,45 s- BerRnli • 
s. 
17,30 In pas cu voi 
18,30 Timpul trecut; 
Alan\8 w. mafia 
19,20 Retrospectll!a 
premulor APTR, 1993 

. 20,25- Integrale: 
Telephone 

21,05 Cu slnsie - . 
acţiune, Germania, 
.1987 
22,55 Spor1mania 
23,25 Doar haz 
0,25 TVM • Mpsager 

. PROTV 
7,00 Cartea Vlrtu~Jor- d.a. 
7,20 Biroul de detectllr. a 
oxlra1er8ftrilor- d.a. 
7,40 Regele Arthur- d.a .. 
8,00 Conan Avonturtorul • 
d.a. 
8,30 Tom fi Jony -d.a. 
9,00 Supar Abraeadabra 
9,30 L- ti- ep. 17 
11,00 o-..-. doc 
12,00 l'lt>fe\ll doapre tracut. 
lalkshow 
12,55 ~ Pro TV ·Un olt-
fel do jurnal • 
13,25 o pmpozlţlo pe zi· 1'111-
roopoctiva siptămlni 
13,30 To uiţi ,1 cl,tlgtl • 
Ex1ragereo c»rţ11 ~ .Te 
ui\1'11 ca,tigo" 
13,35 Ca .. vede ; .. ;,_;•' 
13,50 Preţul coroct 
14,20 Chestiunea zilei •.1'111-
roopoctiva sipblmlnll 
15,00 Rlofiţatul· . .,..,_, 
SUA, 1982, 
16,45 Echipa.-
17,00 Bawrty Hfh 90210 -
s. 
18,00 Te ulii 'li....,_ ... _,,,: 
19,30 Ş11nte Pro TV 
20,00 Cupldon- ep. 11 
21,00 Anna Karenlna • 
dr.>gosloldraml, SUA, 1987 · 
23,00 ProcesuJ etapei 
1,00 Fotbal: ~zln Liga 
Campionilor 
2,00 Amor cu bucluc ... 
2,30 Cine-I teful? • s. 
3,00 Strizlle crlmol- s. 
4,00 Cupldon - 1111.· 
4,45 Bevoriy H•, 1111. 
5,30 Suflet do femeie· s. 

lADlo PRO FIII (9J,1 MHz) 
2,00 • 7,00 MUZICĂ: 7,00 • 10,00 MIC 
DEJUN LA PAT· cu Mihai Gurei; 10,00 
• 11,00 AUTOSHOW - cu Nicki Stanciu 
si Dan Vardie; 11,00- 14,00 CHE FACI 
fN WEEKENO - cu Vaii Bărbulescu; 
14,00 • 17,00 HEAT PRO FM • ct.1 Cristi 
Schncbli; 17.00 - '19,00 MARIUS, 
GEORGE -ŞI CELE 40 DE HJTURJ - cu 
Marius Vintllă 'i George Vîntilă; 19,00 .. 

. ~,44. P.J.tO FM LOVE LINE - cu Vlad 
Crniovearîu; 21,H· --".22,00 I)EEP 
BEATS ·cu OJ Slick; 22,0-o' • 24,00 
GAIŢELE DE LA IIIEZ1JL NOPTU- cu 
Voorel Galll 

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Dantelă • dramă, 
SUA,1984 
7,30 Căsuţa pove~ • 
rei. 
8,00 Floare de aur- ref. 
9,00 Inger silbatlc • 
razumatul sllptămanll 
10,00 Mlcuţele doamne -
rei. 
11,00 Acasă la Ducu 
Bertzi cu Ruxandra 
SAraru 
11,30 Doctorul casei 
12.00 Jackle Colllns • 
Hollywood 
12,30 Columbo fi 
moartea unei vedete 
rvck- ref. 
14,15 \IJa!a noaalri • s. 
15,00 Cartea cărţilor- d.a. 
16,00 Dulcele gust al 
pesiunll • f. AngilaiSUA. 
1988 
• Matown u,;" 1999 
• Vremea de acasă 
18,00 Mlcuţele doamne· 
s. . 
19,00 Floanl de-. a: 
• Vremea de acasa 
20.oo Acasa 1a ro1n1n1 • 
muzică populara 
• vremea de avasA · 
21,30 Umbre in soare -
acţiune, Anglia 1988 • 
partea a Il-a 
23,30 Motown Uve'1999 

ANTENA• 
7,00 Odiseea americană
doc. 
8,00 Fir lnlins 
8,30 Desene animate 
9,00 Socolulfomeilor- dac. 
10,00 Casa de-
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Expreaa cu 
Slellan Tănaoe 
12,59 Oeconnlum • 
13,00 Cu Ţopeocu de la A la 
lnlnlt 
13,30 Fotbal: F._C. Argof • 
Glorla Blatrlţa. In chel 
17,50 Fashlon Club 
18,00 DragoatH lnvlnge -
ep.31 
18,59 Oeconnlum 
19,00~ 
20,00 Fotbal: F. C. Stoaua • 
F. c. Extenalv Cn~lova, tn 
<lr9ct 
21,59 Oeconnlum 
22.00~· 
22,30 Nopţi IIIM • drainA, 
SUA, 1985 
0,30 Revoluţii pe minut • 
'*"'""!,SUA, 1970 
2,00 Printr. atrllnl • draml, 

,SUA. 1989 

TELE7ABC 
8,00 Ştiri 
8,10 Dintre iluta de zlora 
• 1111. . 
9,00 Ţara splrldufllor 
10,00 Tateshopping 
10,10 In justi~e- 1111. 
11,00 Aventuri In aorllbor 
11,30 Lumea In clipa 
2000-1111. 
13.00 Ştudloul Tudor 
Vomicu 
17,00 Calobrltato,- ep. 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copil 
11,30 Poveşti pascaieşti 
11,30 Sport Magazin 
13,00 Motor 
13,30 Apel do urgenţA • 
rei. 
14,00 Real Tv- 1111. 
14,30 Dosarele Y • 1111. 
15.30 Camera ascunsa 
18,00 Comisarul Rex • 
s. 
17,00 Celebri fi boslall· 
ep. 187 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,30 CHp Ali 
18,35. Popular 
Divertisment 
21 ,oo Pirateria • drama, 
SUA,1990 
22,45 Clip Ali - 1111. 
22,50 Focus + 
23,00 Show-ul de ncapte 
1,00 Famnla von Trapp 
-drama 

128 
18,00 Rendez-vous la 
Tele 7 - emisiune de 
divertisment cu muzica •1 
voie buni 
19,00 Globotrottor • cu 
Cristi Dumltrache 
20,00 Talojumal 
20,45 Dragoste dupl 
gratii - drama, SUA, 
1981 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

RADIOSEBI' 
8,00 Fascinaţia muzicii; 7,00 Weekend 
matinal; 8,00 Floarea din grădini -
topul muzicii populare; 9,00 La sfl'l~ da 
alptlmlni; 11,00 Top 21; 13,00 
Clubul adoJeacenţllor; 15,00 Aatlzl te 
airbitorim - muzica populară şi dedlco~l 
muzicale; 16,00 Rock da Houoe; 17,00 
Top RomAnia; 19,00 La mulţi anii • 
dedlcaţll muzicala; 20,00 Simbiti 
ImpreunA; 21,00 Şueta cu Magi - lalk 
show; 23,00 Latlno partyi 0,00 Dlaco 
DanC:e 21; 3,00 Weekend nocturn 

ANTENA1 
8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animate 
9,59 Decennlum 
10,45 Aventurffelui Slnbad 
11,00 Buni prieteni 
12,15 Cllitorlo de 
plilcaro fi Patrula do 
noapte • comedie, SUA, 
1929 
13,00 Duminica rn famUie 
14,00 Fotbal: Unlv. 
Craiova· Rapid, In direct 
18,00 Dragostea Invinga 
• ep. 21 
18,59 Doconnlurri . ' 
19,00 Obsorvator . 
19,50 TeleEwoblngo ah<lW 
22,30 Meciul Meclurilor cu 
Adrian Paunoscu 
0,30 O tansl pentru 
fiecare 
3,30 Roata de ..Zervl • 
rei. 
4,00 Casa de piatră. rol. 
4,30 Odlseu americani • 
rei. 
5,30 Oocumenbir 
6,00 Crednţa ... viaţa -rei. 

TELE7ABC 
B,OOŞtii 
8,10 Tolol;oh'loppilopplngog 
8,20Ţ .. _...,.. ..... 
9.30~-NL 
10,30 Ccd<bol Don-b> ..... 
12,00 III rna1 aduCiJIIlllnte, 
Ooaomil? . 
13,00 Ch Lr1U a ver-. 
15,45Dnm>i""*"-
18,1SCUJa...- . 
17,00F"'10_... 
18,00 Pc:lrtreU tn.i crist 
18,55P..UTrlo 
19,00 llh:alo de - 2000 -

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru copii 
12,00 VacanţA 1 la f'otri!o<
reţete cuNnare cu Petrifor 
TAneso . 
12,30 T~ • orriokJno fol
dorlcă . 

13,00 Pod la minut- s. 
13,30 Chlc • emisiune 
dospn>modă 
14,00 Cinomagia 
14,30 Dulce • tilhlrvl · .. 
comedie/dragoste, SUA 
1989 
18,00 Detectivi do olltl-8. 
17,00 ~fi bogajl· •. 
18,00 Focus • Sport • 
Motoo 
18,30CipArt 
18,35 Pantofi de lux • 
.,..,_,SUA/Franţa 

20,00 Comandantul~· 
pluton- rtzboi, 'SUA 19118 
22,15CipAii·1111. 
22,20 Focus Plus 
22,45 Revista Jlf'ISO). , 
23,00 Nadlno Show- rol. 
0,00 Spori Magazin - 1111. , 
1,30 Clnomagla - 1111: 
2,00 Focus- rai._ 

dac. 
20,00T~ 
20,30 Doan-.orW . 
21,001Ji-h_do_ 
21,35 PaU Toto 
;11,40U.. 
21,45 Planuri crtmln• .. -
......SUA. 1987 ' 
23,15- J..iOa 
0,00 Şlit . . . 

0,30 llnm>l-...-..a.t• 
1,00 Ora t.nJ a verit - rel 
3,30T~ -rol. 
4,00 F<>ţadeslfn.l.j- rol. 

RADIOSEBIŞ 
8,00 Fascinaţia muzicii; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 VIaţa splrltu· 
ală; 9,00 Cafeneaua dumlnlcali; 
t1,0C RAsul secolului; 12~00 Fotoliul 
de duminică • lalk.--show; 14,00 
Sămânţa ldevi-rului; 1•.30 
Crizanteme de aur; 15,00 Aetizi te 
sărbătorim - muzică populară şi dedi· 
catii muzicale; 18,00 Cutia Pandorel; 
19:00 La mulţi anii • dedicaţii muzi
cale; 21,00 Şueta cu Magi · talk 
show; 23,00 Racltalul vodotelor; 0,00 
Insomnii; 2,00 Nocturnă muzJcali, 

.·• '· 

Sâmbătă, 13 noiembrie 1999 

TVARAD 
7,00 Odiseea ameri· 
cană - doc., ep. 13, 
1.4 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Politica fără 
preiudecăţi - rei. 
10,00 Casa de piatră 
10,30 Roata de re
zervă 
11,00 Orient Expres , 
talk-show 
12,59 Decennium 
13,00 Cu Ţopescu de 
la A la infinit 
17,50 Fashlon Club 
cu Doina Levintza 
18,00 Un cantec de 
pe uliţa noastră 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune d!! 
tradiţii şi folclor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
In continuare program 
identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Desene animata 
11,00 Dragi, am. 
miCfOral copiii - s. 
11,45 Squanto: 
Povestea unul 
rizbolnlc • acţiune, 
SUA,1997 . 
13,30 Glorie fi onoare· 
dramă, SUA. 1997 
15,15 Dragi con
cetiţanl - comedie, 
SUA, 1996 
17,00 Doua zile In Los 
Angeletl - acţiune SUA, 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,15 Freos1yto 
10,30 Romanian Top 100 
12,30 File de poveste: 
.3REI SUD EST - 3REI 
suDesr 
13,00 Hlgh ·Actlon 

TVARAD 
7,00 Secolul XX • doc. 

8,00 Ştiri TVA· rei. 
8,30 Emisiune de 

tradiţii şi foldor. rei. 
9,30 Anunţuri 
9,40 Divertisment ~;, 

10,00 Godzilla • d. a. 

10,15 Av_!lnturile lui 

Simbad-s. 
11,30 Buni prieteni 

12,15 Stan şi Bran 
:,12,50 Decennium 

13,00 Duminica In .fa-

milie . ' "'' 
• 14,00 Fotbal In direct 

Universitatea Craiova-

Rapid :-.-"{'" 
18,00 ObservatDr 
·18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA . : 
19,00 Observator 

In continuare program 

identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Dragă !lln 
mic,orat copiii • . 
s, 
10,45 Şantaj -

thriller, SUA, Î 995 

12,30 Pericol Imi· 

n!lnt • thriller, 

SUA,1994 

14,45 Meciul se

colului - comedie, 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
11,00 Cybemat , 
11,30 Atomic Cale. rol. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londtel • 
rol. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lntorsat Muslc 
9,30 Un joc pentru o 
maro ofarti - film, rei. 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Enclclopodla ca
nini 
12,30 O vacanţA de 
noul1at -film 
14,00 Impact- rei. 
15,30 Lumea animalelor 
sAlbatice 
18,00 Cural perlcu
Joasi-!llm 
17,30 Bumerang 
18,00 ·Aventurile 1ul 
Hucklebery Finn · 
18,25 Haideţi sa ne 
jucAm! 
18,35 Micile lecţii ale vieţii 
18.45 Ştirile lntersat . 
19,20 Neon Rldor- s. 
20,05 Mimica, detactiv 
particular • s. 
20,30 Muzica şi ftlm cu 
Alecu Chlrlţli 

----~' 

22,00 Dansatoarele de 
atriptease -film 
23,30 Ştirile lntarsat 
0,00 Erotica 
0.40 Inchiderea progra· 
muiui 

1996 
18,45 Noul luni· oome
die SUA, 1995 
20,30 Alian: Renat· 
tarea - SF SUA. 1997 
22,45 Mlchaol • come
die SUA, 1996 
0,30 Turbulenţe - thriller 
SUA,1996 
2,15 Operaţiunea Dalta 
'-acţiune, SUA, 1997 
4,00 Box: Evander 
Holyfield vs. Lennox 
Lewls 

Adrenalin 
13,30 Cinematcmlc - 1111. 
14,00 K Lumea cu Mlchelle 
16,00 Selector 
18,30 Atomlx cu Oona- 1111. 
21,30 Fobro - party rnuslc 
22,30 1/ib<aţli 
23,30 Klub Bizzar 
0,30 Insomnia 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Musle 
9,30 Cursă perlcu· 
loasă- film 
11,00 Ştirile lntersat · 

·11,30 Cerul dlntra noi 
• s. 
12,00 Muzică populară 
14,00 Muzică şi film cu 
Alecu Chirită 

.-;.' 

··.:..: 

15,30 Thecidore ~. . ; ,,;::; 
film 
17,00 lntersat Sport · ~ ·.-·t. 
Show ' , -... •. : · 
18,00 Kelly ;f.·.- ·• 
18,25 Pantera raz :P:., .,~.,. · 
a. 
18,35 Desene animata 
18.45 Ştirile lntersat . 
19,20 Aceasta eate 
marea -film 
21,00 Eurocops • s:·' · · 
22,00 Drumul apre 
Infam ·film 
23,30 Ştirile lntersat · . 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea piO
gramului 

SUA, 1996 

.18,15 Picasso, 

artist '' demon -
dramă, SUA, 1996 

18,15 , Pact cu 

diavolul - dramă, 

SUA, 1997 

20,30 ·şuu c11-i 

făcut astă-vară ~ 

thriller, SUA,-199_7 

22,15 Box 

13,30 Hal Hui 
14,00 Jnterat!tlv . 

~6.00~ 
18,30 AtomiX cu Dlnu 
21,30 <1>ncort- ARAS: 
22,30 Album show 
23,30~ 

fi", 
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ASEARĂ LOTUL DE BASCHET FEMININ AL ROMÂNIEI S·A REUNIT LA ARAD 
După şapte ani, baschetul feminin roma

nesc poate scoate, din nou, capul in Europa, 
lncepănd de aseară, cand lotul antrenat de. 
George Mandache şi Magda Jerebie ~;:<~ reunit 
la hotelul .Central" din Arad, este demarata 
campania de calificare la Campionatul 
European de baschet, care se va destaşura in 
anul 2001. Aşadar, rand pe rand au sosit 
Cristina Ciocan, Anca Stoenescu, Andra 
Mandache, Anca Nlţulescu, Carmen Nastor, 
Qistina Matei şi Florentina Pllşcatau. Acestea, 
impreuna cu cel doi antrenori, HU Imbarcat, la 
ora 18,00, In doua taxiuri şi o Dacie, condusa de 
Anca Niţulescu, destina(ia fiind bazinul de Inot 
.Delllnul", acolo unde '"' făcut baie şi sauna. La 
ora 20,30 au apărut şi baschelbalistele de pe 
Someş. Bianca Vescan şllldlko Vass. Astazi se 
va alătura lotului rapldista l.arisa Serghel, Iar 
Laura Niţulescu vine marţi Tn cantonament. 
Dantela Colceag şi Monica Broşovsky ajung de
abia pe data de 18, fiind angrenate in meduri 
din campionatele unde evoluează, Croaţia, 
respectiv Ungaria. Deci, .13 pentru Infern", cu 
speclllca(ia că Serghel este accidentată şi sunt 
puţine şanse pentru a fi recuperată, 

.Cea mal tanără componentă a lotului, 
Qistina Ciocan, '"' ferit de presă .ca dracu' de 
tamale", lnsă avand In vedere varsta fragedă, 
este de Tnţeles atitudinea et 

Meciurile cu Germania (24 noiembrie • la 
Arad), Danemarca (27 noiembrie • la 
Copenhaga) şi Lltuanla (2 decembrie - la 
Vdnius) sunt foarte importanta pentru arădaanul 

George Mandache, acesta fiind la prima p!rilr
manţă de răsunet din cariera de antrenor. Nu 
ştim, deocamdata, căt de lmporianta e pentru 
.-rau· o eventuala calificare la .europene". 

Bineinţeles, la hotelul .Central" fetele au fost 
aşaptate de .talicul" baschetului feminin roma
nesc, chiar şlla nivelul primei reprezentative, 
Steian Văduve - managerul de la B. C. ICIM. 8 
a promis ca In tot acest stagiu va fi aproape de 
fete, pentru a nu le Upsi ceva. 

Cheltuielile vor fi suporiate, In cantooament 
şi pentru meciul cu Germania, de către finna 
aradeana ICIM. Totul se tnvarte tn jurul a 50-70 
de milioane de tel. 

De eid se pleacă. SA vedem cum se conti-
nuă şi apoi se termină. LEO SFÂRA 

George Mandache- antrenor principal, Romtnla: .vom Incerca să caştigăm toate cele trei 
meciuri. Cel mai greu mi se pare primul joc cu Germania, căc:i aceasta reprezintă o formaţie cu talie, 
robustă, puternică sub coş, fiind medaliată w bronz laC. E. din 1997. Despre Llb.Jania este suficient 
să spun ca este campioana europeană. Nu ştiu aproape nimic, Tn schimb, despre Danemarca. Din 
păcate, nu cred ca vom conta pe Serghei, care, bolnavă fiind, nu s-a antrenat de trei săptamlnt" 

. Carmen Nastor: "Germani~ are o selecţionată destul de bunA: bAnuiesc ca ne aşteapta o con
fruntare grea. Nădăjduiesc să trecem cu brio de acest examen. Dacă ne vom mobiliza, dacă vom fi 
un~e şi vom ajunge la nivelul atins la turneul din Bulgaria, nu cred ca nu vom Tnvinge, Mi-aş dori ca 
publicul să fie alături de noi." . 

Andra Mandache: .Nu ştiu·cum ne vom descurca In faţa nemţoalcelor. P- de pregAtire a 
meciului este cam scurta, fnsă eu spedn succes {Şi} w sprijinul publlwlul arAdean." 

Florentlna Pitcălliu: .In condiţii normale lntalnirea cu Germa~la nu va fi uşoenl Am llicredere 
tnlufl In fete şi consider ca ne vom putee Impune pe tabelă". ' A consemnat 

fiD~Ifln "illt'fiiO 

s?~$§ .. 1,1 ~ 

ADEVĂRUL - Pagtna9 

Baschet masculin 
Sueees de prestigiu 
pentru "petrolifti" 

lllfl"ii!l ...... ~ 

i 1 

lui Soced Bucureşti, obţlnutA 
ochii propriUor suporteri, baschet
balişlii arădenl de la West Petrom 
eu reuşit ieri dimineaţă, in 
Capitala, un nou succes de pres
tigiu. Echipa pregătita de Dragan 
Petricevicl şi Adrian Budurean a 
furnizat o mare surpriză, 
lnvlngănd pe Dlnamo Bucureşti, 
In chiar .barlogul" el, in cadrul 
etapei a 18-a din grupa valorică 
Hl. 

Puţini credeau In şansa 
.petroliştilor" an!deni şi după cum 
au decurs ostilităţile in prima 
reprizA surpriza nu se contura. 
BucureştenH, cu sărbli Marcovld şi 
Slmld In mare formA, au condus 
In permanenţă, dar niciodata la 
mal mulf de zece puncte dife
renţă. La pauzli, Dlnamo conduoe 
cu 37-29. 

Cu o epărare agresivă om la 
om pe tol terenul, băleJii rqtr1 işi 
surprind adversarii, in debutul 
reprizei seeunde, care dau semne 
de oboseală. Pe acest fond, ară
denii interceptează molte mlngi, 
iar pe aJnlraatac Szijarto 

i 1 
Bubanja lupta sub cele 
două panouri, iar Marlanovlcl 
Inscrie 8)<8CI atunci cănd aveam 
mal mare nevoie de puncte. 

In mln, 38, la scorul de 58-62, 
sarbul Marcovicj ratează .două" 
libere, Iar in faza următoare, lfl1m 
reuşaşle un coş spectaculos de 
trei puncte, prin care West 
Petromul se desprinde in căştigă
toare. Scor final: Dinamo-West 
Petrom 62-70 şi bucurie 8I10riM 
In delegaţia noastră. 

Băieţii de la West Patrom 
merita felicitări pentru acest rezu~ 
tel, care surprinda pe toţi spe· 
clatlştll din baschelut romaneec. 

Marcatori 
Dlnamo: MarccMcl 25, SlmiCI 

15 (1x3), Vergu 5, Halsler 5, 
Mircea 4, Caraiani 4, Allanal 2, 
lvanov 2. West Petrom: Bubanja 
21 (1x3), Vereş 15 (1x3), 
Meriarovicl12, APostol 9, Szijarto 
7, lfrlm 5 (1x3), Spătar 1. 

Au arbitrat: G, Ronceanu 
(Bucureşb) şi ... Grlgoraş (Buzău). 

DAniEL SC~IDOn EMERIC lENEI A FOST NUMIT ANTRENOR 
PRINCIPAL AL ECHIPEI NATIONALE DIVIZIA A- URSUS Rezultatele etapei ' . ' 

. -:'-·· 

-

@ Membrii Comitetului 
Executiv al Federa(ial Romane 
de Fotbal au validat, vineri, cu 

· unanimitate de voturi, pro
punerea preşedintelui FRF, Mircea 
Sandu, ca antrenorul Emeric lenei să~ 
inlocuiasca pe Victor Piţurcă la condu
cerea tehnica a echipei naţionale a 
Romaniei. 

lenei va Prelua conducerea echipei 
na~onale de la inceputul anului viitor, 
membrii Comitetului Executiv fiind de 

· acord ca el să-şi continue activitatea la 
Steaua pina pe s decembrie, data 
la care echipa militară va disputa 
menşa secundă a III al 
Cupei UEFA, cu fn.omottt• 
Slavia Praga. Emeric 1 
va semna un contract 
Federaţia Romana· 
Fotbal pină in luna Iulie 
anului 2002, după Inche
Ierea Cupei Mondiale din 

Emeric lenei S'a născut pe 28 martie 
1937, la Atad. A Inceput să joace folbal 
la virsta de 9 ani, fiind legitimat la echipa 
IT Arad. in anul 1956 s-a transferat la 
CCA (actuala Steaua Bucureşti), unde a 
jucat pînă In anul 1969. Cu Steaua a 
ciştigat de trei ori campionatul, eifi~lle 
59160, 60161 şl67/88 şi de patru ori Cupa 
Romaniei, edi~ile 61162, 65166, 66167 ş1 
68/69. Intre anii 1969 şi 1971, a evoluat 
in Turcia, la echipa Kayserispor. A Imbra
cat de 12 ori tricoul primei raprezentatfve. 

lenei a debutat ca antrenor, In 
anul1971, la Centrul de copii şi 

i al dubulul Steaua. In 
anului 1975, lenei a 

antrenor principal 
de senlorl·a 

Coreea de Sud ti Japonia. mal antre-
P<eşedlntele FC Bihor 

Sandu a declarat că CS 

primul şi singurul dintre """"""'·"' In anul 
la funcţia de antrenor al eclhlpel~-" Steaua Bucureşti, 
Romaniei cu care a discutat joi In echipă cu care a clştigat Cupa 
jurul orei. 20.40. Sandu a precizat că Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, la 
alegerea lui lenei a fost motivată de per- SevHia. In acea ~ a mal ciŞtigat 
formanţele sale ca antrenor şi de re11aţ1a cu Steaua, două titluri nationale, In 
foarte bună pe care o are cu jucător1i sezoanete 84/85 şt 85188 şi o CupA a 
echipei naţk>nale. Romaniei, ediJia 84185. 

21'.00, pe 14 dintre membrii Comitetului preluat conducarea tehnică a 
Executiv despre discu~ile pe care le-a echipei naţionale a Romaniei, 

Sandu 1-a lnşUinţat, joi, dupA ora @ Din toamna anului 1988, a 

. puriat cu Emerlc lenei. Doi dintre membrU cu care a reuşR callf\carea la 
'"·· · . Cornltetutul Executiv nu se al!ll In ţan'l: CUpa Mondial4 din ltala, In anul1990, tr\o 

Marian Albu, trezorferul FRF;se al!ll In colorll reuşind atunci, pentru prima oan'l 
Belgia şi Olanda pentru a Inspecta posl- In Istoria fotbalului romanesc, sA 
bilele toc..! de cantonament ate.echlpel depăşească faza grupelOr •. 
Romaniei, Iar vlcepreşedintela FRF, Dan Dt..,a Cupa Mondlalli din Italia, lenei 
Petrescu, este observator din partea revine la Steaua, pe care o va mal antre-
UEFA la meciul Sco(ia- Anglia, care se naIn trei perioade, 1990-1991, 1993-
va clspula simbătă. 1994 (clştigă un nou titlul naţional) şi din 

lenei a afirmat că - o oi1oare să octombrie 1998 şi pină In prezent In 
revTnă după 10 ani la conducerea tehnică perioada 1991-1992, lenei a pregătit 
a echipei nayonate. "Aceasta"""*"- echiPa naţională a Ungariei. In sezonul 

",,"., . o incununare a carierei mele", a spus 199811997, lenei a antrenat echipa 
' ·11ou1 seleclioner. . Universitatea Carlova, din etapa a V!IHi 

PentrU poslul.da antrenor at echipei şi ptna ta sl!flltul turulul de campionat 
naţionale au mal candidat Mircea In perioada lanuarte'nolembrle 
Lucescu, Anghellordănescu, l.adlslau 1997, lenei a fost secretar de stat in 
Bo1oni şi Florin Halagian. . Ministerul Tineretului şi Sportului. De la 

In urma cu o săptămlna, Comitetul ln<:eputul anului 1998 ş1 plnă la sfirşitul 
Executiv a holllllt, cu 12 voturi "pentru" şi lunii octombrie 1998, el a indeplinit 
patru 1mpotrivă", inlocuirea lui Victor fun~a de director tehnic al Federaţiei 
P!Jurcă din lunc(ia de antrenor al echipei Romane de FotbaL Este maestru emerit 
naţionale. · al spoo1ului şi profesor de sport. 

--:-_ .,~,- ffOBnlTII IUJol~~trlls'rRIT~ ~-' • ,,,,d~,-~," ···'•••••-'«• < "" <<•.~•• ' ,,,,, • ''•• •• ·-'' 

• ·. Datorită situa~ei f1nandare precare 
In care se găseşte •• u· Arbema Arad 
(Divizia A, handbal masculin) nu a efec
tUat deplasarea la Bistriţa, pentru,meciul 
de campionat cu Comell din localitate. 
Nld prin cedaraa, wb formA de impru
mut. a jucăloritor Se<giu Hulan şi Erwin 
Gaspar nu s-au rezolvat problemele 

pecuniare, conducerea nereuşind să 

achite salariile comfl(lnenţilor loJului. Se 
pare că sltua1fa se va reglementa din 
sezonul viitor- in CSZijl!n care gruparea 
va rezista pănă atunci- exlstănd prom;. 
- din partea unei firme locale, 

fi. "· 

Iert, a avut loc uvertura etapei a XVII-a a Diviziei 
. A la fotbal, ultima a turuluL Astfel, la Constanţa s-au 
intâlnit două echipe avide de puncte, Farul şi F.C. 
Oneşti. Partida s-a incheiat cu victoria gazdelor, cu 

.scorul de 3-1 (1·1). Au marcat: Negru, Huza, 
Chlratcu, respectiv Sercălău. 

Restul etapei programează intâlnirile: Steaua
Extensiv; F.C. Argeş-Gloria; Astra'F.C. Braşov 
(sâmbătă, 13 noiembrie) şi .u· Craiova-Rapid; CSM 
Reşiţa-F.C. Naţional; Dinamo-Qţelul; Ceahlăui
Petrolul; FCM Bacău-Rocar (duminică, ·t4· noiem.~ 

... . D. TODUJ'fl 
brie). 

·. .... .;~<. 

/DIVIZIONAR~ "C" ARÂDENEVOUDZUL"~lftGÂ'rtf,ÎNl.ftMrfrAPV 
Caravana eşalonutui trei a fotbalului 

romanesc a ajuns la ultima rundta din turul 
acestei ed~ii de campionat. Trebuie să 
recunoaşJem, pentru dMzionarele .c· ară
dane aceasta prima parte a sezonului nu 
a fost una prea fastă. Dacă trei echipe se 
complac in mediocritatea de la mijlocul 
Ierarhiei seriei a IV-a, lntar Arad ţine 
strans in braţe .lanterna roşie", speranţele 
de a o ceda in grabă sunt aproape nule. 
Totuşi, In aceastli ultima etapă, echipele 
noastre vor să tragă un .loz" căştigător, 

·măcar, pentru a incheia cu dreptul, tund 
campionatului. . 

verajul. De partea cealaltă, mlnenl vin ai 
găndul.dacă Iese bine, dacă nu .. :, aC<j,SI 
pasiv de şase Ja adevAr", nesc:utlnd\H de 
emoţii in perspectiva returului. 

La V!adimirescu se disputA derby-ul 
suferinţei, pe care lriter Arad musai tre
buie sa-t căştige, pentru a Inei spera ... 
,tnteriştii" de la Petrila sunt şi ei cu un 
picior in gtoapă, semn că rezerva de căr
bune e pe sfllrşite in zonă. Elevi pregătiţi 
de Gavrilă Bin'lu sunt ~nJI că orice 
pas greş~ in propriul flef TI poate costa 
locul In divizie şi nu concep sa ru 001fnă. 
toate cela trei puncte puse In joc. . 

_un loc călduţ ~i cum alte Intenţii mal 
sârioase nu are gruparea prezidatA d_, 
Marinca, totul e, de cum vor băleJil. 

In flne, studenţii de la • Vasl!e Goldlf' 
au oaa mai' grea misiune la Reşiţa, acolo, 
de unde puţine echipe .s-au Intors cu 
puncte. Gruparea de pe BArzava stă la 

.cotiturA" '' a,teaptA cel mril mic paa 
greşti al .tamdemutur Tetecom Tin~ 
- Cetate Deva, pentru a mtcşora distanţa 
d1n clasament. Deşi pornesc cu ~ a 
doua, unillersltarll ~ .Siri capabili de 
8 furniza surpriza. 

,• .• 

Peclcanll de ia Wefil Petrom par a · 
avea o misiune destul de iejerA pe propriul 

. teren, in dauna minerilor din LupenL Chiar 
ş1 fără .vartut de lance", Dorel Toderaş, 
.petrotişlir an'ldeni vor să-şi refacă gota-

.Talefoniştii" an'ldoinl pot .mance• o 
pam buna la Uricani, dar esta doar dacă 
fotbaliştii antrenaţi de .Miţă" Ţartaa nu 
sunt deja cu gandut la vacanţă. Asta, 
deoarece, Tetecomul stă bine-mersi, pe 

Le dorim mult succes celor patru 

divfzlonare .C" arlldene, pentru o recolt6 ·"· 
da puncte cat mai mare. 

MOTORUL • "SEMLECANA" 
MACEA 2.0 (2.0) :\ ~,,:, 

Meci fără probleme pentru gazde, Ieri, in câdfut etapei a XIX
a, din DMzia D. Fotbaliştii de la .Motorul" au incheiat repede 
conturile cu cel de la .Semlecana" Macea, in chiar primul sfert de 
on'l. Nu mun fipsea ca partida să nu se dispute, oaspeţii prezen
tăndu-se la teren fănl echipament. Spre norocul spectatorilor, pe 
la ora 14,00 au apănri şi bicourile, iar .miuţa" avea .undă verde", 

Prea multe nu ar mai fi de spus, poate doar că .motorişlii" nu 
practica folbalul care ar trebui să n facă un lider de clasament, iar 
portarul vizitatorilor, Avram, a fost mai mun cu găndulla ziua de 
astazi, cănd este mtre. La pauză, Avram chiar i-a sugalal unui 
spectator - macean de origine - şi vinil rnAine (n. n. : astazi), cu 
un milion la nmtă. Halal! 

Golurile au fost marcate de Marian -·1n mi). 7 şi-Cuedarl - In 
min. 13. · ' · · · 

Motorul: Lerlc - Marian (!lordea), Pap, Madoş, Sucigan, A. 
Viz~iu, Negrilă (Cean), O. Trif, Toderaş, Cuedan (Corsenti), 
Buruiană (Anghel) . 

Macea: Avram • ROman (Slei), Vtdican, Covăsan, lltJin (Cr. 

'LEO SfÂRfl 

Tril), Scrob, Bedâ, Şlmăndan, Ţăucean (Sorescu), Leucea, 
Păşcuţ. , 

Au arbitrft b\nlt: O. Ha!egan ·la centru, "'.Ylda şUt ~ 
0 ·-~· , ' Ve • ,.,.. ' 

Observator A. J. F.: R. R.9!'8 n •, 

DA"IEL SCRIDO" 

CPL ARAD· F. C.INEU 1·1 l1·0l 
Stadion: CPL, teren: 

·denivelat, vreme: lnnoratli, 
rece. 

Spectatori: 50 
Au marcat: Brandals 

(mln.41)- O. Balaci (min. 61-
11 m) 

Formaţii: CPL: Bolţ
Pocei, Neacşu. Maghlci
Drida, Şule, Brandais, Bocşa 
(min. 78: Marttncsek), Suciu
C. Vizitiu, N"~· Antre
nor!: A. Lucaci şi t. Csordas. 

lneu: c. Feieş-Jurcă, . 
Foitean. Avram-S. Herman, 
Ursol (mln. 68: Şerban), 
Abru~an, S.Matel, Goldiş 
(min. 84: Niea) - D. Balaci 
(min. 89: r Bun), Clufu (min. 
56 Oprea). Antranorl: .t Sas 
Şi N. Pintilie 

Arbitri: E. Arse-.M:" 
Tode'rlci jr., · ~- Hărduţ. 
Obsetvator Nf: Ionuţ Leac 

La juniori: 2-1 
• Tradiţia a fost relnno-

·datA In GrAdlşte, CPL-lştil 
plerzănd, din nou, pe teren 
propriu puncte din zestrea 
agonisită in deplasări. A fost 
un joc echilibrat, aprig dlspu- • 
lat, in care fazele de poartă 
au fost extrem de rare e 
După ce a intors pe toata 
feţele apărarea ineuană, 
Brandais a inscris- un gol 
spectacuJos, cu un şut puter
nic sub transversală • Chiar 
dacA a arătat de şapte ori 
cartonaşut galben, brigada 
de arbitri nu a avut probleme 
in a conduoe un joc disputat 
in deplinA sportlvitate şi al 
cărui rezultat final este 
echitabil. • . 

SO~J~" BOGDAn 
< ... "• 

Intr-un alt joc disputat , 
la Seblf, cn,ana din locali
tale a invins cu 1-0 (gol 
Clmbrea) .echipa CrifUI 
Chlflneu Crif-
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anul 1997, structura !Opurilor muzi
cale de pe intreg mapamondul a fost pe.-. 
netrată de un remix. Este voba de .1'11 Be 
Mlssing You". O prelucrare a cunoscutului 
hit al formaţiei "Pollce" - .Every Breath 
Yo;>u Take". Acesta a fost momentul In 
care rapperul de culoare Puii Daddy s-a 
impus definitiv pe firmamentul show-blzz
ulul international. 

Puff Daddy - pe numele adevArat 
Sean Combs s-a născut. şi a copilării in 
Mount Vemon. In anul 1991, pe cand era· 
Inca student la Universitatea HaiWard, se 
angajează la Compania Andrew tiarell's 
Uptown Entertalnment. Aici Puffy se 
ocupă de promovarea mai multor artişti 
hip-hop şi R'n'B, cum ar fi Mary J. Blige, 
Notorious B. 1. G., Missy Elliot (care intre 
noi fie vorba are un nou .look" după dieta 
severă pe care a abordat-o}. In acelaşi an, 
Puf! Daddy devine directorul propriei case 
da producye .Bad Boy". 

Intreaga sa carierA muzicalA 
dovedeşte aflnitatea pe care Puf! Daddy o 
are pentru remixuri. Colaborarea sa cu 
Sting nu se rezumă doar la .1'11 Be Missing 
You", anul 1998 scotând la lumină un alt 
remlx după o celebra piesă a acestuia: 
Roxane. 

Promotion-ul care a precedat lansarea 
pe piaţă a megaproducţiei cinematografice 
.Godzilla" poartă semnătura Puf! Daddy. 
Este vorba de un alt remlx. De această 
dată .subiectul" este piesa .Kashmir", 

aparţinând forma~ei rock .Led Zeppelin", 
Remixul se numeşte .come With Me" şi · 
este, In fapt, o colaborare Intre solistul 
rapp şi cunoscutul chitarist Jimmy Page, 
membru al formatiei rock mai sus-amintite. 

In decursul carierei sale, Pulf a mai 

·\>;' • Slptlmlna trecută, Intr-un reportaj 
'difuzat la Euro-News, i-am putut vedea pe 
cal de la Sarmalele Reci. Pricina acestui 
Interviu au constituit-o talentul _fi textele 
pieselor celor 5 băieţi. Ei au fOst eletpi de 

colaborat cu o serie de artisti, dintre care îi 
putem aiTlinti pe TLC, Mariah Carey, Boyz 
11 Men, Mary J. Blige, NAS etc. 

In anul 1999 peisajul hip-hop este 
dominat din nou de Pulf Daddy. Single
urile • You Can Hale Me Now" - o colabo
rare cu NAS şi .Public Enemy 2000" sunt 
doar dou~ piese care s-au caţărat rapid pe 
primele pozi~i ale clasamentelor de spe
cialitate. 

Activitatea lui Puf! Daddy depăşeşte 
sfera show-bizzului,. rapperul american 
fiind preşedintele unei funda~i care a.re ca 
scop sustinerea bdlnavilor de SIDA. De 
asemenea, Puii este Implicat In 
numeroase a~unl de străngere de fonduri 
destinate lumii a treia, alături de alte 
vedete ca Bono (U2), Wycleef Jean (The 
Fugges), B. B. King sau David Bowie. · 

Viaţa particulară ni-l dezvăluie pe 
Sean Combs In Ipostaza de tătic al unui 
b~ieţel, preg~tindu-se totodată pentru 
căsătoria cu cantăreaţa Jennifer Lopez, 
care va avea loc la inceputul anului vlnor. 

Cu un look şi o atitudine personală, 
Puf! Daddy este in prezent unul dintre cei 
mai _celebri .şi mai bogaţi muzicieni din 
lume. · 

ŞTEFfltl TCIDOSE 

· Sâmbătă, 13 noiembrie 1999 · 

Mirela Gotlfof - născut la Gurafoonf fi este 
fn sodi• Ber•ee, ore inllilffmeo do 168 em~ 
• porUeipot 1• eoneursuri de frumu••F• fi fi 
....... prnfnte ......... 

- Ta rog să-mi spui in ca ,_.,.."..,... 
măsură crezi că ta definesc 
caracteristicile zodlel tale? 

- Berbecul fiind plasat sub 
tutela planetară a lui Marte, a 
carui lumină este roşcată, arză.. 
toare ca o flacara, principala le
gendă care n caracterizează este 
cea a Lănii de Aur şi a ar
gonau~lor: La fel ca toţi din zodia 
mea, imi place să flu spontană şi 
să-mi fac uşor prieteni. 

- Poţi să-mi spui citeva 
lucruri despre tine? 

- După ce am terminat 
şcoala generală, am plecat la 
Oradea. In acest oraş frumoa de 
pe Crlşul Repede, am absolvit 
liceul, după care am urmat la 
ARAD cursurile posUiceale 5anl
tare la Universitatea • Vasile 
Goldiş". in prezent fiind asistent 

. medical generalist. • 
- Al spus că ţi-a plACut si 

prezlnţl moda şi că al partici
pat la concursuri de "MISS". 

- Intr-adevăr la Oradea am 
fost aleasă MISS Liceul 
Economic şi' am prezentat de 
mai multe ori moda la Casa 
sindicatelor, pasiune pe care o 
am şi in prezent, deoarece 
urmăresc pe diferite canale de 
telavlziuhe prezentările de modă 

· şi evolu~a unor Top Mod~e cele-
bre. . 

-Ce alta pasiuni al? · 
· - Imi place sportul in general 

şi aerobicul in special, imi place 
să gătesc meniuri exotice, culo
rile preferate sunt roşu şi negru, 
şi imi place să ascult muzică, 
interpreta mea preferată fiind 

.• "~liP"!! ~DJ,I!Jl0• Citesc cu plăcere 

poezii de Mihai Eminescu, Iar 
romancierul preferat es1e Wvlu 
Rebreanu. · · · 

- lţt mulţumesc pentru 
Interviu şi sper că al ocazia ... 
de-acum Inainte să participi la 
prezentllrlle de modă. · 

.. , . MIRCEA SORitl 
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·- .. ~.- ·--- echipa Euro News pentru acest Interviu in 
urma reprezentaţiai in cadrul festlvalu]ul 
hEuropa • un ·patrimoniu comun" care a 
avut loc in septembrie la Bucuretptl. 
Caracterul toclal al textului Sarrnalelor. Reci 
a fost cont~lderat reprezentativ pentru tinerii 
romAni '1 de cAtre cel de la MCM, unde for· 
maţla romAni a acordat două Interviuri. 

e Sotto lnteso a debutat In urmA cu 3 · 
luni, lansindu·fl primul album, intitulat· 
nDinostea'', dupi ce primul extras, 
"Catarlnca", a prins la toate posturile Il• 
radio tpl TV din ţară, Ilustrat cu un clip la 
ATOMIC TV. PAnă acum toate bu.ne '1 fru· 
moase, la fel cum era '1 colaborarea celor 
doi membrii: "Subînţeles (Sotto lnteso), 
adiel Mlchalle şi Sfintu'. In urmă cu doul 
săptămâni, am avut surpriza să constat el 
Sflntu' impreunA cu un al treilea membru 
1,1 spuneau "Sotto lnteso". Ulterior am aflat 
el neînţelegerea dintre cel doi 1-a făcut pe 
Mlchelle sl-tpl alcltulascl o altă !rupi ... 
apunind adio proiectului sub care a debutat 
pe s<;ena muzicii hlp-hop romAne.U: ·sotto 

Aflat pe strada Mărăşeşti, sex-shopul 
"EROTICA" se adresează unei. game largi 
de public. 

Trebuie specificat lncă de la Inceput că 
magazinul EROTICA promoveazA acele prO
duse necesare unei vieţi sexuale normala. 
Pentru cei cu deficienţe de erecţie se gAsesc 
diferite produse care pot remedia aceste nea
junsuri: pompe de erec~e. diferite vitamine, 
proteze etc. 

E. F., 19 ani: .Aici pot să-mi formez o · · · '· · • 
educaţie sexuală solidă bazată pe principii 
învăţate la orele de dirigen~e." · ·' -~ c ·• 

. A.D., 27 ani: .Eu am vizitat magazinul mal 
mult din curiozitate, dar a fost interesant. O 

. să mal trec să cumpăr cateva lucruri. Preţurile ;!!!'' 
nu sunt aşa de mari..." . : ,:. . . !----~--~· .··· : ' 

EROTICA • SEX SHOP - unlcUr magazin 
de profil din judeţul Arad, DISCRET, cu per
sonal calificat şi cu o gamă cat mai largi Cle 

' ·'. 

··-· •• -.i~ 

. • e După o perioadă "mal puţin fasti, 
U-nite ti-a luat adio de la fanll sii, 
renunţind la cariera artisticl dupA lungi 
transformAri In Interiorul trupei. 

lnteso. · 

,- ... 

. . . A FOST DESCOPERITĂ ·" 

. Şcoala de Manechin• 
Mlague~ Tlmltoara 

deschide o nouă serie de 
cursufl de manechin& ti 
fotomodele, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor, 
dum;r,1că la orele 13,00. 

Cursul dureazA două luni 

ÎNCĂPEREA UNDE A FOST 
ÎNCHIS SFĂNTUL PAVEL? 

·;-- ti eate deschis tuturor 

Cercetind vestlglile strAvechii cetăţi romane 
Cesaraea, arheologii Israelieni au indentlflcat incăperea In 
cara a fost inchis apostolul pavel, cel devenit in vremea 
noăstră Sfintul· Pavel. Această descoperire a fost comu
nicatA de directorul Autorităţii pentru Antichităţi din 
Israel, Amir Orori, care a declarat că respectiva Instituţie 
caută fonduri pentru a restaura '' expune publicului acest 
loc, impreunA cu alte vestigfr de interes pentru ~ni. . 

Sfintul Pavel a fost membru al comunită~l evrele,u de 
la Tars, unde era cunoscut ca Saul. El a adoptat numele 
de Pavel după ce s-a convertit la cre,tinlsm ~1 a devenit 
unul dintre propovăduitorli lnvăţăturflor lui Iisus Hristos. 

tinerilor precum ,r copt. 
1. llor cu vârsta cuprinali 

.. 

Intre 5-12 ani. Tol' 
cursan111 primesc 

. .diploma de atestat 
Iar cel mal buni- · 
. ·. vor incheia 

conlrllcte 

. :.:-·. "'=. ~, ••.• 

•' ,_ 

;.• 

In &Cl!a&tă calitate, pentru a răspândi noua credinfă el 
a făcut nlal multe căllitorli in diferite regiuni din zona Mării 
Mediterana, pAnă cind a fost arestat şi lntemnlţllt de 
romani la Cesareea, localitate aflată Intre actualele Or8f8 
Israeliene Tel Aviv fi Halta. Apostolul Pavel •i-a luat 
atunci cetăţsnla romanii, care 1-a dat dreptul de a fi ascul
tat de tribunalele din capitala Imperiului roman, fapt pen-

1 =a foal trimis la R~ unde a" foat condamnat la 

1 

.. _: ... '+ ·-· 

. Foarte important este că, la cerere, maga
zinul oferă gratuit pentru cllen~i cu probleme, 
consultatii medicale .în domeniu". . .. 

La Hi an.i după Revoluţie, s-~ consiatai'o. 
schimbare de mentalitate a arădenilor. Dacă 
acum cinci ani, la magazinul deschis (acelaşi) 
pe strada Preparandiei, oamenii erau crispa~ 
şi sfioşi, acum s-a petrecut o schimbare radi
cală: oamenii intră in magazin lipsiţi de 
prej~d<lcă~ cumpărând firesc diferite lucruri .... 

Pe IAngă accesorlile. sexuale (inele, vibra
toare etc) se găsesc si diferite lucruri care pot 
completa in mod f~ricit o superbă. seară 
romantică in doi (lumânări parfumate, lenjerie 
intimă deosebită, uleiuri aromate etc}. 

lată câteva din opiniile arădenilor referitor 
la acest magazin. · · . 

T. V., 57 ani: .Este foarte util un astfel de 
magazin. Eu am van~ aici pentru că am pro
bleme deosebite iar un medic mica recoman

-dat folosirea unor vitamine pentru fav9rizarea 
erectiei. In stresul cotidian cred că nu mai e 
loc cte jenA, magazinul .Erotica' aducăndu-ne 
accesorii pe care nu le-am găsit altundeva In 
ţară." ' ' 

L.P., 53 ani: .Nu am auzit.ca s-a descihis 
aşa ceva In Araâ. Oricum, sunt foarte curioS·: 
Am mai vAzut aşa ceva in Ungaria şi e Intere-
sant." ' 

produse. Specificăm că lipsesc biciurile, ~· 

cătuşele, casetele video şi revistele pomo, '.'· · 
totulTncadrăndu-se strict in cadrul legislativ. . .. ·. r.:: 

Pe lângă lucrurile amintite mai sus, se mai . ,,,. t 
găsesc printre altele: !>relocuri de chei, lubre- ·. <·"; · ţ 
fiante, prezervative de diferite forme, culori .şi · ·r;; 
cu aroma variate etc. ' ' ~ .· · 

. Interesant este faptuf cîi se pot face -. ~r~~·.·; 
diferite comenzi telefonice pentru conşultarea 

. catalogului şi achiziţionarea diferitelor pro- . . .. '. ~ 
duse. Mulţi dintre arădeni apelează telefonic · , .. 
la aceste servicii, ·In cazul unor cadouri, '\~.,.oi' 
ambalarea acestora fifnd gratuită! Telefonul la · ~. ~.· ~. 
care puteti" efectua aceste comenzi este~ . ""' r 
583341. ' . ..... :~ ., . ., ·" .. ~.#. ~·· '·'?-

·~·- (~-" . -/ t 
'' . -•. 

_-:a.--,. 

-.. r~ .. 
~ 
ţ ~:' 
r . 
ţ :_.'b, 

~ ; 
r"'· 

. ~- ~ 

s.a., 32 ani: .Intr-o căsnicia· contează · ., 
foarte mun şi felul c;um cteturge rela~a intimă. ( · 

- "'-. 

De la .. Erotica• cumpăr obiecte car8 U ne ,..· .. ~- --- · r t-· 
stimuleze imaginatia, astfel că pol spune pe : '" . . ~ , l drept cuvânt faptui că familia mea a mai feri. ', ···:·'· . ~ , . . . , ;. · r 

,~ .. 1=: .. upă=*·, .... ~ •. -ta·:·a·.·~· •. -.~·'·nu•l•u•l."-.·,·5 "'.,t ... ·---~·.,_'"-"_..=ria>•si•+•.=Hr--·ş=-· __ r•t•r=t=t•; ... • ..... ·~e"' .. '",;._,_'"_!"'re•a•· .··n='.,z .. _;"'t'"'"·'"·x'"?'"'â'"_J.~ #r~--:±~ 
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057 ... 256.243 
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Str. Coc:ori•or ....-. 4 ·· 
te •• Z8934Z 

VINDE 
- CIMENT la comandă 

,•· 39.000 lai/ sac 
La cantităţi mai mari de 5 t se asigură 

- B.C.A. 
transport g~atuit în oraş ·- · .. 
la comandă 

. .. . 

600.000 leifmc ·' · .. , ,, 
• Materiale construcţii 
-Plasă gard 
- Plasă rabitz 
- Plăci azbociment import UCRAINA preţ 

SISTEME SI PLĂCI GIPS-CARTON: 
# ' 

, •• 7" placă normală 12,5 n:im ···t··~~~~"?DMJmp 
,;;;.; perete despărţitoril Ocm 'tsi-'•~: ' : . .· '-'., ,;. 

· . pe structură metalică .;·:·····~·~!'·~~DM/mp_ · 
::tavan fals pe structur~, .. ,~ .. R~*'~J· . <~.i · · 

·t~~. metalică._.,.e: .... ~~~~ •••• ~.~~~ ••••• ~ •. ~·····:••• .. J:l 'QM/mp 
.i7'<· 

. ~ ~'"~fa.\ S.C; LIPTAK &.R.L. ARAD ., 

'"·' O'e<;o'<'~ ::;;~~~:~;~;:_,~ . ·~.- '-~~~ 
(/'<o~,;.. ·#','-'r''i·,. M_ob~::~::§86 .... ~.,;,;~·'·L, ____ ...., ..... 

-Calorifere din aluminiu gama Liptak-Panel la 10-11 OM/element (cu TVA Inclus) 
·Cazane pentru încălzire centrală şi preparare A.C.M. pe gaz de la 12 kw (200 mc.) , .. 

la 40 kw (1000mc) . . 
·Cazane numai pentru încălzire de la 12 kw pînă la 150 kw pe·gaz 

REALIZĂM INSTALATII TERMICE SI SANITARE 
'.. LA PREŢURI FÂRĂ CONCURENTĂ! 

Garantăm:· -· > ;. · · ' 
- Investitie sigură si profit3bilă in 2-5 ani banii se intorc cu dobîndă chiar! -

"' ·• ""' ... ' Micsorârea cilettUielilor de încălzire de 2-4 ori fală de modalitătile dasice de încălzire 
. Durata lungă de funcţionare · · . ' . ' 
" Cele mai mici preturi ! · · . · 
. Oferim mari 1'8dt1Ceri de preţ pentru firme si instalatori! , 
Căutăm distribuitori în toată ţara! ·'' 

. · "' ECONOMIC - EFICIENT-

57500 lei/buc. 
-Cuie 
- Vopsele si altele · · · 
- Antigel concentrat - 21.000 lei/kg 

, .. , 
Organizeaze EXCURSII ÎN ISRAEL: 
•7:rilo· 780USO/penoooo 
•lOzile·lOOOUSO/pcrsoonO 
•CRĂCIUN ,;REVEliON 2000 IO:rilo·IIIIOUSO/penc>OIIO) 
•PAŞTELEa"'*"2000 10rrile·1050USO/~ · 

În pret sunt cuprinse absolut tcalo serviciile: · . 
•ObtinenKJ vizei de sejur în Israel; 
• Avioane ti autocare moderne; 
• Hoteluri de 3 şi 4 stele; 
• 3 rneşe pe zi; 
• Ghid pennanent şi doame~*4ie 'hllimba ~; 
• ~urare medicala; 
• Vizitarea tuturor obiectivelor turistice şi religioase • 

înscrierilo se lac la agentiile aulorimle: 
CXXI!RI • limltoara 
T-': 066/201200 
PETRMAR • Orad.o 
Tlll: MP/153369 

's.c. COSTE SHOES S:RL. 

,. Dosar exec:uţional nr. 407/1999 

.·~ ... ARAD, Str. Pădurii 7./4 ·ţ, .. 
Tel. 057/7.85700, ZU700 

Anunţă pe cei interesaţi, că angajează 
persoane,- prin convenţie, pentru cusut 
mocasini la domiciliu. · · 

VINDE prin magazinul din Arad, Str. M.l. An1onesru 
(Dobrogean'! Gherea) Nr. 22 . · 

+COLT ARE EXT. PLUS -la ceill mai mici pre\uri 
+COlt AR MARE, MIJLOCIU, MIC ' 
-pret 2.'700.000- 4.800.000 lei Y 
+ CÂNAPELE EXTENSIBILE- 1.500.000-2.300.000 lei 

FOTOLII PAT- 980.000 lei 
Program zilnic: 9-17; simbăta: 9-13. 

(c,b,) 

Tn ziua de 15.11.1999, ora 12,00, ·se vând la 
licitaţie publică in Arad, 'oseaua Tlmi,oril km 
7, averea mobilă urmărită a se 
,;Agroindustriala ARNO" SA Aradul Nou, com· 
pusă din combine, tractoare 'i alte utilaje. . 

Cel interesaţi sunt rugaţi să se prezinte la 
sed_IOI societăţi.i aflat în incinta se 
ARADEANCA SA, sau să ne contacteze la 
telefon 285700 .. 

(4114720) Telefon: 092-734994 !411•18511 
(4114735) 

' ' 
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Angajeaza 
PERSONAL CALIFICAT pentru hotelul din Nădlac, 

pantn1 următoarele posturi: 

+ RECEP'fiONER 
+ OSPĂT!Ul 
+BARMAN 
+BUCĂT!Ul 
Cererile pot fi depuse marţi, 16 noiembrie la secre-

tariatul firmei. ' 

Informaţii telefon: 255551. 

CADOVJU 
MUZICAI.E 
RADIO 21 _SEBIŞ OFERĂ' 

TUTUROR ASCULTATORILOR POSI
BILITATEA DE A OFERI CADOURI MUZICALE CELOR 
DRA~I ŞI APROPIAŢI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE 
IARNA . .· . 

NU UITATI! .... · 
LA INDEMÂNA ORICUI ESTE CADOUL MUZICAL 
PE CARE-L PUTEŢI DĂRUI, RRIN INTERMEDIUL POSTU
LUI DE RADIO 21 SEBIŞ, TUTUROR CELOR DRAGI 

":- . -;;·-~· 

Statll
•ml$/~ 
SI_,_ de 
twllocomunbtll 

. l'rol«ttlre ,.,_. 
•6/stem•de 
l'lldltx:omun/Utll 
OpeRlrlr public de 
ndlocomun/all/1 

_-_s.nlce •lll:ltN"lat 

.. ~. 

.Reprezentant Al'lld; -. . , 
Tel.: 1 057·257879 

(c. b.) 

~lÎINFlEUR ROi/ 
~:::~ "' Anunţă 

1NCEPEREA SELECTĂRII PERSONALULUI MUNCITOR cu 
data de 15 noiembrie 1999, la Sfldiul s<icietăti ARNETTA ROM dtn. 
Arad, str. Independenţei nr. 3. ' 

Conditii: ··. c· .• 

-de~ femel,cuexpstisnlăTnconfeclil1e~.·".- · .. 
• varstă max. 40 ani 

< 

~ . - cunoştinţe pentru maşini triplok, simplii, UBERDEK, I:Jutl.:lnlei'l, . · 
aplicat nasture. . · . · 

. - şcoala minimă 6 clase · ·; 
l"""""""·supfimenfarela telelom 289244 . .- . -~ '\. 

• (9741249) 

\Jf!:li9;1ii i ~ r.JJ:t 
cu sediul in comuna ŞIMAN~, Judeţul ARAD, 

. ANUNTA.· 
locatorli !jl acţionari! ~ă .pot .să ridice 

drepturile 'în PORUMB până la data de· 
20.11_.1999. După această dată, drepturile 
se vor achita in bani. _. 

. (4114732) 

'-:·~ .... 

PUBUCITATE 

Companie de transport international 
aflată in plin proces de expansiune 
aneajează pentru filiala din Arad: 
~ ... ·.··.·Cart..... .. er .• .....,.... vinzări' lg· ent a8Jatâ!l1. 
~---- ' BUHil ' -tu ~ 
ll:tt; ,cu ~blicul~ ~e~ran_t Vamal_.l~ 

Cerinţe: flexibilitate, dinamism, ambi~e. spirit de echipă, 
vârsta sub 35 de ani . 

Pentru primele două poziţii: posesori carnet de condu
cere şi autoturism propriu, experienţă anterioară in vânzări 
constituie un avantaj. 

Oferta noastră: posibilitatea de a lucra intr-un mediu 
dinamic ~i profesional, condiţii de salarizare avantajoase, 
cursuri de pregătire prolesională,'oportunităţi de avansare 
rapidă. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV la nr. 
de fax: 056/197616, până in datade 19.11.1999. 

(41147431 

Sâmbătă, 13 noiembrie 1999 

sapico<& =<>~ 
SAPICO angajeazA 1n conditii de: 1 e bite de lucru el 

-Jartzare 

• area manager 
• -- -=------ii:z:c::»r-ii 
• salas ...,p...,sentatl- • agent llvrator · 

- departament LEVER
Conditii: 
- studiile auperloare reprezintA un avan_. _,.~ .. : :_ 
-aerlozltate.dlnarnlern.profeslonallern. 
loialitate. simt ele raspundere dezvoltat. 

- pennlaul de conducere cat.B reprezintA 
un avantaj 
Ofertrn: 
- stabilitatea locului de munca 
- poelbllitati de aflnnare •1 per1"ectlonana . _. 
profesionalA. 

• aubllnlena conditiile dea•eblte de -larlzant 1 • 
III"Yforrn•tU a1..1pllrnent•re: tel; 281-.239 d-1 Mihai PC.poac::u. 
v• rug6m trlrnlt.tl currlculu"., vita• Plin• la data de "1!5 NOV. "1999. 

lnt•rvlul va -•• loo .. •adlul aoclatattl din Ar.a,atr.Trt~l CObra ('olr.10 
n data de "115 Nov. "1889 orolo 12. 

., DORITI O TÂMPlĂRIE ·--~~ ...,, 
MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
+ Preferafi ea aeeastă tâmplărie PVC eu sti· 

elă fel'llaopan să fie de calitate fi din import'! 

' . Apela'i la: 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
·. :~·: --.~ ·. 

USI. FERESTRE CU .. 
• 

• $c STICLĂ TERMOPfirt! 

~Ş:t~!I~UA 

Pll"inr1.olv 20 •uc.-..pdo QUtaxaW 
~if: 7 450 Joi ~"",4~ •ac:und.._. 

· , .. "' Angajeaza: · · · 
• IHGIHERI CONSTRVCTORI filNSTA· 

LATORI pentru conducerea execuţiei lucrărilor 
civile şi industriale, drumuri - pod'!!'l, Instalaţii. 

Organizează in data de 26.11.99, ora 10,00, la 
sediul institutiei din B-dul Decebal, nr. 32 CONCURS 
pentru ocuparea postului de REVIZOR CONTABIL cu 
studii superioal'e (referent cu studii medii şi diplomă de 
bacalaureat) la compartimentul C.F.L_Hela_ţii supli-
mentare la sediuiiŞJ Arad. • · .·:•·• · · . · • MAIŞTRI cu EXPERIENTA " INGINERI 

STAGIARI in aceeat;l specialitate. 
• DULGHERI pentru lucrări in Arad '1 

·Timişoara. · 

-· ···~ : . 

r 
1 
l 

-<'~ 1 

. -~ .- -··-' ·~ . ''···'1 .. · . .,__ 

.·-::.. 

Informaţii la telefon:· 246700; 246900; 247913. 
Birou Personal, . __ 

(9742591 

SOCIETATE NOUA DIN SECTORUL 
DEŞEURILOR METALICE •'·''.f.!"-... ~. 

cu sediul în IAŞI Sos. Pacurari, nr. 2a 81. 590 B 
· e»rga.B1tize8zii 
LIC::r:r .A.. XE P'-7BLIC::.Ă. 

deschisă cu strigare in data de 17.11.1999, ora 12,00, la 
sediul societătii pentru ' 

VÂNZARE SPAŢIU COMERCIAL. 
situat in~ AAMJ, Piaţa SPITALULUI. li. 1·5 A8C ·parter, )>eţ 

do pon1re a lidlaţie 998.670.000 lei. in caz de_, .......,la pfiTe şedln\il 
se va organiza cee de-a doua lidlaţie la dala dO 22.) 1.1999 aa 12,00. 

Preţul nu oonţ1no lVA · 
Caietul de san:ini poata n priXurat. con!ni rost la sediul soâelăţll. 
~ participare la licitaţie, ofertan~l vor depune ta sediul societăţii, 
pana ia data ~nerii lidtaţ;ei, doc::lBneotete prevăzute in caietul de sarcini. 

Rela~i suplimentare la talefon: 032/14.33.90; 032/14.58.64 sau 

092/61.33.97. (974337) 

111iJ~;I 1 1'Jfi0![ 1 1! 1 11;(fir 
Str. Câmpurilor Nr. 3, telefon~ 

Vinde din stoc următoarele prOduse: 
• Toată gama de produse !aminate 
e Toată gama de tevi 
e Toată gama de cuie şi sărme 
• Toată gama de bare trase 
eTablă neagră. decapată, zincată 
• Plăci ondulate- plăci 'azbociment ' 
eBCA ·CIMENT 

·.·-··. 
-'. 1: 

. . 

. Progrulllllnlc 8-18; Uriibătă 8-11 

·. l. 

,. 
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"ARAD ARE DESCHISE URMATOARELE AGENTII DE PUBLICITATE ' . 
SEBif Cannen Ţole DACODA • A.F. OUMICI Nr. PÂIICDTA Primăria Cannel 

Primăria aratului Seblf ··program 8,00 - 15,00 281 Cofetărie "ELIDOR", Str. T. - agent publicitar 
:agent publicitar ·· -Telefon 511.550 .- agenl publicitar Vladimirescu, nr. 34 Florica Nagy 

Elena Filip IIĂDLAC Oumicl Oănuţ - agent publicitar . ...1111.-=BEŞ 
·program ·8,()(1 -15,00. "GYURIAN". str. Griviţei Nr.56 · ·program 8,00- 20,00 Cristina Mihălcuţa -agent publicitar lnv. 

-Telefon 420.303 _agent publicitar ·Telefon 468 745 • program: 8,00- 15,00 Ioan Nagy 
LIPOVA Gyurian Bohuslav SÂNTANA ·Telefon: 466·213 ·.Telefon: 511.660 

S.C. ELCOTRANS s.R.L. _Telefon 474_580 Bibliotecă CORTICI ŞIRIA 
Lipova CBI•UIEO CRIG -agent publicitar Str. Vasile Goldiş nr. 1 · A . lă 

Str. Bălcescu Nr. 16, V •v Alexandru Victoria (Magazinul HOBBYLAND) Asociaţia gnco 
Telefon 561.426 sau Fax Primăria ora~ului Chitineu "program: 8,00 • 15,00 • progrl!_m: 9,00- 18,00 1. Slavici 

563.091 Crit GURABOII'f SAVÂRŞIN sau la domiciliul d-nel Bot 
'-'program 7,30-15,30 -agent publicitar Primăria oraoşului Gurahonţ Magazinul alimentar Mixi .Hans Adriana, din Şiria nr. 516 

INEU Mihaela Brănda~ • agent publicitar auto", Str. A. Iancu Nr. 411 · ·agent publicitar 
" . Primăria oraoşulul lneu ·program 8.00- 15,00 Alexandru Herlău -Telefon: 557.339 Bot Adriana 

. ·agent publicitar PECICA -program: 8,00-15,00 CERMEI ·Telefon 531.084 
' ·''\\'#"-"-~"'~fţ;~1{~«-~J!H\v••,•-'1"-•cc<''-")('0~ ţ J&'4J!IiV>:@l!&li$C""""'10~--!W!'!R::~"" ~''ţ,._ %&,; ~;;,;y:~'-'""''·'" •'""":BMN1CX4l't4i'<<•41<ţ0'~~-.r-;~"-:;;_'•'l/ld'P~~ 

,fi,llntu·••·••"C·se~fiJrimesc"ra~ieiJim'ilifuYuen.ţă;'lii'pot·s«41iiaia~:,~nf1 

,..,.,. •• ,:, •.. A~JJ:.VĂIIQJ."1~"cle,~~~.,duua. zi~.lnf-.,niaiU»t~,tele~ţ!Ş_. 2BO~d4~j 
~~;:~:;~~·~'"·~·;·~~·';·~~·~,/~.~~:.~:~;#~:--.. ~;~~/~;~;~~:~~~~·;·,;~:~:k;·~~·~r:·~~:~~--~~·~·~-~·;·~·~;··~·~·~;;;;;·;·~···;··~--";~:~;~;·~~~<;···~···;·~··,~7-~,~··~··;···~····;··--~·~·,,~u~;·-u;••••;·~~;·~•:·~··"~;··•;~·;·~~;·~~~~~~~~~--~;~-'~>~~-~;4-~';···~5.·~~·~~·~~~:· ;;~;:~···;·d;:~~~~,~·~ .,,. '. ~ 

~~. r··· 
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... TI 
TBIBIOD 251417 . '· · ·' .. 

. .. .. VInde numai prin 

[ : 
CIMENT ALESD' 

. ---... :. ' ' 
-,.~~~ 39.000 lei sacul lare inclus TVAJ ..• ; 

. ' 

ciment 
<·Aiesd 

39.-~· 
SotePt:..·. 

ALCU CDMPAIY 
+Transport persoane 
+Transport marfă . 
+ Remorcllrl 

TARIF: 1890 leilkm 
Angajăm: 

• taximetrl!şti 
1! maşîrlă proprie cu şi 

de muncă, 

comf~H avantajoase. 

NON STOP: 
274ooo; 
274999· .· 

~GRICUL TOHI 

YN- Sapak Ptoti 

• Pregiitlree patului g<inninativ fi 
penlnl semănat Intr-o singuri etapii 

· Grapa RotatiVă VN - , 
Terramat 3 S Profi 

Generalia de mare pulenl de~ 
. . rotative ale firmeiVogal & Noot 

Aparate de erbicldat VN 

Acdta este numele noului 
cultiv~ al firmei Vogel & Noot' 

ClUBUl 
PRESEI 

' ' 

~ 
... 

. 

. 

,·.~,j 
~- l 

-.-. 

r 

:.t.-

.. ," . 
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&NIWERSĂRI IJ!I 
Cu ocazia Implinirii 

de 2 ani, părinţii ~1 toţi 
, ureazt un călduros 

ANII" multă sănătate 
ll~a.,,,;~A pentru 

UCEARAD~ 

GABRJELA 
din GaraboDfo 

Bunlc!l: Herlău Alexandru 

MAine, cAnd In buchetul de 
trandafiri al vieţii tale se 
adaugă al 50-lea trandafl 
roşu, noi; cel dragi, urăm 
soţiei şi mamei noastre, 

MARIA. SAS, 
multă sănătate, fericire, 

noroc t;l un călduros "LA 
MULŢI ANII" Sii\'IONA şi 
LILIANA 

Aleea Făget (Intim), confort· 
negociabile. Telefon 223165. 
(34974) 

vand apartament 3 camere, 
central, preţ negociabil. Telefon 
270872. (34921) 

Vind apartament 3 camere, 
semidecomandat, et. 1/4, ,.Z"
uri, Vlaicu. Telefon 248690, 
274561 după ora 18. (35217) 

Vand apartament 3 camere, 
cu garaj, et. IV, Vlaicu, preţ 
negociabil, bl.101, sc.A, ap. 2. 
Telefon 057-240929. (35128) 

vand urgent apartament ,3 
camere, zona Polivalentă. et. 
4/4. Telefon 256329. (35270) 

Vand apartament 3 camere, 
decomandat, zona 300, bl. 339, 
el. 4, ep. 17. Telefon 263186. 
(35291) 

vand apartament 3 camere, 
Vlaicu, imbunătăţili, preţ nego
ciabil. Telefon 092 407 876, 
245134. 135296) 

urgent 
camere, decomandat, et. 1, 
aranjat occidental, zonă liniştită, 
2 balcoane inchisa, bl. 715, con
torizat, preţ negociabil. Telefon 
094 661161. (35226) . 

demlsol, parter, etajul 1 şi 
mansardă, preţ·115.000 OM 
negociabil. Informaţii telefon 
094.807.228: 412183. (34774) • 

Ocazie! vand casă In 
Zăbrani, grădină 4.000 mp + 
spaţiu comercial + brutărie sau 
schiinb cu apartament + dife-

259339; 563027. (411 
Vând (dozmembrez) 33 

injecţie. Telefon 211213. (34884) 

renţă. Informaţii Şagu, telefon firmă. 
167, nr. 466. (35319) 268010, 262834. (34814) 
Vănd casă in Şofronea nr. Vând BMW 524 TD din 1986 

(
1
3
0
0
8
3
.
9
1
7
n
4
fo
9

rm) aţii telefon 464021. (sau variante), stare Irepro-
şabilă, motor, caroserie rezervă. 

Vind casă mare şi grădină, Telefon 092 495 640, 287144. 
sat Nadăş nr. 115 şi sălaş mare (34811)· 

• aproape de sat. Telefon Vind urgent BMW 324 Diesel, 
276125, 094 600 332. (35121) an 1986, persoană fizică, 9.000 

vand casă cu etaj, in roşu, OM, negociabil. Telefon 253527, 
locuibilă, in Fantinele. Telefon. seara, după ora 19. (34943) 
456180. (35140) Vând autoturisme Opal Astra 

vand (schimb) cu apartament '96, Opel Astra '93 Turbo Diesel 
2·3 camere, casă din cărămidă, şi Ford Escort '91 Diesel. 
cu tot confortul, comuna Telefon 253930; 281250. 
Vladimirescu, str. Ştefan cel (34983) 
Mare nr. 40. (35151) VAnd Renaalt 21 Nevada; 
Vănd casă cu grădină mare, 1991, benzină, injecţie. Telefon 

localitatea Zimand Cuz nr. 112. 094.698849; 279651. (35027) 
(35012) VAnd Volkswagen Combi , 

vand casă 3 camere la Turbo Diesel Euro 11, 1992, 
stradă, bucătărie, 2 cămări, recent Tnamtriculat persoană fi-
pivniţă, anexă 2 camere, grajd zic;l. Telefon 273415. (35067) 
pentru 8 capete animale, coteţ - Vand Volkswa·gen Passat 
porci dublu, loc intreg. Chişineu combl Turbo Diesel, 1987, cu 

• Criş, str. Crizantemelor nr. 10, motor defect. Telefon 273415. 
telefon 520722. (4113177) (35067) 

· vand TV color, maşină spălat şi casă in comuna Socodor. 
automată, cuptor microunde Telefon 250974. (35094) 
1500 W, calorifer electric, cu vand sufragerie veche de nuc 
garanţie. Telefon 284604. şi mobilă combinată tip .Nădlac": 
(34700) . ambele in stare bună. Telefon 

Vând maşină spălat aii· 238516. (35133) 
tomată 1.000.000 lai; TV color Vând canapea piele 3 locuri, 
930.000 lei; lada frigorifică 200 OM. Telefon 289667. 
1.400.000 lei, ofer garanţie., (346!51) 
Telefon 259339; 563027. Vând maşină tricotat cu două 
(4223081) paturi şi 2,9 ha pămant arabil, 

Vând TV color Phllips, Nokla, Sin le ani. Telefon 276704. 
Grundig, stereo, teletext. (34656) 
Telefon 264004. (34747) Vind maşini de erbicidat: 320 

Vând TV color, deosebite, It/ 8 m, 1.600 OM; 520 Iti 10 m, 
carcasă plastic. Telefon 259353. 2.000 OM; 800 III 12 m, 2.700 
(35084) OM. Informatii Tipari nr. 195, 

Vând instrumente muzicale, telefon 28. (34866) . ' 
instala~i de sonorizare, negatiVe~, ~-~-------~1 
SMF mărcile Peavey, Roland. 
Telefon 059 · 416034, 
094.251.207. (32466) 

Vând telefon mobil, Bosch 
M-Com 214 .. Telefon 092.282.175. 
(35156) 

Vând 2 televizoare color dia
gonala 51 cu teletext, noi. 
Telefon 288973. (35179) 

Vând TV color, 100 OM, 61unl 
garanţie. Telefon 274118. 
(34661) ' . . 

Vand congelator cu sertare, 
in rate, 1 an garanpe. Telefon 
289667. (34661) ' 

tate, la preţ negociabil. Informaţii 
·telefon 473103. (3041810) 

vand dormitor complet, stare 
bună, 4.500.000 lei. Telefon 
289966, 248064. (35080) 

vand 15 oi ţurcane, Peclca. 
Telefon 468023, după ora 18. 
(3042168) 

!~!!!' vand 2 apartamente ultracen, 
trai (180, 140 mp), cu posibililă~ 

con pentru sediu firmă. Tillefon 092 

. vand casă pentru 2 familii, Vând Dacia nouă, vlşlniu me- Vind CÂNTA RE ELEC-
TncAizlre cu gaz, Chişineu Criş, talizată, 5.700 OM: str. Budai TRONICE ~1 CASE MARCAT 
str. Carpa~lor nr. 13, Cartierul Deleanu, nr. 69, ·Grildişte. FISCALE avlzato Ministerul 

Vând aragaz 3, 4 ochiuri, 150 
OM: instant baie, bucătărie, 150 
OM; termoteka 800 OM, cărucior 
handicapa~ 200 OM, maşină de 
tricotat Brother cu cartelă, 2 
paturi, melană şi mohalr Alpin.· 
Telefon 248533. (34976) 

stare excelentă, ocupabilă ime- 227 450. (35293) 
dlat, convenabil. Telefon 
263953. (34997) n !J% 11 UB ~ 1 VAnd apartament 1 cameră, • .,., 1 111 ••11•• ~ _ 

contdrizat, 59 mp, asociaţie. vand casă cu spaţiu comer-. 
Telefon 257851. (35216) ·· cial, 1.000 mp, 68.000 OM. 

vand apartament 1 cameră; · Telefon 092 292 559. (34873) 
renova!, 11.500 OM, central. vand casă mare, la cheie, 
Telefon 281124. (34981) construcţie 1997, Mică iaca, 

VAnd urgent garsonieră Alfa, 230.000 OM. Telefon 092 292 

(P~b~ioo) o OM. Telefon 270872. 559. (34873) · 
Vând casă- 4 camere, 

vand urgent apartament 1 Tncălzire centrală, In Vladimi-
camere, central, parter. Piaţa rescu, zonă centrală, cuptor 
Gării, bl. C2, ne(mobllat), pentru patiserie german, preţ 
1~.500 OM. Telefon 092 281 negociabil. Telefon 514207. 
023. (35280) (34546) 

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

vand casă In Llpova, zona 
Piaţa Decebal, convenabil. 
Telefon 092 257 420. (34819) 

vand casă In Felnai; .. 
nr. 669. Informatii telefon 
411149 Felnac, 257317 Arad, 
271389 Arad, după ora 18. 
(34922) 

vand casă Tn Fel"'c nr. 669. 
Informaţii la adresă sau la 
Zădărenl nr. 67, seara sau In 
Arad, Piaţa Avram Iancu nr. 5-6, 
Magazinul Pensionarilor 
.Economat", ll\lre orele 8-16. 
(34923) 

Nou. (4113182) (35057) Finanţelor. Telefon 272727. 
Vând casă tip vilă, 170 mp, vand remorcă RM2, pentru 113478_1}_ 

lncillzire centrală proprie gaz, tractor, stare bună. Telefon 149 ""'~v"'a='nd:l-:-:~itrl=n"'ă'fri"g=o::ri;;;fi=că.-::pe::-:o:::;ri-'-. 
58.000 OM; casă mică 100 mp, A. Beliu. (2055643) zontală, compartimentată 
28.000 OM sau amândouă cu vand Dacia Breck vlştnlu me- 180180 cm, 1 ari garan\le .. 
80.000 OM, str. Grigoro talizat, an 1995, stare perfectă. Telefon 289667. (34661)· 
Alexandrescu nr. 42. Telefon de funcţionare. Telefon Vând combină frigorifică 1 an· 
256661, 288686, 223H7, 094 094.855.838. (35132) garanţie, plata in rai!'. Telefon 
785 866. (35273) vand tractor U 445 1800 ore 274118. (34661) . . 

· vand casă cu curte, 400 mp, . funcţionare, plug şi remorcă, vand motor trlfazlc 7,5 KW, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 7.500 OM. Localilatea Cuied, nr.. 2800 turaţii. lnfortmaţii telefon 
(35277) 166. (35201) . 289307. (34954) 

Ocazle! Vand, la 2.990 OM, Ocazie! Vănd Opel Aslra TD Vănd frigider, 1 an garanţie, 
casă 3 camere, 1.100 mp, pomi lnţercoler, fabrica~e 1993, rula~ plata in rate. Telefon 289667. 
fructiferi, In sat Voevodenl, 95.000 km, Inscris recent: preţ (34661) 
langă Moneasa. Telefon 094 12.700 OM. Telefon 283063, Vând maşini! spălat automată 
862 353,057-238209. (35289) ·după ore 17. (35218) Boch, Privileg, 100 OM, In rate, 

vand sau Tnchiriez pentru vand Audi 80, catalizator, 1 an garanţie. TeJefon 274118. 
firme 2 case mari (una zonil 7.900 OM, 1700 cmc. Telefon (34661) 
centrală). Telefon 286136. 281124. (34981) vand convector 3 KW, nou, 
(35296) .. . . . . . . . ·. .i': · · Vilnd Passat Combl, Dies!J; !$ră horn, încălzeşte 40-80 mc. 
· vand u·igenf~l fettln't:asă In ·1983. Telefon 286150 (35221) '~<'"Telefon 238974. (35190) 
Frumuşeni nr. 511. Telefon 094 Vilnd tractor romanesc, 32 Vindem o gamă mare TELE· 
896 483, 277675. (35311) ·cp, stare perfectă de VIZOARE COLOR stereo: con· 

11/hll!(j UW ~ 1 ~."~~~i~n~~~J~~~~~~:u"ş";~: ;;f2a1~:'~reT:\~~~~- (;~~~~o; 
• 1 1 1 1 ••1 111- - telefon 532630. (35135) Vilnd frigider .Zil" capacitate 

Vilnd Dacia Break, 1987, . 240 It. Telefon 251329, după 
Import Slovacia, fără talon, 1.800 ora 17. (35295) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vand societate comercială :CU 

· activitate .casă de schimb valu
tar· (modificabilă). Telefon 094 
661161. (35226) . 

Vând dozator de bere, 2 
braţe, import Italia + 10 butoaie 
Arbema, preţ deosebit. Telefon 
094 600 332. (35121) 

VAnd garnitură hol, şifonier, 
maşină cusut. Informaţii tfŞlefon 
263271,265241.(35224) 

varld garaj metalle, zona 
Vlaicu şi cabană Insulă. Telefon 

. 248470. (35229) 
vand maşină tricotat ciorapi şi 

disc pentru tractor U450. 
Informaţii lgnaştl telefon 25. 
(35230) . 

vand fellator păine şl.maşină 
comuri. Informaţii telefon 057-
269938. (35237) 

vand cărucior pentru copii, 
· adânc (import), 250.000 lei. 
Telefon 254796. (38257) 
Vănd aspirator Moullnex: Uşi 

lemn, mobilier, maşina de scris, 
radiatoare electrice. Telefon 
276898. (35265) 

Vând mobilă vei:he (trandafir) 
şi aHe obiecte. Vând termoteca 
nouă Beretta, 24 KW. Telefon 
237513.(25262) ' vand apartament 2 camere, 

contor~ 1, zona UTA. Telefon 
249248. (34642) . 

vand casă nouă cu etaj, 
parter 80% gata, grădină mare, 
Chişineu Criş, str. Dragoş Vodă 
nr. 2. Telefon 521186. (4113181) 

vand (închiriez) spaţiu central 
(2 camere). Telefon 259715, 
280753, 098 621 112. (35236) 

Vand spa~u ultracentral, situ
at in curte, suprafaţa 13Ş mp. _ 
Telefon 276898. (35265) 

OM; Dacia 1310, 1984, cu talon, 
CIV, 1. 700 OM; plug 3 capuri din 
ţeavă, 1.000 OM: remorcă auto 5 
to, basculantă, cu factură, 2.000 
OM:. motor Dacia 250 OM. 
Telefon 513001. (2055646) 

Vind FIER BETON 5700. Vând termoteca Beretta 

vand apartament str. 
Ecaterina Varga, 2 c~mere 
decomandate, etaj 11, prel 
26.500 OM negociabil. Informa~ 
telefon 231410. (34887) 

VAnd apartament 2 camere, 
central, Podgoria, el IV/IV, Izo
laţie Italiană. Telefon 
092.372.730. (34958) 

vand urgent apartament 2 
camere, decomandat. et. i·, str. 
Pleţa Spitalului bl. 5, se. c; ap. 
3. Telefon . 233146 şi 
094.513.335. (35076) 

Vând apartament 2 camere,, 
confort 1 sporit' zonă centrală 
(CEC-ul nou), parter inalt, 
imbunătă~t: 25.000 OM. Telefon 
235538; 412214. (34809) 

vand apartament 2 camere, 
Vlalcu. Telefon 237595. (35163) 

vand apartament 2 camera, . 
300, preţ17.000 OM. Telefon 
253326. (34921) . . 

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

VÎIZĂRI APART 
,. 'rtiEI CAM 1§1 
Vând apartament 3 camere, 

confort 1 cu lmbunătă~rl + garaj, 
In Alfa, la tramvai. Telefon 
277499. (35044) . 

VAnd apartament 3 camere, 
el. IV, Alfa, imbunătăţlt, deco
mandat, 15.000 OM. Telefon 
257946. (35002) 

vand apartament 3 camera, 
deconiandate, imbunătă~t. bal
con, 2 boxe, parter, bl. 228. 
Telefon 263240. (35085) 

vand apartament 3 camere, 
decOmandat, bun privatizare, 
Piaţa Mioriţa, preţ18.500. OM. 
Telefon 250209. (34421) 

vand (inchirlez) apartament 3 
camere, zona PollvalentA, cu 
garaj ~1 apartament 3 camere; 

Vand casă ·4 camere, Vând pămănt in Nădab. 
bucătărie, baie, grădină mare, Telefon 562206. (35111) 
curte asfaltată, incălzire gaz, vand pămant intravilan, 
35.000 OM, negociabil, Arad, Micălaca, 2.500 mp. Telefon 
str. Vasile Ureche, nr. 30. 263186. (35291) 
Telefon 283278. (34908) . VAnd teren construcţii, 1.924 

VAnd casă din cărămidă mp, parcelabil, zonă agrement. 
(anexe), comuna Nădab, jud. Informaţii Mlnlş 31, Llpova 
Arad. Telefon Arad 249591, 562258. (4113092) , 
Intra orele 10-17. (35090) vand grădină mare, 2.887 mp'· 
Vănd casă cu etaj, Grădlşte, In Voivodeni, la şoseaua Arad· 

multiple lmbunătăţiri: grădină, Moneasa, poslbililă~ apă curen-
str. Cehov, nr. 3. Telefon . tA, telefon, curent. Informaţii 
220364. (35103) · · Sebiş telefon 420545, orele 17-

. Vand in Batania (Ungaria, 19. (30422231) ' 
judeţul Bekes), casă particularii, vand 2,30 ha pămant arabil 
confort, telefon, anexe In Arad. Telefon 092.887.161; · 
gospodăreştl, grădină, str. 271122. (35314) 
Damjanicl], nr. 83; 32.000 OM. 

1 ··r:~~o:d=~{~:1~~)457·142, ''q·'t·~qjl';l't!''~ 

OCAZIE! VÂND CASÂ toate 
utllităţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 • 
pAnă la -ora 16. 

Vilnd casa central, parter • 
privatizat; eta~ (: apa;:ament. 
Telefon 234862. 35181 

Vând casă 4 camere + anexe, 
lncălzire proprie pe gaz, 
canallzare, str. Prunului, nr. 57, 
Grădişte: preţ convenabil. 
Telefon 238613. (33911) 

vand casă mare cu formă ~i 
atelier auto, str. Odobescu nr. 
34. (34656) . 

vand casă, zona podului 
Aradul Nou, grădinii, garaj. 
Telefon 253326. (34921) 

vand casa tip vilă, cartier 
Sobcetate, str. Radu de la 
Afunaţl nr. 26/A, cu: apă, 

· canallzare, . incălzire gaz. 
Telefon 057/280704; · 
092.778.625. {34969) 

VAnd casă In comuna Livada, 
v•zavi Primărie, ca~ă-nouă, 

Vând motor Saviem complet 
cu pompă injec~e in linie, stare 
bună şi cutie viteză defectă Sa-
vlem. Telefon 276488. (35287) 

Vilnd convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. (34618) 

Vând Mercedes 350 TD şi , 
Toyota Land Cruyser TD. 
Telefon 092 227 450. (35293) 

Vand Ford Escort Combi, 1 ,8 
Diesel, an 1992, Euro 11, servo 
directie, inchidere centralizat~. 
trapă: preţ 7.200 OM, nelnma
triculat. Telefon 270688, 094 
592 275. (34916) 

1 VAnd Dacii O km, noi, orice tip., 
Telefon 094 157 830. C33801l 

VAnd autodubă lveco, 3,5 to. 
Telefon 259715, 280753, OQ8 
621 112. (35236) 

VAnd avantajos ANVELOPE 
auto noi ~1 folosite, da 
camion, diametru: 17,5; ARO, 
Jeep 15,16; autoturisme 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ţoll. Telefon 

Vând tractor U650, Inscris in 
-clrcula1ie şi Dacia L 131 O din . 
1995. Telefon 237371. (35039) 
Vănd basculantă IFA 5 to, 

remorcă cu prelată 7,5 to, Tnma
triculate. Telefon 464423, Curtict. 
(35091) . 

vand 2 maşini Fiat Croma 
T.D. '86 şi Mazda '86, cu numere 
noi. Telefon 057-289975. 
(34792) 

Vand Renautt 14inmatriculat 
+ CIV, grav avariat,.localltatea 
Nădab nr. 247. (35243)· 

Vând Renaull 21 Nevada, 
lnmatrlculat, an 1988. lnforma~i 
telefon 420342 Seblş. (3042234) 

loilkg; B.C.A. 600.000 lollmc, Combl, 24 KW, in cutie sigilat, 
str. Independenţei nr. 1, preţ1.000 OM. Telefon 210631. 
Bujac. Telefon 273785; (35261) · 
092.457.280. (35016) Vând garaj metalle, zona 

vand balo~ de costreie făn şi Fortuna şi cu plata in rate. 
vrac. Telefon 276488. (35287) Telefon 092 638 593. (:jli261) 

VAnd an-gros HAINE sa· Vând baloţl paie grâu, ·preţ 
cond • hand GERMANIA, 10.000 leV buc. lnforma~i tele-
paste 20 sortimente. Telefqn., Aon 522159, orele 1g:22. 

. 289456, 092.239.242. (4113164) 

VAnd:COTYRişiBURLANE 
FUM; PLASA GARD zlncată 
orice dimensiuni; PLASĂ 
RABITZ '' CUIE CON· 
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 
(27190) 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, pulturi, birouri, 
dulapuri vestiar): agregate frigo-

Vând garaj autoriZa!, lângă bl. 
· 313-319. ·Telefon 268866. 

... (33305) ., .• , 
. vand bibliotecă, măsuţă din 

stejar, canapea pluş. Telefon 
092.887.16f: 271122. (35314) 

Vând sobă Vesta, canapea 1, 
· persoimă, lada făină, masă 
truită, raft, boiler 100 
Telefon 211905. (35331) Vând Mercedes Diesel Cobra 

Break, fabricaţie 1981, cu CiV, In 
stare bunâ de functionare. 
Telefon 56280Ş, mobil Îl93 207. ,_ 
538. (35283) 

. rtflce (vitrine, dulapuri, camere, 
CUIPĂRĂRI TERENUBI, 8111 

IMOBILIARE. · = 
VAnd urgent TV 35. Rela~l la 

VArfurile, familia Mictean, telefon 
188. (35251) 

1'h'fVW1WH •~' 1 
VAnd TV COLQR an-gros, 

en-detall, gamă diversificată, 
preţuri minima; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. . 

Vilnd toată gama de tele
foane mobile, sigilate. Telefon 
094 267 307 sau 094 882 403. 

vand ladă frigorifică, stare 
excepţională. Telefon 211491. 
(35316) • 

VAnd TV color 1.000.000· 
2.000.000 lei, garanţia 6 luni. 
Telefon 244904, orale Ş-17. 
(35334) 

VAnd TV color stereo, tele
text, bandă larga. Telefon 
211491. (35316) . 

. Vind celulare Nokla, Bosch, 
IncArcAtoare penţru telefoane. 
Tel 092 887161, 271122 •. 

. (35314) 

congelatoare): cAntare 10, 100, 
500 kg: scări, cărucioare, 
grătare lemn, etc. lnforma~i tele-
ton 281060 si 281036J_34129_l_ 

Vilnd termotekă Ocean • 
Beretta, 24 kw, 1.000 OM: 
Telefon 259854:. 094.600.332. 
(35119) 

VAnd POMI FRUCTIFER!, 
'localitatea Dorobanţi, nr. 86; 
Telefon 535058. (34720) -

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

·ntrl, motor i 7,5 KW/1440 
rotaţii. Telefon 094.698.849; 
279651. (35027) 

Vand termoteca Beretta 
Combl, 24 KW, 1.000 DMc 
Telefon 210631. (35040) 

vand ouă prepeliţă (medica
ment, reproducţie) cu instruc-

lluni. Telefon 2899~6. 248064. 
35080) 

VAnd dormilor culoare neagră 

Doresc să cumpăr teren 
Intravilan, maximum 300 mp 
(numai zonă centrală). Telefon 
092.68.46.43. (35153) 

CUMPĂBĂRI DIVERSE 
Cumpărăm orz, grâu fura

jar, orzoalci, porumb, recolta 
1999, plata la ridicare. Telefon 
0651163885; 094.789.037 
(0974228) ' 
Cumpăr porumb boabe şi 

ştiule~. plata la recepţie. Telefon 
094 764 566. (34894) 
Cumpăr porumb şi grau. 

Telefon 094 772 259. (35234) 

CERERI ŞI OFERTE 
' · DE SERVICII · 
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Sâmbătă, 13 noiembrie 1999 

ngajeazl 
Tlml,ortl 

,.GEF FACILITIES" 
persoanA dinamică, serioasă, 
pentru AGENT COMERCIAL. 
Telefon 281981. (35279) 

PRESTĂRI SERVICII 

execut 
orice fel lucrări de croitorie, 
avantajos, calitativ. Telefon 
283041. 1 

Şcoala 'olari ,.TORNADO" 
face Tnscrierl cat. B, C, E. 
Telefon 235945; 094.804.543. 

DIVERSE 

SC ROMCAR SRL cu sediul 
In Arad, Mlcllaca, bl. 44, ap. 

f, doreşte autorizaţie da 
mediu pentru cramA, Tn Arad, 
Cal. A. Vlalcu bl. B22. 
Eventualele contestaţii se pot 

una la Agenţia de 
Mediului Arad, Bd. 
nr.18. 

In Arad, de stat sau Imprejurimi. 
Telefon 267504, zilnic. {35001) 

Schimb 2 camere Vlaicu, cu 3 
camare. Telefon 288651. (35196) 

Schimb casă la ţara cu 
apartament 2 camere sau gar
sonieră el. 1. Telefon 094 548 
855. (35247) 

ÎNCHIRIERI 

lnchlriam spaţii comerciala 
pentru magazine, depozite, pro
ducţie, etc. Telefon 281060 şi 

1281636. C34128l 
lnchirlez spaţii comerciale şi 

depozit pe Calea Llpovei nr. 
113, vizavi Restaurant Flora. 
Telefon 092 921 163. (34880) 

lnchlriez ghereta, zono III 
Mlcalaca, vad bun, 100 DM pe 
luna. Telefon 092.231.814. 
(:)5058) 

Dau In chlrle apa~u pentru un 
birou (zona Intim - linga 
Gospodarul). Telefon 
092.684.643. {35153) 

Iau In chirie apartament 2-3 
camere, standard occidental. 
Telefon 094.364.030. (35152) 

Iau in chlrle spa~u cornerdal: 
central, Piaţa Spitalului sau 
Vlalcu. Telefon 094.364.030 .. , 
(35150) . 

lnchlrlez spaţiu comercial 
·ultracentral, Tn Arad, aproximativ 
100 mp. Telefon 092.5·15.789. 
(35123) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat. Telefon 
288851; 278954, (35196) 

lnchlrlez garsoniera nemobl
lata, zona Vlalcu. Telefon 
412205, 249090, 094 589 976. 
(34808) • 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 1 csmenl, bucatarie, bale, 
balcon Inchis, termoflcat, gaz, 
mobilat, Confecţii, pe termen 
lung, pentru 1 sau 2 parsoane, 
plata anticipat 4 .luni. Telefon 
252178. (34933) .. 

Ofer spre Inchiriere aparta· 
'ment 3 camere, mobilat:· 
Fortuna,. Telefon 289013. 
(34739) 

Primesc alaVI·'ItUdentA In 
·gazdă, cantral. Telefon 237503. 
{35169) 

lnchlrlez apartament 2 
camere, Vlsk:U. Telsfon 237595. 

SC RIVAL EX SRL (35163) . , , . , . . ".,·",.-
cu sediul In Arad, atr. · .fnclllrlai ga·rsonlera el. 1, 
Guttenbrunn nr. 152, aollclta nemobilata, zona Confecţii, · 
autorizaţie de mediu pentru plata antidpat pe 6 luni. Telefon 
punctul de lucru (depozitul 258248. (35182) 
an-gros de plasa '' accesorii Ofer spre Inchiriere garso-
auto, situat in Mlcllaca, bl. nlera el. 1, mobilata. Telefon 
338). Eventualele.contestaţll 233678. {35051) · 
se pot depun .. la Agenţia de Caut wlega ·da apartament .2 

I~~~~~M~e:d~l~u~lu~I~A~r~abd~,~B:d:·J camere, mobilat, central, con-nr.18. venabll. ·Telefon 237327. 
. {35246) . . ' 

OFER . INTREŢINERE 3 lnchlrlez apartament mobilat. 
doamne In virstA, domiciliul Informaţii teleion 41.6208. 

SOJ>arllte. Tele- (35245) 

SC ,.CLUB INTERNET 
CAFE" SRL, Arad, Plata Spita
lului bl. 1C, ap. P, aollcltl 
autorizaţia de mediu pentru 
sediu '' jocuri pe calculator, 
aceea'l adresl. Eventualele 
contestaţii ae depun la 
Agenţia de Protecţia Mediului 
Arad, Bd. Dragallna nr. 18. 

C6litorefU cu autocarvle 
noastre inoderne In 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(pJecirl zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, 5PANIA, III 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ti poţi fi un 
călător căt;tigătorl 

NOU! Reduceri de tarife in 
luna 'NOiEMBRIE! Reduceri 
supllriMntare pentru; elevi, 
stUdenţi, pensionari 'i gr~
purt. B-dui Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727· 
Autogara, telefon 270562. 

·, SCHIMBURI, · "· 

Schimb apartament stat 4 
camere, la bloc, etaj 1, cu casă 

Ofer spre lnchl~ere, pa ter
me-n lung, gsrsonlenl cf. 1, toate 
facilităţile, Mlcllaca. Telefon 
266620. {35242) '< > . . 

. lnchlrlez apartament -2 
·camere, Mltalaca, nemobilat, 
preţ ne-godabll. Telefon 094 112 
525, după ora 1'7. (35235) 

Caut să inchlrlez garaj In 
zona Vlalcu, Piaţa Agroalimen
tanl. Telefon 244044. {35233) . 

Dau .In chiria garaj, zorltr• 

~~Ws~~~~:·lntlm. Telefon 

FIRMĂ cauti SPAŢIU PEN; 
TRU INCHIRIAT, 250·300 mp. 
Telefon 281981. (35279) 

lnchiriez (ofer) pentru studenlf 
apartament ·vilA, Calea 
Romanilor. Telefon 280140, 

;.~5296) " '· . 
·· Ofer spre lriChlrlera mic ma
gazin alimentar. complet dolal 
Telefon 263766. (35318) 

· PIERDERI -? 

Pierdut adeVerinţa proprietate 
pămănt, 50 ari, pe numele Şiclo
van Ioan. O. declar nuia. 
(3039750) . 

.• '; 

Pierdut certificat de inma
triculare CCIA nr. J/216231 
1994, al SC ,.ELPIS PROD" 
SRL. li declarăm nul. (35221) 

Pierdut carnet somaj eliberat 
de DMPS Arad, pe' numele Draga' 
Ioan. n dedar nul. (3042233) 

.•;. 
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PUBUCITATE · 

··!li' DECESE îi'· 

Cu mare durere anunţ Tn
cotaraa din viaţA a celei ce a 
fost maml, bunici, aorl '' 
cumnată 

CIIIIUJIN GIIIZELA, 
In virstA de 68 ani. Inmor

mintarea va a"ea loc 
dumlnlcl, 14 noiembrie 1999, 
ora 13, de la Capela Clmltl· 
rulul Pomenirea. Dumnezeu 
s-o odlhneascl in llnl,te '' 

beai Fiul Pulu, lndollat. 

Cu durere In sullet'anunţlm 
Incetarea din viaţA a dragulul 
nostru soţ, tati '' bunle, 

VOJUNDAN GAVIUI.Ă 
(VD.A) 

dupA o grea auferlnţl. 
fnmormlntarea va avea loc 
azi, 13 noiembrie, ora 14, din 
Zlmandul Nou nr. 158. Nu ta 
vom uitai Soţia Marloara, 
fiicele, lnerll 1 nepo 11. 

Cu durere In suflet anunţam 
decesul celei care a fost . 

ARDELEAN ANA. 
Inmormintarea va avea loc 

azi, 13 noiembrie, ora 15, de la 
domiciliul dalunctel, atr. Petru 
Rare nr. 17. Familia ln!lollata. 

socru 

Cu adinci 
durere tn su

anunţlm 

1 ln•:et•rraa din 
viaţA dupl o 
lungA '' grea 
suferinţă a 
Iubitului nos
tru 80~ iata ,, 

. GAVIUI.Ă GHEORGHE, 
In virstA de 48 ani. Inmor

mintarea va avea loc 
duminicA, 14 noiembrie 1999, 
ora 14, la Cimitirul Mlcllaca. 
Soţia Elena, fiul Daniel, fiica 
Magdalena '' ginerele Dan, 
lndolla • 

foat 
~MOISE, 

un soţ '' tati deslvlr,lt, 
fost pensionar CFR. Inmor
mintarea va avea loc azi, 13 
noiembrie 1999, ·ora 14, de la 

· Cimitirului Etamltataa. 

1( SERVICII FUNERARE ·r 
IC .NOIFEBI'rU" SRio, 

,. str. Ghlba Blrta nr, 26, 
telefon 270437; 094.554.874. 

NON· STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 

Aducem un ultim omagiu 
unchiului nostru 

ROMAN CORNEL. 
S.lncere condoleanţe faml· 

Ilai indollatal Nepoţii: Alina, 
Monica, Adrian Şlclovan; 
(35269) 

Cu In a zdroblta da durtre 
anunţ trecerea In nafllnţl a 
dragulul meu frate,· 

VORINDAN GAVIUI.Ă 
(VD.A). 

Nu te voi uita niciodatA, 
dragul meu fratel Sora ta 
Soflca, nepoata Valentina '' 
cumnatul Victor. (35271) 

Suntem a Aturl de familia 
Gavriil, la marea suferinţA 
priclnulta de decesul celui ce 
a fost 

GICU, • 
coleg '' bun prieten. 

Dumnezeu sl-1 odlhneaacl In 
pacei Familia Ghlmpu. {35274) 

Colectivul Uzinei da ApA 11 
eate alături de familia 
GAVRILĂ In greaua Incercare 
pricinuită de deceoul celui 
care a fost colegul lor, 
GAVIUIĂ GHEORGHE, 

decedat la numai 48 de ani. 
Sincere condolean o familiall 

Elena Marta '' familia da· 
piAng decesul celei caro a 
fost.mătu'a el dragi, ' 

, ARDELEAN AN.L . ·. 
. 35284 .• 

Colactlvul V MII ARAD aata 
allturl da colegul 

MILOACA ..,OUA, 
la durerea prlclnuiU da 

decesul tatalui socru. 35297 

Suntem alAturi de prietenii 
noştri, 0CSI '' MARIANA In 
dureroasa pierdere a tatălui 
" '· BAGI LADISLAU. 
· Slllcara condoleanţe dl!l. 
partea familiei MArl'e'cu. 
(35309) . . . 

Mulţumim tuturor '' In mod 
deosebit echipei de motocl· 
cll,tl care au fost allturl de 
nof '' I-au condus pe uiUmul 
drum pe cel care a fost 

IANGGABRW 
Familiile lndoliate: Lang '' 

Benedek. (35312) 

Sicria, respeta, cruci, fmbll· 
sima~ spAlat, ImbrAcat, pro
aoape, batista, panglică, bati· 
curi, catafalc, afe,nlce, steag 
doliu, coroane, jerbe, colaci, 
cozonac!, colivA. ORGANIZĂM 
POMENII Locatarii din Asociaţia de 

PENTRU PENSIONARI RE· Proprietari bloc H-10, sunt 
DUCERE.10%. alături de familia GHINCEVA 

OFERTA: sicriu + """"'ta + in momentele grele pricinuite 
cruce = 750.000 lei. de trecerea in nefilnţa a calul 

GRATUIT: transportul si- ce a fost 
eri ului la domiciliu, lntanne• GRJNCEV A GBEORGII&. 
dlem obţinerea actelor de Slncen> condoleanţel (35324) 
deces, fotovideo, fanfarA. 

NOUl Punem la dlspozflla RegretAm dispariţia din 
clienţilor noştri CAPELA. (c.) viaţa a coloc!tarului nosţru 

GAVRJLA GHEORGHE, . 
POMPE FUNEBRE un om deosebit pe care nu~l 

NON-sTOP {la orice oti) vom uita niciodată. Locatarii 
, str. M. Eminescu nr.4, (vizavi bloc 366, Mlcălaca. (35327) 
Cinema MurefUI), telefon 211929 · '::~~~~~~~;;;;~~~ .sau 094.537.715. T 

Vi oferim articole: slcrle, 
lenjerie deces, cruce Ji servicii 
(spălat, Îmbrăcat ti Îmbălsimat) la 
pre1 miglm ti calitate deosebită. , 
OFI:RTA: sicriu, lenjerie, cruce· 
730.000 lel: Tmnapor1 in localiiBbt 
GRATUIT. Suntem producAtori 
renumiţi fn ţari fi striinitatlt, nu 
simpli c:omorclanţl. (c) • 

.. 
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Sincere condoleanţe familial 
MARIŞ la durerea prlclnulta de 
pierderea celui ce a fost 

~MOISE. 
Dumnezeu sil-I odlhneascll 

Familia Moldovan Angelica. 
3531 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Se Implinesc 8 saptamini de 
la daceaullubltulul nostru ooţ fi 
tata, 

VOiaJI.I!IIa.J IORDAJII. 
Parastasul va avea loc 

duminica, 14.nolambrle 1999, la 
Catedrala Ortodoxa. Familia 
lndurerata. (35255) 

Trlatl '' 
naultatl va 
rămAna ziua 
de 13 noiem
brie clei se 

' implinesc doi 
' ani de dor '' 

jale de Intre· 
blrl lirA 

răspuns, de cind a placat pen· 
Iru totdeauna, dintre cel dragi, 
la numai 42 ani, Intr-un tragic 
acddent, 

CORJO!A TI!ODOL 
Al luat cu tine tot ce' a fost 

fNmoe '' adevArat MI-am pier· 
dut senaul '' echilibrul vlaţll 
odatA cu stingerea ta. 
Dumnezeu al ta albi In paza lui 
'' al te •••ze In loc curat '' 
luminos precum ~-a Ioa! oufle. 
lut Cu ne-mlrglnltl durere 110~a 
Vlorlca '' fllcelo: Octavla '' 
Te-odora. (35114) 

Se lmpll· · 
nasc 8 alp
tlmlnl de la 
decesul Iubi· 
tulul nostru 

sot. laii '' 
bunle, 

Se lmpll· 
nasc 6 alp· 
tlmlnl. de 
c.And ne .. a 
plnlslt bunul . 
nostru soţ, 

tata, socru '1 
bunle, 

CIOBAN TEODOIL . 
Parastasul va avea l.,c 

duminica, 14 noiembrie, ora 11, 
la Biserica Ortodoxa din Alfa. 

amllllla lndurerata: Cioban fi 
Vărădau. (35246) 

S-au scurs 6 aAptAmAnl de 
cind. no-a plrlslt pentru lot· 
deaunâ Btumpa '1 Iubita noas
tră ~bunica, 

E&N IIAVEI'A. 
Comemorarea va avea Joc 

duminicA, 14 noiembrie 1999, 
ora 12, la Biserica Ortodoxă din 
'Micălaca NouA. Familia lndO:. 
llata. (4113183) 

. Ierarh Ioan · 
, Gur'A de aur,! 
1 cel mal lubl.t 
1om de pe 
plmlnt, 

TODOCA 

- . .,_·· 

La Implinirea a 15 ani de 
despărţire un gind de 
cere aminte tn memoria 
gulul nostru 

I'INTEAMQI.U, 
placat prea devreme dintre 

noi. Nu te vom uita nlclodat.lll 
Soţia NUŢI ,1 c"llll: MITRU, 
ADRIAN, MIHĂIŢ ,1 VIOREL. 

s-au acure , ••• alptlmlnl 
de tristeţe, de lacrimi.'' dor 
de cln ~ ne-am dooplrţlt da 
cea cara t! fost" 

NLA."JIN VJOIUCA. 
Parast:sul de pomenire va 

avea loc azi, 13 noiembrie, ora 
12, la Biserica OrtodoxA 
Podgorla. o rugAciune pentru 
odihna sufletului el din partea 
celor care au cunoscut·o '' 
Iubit-o. Dumnezeu a-o odlh· 
neascll 

'' omagiu 
celor care au fost 

DORA .. , 
NICOLAE 

'I'EODORESCU, 
~a Implinirea a 3 ani '' 

raapsctlv 8 luni de la treca1·ea Il 
lor In eternitate. O luminare '' 
o rugAciune din partea lui: 
Corina, Raluca '1 Nal 
Dumnezeu ol·l odlhneaacl 

.. ·+. 

".. ,_, 

' ~-.- . .;.:. 

• 

'. 

····~ 

. ---~-: 

odl1hn·••••c8U _ '.ţwJitl;.lÎW' ·"t--- .· 

trecut o 
da Ump de cind a-a sUna din 

viaţa, acumps noaotrl 110f1a '' 
mamA, 

POPAN ELENA, 
plecata prematur dintre 

Dumnezeu S·O odlhneaacl 
pacaJ Comemorarea va 
loc duminicA, 14 noliem1brlla 
1999, ora 12, la· Blaer·lcalll 
OrtodoxA din Grldl,te. 
VIrgil '' fllcale: Georglana 
Cannan. 

Na,tarse .,r dragi amlnUrl, o 
clipi de aducere aminte, In 
memoria celui care a fost 

TI!ODOR OLAJUU, 
· la 7 ani de la trecerea In 

eternitate. Parastasul, duml·· Il 
nici, 14 noiembrie, ora 
la Blsartca Ortodoxa Gnldlipta .. IJ 

-.··-~ 
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PENTRU NOI IMPORTANT E OMUL' 
.... IINTERESUL· LUI IMEDIATi· ':~., ..., 

• ne s une ALEXANDRU V ALEAN, directorul 
Sueursalei Arad a BĂNCII POPULARE IZVORUL 

· .:.: D-Ia Vălean, cina aste Banca 
Izvorul? .• 

- Banca Populară Izvorul este o aso
cia~e de persoane fizice constituită in 
mod liber, fără nici un fel de discri
minare, este o persoană juridică 
română ~i se va denumi in toate actele, 
Banca Populară Izvorul. 

-Cine sunt ac~onarll băncii? 
- Capitalul băncii este variabil si este 

format din părţi sociale de valoare 
egală. Banca Populară Izvorul; 
desfăşoară activită~ in beneficiul mem
brilor săi, asigurând stabilirea ~i dez
voltarea de relatii economice-financiare 
şi comerciale intre persoane fizice ~i 
juridice din tară si străinătate. Poate fi 
menibru ai băncii orice persoană 
majoră, cetăţean român. Condi~a pen
tru a deveni actionar al.băncii este să 
achite o tcixă de inscriere de 20.000 lei 
precum şi cota de participare la capitalul 

. social al băncii, care e minim 1 milion 
de lei pentru persoanele fizice si 10 mi
lioane de lei pentru persoanele Juridice. 

· · - Ce avantaje are cal care devine 
ac~onar al băncii? · · 

- Cei care devin actionari ai Băncii 
Populare Izvorul, pe lângă faptul că 
devin acţionari cu drept de vot, indife
rent de numărul părtilor sociale, isi pro
tejează in acest fel 'economiile in mod 
eficient ~i îşi asigură un câştig supli
mentar cert. Actionari! au dreptul să 
'primească imprumuturi in condiţii spe
ciale, in sensul că au dreptul să nego
cieze cu directorul băncii dobânda, 
care va fi cu Certitudine mai mică decât 
in cazul altor persoane ce nu sunt 
acţionari. Suma care poate fi solicitată 
de acţionari Clj imprumut in condiţii 
preferen~ale este de cinci. ori capitalul 
depus. 

Totodată, la sfâr~itul fiecărui an 
acţionarul primeşte divldende ·core-. 
spunzătoare C4, suma subscrisă, in 
funcţie de profitul băncii. 

Actionarii băncii au posibilitatea să 
fie co0ptaţi in structura de conducere a· 
băncii, pentru noi, in prim.plan fiind 

intotdeauna Omul ~i interesul lui per
sonal, imediat. Dacă Omul e multUmit, 
afacerea merge bine, iar prosperita'tea e 
comună. 

- 'Ce oferă Tn plus Banca 
Populară Izvorul faţă de alte bănci 
de acest fel? . . 

- Banca noastră i~i propune să· 

ofere câ~tiguri suplimentare in folosul 
oamenilor care vor fi actionari, pentru 
că noi dorim ca ei să deţină capitalul 
social, nu grupuri de interese. 

Noi dorim să fim o bancă naţională . 
privată, cu sucursale, agenţii ~~ puncte 
de lucru in intreaga Iară. 

- In ce stadiu de organizare se 
află banca in prezent? 

- Pentru moment foiîctionează 
efectiv Banca centrală din Bucurt;!şti, 
str. Izvor nr. 78, tel. 4110613, ·suc 
curSalele din Iară fiind in stadiul final 
de organizare. La Arad, sucursala 
fUncţionează legal din 20 septembrie. 

Pe această cale doresc să-i invit pe 
toti cei care vor să devină actionari ai 
sucursalei Arad să se adreseze la 
sediul nostru provizoriu situat in Arad, 
B-dul Revolutiei nr. 74 sau la telefon 
254.552. in acelaşi timp ii sfătuiesc să 
se grăbească Tntrucât campania de 
subscriere se va încheia in curănd. 

- Vă mulţumesc! · ' 
ŞERBflft POPESCO 
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' ANUNT ,PUBLICITAR. 
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Tn calitate de lichidator inscris in Registrul Comerţului Arad, .firma UNIVERSAL PROCESS EQUIPMENT, lnc. cu sediul In Rooseve~. New Jersey,.OSA, reprezentată prin SC EXPERT SA ARAD, ·"":-·· . ~· 
anunţă scoaterea Ja vanzare prin licita~e publicll deschisă cu strigare a urmlltoarelor active neadjudecate la licita~ile anterioare, aparţinand societă~i ARCHIM SA Arad, cu sediul Jn RomAni.& corn, . -.. ·.·,::-. .. ·"'_' . · 
Vladimirescu, jud. Arad, tel. 057.233136, 057 230546, fax. oe7 254527. · · · .. _ -

" . . ... 
f:c_N;r.:-ŢI!:;;;;;::;:-;;;ii;;;-:--:---: ..• :-.'T:c-;;,.";" ... :-: . .:?.' -. -:.-: .. -:.--:.· .. ---lioi;.;.,;;.:~; ..... ;;~au..nu;;;.-;.;-; .. ;;;:tuhw;;a.iilald.•;;;•;~ltluaaa1l;;;;;;;;u..;;.;;....,.q;;;_;;; .. ;-,-_.:-.:-:-:-: .. ----; .• ~'-····-::.-c-: .. 7. -•. -:-:-.... :-:.-: •• :-r;:",;;C:;;l..;~;";;;ernJre;:;;total;i;;;-. -.-.. ~.-:: .. ~<:: --·1. 

uan lei) · • . , .. 
-t/ Fabridle de u onsla18ţie ae aroonoac ; ae ;;suu.uw ~an, o instalaţie ae uree '-~~~119 cu cspacitate de ~~.uuu lliM 54.8lJ;J.1o:> _ ;v. 

i>grăşăminte uree granulată şi centrală ele<:lro-tennicll asociată, puse in funcţiune in anLi1983 şi oprite pentru conS&V8Al in anul1990 '}).; 
1. 

i1Ciuaiv IJ\ililăf . .. , O instalaţie de amoniac KELLOGG de 300.000 tc>'an, o instalaţie de ingrăşărlinte complexe constând din: o fabrică de acid azclic de 480.000 ta/an, - · 
. ··"' : .;. . , . o fabrică NPK de 285.000 ta/an subslan\1'1 activă şi o fabrică de B2Ctat de amoniu /notrocalcar de 75.250 te>' an substan\1'1 activă puse in funcţiune In 

1977 şi oprite pentru consevare in 1990. lnstala~le ~i sta~ile de transfomlara şi distribuţie electricil, generare abur apă industrială ~ canalizare, toate .. '•'"""'~·· ,c ~~· 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fabrice de gaz 
inert/oxigen 
Teren otganizare 
şantier 

Batalul de nămol 

instala~ile şi clădirile auxiliare de depozitare, manipulare, transport ingrăşăminl!t. Terenul aferenţ instata\iilor chimice şi de utilită~ inclusiv cota patle• · · ·1"'~';,;-. V:!};;~: < · · ·. 
din cllile de acces rutiere şi ferate in suprafa\l'ltotală de circa 455.000 mp. · ·' .... • 
Două linii de separare - producllnd atăt azot cllt şi oxigen tehnic şi medicinal, inclu8iv iatataţia deimbutellere, tanlniA .......,.... şi<:Qia patle din cllile 1.522.688 
de acces rutiere şi ferate · .. 
O suprafa\1'1 de cirl:a 3.330 mp de teren ln.incinta ARCHIM fosta ~de şantier, cu cai de acces rutier şi ferate, ocupată1n prezent de şantierul 40.320 
IMSAT. . • . f. 

, O suprafaţă de ciica 115.000 mtrteren In afara incintei ARCHtM, amenajat pentru depozi1anla,şi-.R'ril!molurilor provenite de la tnst&la~lte·dtl ' · 317.568 
· · tratare apă industrială · .. · · · · · · · 

,, ... 

;: ... 
. . Cămin nefarniliŞ1I · · '' 

3041ocuri 
Construcţie tip cllmin nefamilşti P+3 amplasată in localitatea \lladirnil'eoc:. str. Gării, locuit doar la nlvelul P. • · ''··· . , · .. · . ,2,~· 7.3~: 7,-;-~.: ~· .. 

6. 

7. 
" 

8. 

9. 

10: 
. 

. 
11. 

12. 

Cămir'l nefamilişti 
2251ocuri 
Staţiedempompare' 
câmine 
Cantina cu._ ~:< .. 
autoservire ' .,. ·. · 

Punct sănătate 

,. Csbar111 . • . X ., 
DEBELAGORA . . 

Batai plin de ape 
fosfoarror.iacale 
Batai gol de ape 
fosfoamoriacate 

.: j. 

eonatrucţie tip cămin'nelamilişti P+2 ~in localimtea llladirnirescu, sir. Gării, ne!ccuil • . ., 

Constă intr-un bazin din beton fi o stil ţie de repompare acoperită penJru ilpe menajere FM- caÂi se i~ In Sistemul de canalizare al . 
ARCHIM, deservind caminele de nefamilişti precum şi blocurile de locuinţe din zona coloniei de interventie 

199.398 

Cantina cu autoservire de 1200/41ocuri in construcţie P+1, având o suprafaţă utilă de 1050 mp, cu toate anexele necesare desfâşurălii activitlllfh'"'' • 231. · ., ·· . 
· • Clădirea este amplasată in afara pla~onnei ARCHIM lângă pa vi Iionul administrativ : · .. "0 · 

Construcţie independentă P+1, având o suprafa\1'1 de 550 mp, cu dolari, mobilier şi inslala\ii necesare-activităţii de~ d&inll8prilldere. 196.!155 , '· ··""' •· 
Clădirea este amplasată in afara platformei ARCHIM lângă pavilionul administrativ. , . ., ·, • · · 
Construcţie dir'l piatră, cllrămidă şi lerm, Parter + Mansardă in suprafaţă de 56 mp, amplasata In Munţii Zarandulul, tola 485 m, in raza comunei . . 34.000'~~~~'.3i6· < · "' . .'-""" · 
Barzava, la 62 krt> <~!~.Arad. accesibilă pe 55 km drum asfaltat (DN 7) şi 7 km <ltlrn fonlstier. Terenul de sub corislrucţie şi anexe apaoţine Ocolului ·, · " '' . , •. 
Silvic Barzava. ~ ' ~ 1 . • ->,;"' _ .• f:,...'· 
Iaz batai hidroizolat cu capacitatea de 150.000 mc, in prezent plin de nlmoluri fosfoamoniacale, amptaaatlaclrCa 2 km deinclnla ARCHIM,In•••":c ·· ... 325.043 
Nordul digului de apă!are al municipiului Arad şi la Sud de DN 7 . '· · ·· · ·· · .. 

Iaz batai hidroizotat cu Cj!pacltate de 150.000 mc, investiţie terminatllln 811Jl1990 şi nepusă lnfurlc9Une, amplasat ta circa 2 km de incinta . 2.699Zl8 .:.~';ţ~-~~":,.;,.;;.·~-
ARCHIM, in· Nordul digului de apă-are a municipiului Arad şi la Sud de DN 7 · · ... ··•· . . • • 

13. . T81811 Şi baraca O suprafaţă de circa 2800 mp teren liber mobilat cu conslrucţii provizorii, ampla~ In lrnadiafa apropiere a activului .<.;snana veche ton8lruclQr". ·'";' · 64.722 

~ "' . cu acces ta <;ale ferată şi drumuri interioare ARCHIM · "'·•· '"', .: .. . . ·• 1 , • • • • . • , , . , ., ~·: , , , . . . • 
~ . - .. , '• 

Toate~ menţiorlate cu 8JCC8Il\i8 cabanei DEBELAGORA suntamptaaate in corn..., Vtadimirescu, jud. Ar!ld, la circa 13 km de.mun.iclpiul Arad, avand posibilitatea de acces pe cale ferată, acces rulier (DN7) pra-
cun şi acces cu tramvaiul urban. • .. .. 

Pentru activele 1, 2, 3, 4, şi 13 vAnzătorut de~ne 111tu d& po opo le--.pn~-..ului. •·• ,,.~~ 
Preţul de pornire menţionat In tabelul de mai sus se referă ta .fiecare activ in integralitatea sa, cuprinzând alăt mijloace fixe, piese sctimb, unele obiecl8 de inventar necesare funcţionării actiwlui, clli ferate şi rulliife in 

folosinţă exdusivă sau cornlllă, precum şi valoarea terenului aferent activului in folosin\l'lexdusivă sau comună. Preţul li& pornire din tabel cuprinde deja o reducere acordată pentru oferil98 tuu.or ~urilor u!J!jJidlv impre-
ună. Preţul mentionat nu cuprinde TVA aferentă, acesta trebuind să fie adăugat la preţul de aqudecare. . . · · . · 

llulurile pot~ vizitaiB la sediul societă~i ARCHIM in toate zilele lucrătoare, intre orele 8,00 şi 15,00, pAna In preziualicitaţiei.ln aceeaşi perioadă se pot consulta şi docunenla~ile tehnice ale actipamer)telor, prao.m şi 
tişele de prezenlare ale activelor cuprinzând: listele de imobilizâri, utilaje şi bunuri, descrierea StmBră a acestora, prao.m şi valoarea de inventar cirl care se poate calculs vai00198 de pornire individuală in cazul in cara 
comisia de licitaţia va aproba icital98 ca bunuri separate. . · 

Licitaţia de vănzar8 a tuturor celor 13 active din anunţul publicitar va avea loc la sed'lll ARCHtM SA, in data de 2 Decombrki 1999, ora 10,00, in ordnea din tabelul de mai sus. . , 
- Jle licita!i<t- deschisă cu strigare, liclta~a desfăşurăndu-se in confoonitate cu prevederile Legii 99/991ittull, respectiv Nonnele Metodologice din HG 450199 publicate In MO 295124.06.1999. Pot partldpe la 

licitaţie persoane fizice şi juridice române sau străine cara indeplinesc condi\iile prevAzut& in HG 450199 şi se depun pAnă in ziua licltaţiei adică 2 Decembrie 1999, orale 08.00, .toate documentele pnriăzute in Norme precum 
şi garanţia şi taxa de participare la licitaţie. . . . . . 

Garanţia de participare la licitaţie este de 5% din wloarea de pornirea llclţalle~ pentru fiecare activ in patle. DUpa 'disfăŞt~SI98 licltaţiei, garanţia se restib.Jie integral tuturor participanţilor, cu 8IICCOPiiB celor astecta~. 
cllrora li se va deduce această garanţie din prima plată a preţului dqJă adjudecare. In caz de nesermarea contractului de vânzare/cumpărare din vina cumpărătorului, garanţia nu se restituie. . 

Taxa de participare ta licitaţie, cara trebuie plătită de către to~ participan~i şi nu se restiruie in caz de neadjudecare, este de 1.000.000 lei pentru fiecare participant şi fiecare activ in parte. · · 
tnJ:>rma\ii suplimentare cu prlvinlla deslaşurarea licltaţiei se pot objine la sediul ARCHIM ori prin 1111. Qf>7 230546 sau 057 259740, şi documen!"ţia de prez~~~~lare se poate consulta la sediul ARCHIM, zllnic inlnl orale 8,00 

şi 15,00. - . . . . . ' 
. .~ ' ' .". . •' .·?>.. ... • ' . . ' (<1114735) 
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