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BANCA COMERCIAlĂ WEST BANK S.l
acordA dobinzi avantajoasa
la depozltele la termen al•
persoanelor fizice
(auma mlnlm6 500,0 mii '-'!
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ConfruntatA cu o pierdere de popularitate flir6

~::."::~~~Puterea Instalată cu trei ani In urmă sa

lnecatului de un pal In speranţa salvării
pră!buşlrea totală. Declaraţiile făcute presei In
~~t'::~i zile
pa unii dintre oamenii politici de frunte
ai
echipe cocoţate In capul mesei preocupaţi de inler·
preiAri.mai muH decât originale ale recentului sondaj CURS.
R'allzat ·la comanda Fundaţiei Soros pentru o Societate
Deschisă, sondajul cu pricina este contestat In mod surprtnzi.
tot chiar f.l de fosta sa lucrătoare (timp de 4 ani) Sandra
P~along, actualmente consilier p~sonal al pr&ladintelui
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drept "o vădHă tentativă de intoxicare preelectorală", o sumă
d~ "tactici dezonorante ale opozitiei" ale cârel amprente le
d~plstează. Intre anii 1990-1993 S.;Pralong a fost director
ellecutlv şi copreşedlnte al filialei din România a Fundatiei
SOros incAt este de mirare să pună l,a îndoială corectitudinea
0~~~~\:~,s~ău patron contestând rezultatele sondajului CURS.
11 i
personal al prefGdintelui C!l uitat, desigur, că inainta
alegerile victorioase din nolembri111996, aceesyllnstltuţle
sondare a opiniei publice a fo~t prima care i-a dat Pe
il~~~:~~~;::~~~ fi pe COR drept ~tlgători al simpatlllor eleo111
Făr6 lndolală, pe acea vreme, sondajele favorabile
actualei puteri erau cât se poale de credibile, pe clond astAzi
au devenit "tentative de intoxicare preektctorali".
. Preocuparea plină de sărguinţă a doamnei Pralong pentru
mlnimallzarea sondajului cu pricina
lnlăturarea efectelor
nocive ale rezultatelor înregistrate, este susţinuiA Indeaproape
de Mlnlslrul Finanţelor, Decebal Traian Remey Intr-o recentă
lelflre televizată. Preocupat de recâştlgarea lntreprinzătorilar
particulari, hulltul perceptor"" ot oimbovlţa face promisiuni
mal mult decât ademenitoare, Intre care af&d, cap de listA,
reducerea Impozitului pe profit de la 38% la numai 20%, redu"'!ri de - vamale pentru lmporljll de tehnologie, reducerea
TVA la dlfarite categorii de plăţi, anularea lmpozHelor pentru
exporturile făcute direct de clotre producători, flir6 Intermediar,·
reducerea unor taxe TVA pentru servicii de utilitate pubiicâ
etc. Mare spalmi trebuie să-I fi cuprlna pe mal marii dregători
dacă au ajuns
facă ase~~M~M~. prom'-!unl greu de
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$TEFArt TABOIA
: (Continuare fn pagina 4)

FERESTRE DIN
PVCARTIIAT
. GEAII TERMOPAN
. ' Ploftle ftlb. Germania

~R7LtNE
.

MOBILIER LA
COMANDĂ
FIRME ŞI RECLAME

-~.
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Cunos 'utul ana}lst politic Ion Crlstolu cbmentează Tn exclusiv/-' ·
tate pentru cititorii ziarului· .,Adevărul" evenimentele sjptămlln/1. ·
Astăzi, despre c~ea ce tnseamnă pentru Romllnla cllt;tlgarea
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OSCE· faţă de pierderea conducte/ petrolului CB(Splc,
despre crer;terea electorală a PDSR-ulul de la o lună la alta, daspre
prăbur;lrea actualfil puteri, despre Imposibilitatea schimbării premierului Radu Vasile t;l despre cumplita as~ănare dinttel r'

Ceaur;escll-fl Con~tantlnescu.
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UN TÂNĂR AUCIS CU BESTIALITATE UN INDIVID DE
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56 DE ANI, DESPRE CARE SPUNE CI ERA "POPONAR"
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. Constantinescu. Domnia sa apreciază sondajul cu pricipa
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Boxerul tONE
DĂRĂU ("Motorul
Sllva Lazăr" Arad )
a eucerU titlul de
campion naţional la
tineret (in fotografie)
e IJTA a ri•as repeten~
tă la leefla hunedorean6
1
e In Divizia «:, "petrollf41dl" au lneeput returul
eu dreptul.·
e J.a polo, un liueees ~
Ju•ătate peatn A8tra ~
e «:roalel, rezultate,
elua•ente
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• MOBIUER MODERN
LA COMANDĂ
• AMENAJĂRI SPA'JII
COMERCIALE
• • MATERIALE IMPORf
•cAUTATE
SUPERIOARĂ
STR. VIŞINULUI NR. 74

;,
•. .

TEL: 087/224888
OBZ/117361
PREŢURI

DECENTE
.. tampiArte din
ALUMINIU

VA ofaril

tteletoane ·•1
O PuTERNICĂ
i FORTĂ ÎN LUMEA
mobile-i:
_
:
.
_
· BSM .<' ~
CONSTR!JCTORILOR

e TampiArie aluminiU din
import Şi 101'1'JâneŞti
·
e P.V.C. şi geamuri la~IQIJilii
e Rolete şi jaluzele ·
•
Telefon: 279699; 09Z29Z§8
Arad, _Str; Voinici/or, Nr. :U.
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- Luni, 22 noiembrie 1999
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19;1! ~ :11 1;1 ;)
• Astazi, Soarele r~sare la
18 minute şi apune la
ora 16 şi 44 de minute.
• Au trecut 324 de zile din
acest an. Au mai rămas 41 de
zile pănă in anul 20001 ·
• Praznicul zilei: Blserl·
ca OrtodoxA: SI. Ap. Filimon,
Onisim, ŞI Afhlp, Sf. Mc.
Cecilla; Biserica romanocatollcl: Cecilia: Biserica
greco-catollcA: Sf. Ap.
Filimon. Apfia, Onisim; SI.
Cecilla, Valerian şi Tiburtin.

22 noiembrie 1999
RBECUL (21.03·
. Dacă veti da do-"v.no de realism, veti
I.,.L.,. putea depăşi cu bine
încercările la care sunte~ supus
azi.
.

ora 7 Şi
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• PIEŢE, TÂRGURI.
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J UTiliTARE
Astăzi

ARAD: Petrlşor Traian
Adrian, Ardelean Dorin
Emil, Megye' lzabela·Monlca, Zapodean Roxana
Marfa, Bulţa G;dirtija
Andreea, Rlsco B,o.gdl)n
Gabriel, C)Uir-'""'J'-q&ra
. Naomi, Pjin!IJ.~e
Al.e~andra ~-el
· ~ana
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Vremea va fi închisă şi sa
·· va lncălzi uşorfaţă de lnter·
valul preced~pt,;.{;,eral va fi
noros, pe/arU ex,inse va

·-

plou~. V~!Îli ve~~~~oder-
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"' PETRU DANUŢ

. ·

Chişineu Criş, Almaş. Şilindia

şi Varturile (sat Avrar11 Iancu

- TAcăşele).
Mâine, miercuri, va fi zi
de piaţă la Pâncota, Beliu,
Buteni, Şiclău, Macea,
Vânători, Peclca, Şiria şi zi
de târg la Beliu si Buteni.

. • FARMACIA DE
SERVICIU .

: METEO
''

este zi de piată la
Sebiş, Almaş, Apaieu,
Semlac, Sântana, Sllindia·,
Vârfurile~ Targuri săptămâ·
nale se desfăsoară astăzi la

In noaptea de luni spre
este de serviciu, cu picgram non-stop, Farmacie
marţi

uGalenus", Calea Au rei
Vlaicu, tel. 242340.
Farmacia "Sinapla", Bd.
Revolu~ei nr. 88, lângă Noul
Stil, telefQn 282369 şi şi
uNoua Farmacie", strada
Andrei Şaguna nr. 15, telefon
948, sunt de sarviciu cu program non-stop.
·

TAURUL (21.04-20.05).{]
Faptul că actio-nati cu
prudenţă este laudabil
şi vă fereşte de comiterea unor greşeli care v-ar putea
periclita situaţia, Insii vă
împiedică să realiza~ Intr-un timp
fo_arte scurt tot ce v-aţi propus,

. • CONSULTAŢII ŞI
TRATAMENTE CU
PROGRAM NON-STOP

'.

Signarovici Ana
(1907), Fulop Maria
(1923), Fabian Ana
(1926), Ciubota llla (1930),
Zaha Maria (1930), Crişan
Mihai (1943), Popa Petru
(1949). Cociuba Lazlir
(1951), Mure,an C,arn~~~n
Gabriela (1961).
:
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RElUA DIB: Cremă de orez 'r
c,9 zmeură

'

,.

. lngredl~nte pentru 4 po<11:
1 pachet de praf de budincă cu
aromă de zmeură, 1 llapte flert.
150 Q orez, 1/2 P!lc de zahAr
van ilai, 1 00 g zahăr, 200 g

;

.
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zmeură,

,.

In judeţ, luni nu sunt prevăzute Intreruperi de curent.
Marţi: ad. Revoluţiei Intre
60-78, str. Horia nr. pare şi
Bl. H9, H10, H11, H12, H13.
Str. Cloşca nr. pare şt str.
Gh. Popa de Teiuş, P-ţa
Mihai Viteazul (p)..
·
·.

Deşi piaţa de maşini dă
Impresia că se extinde ca

mărime, de la o duminică la
alta, frigul pătrunzător a
Impiedicat arădenil s-o viziteze
in număr foarte mare.1Jna dintre cele mal admirata maşini
din piaţă a fost un mlcrobuz
din anul 1995, Mercedes
Sprlntar care avea un preţ de
29.400 OM. Ceva mai Incolo
am obsarvat un Saab Scanla
din acelaşi an i1995) la
.doar"... 10.000 $.

t: .

-,"A

200 frişcă bătută.

impiedicăndu-se astfel extinderea arborilor .Pa. Zidurile
dădlrilor.
.
.
· O ană preocupare (fa sazori
o constituie curătirea spatiilor
verzi, InsA activHâtea cea 'mal
importantă este plantatul. .Se
'planteaza arbori, arbuşti şi
plante llecorative in special pe
Calea Aurel Vlaicu, începând
chiar de la intrarea In oras, ·dar si
pe faleza Mureşutul şi :'destUl
de puţin • pe bulevard" - ne-a
spus Emil Surdu, Inginer şef In
cadrul • S.C. Gospodărlre
Comunală SA
In paralel cu toate aceste

Emil Surdu.

D.DCI'fO
.

, ,·_
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itditon S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad
ea>oFISCALR 16!<t93HemDSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT
J 02ilt!86din31 X 199leCODSIRUF.S0209S660teiSSN 1220-7489
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J' 2'lOO Arad, Bd Revolutiei nr. 81.
Telefoanr: SlOCRETARIA T - 281802, fax 280655, '280625;
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE· 281797; MICA
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VĂRSĂTORUL (20.01·

H
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va

los datorită unor surse maii de
bani pe care le veţi obţine cu
eforturi minime.
PEŞTII (20.02-20.03).~. .
Partenerul vă oara mai
'
mu~e asigurări in legă- · ~
tură cu fidelitatea dvs.
Acest lucru trebuie să nu vă
enerveze: explicaţi-i clar că nu
a~ nici un
de Ingrijorare!
Veţi obţine un mare succes la
locul de muncă .

motiv

~

.

.....-

,. •..: ' ·'.1

OM, VW Golf III O (1992): ( 1999): 5.200 OM; Dacia
13.600 OM, Flat Rltmos (1994). 3.500 OM, Dacia
(1994): 3.900 OM, Renault (motor VW dlsel): 5.700 OM,
Megune (1998): 14.700 OM, Dacia (1996): 3.750 OM.
Toyota Corola (1987): 6.900 MAŞINI NEfNMATRICULATE:
. BMW (1985): 2.000 OM,
OM, Renault Safrane 14.000
OM, Audi (1995): 21.500 OM, Opal Astra (1993). 6.500 DM,
Lada (1979): 1.000 OM, BMW VW Passat (1981): 1.700 OM,
(1993): 16.250 DM, .Lada Alfa Romeo 0'(1985): 1.800
OM, Ford Scorplo (1
(1993): 2.800 OM.
MAŞINI ROMÂNEŞTI: . · 8.800 OM, Opal Vectra
Dacia Nova (1999): 5.800 (1992): 11.000 OM, Ford
OM, Dacia Breack (1991): Mondeo D (1994): 14.300 OM,
BMW (1992): 15.800 OM, VW
2. 750 OM, Dacia Breack
Golf 11 D (1985): 2.600 OM,
4.500 OM, Dacia
VWGolfl (1982): 1.600 OM.
2.000
Dacia

.. , ..

'._;- '

OUHPIO BOLZfU'I

1u

cJâ

.
LINIA ViETII "o a -

şlrag de clopoţei coloraţl: 25.000
lei etc.
In .piaţa chlllplrurllor" se
puteau intălni diverse articole de
lmbrăcămlnte şi lncălţllmlnte.
piese de maşină. obiecte de arti-

zana!, ceasuri de perate, aparate
radio Şi tv. Ce este mal trist, e
cii arAdenii au ajuns llă
cumpara: ciorapi, maieuri sau
alte articole de lenjerie intimă .la
mana a dOUa .• ,

Cooperativa de :-· -··

Banca Populara

MINERVA

dobAnzl
pentru dapozltele la tannen:

acordă următoarele

11una
· 31unl
&luni
91unl
121unl

!fi vă ajută

Intra orale 20,00-08,00

-

O. BOLZfiH

Vă ascultă, vi inţelege

~

•
..
-

84o/o
87o/o
69o/o
69%
69°/o

LI eartrtl clientului cloblndln poltl capllliu.
DEPOZtTELE SUNT ASIGURATE 1
Acordăm In alslem C.A.R.
credite in regim de urgen!ă
<::::>
credite in regim normal - 1 luna
cu dobanda anuala

..a. .a

280854; MIKt:EA DORGOŞAN (sef «clic' aclualilăli); 1clcfon
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf .Cetic polilifÎ.), telefon
2110943; DORU SAVA ("'f sectie .ocial-cconomie), telefon 281738;
VASilt: FILIP (şef !'cCtic cu'ltură_.,.vălământ), tclcfoiJ 281855;
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (•cf ,..-clic •pori), lclcfon
281701; SORIN GHILEA (sef soclic tlncrct)'telefon 2tU855,
280003; MARCEL CANCiiJ (sef .C.:tic foto), 1clcfon 2809~3;
NICU COJOCARU ((ICf secţie publicitate} telcfon'fax: 280904.

'•

~~':~~ u~v!.,;~=.;~rlală

BALANŢA (23.09-ge
22, 10). Pe plan profesional, ob~neţi o serie
de succese importante,
care nu au Insii ca efect şi o
îmbunătăţire a situaţiei dvs.
finandare.
~
SCORPIONUL (23.10.
21.11). Optimismul vă.
ajută să treceţi peste.

& ' c1'ul de aedo •fiei MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef):
AUREl DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802,

'..

19.02). Relaţia dvs. cu
persoana iubită decurge
din ce Tn ce m~i bine.

Vinde ••
montează mochetă
la preturi
cu o reducere
da ID-2011J...

. .·

OB7/ZI 4 2I4

~alde adadliolrtrattes DOREL ZĂVOIANU
(pn:~cdinlc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc~mlc) telefon 210776; MIRCEA
CONTRAŞ (rcdaotor-sef)
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (din:ctor comcn:lal)
ttlefon 280904; DOREL BARBU (rontabi~-!"1) telefon 281797•.

.

nebănutte!

Chiar dacă nu au preţuri
foarte mari, de multe ori articolale din piaţa Obor wnt uneadldaşi 200.000 lei, CD-url
ori mai de calitate dacăt cele din
50.000-70.000 fel, casete
magazine. lată cătava preţuri ori- · 15.000-25.000 lat, ceas mânll
entative: pantaloni stofA femel: 70.000-165.000 fel, casetofon
120.000 lei, pantaloni stofă băr mono 250.000 lei, joc video
ba~: 150.000-200.000. fel, geei
15o.ooo-3oo_.ooo Tel, .căfll
lamă 250.00Q.800.000 lei, geacă
casetofon 25.000 lei.
de piele cu· blanA ~.200.000 lei,
Au apărut şi In pieţe primele
tren ing copii 180.000 lei, cămăşi semne· de apropiere a sărbăto
blugi 170.000 lai, blugi (Little rilor: Instalatii luminoase pentru
"'-· Forza, lolus, ţrown ş.a.), pomul de Crăciun: 30.000 lei,

1

'

.

Arad, Piata Gării
Telefon 235221

ALI'A:I~ !~!1 ~u 1CID.

__

,,

MOCRETA

Piata
, Obor

.-,..

.•

targeşte.

CA PR 1CORNUL&_'tii
(22.12-19.01). Dacă~ -,
·evitaţi superficialitatea,
A1lll
azi, latura sentimentală
a vieţii vă poate oferii satisfa~i

..

. utilaje pentru a Interveni In
cazuri de deszăpeZiri sau cornbatere a polelulul" -.a adăgallng.

}

'

MAŞINI STRĂINE:

Marca:

$lupă pachet. Se iau ,patru
pahare de sliclă, se clătesc cu
apă race şi se pune pe fundul
lor jumătate·dln cantitatea de
zmeură bine spAlatA dupâ care . activitii~. sociatatea se gAndaŞte
· se acoperă in straturi alternaşi la măsunle de interv~e pen;.
tive, ·cu orez şi blJdlncă, Când
Iru iarna care S<l apropie .•Ne
totul s-a răcit bine, se introduca
pregătim pentru sezonul rece cu
In frigider, unde se pA~ă · stocuri de sare şi nisip, dar şi cu

Mod de preparare: Orazul
se fierbe cu jumatate din cantilalea de lapte, şi când bobul
este aproape moaJe se p_Ană la servire.
lndulceşte cu zahAr vanilat şi
Inainte de consum, deazahăr. Din laptele rămas Şi din · supra se pune fr~ bAtutA şt
praful de budincă se prepară o se decoraazil' cu fructe de
c'emă urmAnd instruc\iunile
zmeură. ·

'·

"\ .

Pentru fiecare anotimp al
anului; S.C. Gospodărire
Comunală SA are pregătite
activităţi specifice. Aflându-ne
acum Intr-o perioadă de repaus
vegetal, angajaţii societatii·
lucreaza la toaletatul arborilor. fn
special in zon& Pietei Mihai
Viteazul se poate obServa că
crengile pomilor au fost tăiate,

p;

UN MlRClDlS SPRINTlR APROAPE ... 30.000

•iNTRERUPERI DE
CURENT

Au plecat -, GospodărirQ.a Comunală .·
dintre noi este pregatita pentru iarnă

;

FECIOARA (23.08·
22.09). Un inceput promiţător de săptămână.
Singura problemă cu
care vă loviţi sunt banii, deoarece
a~ efectuat o serie de Cheltuieli
suplimentara cara v-ilu cam sub~t bugetul.
·

11

din ca:::u ~GicăEMlpEierdi~ti e~ din vile~.
....
(21.05-20.08).
i să pierdeti o
·
l afacere profitabilă, Caci
până vă hotără~ dvs. alţii
v-o pot lua inaintş.
RACUL (21.06-22.07).~
Succesul financiar va fi::~
efectul doar al jocurilori;..'i
de noroc, dar nu trebuie
să vă descurajati.
·
• CABINET
·~LEUL '(23.07·22.08).
STOMATOLOGIC
!(.
1111 Dacă vă asculta~ inima,
Cabinet stomatologic pri·
\l
....:.
viaţa poate fi plăcută.
val, Bd. Revoluţiei nr. 62
~ lnvătati din trecut şi de
(vizavi de Biserica Roşie), •• 1a prietenii inteteptil
·
·
telefon 256665, deschis zilnic
Intre orele 8,0Q-12,0.0 şi
14,00-20,00.
Cabinetul .Apollonia", situat la parterul blocului din
spatele Casei Albe (zona
Gării), str. Miron Costin nr.
13, se. A. ap. 1, tai. 251225,
efectuează tratamente injectabile (intramuscular şi intravenos), aerosoli, E.K.G.,
ecografie si analize laborator.

~:

momentele dificile "'!re apar pe
la mijlocul zilei şi hotărârea de
care da~ dovadă face posibil să
realiza~ ceea ce v-a~ propus.
~SĂGETĂTORUL
~1(22.11·21.12). t"U1ere:a1
dvs. de ana li~ şi strategia adoptată vă ajută in negocieri
şi cercul de .prieteni influenţi
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Ca şi mulţi alţi arădeni,
doamna Sofia Preda are (sau
cel puţin avea) pământ la o
societate agricolă din judeţ. !n
cazul de fată este vorba de
S.C.A. Crişrom SA Doamna
Preda spune:.Sunt bolnavă şi
mă aflu in imposibilitatea de a
mă deplasa. Deţin 4,43 ha de
pământ la S.C.A. Crişcom
S.A. Neavând posibilitatea de
a-mi ridica produsele (de obicei grâu) şi de a le putea
transporta şi depozita (locuiesc la bloc), in fiecare an mi
se trimitea valoarea Tn lei a
produseior."
·
/
Anul trecut spre surprinderea ei, femeia nu a
primit banii, iar produsele nu
a putut să le ridice .•Când ain
intr.ebat ce se întâmplă cu ce
mi se cuvine, mi-au răspuns

In ziua de 19 noiembrie 1999 a avut loc Osbom, dr. Petru Cocirţeu, president al Liberly
decernarea titlului de Doctor in teologie pastorului · Univerşity Eastern Devision şi dr. Viorel Duca,
chancellor of the liberly University of California.
Constantin Chisălită.
De asemenea, au participat decanii faLa festivitate au luat parte: dl. viceguvemator
al Statului Ohio, August Pusi, dr. Ralph Harley de cultă~lor din cadrul Kent State University, precum
la Kent State University Ohio, dr. Lee Wolf, profe- si un număr de studenti doctoranzi americani,
' ~
·
Sor universitar la Moody Bible Institute, dr. Glean Ucraineni şi polonezi.

de la Criscom că nu pot primi că noi nu putem prelua decăt
nimic, iar pământul a fost pre- pământul locatorilor, nu si pe
dat la Primăria Zerind." spune cel al actionarilor. Cel care
Sofia Preda.
deţine şi 'lucrează pământul
In luna mai 1999 dânse a este Criscomul.·
fost anuntată că drepturile de
Cum' domnul director de la
acţionar Jă societatea respec- societatea în cauză nu a fOst
tivă încetează in anul agricol
de găsit, am luat legătura cu
1999. Si tot in aceeasi lună contabilul,şef, Gheorghită
de la p'nmăria din Zednd s-a Ardelean. Acesta spune:.ln
primit o adresă prin care i s-a şedinţa consiliului de adminiscomunicat fal'tul că terenul traţie, s-a hotărât să
dânsei nu a fost niciodată renunţăm să lucrăm pămantul
predat Primărft.i din Zerind.
acţionarilor şi al. locatorilof.
De atunci.~-nici in ziua de Aşa că am trimis o scrisoare
astăzi femei• nu şi-a găsit
acţionarilor să-.şi lucreze
pământul pierdut. Crişcomul o
pământul. Oricum, pământul
trimite la Printlria Zerind, iar doamnei trebuie să fie pe
Primăria o trirqite,la Criscom.
·undeva. Să vină doar aici şi
Zoltan Otsvpr, primarul ·vom incerca să-I găsim. Nu
comunei Zeriri'd, ne-a spus: se poate să se fi pierdut."
.In luna mai np-1!1-J anuntat că Fără comentarii.
vom primi pământul, n'umai
fltl(fl BOGfi~IO
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1. In data de 25.11.1999,
ora 12,00, se va organiza in
sala mare a Casei de Cufiură a ·
Sindicatelor (Pădurice) din Arad
intrunirea membrilor CECCAR Filiala Arad. Cu această ocazie
seva prezenta de către specialiştii din cadrul _Direcţiet
Generale a Finanţelor Publice şi
Controlului Financiar de Stat
Arad metodologia de. aplicare

de la 1 ianuarie 2000 a Ordonantei Guvernului nr. 7311999
privi~ impozitul pe venit
2. In vederea obţinerii de
către expertii contabili si contabilii autonzi,ţ;, membrii lnscrişi
in Tabloul Corpului. a vizei
anuale pentru exercitarea profesiei privitoare la anul 2000, este
obligatoriu ca până la data de
15 decembrie a. c., aceştia să

Agenţia judeţeană de ocupare şi formare profesion11/ă
ne...a informat cu privire la situaţia locurilor de muncă

. . . . :;_..

·'·
. ...
...-.L:<· ·.,h..
.
la orele amie- de coniac, au plecat cu
zii, Poliţia a fost anunţată că maşina ... Pe drumul şpre
la marginea orafiului, în Curtici, victima i-a Cerut
zona CET-ului,. se află tânărului să·l l)lasturbeze.
cadavru! unui om. In urma Acesta însă a scos cuţitul tfi
cercetărilor
efectuate, i·a tăiat jugulara stângă şi
poliţiştii au Identificat vietiapoi i·a aplicat multiple lovi.ma ~ fii.nd Crişan Mihai,de turi cu cuţitul in jurul gâtu.5~ ~n:, ~'" Ar~d, ~are a fost .lui, pieptului 'i a abdomenuv:ct:!"a ~nfracţ:unude omor, lui. Nu mal puţin de 19
com:să :n scop de Jaf.
impunsături au fost depis·
· In aceeaşi zi, poliţiştii tate la autopsie pe cadavrul
I-au identifi~at pe autor. in lui Crişan. După aceea, viepersoana tu: Roşea Flonan tima a fost aruncată din
Cosmin, 19 ani, din Olari, ma,ină. Nu inainte însă de a
judeţul Arad. Roşea, cunos· · fi deposedată de cei 150.000
cut cu antecedente penal~, lei pe care ii avea asupra sa.
er~ plecat· de acas~ şi tră:a
Roşea a plecat apoi c.u
pr:n gară.
.
maşina spre Horia de unde
Roşea su;oţ:n~ că a a mai luat doi prieteni cu
Sâmbătă,

cunoscut victima

In

gară,

unde f!JSese ·acostat d!
acesta. Tot Roşea afirmă ca
un cunoscut i-ar fi spus că
victima e~te uPoponar". Se
pare c~ v:~tl_!"a. :-ar fi pro·
pus, vm_er1, 1n JUrul orelo!
11,00, tu:. ROfCa să .,mearga
impreun~" · Acesta a acceptat. ~upa ce au cu.mpăra~ de
ta alimentara Rap:d o st:clă

· .. · ····::«''<·, .·

. ..

vacante la data de 22 noiembrie 1999:
agent asigurare 28: agent
crimercial2; agent imobiliar 4; tor tehnic (ing. mecanic) 1:
agent vânzări 7; analist pro- dulgher 52; electrician instagramator 1; automatist elec- latii si automatizări 10;
tronist 2; barm.an-ospătar 4; faiimţar 5; fierar betonist 30;
carmangier 2; cofetar 2; eon- impletitor 40; inginer automafectioner îmbrăcăminte 137; tizări calculatoare '2; inginer
confectionar incăltăminte 60; confectii incăltăminte 1; ingiconfectioner kett 5; consultant ner construcţii civile industriasigurări 10; consultant finan~ ale 1; inginer electronist 1;
ciar 5; contabil 4; croitor piele inginer specialitate transpor-

ceva nu-i in regulă cu
ma,ina a sesizat Poliţia,
care i-a ridicat pe cei trei,
împreună cu ma,ina vie·
timei.
Rotca spune că ceea ce
1-a determinat să comită
această abominabilă faptă a
fost .,lipsa de bani" ...

Dfltlfl l,fiSC

completeze fisala individuale
existentelasect'iulfilialei.
Totodată, in confoonitate cu
prevederile capitolului A pct 5,
litera C, din Nonnele CECCAR
nr. 2120/1997, la acordarea
vizei anuale, toţi membrii sunt
obliga~ să prezinte poliţa asigurării pentru riscul profesional.
CIUCE PAVEL,
Secretar filială

.

turi 1: instalator sanitar 5:
metalice 20:
lăcătuş mecanic 2: macaragist
autotizat 1: măcelar 5; magaziner. 1; maistru mecanic 1;
'mecanic auto 1: mecanizator
agricol 30; mozaicar 5; munci·
tor necalificat 8; preparator
paste făinoase 2; programat!"
10; sudor 20; tâmplar 6;
tinichigiu industrial 20; tricotoare 1O; vânzătoare 4 vanză
tor gestionar 2; zidar 42.
In total, pentru această
săptămână sunt 616 locuri de
muncă disponibile.

~~----------------~----~~
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In
conformitate
pu
Contractul colectiv de muncă •
care stipulează că un şef de
Ocol poate indeplini maximum
trei mandaţe consecutive • şi
Tn vederea imbunătătirii performantelor econom'ice aie
acestor uni~. Dire~a Silvică
Arad a efectuat in acest sfârşit
de săptămână patru schimbări
pe raza judeţului nostru.
Astfel, la lneu, noul sef de
Ocol silvic este ing. Ioan' Alda,

mai multe localităţi, in incercarea de a vinde maşina ti
un radio-casetofon. Unul
dintre pfi&tenl i-a promis
că-I va ajuta să vândă
ma~ina ~i ~stfel au ajuns
sâmbătă in jurul orelor
10,30 la Auto-schrot-ul S.C.
GABRIAN SRL. Patronul
schrot-utui constatând că

·;

lăcătuş confecţii

SCHIMBARI LA
DIRECTIA SILVICA ARAD 4 ·~·~ § tti}

care a·făcut Un "turneu" in

. ,_.,j;!!

VOR FI INSTRUITI1 CUM
SA APLICE IMPORTUL PE VENITUL
GLOBAL
.
.

::~~~~ li UCIS CUBESTIAIITAtt UN IRDMD'DE locuri de munca disponibile
t]6.ANI,.··oESPRE
CARE.SPUNE
Ci.EBA.~POPONAB~
~3~:d~i~re~c~to~r~e~c~o~n~o~m~ic~1~;~d!'!'ire~c~. ·.«·.:.~. ·.,::v:;~.ţ~~<·:
~.:,., ,~·.k' ' ~ f<~:~W.:. .,;:-:J, . ..O.,"-:·.~
~'"'"·':;;>~.&...~,Jili&&Wk~:."~~J!tl

lifu:;,_. ,... ·. . .

la Tâmova, ing. Marius Vesa
Popa, la·Beliu, ing. Mircea
Mecheş şi la Bârzava, ing.
Maria Trăuşan.
La Ocolul silvic lneu
numirea este definitivă, iar la
Târnova, Beliu si Bârzava
doar provizorie (cU delegaţie),
până pe data de 3 decembrie
a.c., cănd se va organiza concurs pantru ocuparea 'definitivă a acestor posiuri.

D. S.

Mult stimate
domnule Darida, ·
lh urma discuţiilor pur-

tate. vă comunicăm că ih
data de 23.11.1999 (marţi);
orele 10 00 in Sala Festivă•
a Rrimă;iel' Bekescsaba ViJ.
avea loc o conferintă de
presă legată de .Maratonut
de ajutoare Euro Moş
Nicolae"· unde pe dvs. ca şi
'

il'=-.

)
organizator vă invităm cu
~~ltă stimă să luaţi parte.

Totodată, vă rugăm să
comun1caţ1 mass-med1a
locale,şi centrale data şi ora
când va avea loc această

conferinţă de presă, pentru a

1

. ~·.'

.

putea participa Tn măsura
posibilit~ţilor la conferinţa
respect:va de presă.
.
.Cu respect,
SZILĂGYI FERENC

'

N. R.: Noi credeam că organiza tor al acţiunii este
Consiliul Local Municipal sau măcar Primăria Arad. Din
adresă se pare că dl. Darida, pe socoteala şi banii dumnealui, organizează această acti.une. Pentru a nu fi
derutată populaţia Aradului, rugam Consiliul Local şi
Primăria să-şi facă publică poziţia.
· .

.·,

Programul "Maratonului de ajutoare
EURO MOS
, NICOLAE"

-·~--,··

1.12.1999- miercuri
Participanţii maratonului vor fi
primiţi la Szeged de consului
României • dl. Andrei Oancea ·
2.12.1999-joi
Plecare din Szeged
orele 7,00 (ora Ungariei)·
Sosire la Gyula orele 15.45
3.12.1999- vineri
Plecare din Gyula, orele 7,00.
Sosire la punctul de frontieră
maghiar-român orele 11.45
Intrare in localitatea Turnu
orele 12,55 (ora Romaniei)
Tumu orele 13,00
Ieşirea din localitatea Tumu

.·-

ofertă

de telefoane GSM
şi accesorii .1

··.:<_~--

, ..

-.

..

orelE~.

13,05
Intersecţia şoselei principale
in dreptul localităţii Pecica
orele 13,35
Intrarea in localitatea Pecica ·
orele 14,25
Pecicâ orele 14,40
Intersecţia şoselei princip.
in dreptul localităţii Tumu
orele15,15 ..
Intrarea in oraşul Arad
orele 15,40
Arad
orele 16,00
Primăria Arad - incheierea
actiunii, primirea p"ar.tiCi'panţilor· orele 17,00..

.·.

··,

..;

'

S.C.
ROLAND PLUS S.R.L.
ARAD, STR. ANDREI SAGUNA NR. 38, TBL<i57323

~·

. ·r

.•..

·''-"··,·-

VIIIIDEI
,
~ uşi metaltee (uşi bHndate) pentru apartamente;
.,_ gresie, faiantA import Spania~ ltalla, lugosJavla;
.,_ parchet, fag., stejar, carpen9 tel;
,... calorifere de alUminiu - "Global" buporţ.ltalla;
.,_ apUce tavan;
,... ade,zlv pentru gresi~ f"aJaJJ,ţl.;
,.. şapA autonlvelantl.;
.,_ gJct - interior şi exterior;
.,. lainbriurl şi elentente .de gard .
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1.2,00 Surprize, surprize- rei.
14,00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
15,00 Pro Patria
16,00 Emisiune. in
limba maghiară
17,30 Agenţia qe
. plasare
18,00 CoreCt!
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CURS românii ~i-adi păstrat opţiu-~
nile din noiembrie 19961
In ciuda iriconstanţai psihologice
a românilor observată de Cunoscutul
·
.
. •
deputat liberal, puterea cedensta
fi
.- t
.
. - con t mua sa spere 1e ş• •n r-un mtra't - ..
t
d'ţ'
1
co . ~ewm s~. 11 _perpe_ ueze co_n 1 1a
p_ohtoca. Voco don ce m ca m'!' con-.
vmse c_aută s~luţ1a s_alvatoare an presupusul, d.ar o_nsuficoen_t demonstrat,
refuz al. Occodentuluo faţă de Ion
lhescu ~~ ~DSR. Se lansează, astfel,
teze potriVIt căror:- pentru.menţmerea
la_ cârmă a actuahl~r, Occodent~l ar fi
dJsp~s să_desch1dă larg baierele
pungn, plătond electoratul român pentru 0 Pt!unea sa pro ~DR ~~
_Consta~tmesc~. Dacă avem 10 vedere
Germam_~· să zocem că ar_ fi ceva adevăr la. moJI~c, dar. să nu uotăm că pentr_u Boli C~onton, pref_eratul este lo~
l~oescu. Vos_ând la ceo v_r~o 7-7,5 moharda dolaro SUA pr.egătoţo de UE pen~u ~omânia şi_ Bulgaria (i~.:următorii
conco - o;ase am) drept sproJon nerambursabil, deţinătorii puterii i~i imaginează că imbunătăţind situaţia economică a ţării, românii vor uita că
trăiesc in sărăcie. In acest scop a fost
acceptată propunerea comisarului
european Verhengen de constituire a
unei echipe mixte formată din speciallşti români, din UE, FMI ~1 Banca
Mondială care să intocmească un
program de reformă pe termen
mediu.

~!l~f~~ă::.~~â~:iŢ~~~ţ~~!~::~~?a~

'pusă la cale da frunta~i al PNŢCD in
~r~mea prefectului Fa re;:~~. Cer,cet~t

ontr-un dosar penal pentru pagube '"
valoare d~ 200 mi~ar~e lei, pre,edin·
tele FPS ~· oamenn săo speră să aran.
f - "t - . ă
Jeze 1ucrur11 e 1n at;a e1 mea sa 1as
•
ă
t .
t
. ..
.
ompreun cu o11 pro agonostn ·procesului basma curată!
•
Când românul suporti povara tot
mai' grea a scăderii dramatice· a
câ~tigulul real, este greu da crezut că
el va vota anul viitor, uitând că l'tadu
Vasile este chestionat in privinţa sursei financiare pentr~:~ achiziţionarea
unui automobil Crysler in valoare de
770 de milioane de lei, că soţia sa,
Măriuca a declarat cu emfază eu
sunt FPS", că nepoţii patriarh~lui
ţărănist Ion Diaconescu taie !fi
spânzură in judeţul de ba~tină {Arge~
sau Dâmboviţa), că o fină a lui Radu
Vasile a fost angajată preferenţial la
sucursala din Curtea de Arge' a
Băncii Agricole, că, intâmplător sau
nu, un cumnat ·al pre,edintelui
Constantinescu pe nume Marin
Toader a luat locul prefectului de
Arge~ ... In ce mă prive~te, mă îndoiese că românul ar fi atât de uituc,
incât la viitoarele alegeri să nu-şi
amintească nimic despre marea
in~elătorie din noiembrie 19961 Las
deţinătorilor puterii plăcerea de a
amăgi cuUuzii da~arte.
·

se

.

Doetorul Jlarin Nieolai

...D&!te
.,. . m
A

PROTV
dimineata,
PRO TV e al tău!
'
10,00 Tlnăr 'i nallnlftltrei.
10,45 Moarte pe rau - rei.
12,30 O căsnicie perfectă- ep. 12
12,55 Stirile Pro lV • O
propoz~e pe zi
13,05 Babylon V - s.
13,50 Ani da liceu - s·.
14,15 Miracolul tinere~i
7,00

Bună

..

...
- :
. . agn"..._liur:ţ
a ~-~enatulm
1
""""'"··' -,' ,,,:,:,·
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Legea privind privatizarea
IAS-urilor a fost principalul
subiect de discuţie la conlerinţa de presă de sâmbătă a

organizaţiei judeţene PNŢCD.
Avatarurile mult tărăgănatei
legi ne-au fost ·prezentate de
către senatorul Marin Nicolai,
proaspăt membru al Comisiei
pentru agricultură a Senatului.
Am. aflat de la d-1 senator că
in sfârşit PD-ul a reuşit să-şi
armonizeze punctul de vedere
cu ceilal~ colegi.de. coaliţie şi
există. şal}se ca legea să
treacă urgent de Comisie şi
să fie inaintată planului spre
dezbatere.
_
Claudiu Cristea, purtl\tor
de cuvânt al organizaţiei,
moderator al conferinţei de

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

a pus la punctul doi
discuţii pe marginea recentu'"
lui sondaj realiza! de CURS.
Vasile Ciubăncan, presedin··tere Senatului PNŢco: consideră că
sondajul a·re
serioase lacune. Ca o contradicţie majoră. populaţia
României se pronuntă pentru

integrarea in NATO şi UE,
dar cere Guvernului măsuri cu
efect contrar. ·Aceasta, in
conditiile în care Guvernul
este 'obligat să-şi atingă
obiectivele majore pentru ca
România să poată incepe
negocierile de ader'lre. imbucurător - spune Ciu~ăncan,
este faptul că statele occidentale n..e acordă încă încre_dere!

S. TODOCfl
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TINERII ARIDENI DIN PNTCD
AU PIERDUT SI CE AVEAU ~
1

TVACASĂ

5,00 Guadalupe - s.
5,50 Acasă la romani muzică populară - rei.

AN'I'ENAI
7,00 Observator

~o~~o;:eaţa davrerrie
10,1o Colivia da aur- s.
11,00 lnvăţâ"nd engleza
- comed. ltaUa, 1995
12,59 Decennium
13,00 Ştioile amiezii
13,15 Pretender-s. • .
14,00 Decep~i- s:
15,00 Luz Marta- s.
16,59 Decennium ·
1700Sii!i
17;25 Dragostea in~ln
ge - ep.<l4. 45
18,59 Decennium
19,00 Observator.
20,00 Pal<icol iminent -

Organizaţia PNŢCD a
tinerilor arădenl, a avut
numa'i de pierdut în urma
acestei alegeri, Îţ'ltrucât
deputatul Radu Ghidău, a
renunţat să mai candideze
in momentul i_n care
Alexandru Popescu a le~it
pre'ledinte. Astfel, Aradul
nu mai are nici un membru
in Biroul Naţlpnal al OT
PNŢCD.

TV ARAD·

PRIMATV

TV IN'I'ERSA'I'

7,00 Observator . , ,_
7.00 Karaoke show- rei.
8,00 Stiri TVA - rei.
8,00 Dimineata Cu Prima
8,30 Emisiune in limba
.~ magazin matinal
bulgară -rei.
12,00 Celebri 'i boga~
8,50 Anunţuri ~ _
-rei.
9,00 Divertisment .;_.
13,00 Politica <le măi!le 10,00 Ştiri
rei.
. 10,10 Colivia de aur 15,00 Chic - rei.
s.
15,30 Cinemagia ·rei.
11,00 ·
lnvăţând
. 16,00 Nadine Showrei.
· · ·
engleza - comed. ltaUa .
12,59 Decennium '
17,00 Celebri '' bogap

7,30 Căsuţa poveştilor·
rei.
parlamentare
8,00 Floare de aur- rei.
13,30 De dor· ~~
9,00 Inger sălbatic - re1:
10,00 Acasă la Geo
dragoste
Saizescu - rei.
14,00 Convieţuiri
-s.
13,00 Ştirile amiezii·
10,30'Doctorul casei- rei.
15,00 Obsesia- s.
13,15 Pretender- s.
18,00 Focus • SpOrt •
11,00 Micuţela doamna16.~0 Sania Barbara 14,00 Decepţii - s.
Meteo
,
rei.
·
s.
15,00 Luz Maria- se·· ·
s.
18,55 Clip Ari
12,05 Jackle Colllns:
15;59 Decennium
19,00.Frontal- radi17,15 Curier de am)le 14,45 Familia Bundy - s. Hollywood - rei.
17,00 Ştiri
18,05 Jumătatea t8
15,15 Nisipurile din 12,30 Mortle da vânt ale
ografia săptămânll tresexe
s.
17,25 Divertisment
zeilor~ rei.
cute
19,00 Avanpremieră
18,00 AJca lui Noa- rei. Miami-s.
20,50 Dublă ldantltate 18 00 st d' 1~ lor
•'
16,00 Tlnăr ~ nallni~tlt - 14,15 Vlaţa noastră - s.
20,00
Dosarele
Y
•
$.
'
U IOU arte
Ştiri
18,30 Vldeoclipuri ·
ep.881
15,00 Dragoste ~1 putere 21,59 Decennium
21,00 Brooklyn South18,20 Anunţuri
18,45 Se lntamplâ 17,00 Sli!ile PRO TV·• O -$,
,
Stiri
TVA
19,0'5 Amintjri din
s.
18 30
22,00 Obseovator
.acum
19,000bservator .. ·
propozJ\ie pe Zi
15,30 Renzo 'li Adriana- 22,30 Marius Tucă"show
22,00 Clip Art- ret.
secolu120
•19,00 Ştiri bancăni ·
17,17 StirilePROTV Arad s.
20,00 Divertisment.
0,00 Retrospectiva etapei 22,05 Focus Ptus
19,05
Sunset
19,15 Pagini din Istoria 17,30 Spitalul Chicago 16,30 Luz Clanta- s.
1 ;00 VIcii ascunse· 22,30 Revista presei
21,20 Anunţuri. rei.. .
.. Beach - ep. 575
Hope-s.
17,25 Vremea de acasă
22,35 Politica de mâine dremă, SUA, 1997 '
teatrului romanesc
21,30 Ştiri TVA- rei.
17,30 Rosallnda cs.
3,00 Observator- rei.
talk-show
20,00 Jurnal •
· 22,00 Observator
20,10 Orchestra de 18,30 'Doi poliţl,tl ''
jumătate - ep. 18
22,30 Marius Tucă
18,30 Angola- s~
Meteo • Sport ·
,
.
cameră .Bucure,tl-lon
• Extragerea cărţii ~le 19,25 Vremea de acasă
'I'ELE
7
ABC
15,00 Stiri .
. .
Voilfu"
20,55 Felicitjo • ep.
~.h:~tinuare,
program
.Te uiţi şi căştigr .
19,30 Acasă la bunica · • 15:15 te~eshoppiolg . · .
7,00 Ştiri
9. .
19,30 Ştirile PRO TV
20A5 Locuri cu pov~ti
retete culinare
7,10 Bună dimineata, 15c30PostMeridian.
Identic cu cel al An te'
21,00
Videocaseta 20,00 Ştirile PRO TV Arad 19,45 Cartea Cărtilor- d.a.
•nta·
:
• ·. 17,00 O singură viaţă- s.
nei 1
21.40 Cu ochii'n 4
Roma
20,30
lube~te-ţl - Somn usor!
'
18,00
Stiri
muziCală
9
00
·
22,10.FBI- C16,FOiţa
desJinuluirei.
18,10
Lou
Grants.
aproapele - thriller, SUA. , 20,30 înger sălbatic- s.
21,30 E dreptul tăul - 1988
BBO _
•
•
.•
19,00 PronOsport · .
21,30 Sânge din sângele 1000Stiri
8P..9
#,
ffiag. social-economic
10,15Teleshopping
19,05 Secţia da pol11fe- 10.00 urmărirea ;~
22,25 Ştirile Pro TV
meu'- s.
·
23,00 Jurnalul de
22,00 Fotbal: Covenlry- 22,30 Chestiunea zilei
10.~ Dintre sute de ziare
s. ~22.25 Vremea de acasă
thriller, SUA, 19~6
20,00 Teleju111al ., ·
noapte · ,
Aston Villa - rezumatele 23,30 Ştirile Pro TV • 22,30 CabiniOJUI - t. SUA, -rei.
1~,00 Turbulenţe 1983
. - "
11 ,30 Rendez~vous Ja ,_ 20,30 Doţunl(mtar
celorlate meciuri ·ale Profit ' O propozi~e pe zi
23,15 .Recurs la
SUA, 1996
thriller,
Tete
7ret
_
_
,.
21,00
Dintre
sute
dţ
ziare.
_.o,oo
C.riminali;;tH- s.
24.40 Dragoste sl putere
etapei
13,45
Vremea
răfuielii
morală
-rei.
.
•
.13,00 Or!i unu a venit 22,00 Dincolo de stadion
1,00 Chestiunea - • rei.
0,30 TVM • Mesager
c acţ. SUA, 1997 .
rei.
2,00 Ştirile Pro TV ·
0,00 Marele Jazz
1,05 Surorile- s.
1 23,30 Cufia muzicala - rei.
15,15 Părţile intime~
comedie, StiA, 1996
RADIO ARAD & RADIO~>'j!Y
RADIO PRQ FM {92,1 MHz)
~;.:• RADIO TIMIŞOARA ' :''(4
RADIOSEBIS
11:oo· In vizorul
ii!"CONTAq (65,95 MHz Fl\f)·o,,.· 2,00 · 5,00 MUZICA; 5,00 · 6,00"Buletin de 'iJ;QO ~asurile dimineţii; 8,00 Muztdfl 6,00 - 8,00 Detaşameritul de 'trezire; 8,00 mafl,al - thriller, SUA,
00-8,00BUNA DIMINEAŢA!- pro
•
00
0
fil>opulară cu dedica~!; 9,00 Câot llli\1 9,00 Cântă-mi.lăutare- muzică populară;
1
adio Contact; 8,00 - 1.1.00 B. U
.. N·If&···." ~L~o~:~~~~ 4~~~ P~0 cuR~
let: 1'0,00 Radio circuit;._ i1 ,O«f.· 9,00- 10,00 Alo, tu alegi!; 10,00 ~ 12,00
MINEAŢA,ARAOI-.cuCodiuţa~ Apostol si Laura Că/ăceanu; 7,00- 10,00
mofon; 12,00 Miez de zf la pol~ Cafeaua de zece; 12,00 • 13,00 la porlile
TVATOMIC
Marcel Haica- şun (8,30; 9,30; 10.30J;> PRO FM PÂNĂ LA ZECE -cu Flavlus
13,00 Emisiune tn-lb. germană;t dorului - m~ populară; 13,00 - 14,00 F'M7,00 Selector
Esnican: 10,00 - 13,00 MIHAI CU NOI -cu
ul de "prânz; 14,00 ~ 15,00 Poests: 15,00 fQrnl
... •l.·il locale~ Dedlcaţfi.mu.~ic~.·.·.
~14,00 Emisiune in lb. maghaarB; 15~
10,00 Reactor
16,00 Astăzi te sărbătorim -- muziCă popu30' 10,30); Muzică românească (10:~ Mihai Dobn>Volschi; 13,00 - 44,00 13-14 CU
f&tnisiune fn lb. sârbă; 16,00 Radt<>'J lară~ dedicat}i muzicale; 16,00 ~ 18,00 După
10,30 Hai Hul -"rat ·
11,0~); 11,00 - 19,00 CONTACT Ftf'~ ANDREI - cU Andrei Gheorghe; 14,00 ,_(>cktall;
18;00
Civica;
19,0W
17,00 ORAŞUL SUB L-uPĂ- cu· Cătălin
patru; 18,00 - 19,00 Telefonul cu butoane;
og~ Radio Contact; 19,00 ' 22,0
11,00 Freestyle- rei.
Lăpuscă; 11,00 - 19,00 STAR STATION "Radlojumal; 19,15 Orele celii~i; zo,o~ 19,00-20,00 La multi anii - dedicatii muziUNA SEARA, ARAD! -Vest Top fl5.W
11, 15 · Ato"mlx ou
MIX ~ c,u Mihai Gurel; 1g,oo ~ 21,00 t{;ăliitori~ in lume~ pove,tilor; 20.1~S cale; 20,00 - 22,30 Pas montan; .20,_30 tf;f.1 R~du Mus.-tafa (19,00 ~ 21,00}; Vi~
- rei..
~p,!rifuală (21 ,oo - 22,00); 22,QO .• 1]: ASCULTĂ-rl MUZICAl - cu CăliR f~nexioni rock-; 21.00 Curiet ~'fJ 21,00 Secretele viaţn; 21,00 - 23,00 Fotbal Andreea
14.00 lnleractiv
Gheorghe; 2 ,00 - 22,00 SPORT SHOW - rseară; Ştiri: 6,00; 7,5~; 9,00;.11,0Qg Cl~b 21 -.talk-shew: 23,0d- 24,00-Ascultă 'ti
~RADIO CONTACT- B_ilet dfl c:O_n~'
o,oo·- 2,00 92,11naomnli; 2,00 ~ 6,00 15,55.Reactor
,
cu Ovidiu IOaniţoaia; 22,00-24,00 f~.ONDUL ~.:5~5:·.17,00
.. ; 18.,00; 20,00; 21..00. ;.21.~4 tu1;
Noctumamuz:tcală
-. ·
1.6.00 ROman'lan··Top
DE NOAPTE~ cu Răzvan ExJrh~
~t#rna'' 7,00; 16,00;:'!9·9,o"~.d
1
'
,
"

:'·.
1
i

.
S

~.' ·x-~

presă,

La Concresul de la Bucuresti

PNŢCD._

TVR2

1 1
4--...~ •··
onnsta~enu·n .;~z;

La sfârşitul săptâmânll
trecute a avut loc la
Bucure~ti in sala Arcub,
Congresul tinerilor ţără
nifti. In prezenţa primului
ministru al României, dl.
Radu Vasile, a avut câ,tig
de cauză la alegerea pre~e
dintelui Alexandru Popescu, reprezentant al aşa~
zisei aripi reformatoare din

unna acceptării propunerii de a prezl..
·
da OSCE in 2001.
Agăţăndu-se, asemeni inecatului,
de un pai, contestaţii deţinători al
puterii cred că până la viitoarele
alegeri românii cei inconsecvenţi in
Idei ~1 principii vor uita jaful neru~inat
al regiilor asupra populaţiei, salariile
de zeci de milioane ale directorilor
acestora. Se investes.:: 'Speranţe Jn

12,00 Integrale- rei.
12,50 Un cântec, o
glumă ...
13,6o Tribuna partidelor

c

1

Speranţe mal mult sau mal puţin
indreptăţite işi pun guvernanţii no~tri
o;i in prestigiul internaţional Jll ţării in

1! 1J~ 1PfiJ :[1] 1~ 1'11 :JiJ11 [! l! l! 1
TVR 1 .

~

'

(Urmare din pagina 1) .
Dar de fapt, să nu ne mirăm din
cale afară, fiindcă la capitolul promisiuni puterea a excelat lfÎ in,inte de
.
u 1tomele alegeri. N-a promis domnul
C onstantinescu aducerea in ţară a
·
t't" t ă'
l ·
d
unor tnves 1 11 s r me. n va 1oare e 60
miliarde dolari SUA? N-a promis el15
mii de speciali!fti unul t;i unul? Dar
despre schjmbările fundamentale.
care urmau să fie făcute in cadrul
programului de guvernare de 200 de
zile mai zice domnul pre,edinte
Constantinescu vreo vorbuliţă? Dar
,despre sacrificarea clasei politice,
lozincă declamată din balconul u.ni·
versitar de pre~edintele proaspăt ales
in noiembrie 19!:t6, ce se mai aude?
.Nimic. A~a, incât promisiunile domnului Reme,, samsarul gata să smuigă ultimul bănuţ din buzunarele rupte.
ala pensionarior, rămân simple
promisiuni. Sau, mai bine, "tentative
preeiet.torale de intoxicare 3 opiniei
publice", după reţeta fostei bursiere
Soros, Sandra Pralong.
In mintea fruntaşilor poHtici aflaţi
Ia putere. avalam;a -de greve ar fi
rezultatul unor instigări ale opoziţiei
şi nu consecinţe dramatice ale
prăbu~irii fără precedent a nivelul de
trai in România. Şi, apoi, vorba domnului Mircea Clumara, ţărănistul distins la concursul de fumat pipă şi mai
puţin in activitatea de guvernare {ca
fost ministru al Finanţelor a dus de
răpă acest sector vital al economiei)
·S-a găsit suficient de Isteţ pentru a
constata câ •••• greve sunt peste tot
in lume"!
Deputatul de Arad, liberalul Tltus
. f
d · t
â d
ă
Gheorgh oo a epos a1 1a r n u 1 s u
cauza căderii catastrofale de popu&aritate; astfel el crede că "românii nu
au constanţă in idei 'i principii';···
Desigur alegătorii ar fi fost cât se
poate de constanţi atât in idei cât şi,
-vorba domnului deputat, in principii
dacă la amintitul sondaj de opinie al
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8,55 Deschiderea pro-

QrBI\lUiul
.
9,00 lntersat Music
9,30 In afara oricărei ·
îndoieli - film
11,00 Stirile lntersat
11,30 Eurocops- film
12,30 Distrugătorll film
'
· ·"
14,00 lntersat Sport
Show
. 15,00 Aventurii !fmeri-

cârie

· ··

..

-.-':.--

•

15,30 Planeta vtilel> a
copiilor
16,00 Candidaţii- film
17,30 Underdog Show
18,00
Săptămâna
sportivă arădeană
18,251ntersat Cultu~l .
18,45 Ştirile lr\tersat C.
19,20 Dulce ispită -·s.
20,05
Mistere,
farmece '' miracole ~-0,30. Dreptatea
străzii_ film
22 00
· li
1
•
.stng te n
noapte - film groază ·
23,30 Ştirile lntersat
0,00 Erotica
0,45 inchiderea programului

1996
18,30 Sprtchaser ·dramă, SUA, 1996
.20,30 Tango - dramă,
SUA, 1998 .
22,30 Totul despre
_sex_ s.

23,00 Cavaleri de ·
onoare • a~ţ.. SUA.
1997
·
0,30 Cine stle câstigă
·dramă, SUA, 1994
100 c.i Oana ·rei.
18,00 Selector
19,00 Atomix cu lna·
21,55 Reactor
22,00 Soulh Park -

j

'

des. anim.

22,30 Fiie de poveste rei.
23.00 Arta 52
0.00 Insomnia ,., '··
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- Domnule Cristoiu, în
- Nicidecum. Constanaceastă săptămână se pare
tine·scu, ca şi Ceauşescu (în
că am asistat la o ade- ultimii ani) preferă să se erivărată victorie- a diplo- jeze iri lider regional" în timp
maţiei româneşti: din anul
ce ţara se prăbuşeşte din
2001, România va deţine punct de vedere economic.
pre,edinţia OSCE...
Noi mâncăm mămăligă, iar el
- După părerea mea, nu uroblă după frişcă ... Este o
este vorba despre nici o vie- situaţie cât se poate de
torie, el despre o povară in hiiară.
plus. Să mă explic. Cu toate
- Asta mă duce cu gâncă presa cotrocenistă .a·
dul la o altă întrebare: cum
prezentat această ~victorie'" comentaţi ultimu-l sondaj
ca pe o măreaţă realizare. nu de opinia, cel realizat de
trebuie să pierdem din CURS?
vedere faptul că România a
- Acest sondaj, ca şi cel
fost singura candidată la de luna trecută. evidenţiază o
acest statut De ce? Pentru creştere spectaculoasă a
simplul fapt că tările mari PDSR-ului in dauna actualei
evită o astfel d'e sarcină puteri. Dar nu acest lucru mă
eXtrem de costisitoare ... Tn intrigă cel mai mult, ci seplus, OSCE-ul de astăzi este. ninătatea cu care actuala
un organism mort si care nu
·
mai are nici o eficacitate putere. pnveşte această
internatională...
prăbuşire electorală de pro,-'La fel ca ONU?
porţii. Dacă mă intreba ţi ce
- cam aşa. OSCE s-a_ se intâmplă cu ei, nu ştiu ce
infiintat in timpul războiului să vă răspund: sunt 9rogaţi,
rece
o punte intre Vest şi . cred Intr-o revenire spectacuEst şi, după 1989, ca ~n 'loasă·sau sunt inconştienţi?
organism câre să gestioneze
Pe de altă parte, sondajul
conflictele europene. Ei bine, indică o preferinţă cât se
s-a văzut "eficacitatea" poate de clară a românilor in
OSCE in timpul conflictului favoarea intervenţiei statului
din Kosovo. Asta ca să. nu in economie. Acest lucru nu
mai vorbim despre faptul că înseamnă că românii sun_t
OSCE este dublată de insti- impotriva privatizării, ci se
tutii internationale mult mai · opun jafului care se practică
pu'temice. cel NATO...
·
astăzi sub masca privatizării.
- Totuşi, ce înseamnă Este 6 problemă de nuantă ...
pentru România deţinerea
- Credeţi că premierul
preşedinţiei OSCE, din
Radu Vasile va-fi remaniat?.
anul2001?
- Nu cred! O pstfel de
-- înseamnă un tort de măsură presupune câteva
trfşC"ă pentru unii· care luni de stagnare, negocieri
mănâncă rn·_ fiecare zi
interminabile si posibilitatea
mămăligă. N-are hici 0 efi- ca PD-ul să-şi retragă
cacitate ecC)nOmică, ci doa~ ministrii de calibru din
obligaţii financiare enorme. g-uve'rn; Pren1ierU1 Rad~
Andrei~Pieşu va .,gestiona" Vasile cunoaşte specifici~
criza din Cecenia, dar fără tatea politicii dâmbovitele si
să-l·asculte nimeni. presedin· ştie că dacă nu .va fi Schrffitele Constantinescu va bat până in luna ianuarie,
patrona la Bucuresti fel de fel atunci va rămâne pe functie.
de receptii siman'dicoase si Pe de altă parte, nu văd 'ce
extrem de_ costisitoare (n:ai· premier ar fi dispus să preia
lioane de dolari pe an), iar România din fundătura"in
noi ne vom alege ~u praful care se găseşte...
:
-de pe tobă.:·,··
-In această săptămână
-~De ce?
~
il însoţiţi pe. premier la
· - Deoarece, in tiffip ce MOscova?
primeam în mână această- Există aceăstă profloare gingaşă (preşedinţia punere. Oricum, imi doresc
OSCE) am pierdut petrolul să fiu prezent la Moscova,
caspic. Este deja 0 realitate pentru a vedea ia fata locului
faptul că această conductă stadiul relatiilor dintre
nu va trece prin România. Romania şi Rusia. Dacă_ voi
Aşa stând lucrurile, n-am
participa la aceaştă vizită,
cum să nu fac 0 paralelă săptămâna viitoare le voi
intrf! preşedintele Constan- povesti arăden~or despre
tinescu -si Ceausescu...
constatări le pe ca~e le-am
- Nu este 'cam dură 0
făcut acolo... ·
astfel de comparaţie?
. DO~O SlltfiCI

ea

-(Urmare din pagina 1)
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fost două săptămâni in SUA. Ce
acolo? ,
--Mai intâi, pe scurt cadrul vizitei. Am
participat la New York şi Washington, la un
curs de management politic si ~lectoral.
National Democratic Institute a ales, din 150
de candida~. 12 reprezentan~ ai organizaţi
ilor de tineret - la nivel national - din
România. Aceast;i, in urma 'mai multor
runde de inteoviuri si pe baza unor proiecte
alcătuite de către' candidati. Eu am fost
aleasă să reprezint OTPNTC'o. Au mai fost
reprezentanţi ai organizB.ţiilor de tineret
PNL, UDMR, PD, PDSR. ApR.
- Care a fost scopul cursului?
- Pregătirea viitorilor lideri politici si a
tinerilor care vor ocupa Pozitii de răsPun
dere in campania electorală; 'familiarizarea
cu sistemul politic şi electoral american etc.

Lesne Byrne a devenit
senator de V"uginia ~ .. ··.
datorită tinerilor români

tor.

- De distra~ cănd v-aţi distrat?
-Totul a fost o distractie. Chiar si atunci
când a trebuit >ă umblăm prin ploaie din
usă-n usă. Dinineata la opt, chiar dacă
aiară plOua cu g'ileatB, trebuia să mergi la
treabă. ~No mercy ', cum spune- americanul.
A fost o distracţie· participarea la. defilările
candidatilor, cu ma;orete, caruri triumfale
etc. Ce mai, ca-n filrTCe.
.
'
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Mfii{CEL CflltOU

Iru

funcţia

de prlm-vicepreca să nu se considere <:ă a existat o vendetă
intre mine si Emil Putin.
. La Arad vom face o nouă
conferinţă judeţeană. de
alegeri, după carţ lucruri!~ vqr
reintra in normal."
şedin,te,

.
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UFD Arad a deschis seria

.,
'--

'
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.Sâmbătă,

in sala de spec·
tacole a Tea'trul~i de
Marionete, s-a desfăşurat
Conferinta Judeteană de
a_legeri a Organizaţiei judeţe,ne
a UFD. Au participat 139 de
delegati,- reprezentând 25 de
organiz8tii din judet. Mai multe
partide Parlamenta're si P.:xtraparlamentare, atât d& ·ta putere cat si din opozitie au
răspuns irivitaţiei de a irimite

lqan Boticiu a avut 18 voturi.
Reprezentantul .centrului",
Ioan L~cian, coordonator UFD
pe zona de Vest, membru in
~.omitetul_ DirectOI Naţional.:
ŞI-a expnmat speranţa ca
acum, după incheierea interimatului, organizaţie arădeană
va reuşi să înlăture _efectele
bulversărilor de care a avut
parte şi să câştige .cel puţin
Primări~ Aradului", Domnia-sa
reprezentanţi.
a _precozat că Ara<lul este
A fost ales un consiliu pnmul JUdet in care S·au
judeţean de 38 .de membri, din desfăşurat alegeri sub .sigla
care 23 sunt membri de drept UFD.
.
.
(preşedinţii de organizaţii,, conLa_ proma lntâlnlre a
silierii etc.). Conform aştep- · ~0~1hul~1 Judeţe~n va fi ale~
tărilot Gelu Roman fostul
şo pnm-vocepreşedontele. Dupa
preşedinte interionai a fost . toate probabilităţile,_ ace~ta va
ales cu 121 de voturi din fi. actorul Dan Ant?co, dor~tor
totalul de 139. Contracandi- ai.Teatruluo d<rMaroonete.
datul său, consilierul judeţean .
. _.
T. S.
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.conferinţelor judeţene pe ţară·.
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.In prezenţş a peste. 1000
de delegaţi, la Bucureşti s-a
ales noua conducere a partidului. Aradul este pe primul
loc intre judeţele ţării, având
un vicepreşedinte PSDR
(Sorin Prişcă) şi un secretar
organizatoric (Liviu Popa
Crăciun). N-am caiodidat pen-

pentru imensul lor dezinteres în admi-

:--.:,,,

-

d&.clare.următoarele:

S. TODOCfl
· '"'

•1

Sâmbătă, la Bucure!jti, a avut loc congresul extraordinar al PSDR. Di. Sorin Prişci a avut amabilitatea să ne

eare

" '· - ··· "· -..,.

.!

'1

PSDB Arad este pe primullee ÎD fară

in sala de spectaoole a Palatului Minorită~lor (fosta Gasă
de Cultura a Municipiului) s-au Tntrui1it primarii si consilierii UOMR din
judeţ. Intrunirea a fost prezidată de preşedintele Czister Kalman, sub;lr&fectul Levente Bognar şi şeful staff-<Jiui etectooal judeţean, Kiraly Andras.
In vederea pregătirii alegerilor locale judetul a fost impărtit pe opt
~one. in localită~le în care populaţia maghiară este de peSte 40'l>,
UDMR-<JI va prezenta in mod obligatoriu candida~ de primari.
·
• Ga-o noutate, toate hârtiile oficiale ale UDMR Arad vor avea ca antet.
.statuia Liberta~i". (Monumentul Ungariei Milenara).
e Au fost discutate modificările de statut, menite să lnăsprească disciplina in partid. Conform acestora, orice dermitar
nu respectă indicaţiile .,centrulur poate fi exclus din UDMR.

'

~ ... •. l·

1

'*

amerieanilor. --

Sâmbătă,

-~-;

.~~· ..--~" .

urma discutiilor pe care le-am ~vut, si-a 'programat o _vizită in Româ~ia, împreună cu o
delegaţie _destul de numeroasă. Ne-am
il)tâlnit şi am discutat cu Bruce Jackson,
şeful Comisiei de integrare NATO a
Camerei Reprezentan~lor. Am discutat cu
Mike Mc Currie, cel care a fost timp de 5 ani
_·- perioadă record - purtător de cuvant al
Casei Albe. Este un om foarte important In
momentul in care atât preşedintele
şi
vicepreşedintele SI)A nu-şi pot exercita prerogativele (au păţit ceva sau au plecat din
tară) acestea sunt preluate de către purtă-ioru; de ·cuvânt al C',asei Albe.
- Vă mulţum,sc pentru amănunte,
' fnsă trebuia să 1111 oprim aici, pentru-că
s;)a~uL. •
(
- Da, stiu că .este drămu~. Mulţumesc şi
eu ziarului .Adevărul" pentru .felia" considerabilă aoordată. Ve~ vedea că nu m-am dus
degeaba in America, pentru că vrmează
să-mi pun in·practică proiectul..
· '
-

· No mercy! (rări milă)!

·UDMR Arad va folosi "Statuia
Libertăţii" pe post de antet

:<'···-.,.·s .:-.,- ... •"::~-

·, .....~".j.

!

:1
j
i

. ..

a

-(~_:.......~ .... :.,..,_ ;~.;·,~;·.

-

!

l
:(

făcut afară

- In ce mod v-aţi putut familiariza cu
ehiulese
sistemul electoral american?'
- Să trecem la familiarizarea cu sis-Muncind efectiv. Toti cei 12 români am
temul politic.
_
fost integraţi in echipa de campanie elec-Am făcut vizite·ia Casa Albă, Senat,
torală a d-nei Leslie Byme, care a candidat
la funcţia de senator al Statului Virginia, din C_amera Reprezentan~lor. Am văzut la faţa
_locului, in prezenţa guvernatorului·, cum
partea Partidului Democrat Desi partidul a
functionează cele două Camere la nivelul
pierdut per total alegerile, d-na Byrne
Stat'utui New-.;ersey. Am văzut cum
câstigat Ne-am simtit foarte flatati când
funcţionează omoloagele Consiliului
d-rla senator a mulţUffiit echipei rloastre
care a ajutat-o să câştige la doar 34· de Judeţean şi-Consiliului Local din România in
Statul Virginia.
voturi d~erenţă.
,
__
- Cum se deso'i!s<>ao·ă
-Cum aţi ajutat-o efectiv?:.'· ~
Camera R
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OT PNŢCD Arad

- Programul nostru de muncă a fost Seamănă cu ceea ce este la noi?
intre· orele 8 si 21. Mergeam din casă-n
- Poate o să vă surprindă, dar si la ei _...casă, băteam la uşi, incercând să-i . sunt_ puţini in sală, aşa că nu partanientarii
convingem pe americani~ vot~ze pe d-na nostri au inventat chiuluL Totusi, ca să fim
drepti, ei chiulesc doar de la discutii. Chiar
Byrne.
dacă nu. sunt in sală, sunt in foaier, unde
-Cum au reacţionat americr.nii?
- -Te invitau in casă, le ~pJneai ce discută, se agttă, fac lobby. Interesant este
că fiecare parlamentar are dr<Jptul să vină
doreşti. Unii îţi mulţumeau cu 1e-ai adus
aminte că trl!buie să meargă ;,J vot, să o insotit de consilierul personal. Acesta este
voteze pe d-na Byrne, pe cace o simpa- respOnsabil cu .alergătura", fiind un fel de
curier intre parlamentarul din sală şi alţii,
tizează, al,ţii i~ multumeau' poli'.!~ os pentru
vizită, dar nu luau fluturaşii, der.a:ece sim-. aflaţi in foaier sau aiurea.
patizează p~ altcineva. Totul, ie< ~. cu o
Abuzul de microloil
amabilitate deosebttă.
nu ellistă
- Cum adică, americanii nu \'thu că
Au
''
ei
partamentari
care incep să
trebuie să meargă la vot?
nu se mai opresc, creând
- Da. Alegerile pe state fiind decalate, vorbească
americanul de rând nu se prea omoară să acea bulib"'eală11pic dâmboviţeană?
- Fiecare parlamentar are bine calculat
~nă minte. Ştie că va fi .sensibilizar de către
dreptul la microfon pe parcursul intregii
oei interesati, la momentul oportun.
stagiuni. Dacă işi consumă timpul în doar
În Selurile lui BiD
căteva interventii, este treaba lui. Tn mod
Bradley - llillary Clintoa automat calculatOrul ro taie microfonul şi nu
- Altceva
mai
în
de mai are dreptul să vorbească la nici o
sedintă. Ei stiu acest lucru si il evită. Ca
muncă de teren?
- Am colaborat cu echipele de cam- dovadă, de Câţiva ani nu au fost cazuri de
panie electorală ale lui Bill Bradley şi Hillary tăiere a microfonului.
Clinton- BIIL Brandley va candida la
. Nepotul lui .JFKpresedintia SUA, iar d-na Clinton pentru
veni in România
funcţia de senator al Statului New-York .
-Cu cine v-a~ mai intilnit pe acolo?
Sediile echipelor de campanie sunt absolut
- Cu foarte multe somităti ale politicii
impresionante in ceea ce priveste organi-- ·americane. Ne-am intâlnit - de exemplu zarea şi a'ctivitatea. Bradley mai' are un an
cu Patrick Kenedy, nepot de frate al celepănă -1& alegeri şi deja in echipa lui lucrează
brului JFK. Patrick, la vârsta de 30 de ani
peste o. sută de oameni, intr-un ritm năuci este unul dintre cei mai tineri deputati. In

maturizeze. Ploaia de vorbe, promisi11nl
nemulţumiţi de fel.ul în care s-au prefă
şi minciuni care a căzut continuu asupra care, lată, este lrtentifi,cat cu. inamicul cut că au condus ţara a!'easta. ~omânia
ţării in ultimii trei ani nu mai impre- public nr. 1· - .
clocoteşte d,e greve, de sărăcie, de
sionează pe nimeni. Românii vor fapte,
. Ajun'i fa putere- prin- cele mai nemulţumiri, de oameni disperaţi care
vor să trăiască mai bine, vor să se deşănţate minciuni, cederisto-ţărăniştli nu mal ştiu_ cum să supravieţuiască da
bucure, cât de că~ de viaţă '1 s-au sătu- nu s-au gândit 0 singură clipă să-•1 la o lună la alta, ce să pună copiilor pe
rai până peste cap de promisiunile indeplinească promisiunile electorale. masă, cum să-şi plătească intreţlnerea
ticăloase şi mincinoase ale celor care ne Neavând nici măcar 0 umbră de strate- la casă sau cum să-şi cumpere medicaconduc şi care in a1ară da vdrbe sunt gie, neavând oameni competenţi, dlm· mentale indispensabile.
Incapabili să ne ofere altceva.
-potrivă, promovând in funcţiile de conToate acestea se re-găsesc;; In siDar să încercăm să inţelegem cum a ducere ale statului tot soiul de nenoro- nistru! toc doi, -du!>ă Ceauşescu, pe
ajuns pre~edintele "lider regional" Em_il ciţi după priricipiul "e de-al nostru, tfe.. care·l ocupă Emil Constantinescu in
Constantinescu la acest infam loc doi, buie să-i dăm ceva ..• ", cederisto· lista celor care au făcut cel mai mult rău
imediat după Ceausescu. Dincolo de ţărăniştii n-au fost şi nu sunt, nici măcar R
• . . S
.
d ţ
1t
T
a_cum, in ceasul al doisprezecelea,
omanl&l. e apropie sca en a, pa a
gre·şelile pers.onale, teribil de interesa~ decât de puterea in sine. De pentru anii dJ putere dulce ca mierea şi
numeroase, dincolo de echipa de con- puterea de dragul puterii. Că n-au stiuţ oamenii, umiliţi, sărăciţi şi infometa~ in
silieri catastrofală cu care s-a inconj'urat,
T
acest1' ano' de conducere cederistoşi nu ştiu ce să facă cu puterea o
T
dincolo de faptul că este un preşedinte demonstrează cei trei ani care au trecut, ţărănistă incep să-•i arate colţii.
:•
foarte slab, Emil Constantinescu a în care ţara s-a prăbuşit in haos, în sără- Răbdarea lor a ajuns la C:apăt Ca ,1 putdevenit un adevărat paratrăznet pentru ele. Probabil, altfel n-ai cum să-ţi explici erea lor de-a indura o clasă politică
toate eşecurile cederisto-ţărăniste.. aceastA atitudine iresponsabilă, cederis- bună doar să-şi balâ joc de nevoile şi
. '·'•.--·'./Toată ura, dispreţul şi dezamăgirea- !o-ţărăniştii şi-au imaginat că vor dorinţele alegătorilor. Turnul de fildeş in
românilor faţă da ceea _ce fa!'& cu !'iimâne pertru totdeauna_ia putere, că care conducătorii României au trăit în
România coaliţia condusă de cederis~- nu "a trebui Să dea nli:iQd;rtă socoteală ultimii trei ani crapă de ·sus pâni jos. Se
'.···
,_ '"ţără'-~n.,işi-:ti~·..,sa
....
v_ars_ă_în_·ca_p.;.u_lp.;.re....;.ş.,.ed_i_n_te..,lu,..i_,-;...,.··---·-·..;---..,;..,_...,._ _,..;.........,._ _ _a,;.p_ro~ie ~~n~::· _ ·
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Încercând să pună in aplicare
o ordonanţă prezidenţială

.;

i'
1

~"'OA.MEND tEGU AU SĂRIT tA GÂTut~~-

- Domnule Yiiriikoglu,
afaceri in România de
sase ani, BTR functionează
de mai bine de ciOci ani.
~onsid&raţi România un
mediu propice pentru
investi~ile in domeniul finan·
ciar-bancar?
- Bineînţeles. După cum
probabil ştiţi, noi continuăm să
le dezvoltăm. Ne·lărgim per·
spectivele deschizând cât mai
multe filiale. Anul acesta am
deschis sase. având acum un

total de' paisprezce şi pre·
conizăm ca până în 2000 să
avem 18, Asta cred că
înseamnă că tara dumnea~
voastră este
mediu excelent de afaceri, iar din punct de
vedere financiar, este o bază
sigură. Ca bancă. noi credem
in Viitorul României si tocmai
din acest motiv, conti'nuăm să
investim.
-In comparaţie cu cele!alte instituţii financiar ban·
care, credeţi că banca dvs.
are de oferit ceva in plus?

un

•

- Desigur. Pe lâng2 larga
de servicii pe'Gare o
oferim, plănuim să ne diversificăm. Dorim să oferim
clientilor nostri un sistem de
cărti de credit viabil.
:.. Totuşi, în România
Sistemul cărţilor de credit nu
prea funcţioneaz:L.
-Asta pentru că băncile nu
au. Tncre.dere in populaţie;
drept pentru tare cer extrem
de multe garantii, depozite
monetare etc. Nol privim altfel
clientii. Este o problemă care
ţine de optica fiecăruia.
_ Credeţi că există în
România inconvenient&
legale· care să obtureze
activitatea' in"vestitorllor
- Sincer să fiu nu cred că
asta este problema. Noi ne-am
deschis multe filiale in tară si
cele mai mari dificultă~ pe care
, le-am intâmpinat au fost de·
domeniul birocratiei si în
,domeniul
construcţ'iilor.
Oricum, ne-ar conveni. ca
Guvemul României să

.

O SENTJNTĂ IA UN COPR
CHIAR DE LA GRADINI'fA

inai consistent investitorii stră
ini.
- Credeţi că apa~a dvs.
pe piaţa financiar- bancară
arădeană va atrage 'li alţi
investitori turci?
.
- Tot ce se poate. Dar
motivul pentru care noi suntem
aici, in Arad, este să servim
oamenii care au deja afaceri
aici.
- l(ă mu~umescl
A consemnat,

. D. L. Ş. T.
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~llntcle s(;arti ''"'Uita~...~,a~toriti ·;;";
~-_," ,.i~~~'4.,;;-\::;
:,_,: -,_ ;.;-,':;.\. ~.' - ~4-: i-:i.;_\',•(:)",.>'-: ~ <:.-<!.#~:,_;;"~.--~<.'"·'•~A.- ;_._:~"\l·~~~~;§ţ•,-;-..,~· _,c~ :·~~;__,% -~ - -~ - _•"' '.-,,:<-~
·".

__

[•'•

.

O profesoară -t..-ăieşte
pe scările unui bloe
Blocul A, scara B, strada
Maresal Ion Antonescu. Arad.
In urin~ cu o lună" locatarii
s-au impărtit în două ~a bere.
Suspiqiunea s-a instalat in
mintea celOr mai multi. "Ci ..
ne-i femeia 'asta?
unde
vine? Ce hram poartă? Să
plece de la noii"
Altii, mai milosi, au replicat: "Cum să alu,i.găm fiinţa
asta? Ce fel de oamen; sun·
tem noi? Nici cu un câine
nu te poţi comporta a'lal"
Casa scărilor. Frig. O
pătură subţire, o pernă mică-,
·pantofii. Toate de căpătat.
Una dintre bucuriile vietii •.
caloriferul călduţ. Capul ple·
cat. Incepi să cunoşti oamenii.
Nu trebuie să-i vezi. Nu trebuie să-i asculţi. E destul ,;ă-i
priveşti de la genunchi în jos.
Muşti din coaja de pită. Tot de
căpăt'!l. Noroc că s-a muiat
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Zilele trecute, la Grădiniţa cu program normal nr. 1 din Nădlac s·a petrecut un fapt
mai puţin obil;nuit. Pentru a nu interpreta sau a comenta cele petrecute. redăm 1nt§i
sesizarea d·nei Laurlsez Liţi, directoarea gr~diniţei•••

paletă

străini?

l

~--::~IRECTOAREI UNEJc.cSi.Mn~IfE ·1~~

Prezent la deschiderea oficială a Sqcursalei Arad a
Băncii .Turca-Române, preşedintele acesteia a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva intrebări.
faceţi

!

cu lacrimi, altfel ~-ai rupe din~i
in ea-. Singura intrebare,
obsedant~. reP.etată la infinit:
.De ce ,u, de ce tocmai eu,
cu ce-am păcătuit? Nu mai
1
am. casă, -,nu _mai am serviciu" ... In plus, mii de kilometri
şi de obstaCole. o despart de
fiul său. Fiul său • raţi"nea de
a (mai) trăi.
Blocul A, scara B, strada
Mareşa! Ion Antonescu.' Arad.
Casa scărilor. O femeie • pro·
fesoară • stă cu spatele la
caloriferul călduţ. E singură, e
lovită crunt de destin şi uitată
de autorităţi ...
Iri ziarul de mâine puteţi
c~i drama ei.

rtiCOI.fiE OPREflrt
OI'IORIO FELEA

-

-

.Zilele trecute, in jurul orei 11,00, în timp
ce-mi desfăşuram procesul instructiv - educativ, la grupa mijloCie am fost Tntreruptă de către
trei persoane, printre care Moisă Gabriel,
angajat af Poliţiei. şi mama elevului Kadar
Adrian Mihai:elev al grupei mijlocii. Motivul
deranjului fiind executarea unei asa-ziSe ordonanţe prezidenţiale de incrâdinţare provizorie a
mi norului Kadar Adrian Mihai, pe timpul
desfăşurării «procesului de divorţ şi stabilirea
minorului>> intre Kadar Mihai si Kadar Melinda.
Sus-numiţii nu s·au leQitimat şi nu au
prezentat nici un act judecătoresc referitor la
incredinţarea miriorului. In calitate de manager
al acestei il)stituţii, am refuzat categoric executarea in timpul programului, in incinta gră·
d1niţeî şi în lipsa tatălui. în îi"lgrijirea căruia se
află elevul Kadar Adrian Mihai.
In urma refuz.vlui verbal, am fost insultată,
agresată Şi strangulată cu o sfoară de către
Kadar Melinda sub qchii organului d~ Poliţie şi
executorului judecătoresc, fără ca ei să se
implice în vieun fel.
Mentionez că, în calitate de ·aducatoare sr
"directoare nu am·dreptul, nici competerlta de
lua parte la executarea unei hotărâri judecă
tQresti in care institutia de -învătământ nu este
implicată. cu atăt mai putin de semna un proces verbal...
'
In calitate de director al acestei institu~i de
învăţământ. consider profund lezată siguranţa
şi integritatea instituţiei, prezenţa cadrului.
didactic şi siguranţa copiilor.
·
Acest act de abuz atât moral cât şi fizic de
«răpir.e» a unui coleg de grupă a dus imediat la
scăderea frecvenţei copiilor din cauza, stresulvi
şi şocului la care au fost supuşi.
.
. . ·
Pentru a dpvedi agresiunea fizică prezint
certificatul medico-legal ni. 1 049/A din
9.11.1999 emis de Laboratorul Judetean de
M&dicină Legală Arad."
'

a

a

să se· opună; s-a opus ·d-na Laurincz Liţi,
educatoarea care este 'ii soacra reclaman·tei ... 11.
.
.
Oare nu era firească executarea Sentintei
la domiciliul micuţului? Acolo de unde putea~ fi
luate toate hainele şi jucăriile copilului? Tatăl
lui Kadar Adrian Mihai ne spunea ci\. n-a primit
la domiciliu nici· o sentintă în favoarea acestei
executări silite. ,,Drept Pentru care mă indo..
iese de veridicitateţl modului in care s·a
făcut executarea silită." Executorul judecă·
toresc, dl. Virgil Popescu ne spunea că:
"Era vorba de o ordonanţă prezidenţială
care trebuia urgent pusă. in aplicare. L-am
luat de la Grădiniţă deoarece copilul nu era
acasă, iar tatăl lui n·a vrut să deschidă w;a.
La început şi soacra reclamantei a fost de
acord cu executarea ordonanţei, apoi s .. a
luat la harţă cu nora sa. E o decizia care
acţionează doar pe perioada procesului.
Situaţia se poate schimba in final. Copilul a
fost dus de către mama sa la. Lugoj, iar eu
le-am recomandat să se linistească. Este
normală execut_area ordo~anţei pr·ezi .
denţiale ·chiar şi la grădiniţă. Din acel
moment a răspuns de copil mama sa." ..-!i
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. . TENTATIVĂDE ·,~
STRANGULARE CU••• ',
CERTIFICAT
MEDICG-LEGAL!

Do,amna laurincz liţi susţine ca 'asupra
sa a avut loc o tentativă de strangulare chiar in
fata politistului si a executorului judecătoresc.
Acestia oi-au intervenit Tn nici un fel. Tn sprijinul
oelo~ afirmate, d·na Laurincz a depus la dosar
un certificat medlco-legal (nr. 1049/A."din
9.11.1999) prin care atestă .posibilitatea pro·
ducerii _agresiunii fizice, tn regiunea cervicală
posterioară. Poliţia din Nădlac nu vrea să
comenteze in nici un fel incidentul. Preferă să
, păstreze totul sub tăcere chiar dacă acest
lucru nu face altceva decât să alimenteze tot
felul de zvonuri ~i variante cu privire la situaţia
d.e mai sus.
GRĂDINI'fĂ
Faţă de cele prezentate, considerăm că
alte comentarii ar fi de prisos. Cert este faptul
RECLAMAN~A ~
că tatăl băiatului contestă nu atât posibilitate~
existenţei ordonanţei prezidenţiale cât modul
în care s-a făcut această execuţie judecăto·
SĂ.
·rească. In fata celor relatate asteptăm reactia
organelor ~bilitate să. facă dreptate i~ acest
OPUNĂ
caz.
Executorul judecătoresc, Virgil Popescu,
SORIH GtfiLEA
a incheiat un proces verbal in care, printre
• 1
altele, spune: "Ne-am deplasat la grădiniţă fi
reclamanta a luat pe minor fără ca acesta

"NE-AM DEPLASAT
LA
IAR
L._UAT
. MINORULFARA
CA ACESTA
SE
•••"

'

- Foto:

Ziarul ,.ADEVĂRUL" utilizeaza
informa_ţii transmise de agenţiile de
presă MEDIAFAX !ji ROMPRES.

ACCIDENT, lE VALEA MURE,ULUI
Pe raza localităţii Milova, vineri, după amiază TIR-ul ,cu
numărul D.S. 6795 din Slovacia incărcat cu hârtie p~ntru

-'i

copiatqare a evitat o coliziune eu Ul) tractor pe 'fOsea
a
ieşit in decor. Cabina maljinii a fost avariată des(ul de
ueroos.l\lu s·au înregistrat victime omene,li.

..
1

'

.

.Foto text: ŞT.
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"CAZURILE SOCIALE" SUNT SPITALIZATE Drulllurilâ comunale· şi judeţena·sufei~
IÎNCIJ PE BANII ASIGURATILOR
L~in cauza banil~r şi a co~~~~ctor_il_or ,j
,
"

mă.

Aproape o treime dintre pacienţii spitalelor reprezintă
cazuri sociale. Lipsiţi de hrană, de adăpost şi de venituri
stabile, numărul lor creşte mai ales In timpul iernii. Ei
sunt aduşi ta spital de către vecini, Salvare sau Poliţie.
Mulţi dintre e/ nu au nici măcar acte de Identitate. Iar dificultăţile financiare cu care se confruntă unităţile sanitare
fac tot ma/ dificilă Internarea· şi intreţlnerea acestor

oameni.

-

CJASS nu este
lmeresată de saraci

:_~

·;·:>~

Se pare că singura instituţie abilltată să elucideze
problema spltalizăril per·

Dacă până acum pe~
soanele cu probleme sociale
erau Internate In spital imediat
după ce ajungeau la camera
de gardă, s-ar putea ca odată
cu introducerea noului sistem
de asigurări pentru sănătate,
lucrurile să se schimbe. Pentru
că nu figu<ează printre benefl-

soanelor cu probleme sociale
este Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică. Directorul ·
acesteia, dr. Eugen Vancu,
spune că .pentru a beneficia·
de asistenţă medicală spitalizatii g·ratultă, persoanele
nevoia~e trabule să pre~inte o
dovadă eliberată de Primărie

ei nu şi-au
plătit asigurările de sănătate,
sunt totuşi internaţi .• Omeneşte
vorbind, nu li putem refuza.
lncercăm să jonglăm in dlagnosticarel- pentru cA există
diagnostice cu tratament gratuit. li ţinem câteva zile in salonul
tampon şi ... Nu li putem da
afară! Rămân In spital atât cat
e nevoie, pănă cănd vor putea
fi internati Intr-un alt loc" • a
adăugat cir. Corlan.
'
Chiar

dacă

Austeritatea bugetului tocat a generat d/sfuncţloiia·
1/tăţ/ In mai toate domeniile. Lipsa banilor este o pro·

b/emă .,la .ordinea zilei" pentru orice Instituţie .. Aşa
, spune şt Administraţia de Drumuri şt Pqdurla Judeţului
· Arad. Ea are in grijă 1685 km de drumuri judeţene fi
comune/e, unele dintre efe fiind .drulfll!rl de pămllnt,
altele pietrulte ori asfa/tete.
LUCRARI NOEBMINATE sectoarele Nădlac-Pereg şi
.Pentru întreţinerea acesto- lratoş-Dorobanţ-Macea" • a
adăugat Grigorie Gomoi.
r~ şi nu numai, solicitările
SE FURI INDICATOARE
noastre pentru anul 1999 au
foşt de 120 de miliarde de lei,
RUTIERE
. "SPERAM SI ATUIIEM
din care am primit doar 27 de
Pentru anotimpul rece,
miliarde. La râctlficarea buge. Adminlstra11a Jud.eţeană de
FONDURI CE"
tulul insii, s-a efectuat o redu· ·Drumuri şt Poduri are In
Deşi preocuparea prlnci,
cere cu 1 ,3 miliarde faţă de ..v~dere efectuarea unor actl· pală a Administr~ţiei Judeţene
programul inlţi;ll. Este un lucru vităţi de intervenţie pe timp de de Drumuri şi Poduri constă in
care mă nelinişteşte dar care · polei sau zăpadă . .In acest finalizarea programelor din
Impune, In acelaşi timp, să flm scop, am stabilit o lnţelegare acest an, .nu putem fi lndifecăt mai buni gospodari" - ne-a
cu Consiliul Judeţean, care ne- renţi nici faţă de anul viitor spus dr. ing. Grigorie Gomoi, a promis că In situaţii de forţă afirmă Grigorie Gomol. qeja
director general al Adminis- m·8jor~ va căuta să asigure ne·am gllndlt ta pregătirea
traţiei Judeţene de Drumuri şi
Joridurlle necesare din bugetul necesarului din punct de
Poduri.
propriu" • a mai spus Grigorie veqere tehnic. Trebuie să
Problemelor create de Gomol.
ave'm capacitatea de a alege
lnsuficieAţa fondurilor 11 S·8
PIInii cănd lama va veni cu prl(\ritatea priorităţilor, pornind
adăugat şi neseriozitetea con·
.adevărat, activitatea societăţii
de ta eficienţă cu costuri mistructorulul. Astfel,. s-au Inre- este Indreptata spre pre- niJTie .. Necesarul de lucrări e
gistrat intărzleri In lucrările de ·venirea unor accidente pe dru· · foa~te mare comparativ cu
intreţinere a drumurilor pletrumurlle judeţene şi comunale. posibilităţile financiare, O ·să
~e şi asfaltate .•Deoarece con·
Este vorba de semnalizarea Tncercăm lnsă să atragem fonstructorul nu a reuşit să se ' ruti~ră specifică sezonului rece· durj din CE, cu 20% cofilncadrez8 Tn termenele planifi- (polei frecvent, drum alunecos nanţare locală sau guvernacate, nu au fost incă finalizate etc.). In acest context, direc- mentală (din cele 150 de mi·
lucrările de tratamente pe sectorut Gomoi a Insistat asupra lioahe de Euro destinate anual
toarele de drum Păuliş-Şiria şi următorului aspect: .Ne-am Intregii ţări incepănd din
Hălmagiu·Hălmăgel. Tntllrziefl
confruntat frecvent cu cazuri 2000)"
. i .
se inregistreaza şi la pletru- de sustragere a indicatoarelor
DlfiHfl
'
iree drumurilor de pământ pa
'

•••

Astfel, iarna, spitalele se
transformă In azlle. Chiar dacă
personalul medical acordă
asistenţă sanitară oamenilor cu
probleme sociale, situaţia nu
poate continua la nesfârşit.
Paturile din spital. trebuie eliberal.e In favoarea altor
oameni suferinzi. Oameni care
fşl plătesc contribuţia la .asigurările de sănătate. Oameni
pe banii cărora sunt spitallzaţl
şi .neasiguraVi".
Nu este corect să se lntAmple aşa, cum nu este corect ca
un sărac să nu baneficieze de
asistenţă madlcală. De aceea,
poate că ar fi bine ca unele
departamente competente In.
asistenta socială s~ se sensibilizeze şi să se implice In
rezolvarea problemelor cu care
se confruntă săracii.

DlfiHfl DUJ'O

~
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'
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că sunt asistate social". Cu a~e
euvlnte. oamenii săraci ar trebui să solicite să 11 se facă o
anchetă socială pentru a se
bucura, şi el, de prevederile
Legii asigurărilor de sănătate.

Pe

.

1Tllhirle in tren

filien~ftlhttău-Bueuresti

lmemareal"

Nevolaslltrebule si
demonstreze sum
social

de Investiţii

la zi a UF: 63.970 lei

··-

:

.t<··

de silptămina precedentA: 2,03%
f.tilhiv net: 2.173.206.175.870 lei
de UF. .in circulaţie:
33.972.271
.
.

. .-_;

__

-~·

· .:.· ·

'"''· ·.
Valoarea la zi·
a Unitătii de Fond: 21.760 lei.
. ·'•·'--::---,,..-~A.",ct~Jv~ne!i.!t,:-:"-99:,::.4"'1':"0"'.4"'5"'1."'2-"'00":.,.,le!-:1-:-:-=-=.Creşterea faţA de siiptămilno precedentA: 1;56%
Creşterea fată de 03.02.1999: 117 160 %.
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. Depuneri ta Agcnţllte FNI-~'NA din incinta ca,.i de Cuhuri 1
Slndlcntelor Arad, str. Lacului nr,8 bis, tel. 270237.
· !ONDU,L NAŢIONAL "'"""''"utvttuL.tu<..._
.

.",,,___
~--

~

.,

•'

~:'·'

1-"'-,

-···
:·

'<'!:.

·-· ..
- _.

-

.

'.,.

..

"'
., .
···•·

' .~--·

'
~-'

\

·"".~-:-

_;.·

~,r~.--;

·~·:.•. '

. -:;~

,_
..

··-~-.-,.".

'-f~'

_.-_.'

. .)-t'-'·~:..

r_;
'

·.:-.--.-

~

'

..

-.·.

•.

·.::.

..,

....

-

'~-

•

•::

.

.,

.

.·~--~·

..

...

-:;:v~

.:

.

·•. ~~;:~_-.:~~,~-:~·€:·~

-

<

_}~~~--.....·· .,,.

··...:.:\...
~~

•

~~-

. ·:·.·
• ·"":';:-; •

::1,.,. -. • :."'- '"

..

;'

-•,~

-,.

le-;-

""

•...

·..-.
·... ·
. ·~

·'·•

,.
•.

.

.:

.•
.. _

~-

-

-''""'

'\~

(

~"'ţ

...: '
'·
~.

.;;.

'.f.f

.: ...._;·:·· .

.·.

..

·-

'",,

.....

i
---~-

l ..

.

...

;-··

.....
.,. . ~_

·,

SODA!.~'

a

Numolrul de UF în circulatie: 4.568.495
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FLORIH TRUT

1

Să cătătoreştt zintC cu rriljtoaeele de dreptul jerpet~. Nici fnăuntru nu era
transport in comun nu reprezintă intot· Totuşi, avea ceva diferit faţă o.e alte
deauna Q mal'tl plăcere. Aşteptatul In tramvaie: mirosul plăcut
statii după un tramvai tare să te ducă in
Suntem obi1!"Ui\i ca 11) mijloacele de
centru ori in il!!ă direcţie ne pune, de J'l'iam1port in comun să ·tie un aer inchis,
mutte ori, la Incercare răbdarea.
urat mirosi\Qr. Dar,
Dată prindem unul dintre tramvelifle
175 a fost altfel. Probabil vat·""'"' nemţeşti, ne putem declara rioro-· menul a .instalat' câteva produse odacoşi. Ele sunt silenţiOase, destul de ;rapi·
rizante cere şi·au l'll5păndit patfumulln
de" şi incălztte. Iar dacă dăm şi de-un tot tramvaiuL Mirosul a fost stm~t. cu sivatman bun, avem parte de'o cătătene gurantă, de toţi călătorii. ~eacţiile lor
de-a dreptul agreabUj,
fost inSă difertte, · ·
·
Alta este situaţia cănd eşti pasager
,Doamne, ce miroase-a sodă!"
intr:un tramvai .de Timişoara". Sistemul şpus ·~n pasager tovarăşe! sale de
de suspensie deficitar te men~ne intr-Q torie .. Stăteau !li!J6ndoi
i
trepida~e continuă, iar zgomotul incon•. · dl'eptul unei llşi prin care lumea ar
· fundab!l al uşilor !ţi provoacă' adevărate· să urce ori sf! coboare·, "Dar ei
şocuri. De aceea, este preferabil să-I .oameni pma lmportan~ pentru pe~mroel
aştepţi pe următorul.
·
'tlcast lucru' La fel cum .sunt ·
Dacă acesta se lnt6mplă ~ă fle un se-nghesuifl ori se ieu la
Tatra roşu, e parcă mai bine., Iar dacâ vai, fără nici un motiv. C~tlăt<>iind
este şi recondiţlooa~ e chiar mutţumitor. de ei, ne vine parcă a spune
Nu toate tramvaiele au tracut Tnsă prin de important confortul din
acest·proces. De )lildă, un Tatra format transport in care te · căi
dintr~ •n
numărul · stă alăturt,, Gfa.ll~i
arăta d&'a

.

Data lansilrli: 3 februarie 1999

:IOQ.OOO de lei din buzunar.
. Raţ .şi-a revenit din com.ă abia
In staţia Nădab. Fără a avea
timp să realizeze ce s-a
Tntamptat, el ~ fost .Invitat" de
cătr,e Tuică să coboara din
tren. Drept .argument" a
folosit un cuţit, cu care tlll·
har~l şi-a ameninţat victima
că-I măcelăreşte. De frică,
Raţ .a coborit, 8 luai o ocazie
şi s>-a dus direct la Poliţia
Transporturi Feroviare Arad,
unde a povestit păjania.
Peste nouA zile, Va entin
· Tulcă era reţinut in gara
Timişoara de lucrători.! poliţiei
T. F. AYAnd antecedente
penale, tătherut a fost con·
damnat la şase ani ·de
puşcărie.
·
Tuică este căsătorit si lire
tr'!i copil minori, rămaşi In
Ingrijirea exclusivă a soţiei. ·

"MIROASE-A

.. ·-

•''.

.,

1

Valentin Tuictl, 40 ani, a
ajuns in Penitenciarul Arad
după ce a comis infracţlunea
de tlllhărie. El are de ispăşit o
pedeapsă de Şase anl
Inchisoare, după ce Curtea de
Apel Timişoara 1-a respins
apelul ca fiind nefondat. ,' · .
Tuică 1-a cunoscuf pe
Oorel Raţ In staţia ·CFR
Oradea, cel doi urmand a
călători cu trenul pAnă ta
Arad. Pentru a te trece mal
uşor timpul, au cumpărat
lmpreună o sticlă de vodcă.
Au. urcat apoi in tninui per·
sonal 3114 şi au inceput' să
s·e cinstească cu băutură. La
un moment dat, fără nici un
motiv, TuicA t-a pleznit cu
pumnul pa Raţ, care in
cădere a-a lovit cu capul de
rama geamu!ul ~J a rămes .In
·comă. Agresorul l·a răsucit o
mână la spate, ~a luat de pa
deaete două ghiuturl de aur şi

Dr. Ion Corlan, directorul
Spitalului Municipal din Arad,·
Traflcantul s·a ales cu trei ani de puşcărie!
ţrede că ar fi binevenită relnflinţarea unor posturi de asls·Prin Decizia Penală nr. cu care s·a lnţeles d·l
tanţi,~lali In cadrul unltăVlq,r
291/1999 a Curţii de Apel v~ndă drogul cu suma de
sanitare . .Aceştia s-'r putaa
Timişoara, a fost respins ca . 5000 de dotan. In timp ce se
ocupa de anchetarea per·
nefondat apeM declarat de. deplasa spre locul de Tntâl·
soanelor cu probleme sociale
Florian-Adriap Onghert, 29 nlre traficantul a fost reţinut
şi integrarea lor In cadrul unor
de ani, lmpo\rwa sentlnţfili şi controlat de către lucrători
cămine-spital"-~. de părel'tl
12211999 a. Tribunalului· ai. Poliţiei arildene, care au
dr. Cortan. •
Arad, prin car~ acest,a a fost găsit ascunse intr-o greacă
In anotimpul rece, tot mal
condamnat la trei anl"de . patru plăci dreptunghiulara,
că
mulţi oameni cautii un adăpost
Inchisoare, pentru trafic de de culoare maronie, cu
In spitale, unde 11 se oferă
etupefiante.
. ,
. miros inţepător. Ulterior s-a
aSisllţi
hrană ~i un pat in care să doarOnghert susţine lea In· constatat că era vorba de
11===--=-------""'""'""'"'""..,."""'-""'"...,="""ltcursullunil aprilie. a.c., in 1,016 kg haşiş, substanţă
Bucureşti, •i·a vindut .etupefiantă a cărei deţinere
maşina unor cetăţeni din
·,; comercializare este
Republica Moldova, pentru Interzisă. Ha~işul a fost con1 ,016 kg haşiş. Ulterior a fiscat In vederea distn•gerii,
venit in Arad, unde a inear- Iar Flori an P.. iJnghert con·
cat' să-I vAnda. Prin lnter- damn~~ la trei ani de
.mediul unul cunoscut a luat inc~•..;oarl9,
legătura cu' un anume "OVI",
FLO~IH TRUT
' 191,57%
faţil de 1 ianuarie 1999:

Naţional

1

Două ghiuluri +
100.000 lei =şase ani de puşcărie!

'

DROGURILE AU FOST
CONFISCATE LA ARAD

,.Nu nmem refUza

-~·

DUJ'O

FLfiVKIS HĂSTĂSfiCHE
clari! Legii asigurărilor de sănă·
tate, persoenele fără adăpost
şi fără venituri stabile •
.cazurile sociale" - riscă să nu
mai poată fi protejate. Este
posibil ca ele să nu mai benşfi
ciaza de nici un fel de servicii
medicale şi si! nu mai fie lnter·
nate in spital.
,
Cel puţin Casa Judeţeană
de Asigurări Sociale pentru
Sănătate nu ·se simte deloc
Implicată in această probl.emă.
.Cazurile sociale nu fac obie<>tut activităţii noastre. Noi ne
ocupăm doar <:le persoanele
asigurate" • ne-a spus
Gheorghe Domşa, dlreotor
adjunct al CJASS Arad.

ruttere, mat ales in sectorul
Luguzău-Cuied. Persoane certate cu legea (poate chiar cu
bunul simţ) lndoaie sau fură
unele table indicatoare, fiind
inconştiente că astfel pot genera pierderi materiale şi chiar
de vieţi omeneşti. Aş face un
apel către cititori să atragă
. aten~a acestor OBITJeni sau să
ne sesizeze cu un număr de
maşină pentru a-1 identifica pe
autori".
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FOTBAL • DIVIZIA B
• 0/impia nu face nici o concesie t§rg-mure!jenllor •

S P..

RTIV.

. '
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are. MMcă şuteazli violent de
la 20 de metri, Pap salvează in
comer. Dr~gan UNO !şi ridicularizează adversarii, aşează
pentru Almăşar. al cărui şut
puternic intâlneşte spatele lui
Gheară. Şandor ratează din
nou singur cu Pap şutănd in
tribună. La UTA intră Mariş In
locul lui Ciubăncan, vădit marcat de efort, şi alb-roşii trec la
un 4-3-3, cu trei vărfuri autentice. In minutul 73, UTA lasa
frumos din apărare, Mari' il
serveşte pe DrăgJln, care

· SAmbAtA, oreie 11,00. Stadion Corvinul, teren moale,
timp rece, spectatori 4500. Au marcat: Şandor • mln. 78,
Marlncău - mln. 87 respectiv Almă,an • mln. 73. Şuturi:
spre poartli 16-7, pe poartA 5·3. Comere 7-3, offslde-url

'

3-5.

.

CORVINUL: Rahoveanu-Andrei-Beloia, ·Marlncău,
Gheară, Schlau-Oincă, Mocloi, Şandor, MltrlcA·Stlrc
(min. 70 Ocnean). Antrenor: Victor Roşea.
, !!.IA;_ Pap-Todea (mln. 85 Crăcil,~nescu), Boli,,
\

Găman, Zaha·Aimăfan, Mărglnean, Baciu-Ciubăncan
(min. 58 Mari') • CI. Drăgan, Kent (min. 66 Ciba).

Antrenor: Lorenzo Rublnacci.
A arbitrat bine: C. Zotta, asistat cu gre,ell de A. Rolea
'i O. Lăzărescu (toţi. din Bucure,tl).
·
Observator F.R.F.: dr. Mircea.Ne'u (Oradea)
Cartonaşe galbene: Mocioi, Babarţl (pe bancă)
respectiv Botiş, Aimă,an, Ciba.
·
Cartonaş roşu: Găman - min. 90.

este .,cosit" la marginea.

careului. Lovitură liberă,
execută Impecabil Almă,an
fi este 1.0 pentru UTA. Delir
pentru cei 300 de arădeni
După ce in urmă cu o săp
asupra. elevilor lui Rubinacci,
prezenţi in tribune, contămână UTA invingea le Sibiu
ducăndu-i prea repede cu
sternare in restul stadionului.
printr-o manieră de joc extrem gândul la victorie. Corvinul a
Corvinul iese "din pumni" şi
de ofensivă, lăudată de toţi Incercat şi a reuşit să profite
atacă furibund: După ce. Dincă
specialiştii prezenţi la joc,
de acest lucru.
trimite cu capul peste poartă,
sâmbăta la Hunedoara, ceva
Partida a Inceput fără
Şandor .lăsat prea. liber,
nu a mai funcţionat in meca- obisnuitele
minute
de
nismul gândit de Lorenzo tatonare, ambele .echipe reuşeşte egalarea 'utand de
la 20 de metri in colţul lung,
Rubinacci. Aşadar jocul in căutând să inscrie cât mai
greşit acoperit de Pap.
sine al UTA-ei nu a mai avut repede. Va fi extrem de
Arădenii acuză şocul, se preacea consistenţă de ·;a Sibiu, aprnape de acest lucru Kant,
cipită şi in urma unei faze
insă, cu toate acestea alb-roş:i
care In minutul 8 ratează o
hilare primesc şi golul doi.
au fost la un pas de o nouă ocazia uriaşă după o excelen-'
Corner Mitrici, Pap iese
victorie. Au venit greşelile ·din tă pasă a lui CL Drăgan. In
neinspirat, imburdând doi
finalul partidei, apărute pe fon- replică, Şandor şuteeză puterfundaşi, mingea ajunge la
dul unei presiuni extraordinare nic din afara careului puţin pe
Marincău, care şutează în
exercitate de hunedoreni, lângă vinclu. Gazdele prepoarta goală. Nervii arădenilor
·care, ca si in tur la Arad, când sează, se apropie tot mai percedează, Ciba vede .galben",
deşi egaiaţi au invir:s in final, iculos de poarta lui Pap, iar in minutul 90, Găman este
au dat o nouă lec~e de dăruire Mocioi"inscrie dintr-un offside
elimimlt pentru un pumn aplişi ambiţ1e UTA-ei, învingând şi
semnalizat, iar în minutul 3~
cat lui Şandor.
luându-le astfel arădeniklr Baciu salvează din fata lui
$-a pierdut o bătălie imporşase puncte din şase in acest
,Şandor un go,l ca şi f~cut. tantă. Rubinacci and CO iresezon. Apărarea arădeană a Ultima oportunitate a reprizei o
·buie să strângă rândurile până
funcţionat ·bine timp de
au tot gazdele, şutul-centrare
nu va fi prea târziu. Asta, penaproape 75 de minute, tinăn al lui Mitrică fiind deviat in cordu~şi actverserul departe de.· ner, milimetric pe lângă bară, tru că .duşmanul" - ARO şi.
Gaz Metan -zburdă!
poartă, însă golul lui Almăşan
de Găman.
Acelaşi scenariu ·şi la relu· "' , DfiCIAtl TODUŢA
a avut un efect neaşteptat

'

-

ce a fnscris • Derby-u/ f!!inerilor • tranljat clar de
petrofeneni • MediaJUI a fnvins previzibil/a Sibiu, spre
. ru!jinea gazdelor • V§/cen/1 au ctdat /a /Imită la
C§mpulung • VIctorie tn minutul 90 pentru "Poli" Ji
Dom/de• Umilinţa bihoreană a purlat semnătura UMT-u/ui.

rr=~======~S~p=o=rt=u~lm~m~a~n=e=sc~:m::art~,i:al:e:-~M~u:h:a:m:m~ad~A;Ii:.l;a~tă:::a~r;ăd:e:n:i::d;e:l:a:C;;S:A~s:t:ra:,:A~.~

CORVINUL • F.C. UfA 2-1 (0-0)

...·..

Studenţii clujeni- tn derivă pe propriu/teren • Apulum nu
se fmbată cu bere rece • La Hunedoara, UTA a clacat după

avut momentele sale că steaua Nadiei Comăneci
glorie, mai. ales in a străluceşte peste acest secol
doua parte a acestui secol. de glorie in care şi alţi .tricolată că acum, spre final de, lori" au marcat istoria sportului
veac şi de mileniu, se fac ll)Ondial. Aseară, la Monta
clasamente, se stabilesc eroii Carlo, o altă festivitate, orgaarenelor care au dominat nizată de IAAF, a stabilit cei
intrecerile şi au rămas in mai buni atleţi ai anului şi ai
amintirea celor ce i-au urmărit acestui secol. Printre cel nodin tribunele stadioanelor şi a minalizaţi s-au aflat trei
sălilor de sport sau prin interreprezentante ale atletismului
mediul micului ecran ori din românesc .şi anume Gabriela
cronicile ziarelor, Iar printre ei, Szabo, emina sezonului atle·
la loc de cinste se află şi tic 1999, impreună cu Mihaela
sportiilii români.
Melinte şi ea campioană şi

· ·

... ·

•

.·.

·.

Vinerl seara,· in sala
Operei din Viena, s-au decernat premiile Oscar pentru cel
mai buni sportivi at secolului,
manifestare aflată sub patronajul lui Juan Antonio
Samaranch, . preşedintele
Comitetului Qlimpic Internaţional. Spre bucuria noastră, juriul, din care a făcut
parte şi Ion Ţiriac, preşedin'
tele COR, a desemnat-o pe
marea noastră gimnastă
Nadia Comăneci, eroina de la
Montreal, drept cea mai bună.
sportivă a secolului la secţi
unea sporturi atletice, unde la
masculin a fost aureolat cu
acest titlu atletul american
Carl Lewis. L11ureaţii celorlalte
secţiuni au fost, la sporturi cu
motor Alain Prost,. spor)uri cu
mingea Steffi Graf şi Michael
Jordan, la sperturi pe apă
Dawn Fraser si Mark Spitz, la
sporturi de ia'rnă Annemarie
Moser-Proll şi Jean Claude
Killy, la fotbal- Pele, iar la arte

·· ·'

băietil

Ne

plăcere ·să

face

salutăm, din acest colţ' de
pagină performanţa sportivă
arădeană a acestui final de

săptămână, care s-a petrecut
pe ringul de la Tg. Jiu, ac<ilo
unde boxerul Ionel Dărău, de
la .Motorul Silva Lazăr" Arad,

finală,

prin K.O., il

plasează 'in rândul celor mai

buni pugilişti ai generaţiei
sale. Felicitări pentru această
performantă, ce vine să
dublă campioană olimpică, intregească succesele din
cea care a dus recordul lumii acest an ale boxerilor de la
de la 1,75 m la 1,91 m, neln- .Motorul Silva Lazăr" Arad,
vinsă timp de .10 ani. Su,nt care au avut un se:~:qQ.~a
performanţe de excepţie cu
excepţie.
· · ·
care atletismul românesc a
Sâmbătă, sub furnalele
uimit lumea şi care merită·
.
Intreaga noastră_consideraţi· Hunedoarei,
aşteptata
una.
revanşă pe care UTA era
Săptămâna care Incepe decisă Să şi-o ia in· fa şa
âstăzi este dominată de uitiCorvinului nu s-a mai produs.
ma competiţie majoră a anu- Finalul de meci in care UTA a
lui, Campionatele Mondiale de deschis scorul, iar apoi
haltere de la Atena. Ziarul gazdele au punctat de două
nostru va fi şi de această dată ori a lăsat un gust amar
alături de sportivii români Şi va suporterilor arădeni. A fost
transmite corespondenţe de.la prima partidă a returului, din
faja locului de.la un trimis al c. are 89 m•i ·oacă .o etapă,
sau, asa cum a iăcut-o In
~
ultimii 'ani de. la Jocurile când vor veni la Arad sătOiimpice,
Campionatele mărenii de la Olimpia. Sperăm
Mondiale
de
fotbal, ca don Lorenzo să iasă, de
Campionatele Europene de · această dată, basma curată.
atletism. Cei trei halterofili
ALEX. CHEBELEO

carea ciocanului. Pentru atleta
secolului a candidat şi lolanda
'Balaş, preşedinta FRA, fostă
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.CLASAMENT
Rezultatele etapei
XVDI-a:

18 13 3
18. 13 3
18 10 4
18 10 3
Metrom
18 8 5
Tractorul
18 8 '4
7. Callatis
18 9 1
8. FieJii
18 8 3
9. Moine'ti ·· 18 ·8 3
10; Dacia
18 7 ,5
18 7 2
11: Foc,anl
12. Câmpina 18 6 -2
13. Juventus 18 5 5
14. Dunărea. 18 6 2
15. Precizia
18 4 7
. 18 6
16. 11 Poli"
17· Chindia 18 3 2
18. Gloria Buzău 18 2 3
Midia

a

Etapa viitoare - ...
Callatis-Tractorul; .Poli" laşi-Foresta;
Laminorui-Poiana .Câmpina: Metrom-Midia:
Juventus Bucureşti-Sportul Studenţesc:
Diplomatic Focşani-Precizia Săcele; Gloria
Buzău-Cimentul Fieni: Dunărea Galaţi'
Chindia: Dacia Piteşti-Petrolul Moineşti. ·

'

Cojohariu şi A.
vor incarca să obţină
rezultate care să le asigure
prezenţa la Olimpiada de anul
viitor de la Sydney. Succes,

din

• ·

recordmană mondială la arun;

27 -.oie&Jbrie:
.•

r.

~-u~~;EeOî··ae{iiloa.~-- ~~~~l;~~~:~:~:~:~~~~~;;~
lf...

Tractorul Brasov-Dacia Pitesti 2-2; Foresta
Suceava-Callatis Mangalia' 3-0; Poiana
CAmpina - .Poli" laşi 2-Q: Midia Năvodari
Laminorul Roman 3-1: Sportul Studenţesc
Diplomatic ~ocşani 4-2: Precizia SăceJ·e
Metrom Brasov 3-1: Cimentul FleQI,Juventus
Bucureşti 1-0; Chindia Târgovişte-Gio~a Buzău
2-1: Petmlul Moineşti-Dunărea Gala~ 3-1. .

l

Jigău,
Mateaş,

i

2
2
4

s

33-8
39-14
32-18
·34-17
21-16
18-16
. 19-t8
19-17
18-17
23-24

5
6
8
7
7
8
9 20-22
10 21·26
8 -16-25
10 17-30
7 • 16-18
11 17-29
13 12-35
13 12-37

(+15)
(+12)
(+4)

42
42
34
33
29
28
28
27
27
26

.

liberă

a /1,1/

(-2)
(+1)
(·3)
(-3)

'

(·1)
23· . (-1)

20
20
20
19
19
11
10

(-7)
(-4)
(-4)

(·8)
(·8)
(-19)
(-15)

1
.-

etapei
·axvm-a:

a adus UTA in avantaj pe tabeli!i,
totuls"a dovedit in

•.

•• d upa.,.. meea•
.Dee1ara,t ••

·'

,,
·,.::-.

.·

·- . . ·..
"''

Conferinţa de presă de
după joc, desfăşurată .in excelente condiţii, 1-a adus pe cel
· doi antrenori In faţa reprezentanţilor mass-media muiWmi~
şi amabill după jocul văzut.
Victor Ro,ca • antrenor
principal Corvlnul: .Felicit
adversarul pentru spectacolul
·oferit. Am văzut astăzi două
echipe QJ o bună organizare a
jocului, cu dorinţă de victorie.

illoi am ·suferit optzeci de
minute de o gravă imprecizie.
Ani revenit după golul primit,
ceea ce mă face să cred,c~
am Tnvăţat din greşelile Tnfrilngerii cu ARO. A fost o partidă.
de calitate>"
·
Lorenzo ftubinaccl •
antrenor principal F.C. UTA:
.Consider că facem o muncă
bună, Incercind să oferim
spectacol celor din tribune.

-

(

Rezultat-el~

AlmăJan

fnsă

5-a jucat fotbal, ambele
echipe fiind preocupate de joc.
Sunt mulţumit de jucătorii mei,
dar bineinteles nu si de rezultat. Păcat 'că ne intoarcem la
Arad cu atâtea cartonaşe
. Tncasate. Vom continua să
muncim cu acelaşi entuziasm.
Corvinul este o echtpă bună
care ne-a luat şase puncte din
şase in aceşt campionat. Au
jucători excelen~. capabill şă
~singuri o partidă."
A conaemnat
,, ' DfiCifltl TODUffl

Olimpia Salu Mare-ASA Tg. M'ure' 3-f;
.U" Cluj-Drobeta Tr. Severin 1-2, Apulum
Alba lulia-Eiectro Bere 4-1: Corvinui-UTA 2·
1: Jiul. Petroşani-Minerul Motru 5-2; lnter
Sibiu-Gaz Metan Media,. 0-1: ARO
Câmpulung-Fiacăra VAicea 1-0; .Poli"
Timişoara-Chimica TArnăvenl 2-1: F.C ..
Bihor-U.M. Tlmiş<iara 1-5:

"·
·.----

.:·'

Etapa viitoare _,,

~-.

· 27 uoieiUbrie1

'ţ:

,:; .:

,..,..

Electro Bere-.U" Cluj; ASA Tg. Mureş
Apulum; UTA·OIImpla Salu Mare; Ga~
Metan-Corvlnul; Flacăra· VIlcea-Jiul
Petrosani; Minerul Motru-lnter Sibiu:
Chimlca-Aio C-Iung: U.M.Timitoara-.Poll~
Tlml~al'll; Orobeta Tr. Severin-F'.C. Bihor.
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Luni, 22 noiembrie 1999
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La. Pecica. ti.D.erii &'U.XI.t baza.

Fotba• •

.." IJ'~

!t.,LUPJI GAIJBENI~~ AU
SPULBERAT GHENCEA

1\7 I~S'I'
(~IJI,IllllO)J

l,lrl'llO)J AllJlJ) ~~
illllliJJ) :1-0 ( 1·0)

Pecica. Stadion .West Petrom", timp foarte rece, teren
spectatori 100. Şuturi la poartă: 10-3, pe poartă: 6·
1, camere: 6-2. Au marcat: Cosma (min. 21}, Ştefăligă (mln.
64}, Munteanu (min. 74).
West Petrom: Balint-Agachi, V. Annan (min. 76 Mihail),
Radu George, Lăpuşte-Cosma, Varga, Bene (min. 83
Maghicl}, Munteanu - S~rbuţ (min. 50 Ştefăligă), Copăceanu.
Antrenor: Gian Pio de Monaco. Cuprirom: Mureşan- Miheţ,
Mărginean, Opriţa, Ceauşu-Roşu, Bordean, Gheorghiu (min.
66 Pisoiu) Neagu • Gorgan, Boca. Antrenor: Nicolae Lupu.
Cartonaşe galbene: Cosma (39), Varga (58) respectiv
Mărginean (44), Opriţa (88):
·
.
Au arbitrat bine. Ioan Mudura (Oradea), asistat de Vasile
.Buturca (Salu Mare) şi Gavril Barjac (Zalău}, ultimul cu cel
puţin 3 decizii eronate In defavoarea echipei gazdă.
Observator F.R.F.: Mircea S~rbu (Deva).
Ultima apariţie pe propriul vlnclul porţii lui Mu~e,an.'
teren in această toamnă, a Pâf!ă la pauză, gazdele
fost pentru .lupi" şi cea mal domină teritorial, dar ocazlbună. evoluţie din acest camile intârzle să apară.
·
p1onat. C~ o apărare foarte
'După pauză, in minutul
exactă Ş'. un ~IJioc foarte 50, Ştefăligă ii Tnlocuieşte pe
mvent1v ŞI msp~rat, formaţia Sârbuţ şi ocaziile incep să
dm Pecl~a nu a intflmpmat apară. In minutul 52 Varga
mc1 un fel de probleme in
.
'
.
qtiţinerea celor 3 puncte. lncă slalom<tază pr~ntr: 4 fundaş1
de la primul ftuier al ,.centralu- adverşi dar trag~ m portar. In ,
lui" Mudura, gazdele s-au m1nutul 54, Ştefallgă tnm1te o
instalat in jumătatea adversă fogila - seca sub bară, dar
de teren. Astfel, pe fondul Miheţ scoate de pe linia porţii.
dominării, gazdele deschid.
Totufi oaspeţii cedează
scorul in r111inutul 21· prin· frică o dată in minutul 64,
Coama care a prins un şut când pasa marca Radu
de excepţie de la 20 m, in George, il găseşte sil)gur cu
dezgheţat,

-~ -

.

ADEVĂRVL · - Pagina 9

poriarul pe Ştefăligă care
nu ratează, 2·0. După încă o
ratare a aceluiaşi Ştefăllgă,
In minutul 74, se stabileşte
scorul final: Bene execută
puternic o lovitură liberă de
la 25 m, Mureşan respinge
pAnă la Munteanu şi acesta
trimite balonul In plasă, 3-0.
In minutul 83, consemnăm
singura ocazie de gol a
oaspeţilor, dar Balint se
opune miraculos ~ulului de .fa
·5 ma loi Ceauşu.
Finalul jocului consflnţe~te
o victorie clară a West
Petrom-ului, In urma unui joc
foarte bun, In care remarcăm
excelenta evolu~e a lui Varga
şi Ştefăligă .. La această
echipă se pune mare accent
pe jucătorii tineri, ieri
debutând in Divi~ia C. tânărul
Maghici {16 ani), pe care
dacă 11 punem alături de
Balint, Mihali, Munteanu ne
dăm seama că la Pecica
deviza e .,tfnereţe inainţe de
toate". Urmează acum derbyul arădean cu Telecom, un
meci .pe viaţă şi pe moarte"
datorită orgoliilor dintre cele
două grupări:
·
·
. · . . UICifll'l DĂI'IILĂ

.
.
Fotbal .;. Divizia c -Senaa IV-a

.

-

' Rezultatele etapei

Dăv-ăzăa

Prima etapă a. returului Diviziei A, cea
de-a XVIII-a a campionatului, a fost marcată
de rezultatele surprinzătoare, mal ales prin
proporţia scorului, !nreglstrate In Ghencea
'' la Re,lţa. In rest, victorii normale ale
gazdelor pe cinci stadioane, Craiova ''
continuă seria pozitivă, Iar Oţelul pe cea
negativă.

T U.. t:ralova • F .C::.

Naţional

aXVID·a:

aflat lncă pe banca Stelei. Autogol lui Dura
. a pus "frltca pa tort" după reutltele lui
Costeacu (2) fi Negolţi.
.
Y A>otra • Rapid 2-3. Succee obţinut
de gluleştenl cu trei minute !nain!• de final
după ce gazdele au condus la un moment
rapldlstul
dat cu 2-1. Eroul meciului a
Măldărăteanu, autor al·unel

•

2-8.

·,

..

T t;_'i.M. R.,.lp • F.C::. On.",tl 8-1.

,a

Scorul etapei a fost inregistrat In Banat,
unde Reti la continuă să spere la o' minune.
Au participat la'festivalul golurllor In poat·
ta Onettlulul: M. Stanclu {2), Dlanu, 1loană,
Nica 'li Ciucur.
·
T Dinamo • Farul 4-8. Chiar daci
s-au desprins numai dup~ pauză "câinii"
nu au dat nici o speranţă constănţenllor.·
Au marcat: Mutu (2, din penalty), Lupescu
şi Mihalcea.

4
3 7 2el23

2 ·a 26·24

8

7

:J 8 22-19
1 3 6 21-27
3'·9 ~8-28

T Of.,lnl • Gloria BINtrlfa 0-0 ..
Continuă

seria neagră a gălăţenilor care au
ajuns la .. : "-6" la adevăr! Zilele lui Ţiţi
Dumltriu par numărate.
,. F .c. A.rg"'' - !ExtenNiv 2-8. Bârde'l
şi Crivac au Semnat golurile unei victorii
faţa lanterne!

facile a trupertui Halaglan In
rotii a clasamentului.

,.

Ct>ablăul

.

-·~

- Roear 2l0. Viorel Hlzo

mentuh.il. Baldovln fi Nemţanu au răpus

Petrom-Cuprirom Abrud 3-0;
CFR Timişoara-F.C. Arad Telecom 3-2;
Metalurgîstul Cugir,Minerul Uricani 1-1; Aurul
Brad-lnter Petrila 2-3; Gloria Resiţa;Telecom
Timişoara 1,0; lnter Arad- ,U" Arad 0-"3; {f.j.);
Min.erul Certej-Minerul Zlatna 4-0; .Cetate
Deva-Caromet Caransebeş ::\-0; Electrica
Timişoara-Minerul Lupeni 0-1.
·
·

- UR.SUS

Cu această victorie, "Ştiinţe" a ajuns la opt
meciuri consecutive, fără infrângere, ceea
ce inseamnA un palmares excelent pentru
noul antrenor Emil Săndol. G.olurl: CI .
Nlculescu ti Bitrânu.
T F.t:.M. Bacău • F.C::. Br....v 1-8.
VIctorie chln!lltă a băcăuanllor, FI. Petcu
!nscrlllnd singurul gol al partidei dintr-un
penalty Inventat de centralul giliţean
Anghellnel.

şi ai săi plăie,i. continuă să învingă
menţlnându-se pe treapta a doua a clasa-

.IJ" West

A

Rocaru'.

T SU.aaa .• Petrolul 1-4. După 5-1 la
Ploie'lti, Petrolul a umilit Steaua 'li In
Ghencea dând o lecţie de fotbal noului

Etapa viitoare - 27 nolembrma \
F.C. Onetti-"U" Craiova; Farui-CSM
Retlţa; Gl\)ria-Dinamo; Extenalv-Oţelul;
Rocar-Steaua; Petrolui-F,C. Argef; F.C.
Braşov-Ceahiăai; R~ld·F.C.M. Bacău; F;C.

al României, Emerich Jenei,
'.--..·-

· Etapa viitoare •
Z8 noiembrie: , '"'"'·c.
F.C. Arad Telecorh-.U" West Petrom;
Minerul Uricani-CFR ·Timişoara; lnter PetrilaMetalu,rgisţul Cugir;
Arad-Aurul Brad;
Minaur llatna-Gioria Reşiţa; Caromet'
Caransebeş-Minerul Certej; Cupriro!'l Abrud:
stă.
Electrica.

• Ziarul nostru are trimis special la Atena

,u·

-·

Capitala Greciei găzduieşte in.
perioada ?0-28 noiembrie a.c ..
cea mai importantă competiţie din
lumea halterelor. Este vorba de·

cu

plăcere de cele trei medaiÎI de
argint cucerite de Adrian Jigău la

"europenele" din acest an. la care

.. .,,..

excluse nici atte surprize plăcute.
Ne-au impresionat vorbele d-tui

Iubitorii acestui sport di.n'
oraşul nostru ·cunosc rezultatele
valoroase obţinute in concursuri

medalie .mondială", Adrlan

naţionale şi internaţionale de hal-'
terofim de la CS Astra, unde mâna

,

arltrenorului Gheorghe Biriş se
simţită. Doar in acest an, trei
sportivi aj acestui club: Adrian
Jigău·, !uri Cojohariu şi Adrian
Mateaş au devenit triplii campioni
na~onali, la smuls, aruncat şi tdtal.

' i

-~-

face

Astra nu au mulţu
mit pe deplin,
sâmbătă şi dumi-

.-,

{

nică. pretenţiile
suporterilor ară·

De asemenea, cu prilejul ultimelor
au realizat 16

deni, prin jocul
prestat {ce nece-

repriză,

',".

.-,

,;-•

..-

...

.

cu 3-0. Nu va fi astfel, căci clujenii se vor .agăţa" de meci şi·
vor reveni, egalând cu 17
secunde Inainte de ultimul
flu.ier, după ce arădenil avuseseră atacuL Astra-C.SM
Cluj 5-5 {3·0, Q-2, 2-1 ,. D-2) şi
surpriză cam neplăcută pentru
publicul din tribunele Bazinulul
.Delfinul'.
··
. Pentru cele două formaţii
au punctat, In această .dublă",

.

Ieri, In a ·doua lritfllnlre, se
gazdele vor. Incheia
conturile după primul sfert,
când s-au ·data,et pe tabela
părea că

jucătoril: Broşovszky

2+.0,

legarlu 1+1, Rus 1+0, Huber
0+1, Urs 2+1, Ştrlfler 1+2,

sportivi: Mihaela

7.5 kg) - feminin; Eugen Coste

Geambaşu

plus, nici pe plan internaţional nu

{cat 62 kg), f«llman Sas {cat. 69
kg), Marian Dodiţă (cat 69 kg),
RAzvan Ilie (cat. n kg) şi Claudiu

Ionescu 2+0, Ştefănescu 1+0
respectiv Sabău 4+1, Gyenge
1+0, Alexandrescu 1+2, Fetita
1+0, Baloga 1+1, Tiria 0+1. ·
Au
arbitrat
Badea
Băjenarlu {Bucureşti) şi

"rl""'' 1

Alexandrescu {Oradea).
Cu menţiunea că duminică
tabela de (Tlarcaj s-a defecta~
să spunem, in concluzie, că
este suficient loc de mal bine,
gândindu-ne şi 111 faptul că
etapa viitoare ne vizitează
Rapidul.

.

fiDRifll'l

HflRTflU

In prezenţa a pu9ni spectatori
(aprQxlmatlv 50) s-a desfăşurat
săm,bătă, la Sala Sporturllor din
Arad partida de handbal masoulln
din cadrul diviziei A, 08 a opus
echipele H.C. Mureşul Arad şi
Pandurii Pinoasa Târgu-Jiu.
A fost un meci frumos, cu
faze de joc Interesante, dar şi cu
mu~e ratări dlh pertea ambelor
echipe. Scorul a oscilat In min. 5
era 0-1 pentru adversari, mln. 10:
3-2; mln. 15·: egalitate 5-5, pentru

-." . ' .• ·

la o

..

declarat inaintea

"Sper din tot sufletul să

'i

obţin un rezultat bun. ţllu mă
voi lupta doar cu bara,. ci
cu
adversarii. Se anunţă o luptă
aspră

la

ace.astă- categori~,

numai pu~n de' 7 foşti carnpionll
mondiali, anu~ţându,,i prezenţa

la Atena.'1

In Incheiere să mal spunem
. ţ;IÎ, ziarul .Adevjirur va avea un
trimis special la faţa.loculul, pe
toată perioada CM de haltere din
Grecia.

·DfltiiEL SCIUDOtl

cs la psuză să se Înregistreze 15- Crlstescu (4), Otaru {6), Dima,
David (8), Pat, Tudor (2), Hâliău,
13 pentru echipa noastrA.
Jucătorii noŞtri au avuf,un meci~ Gaspar (5), Ungureanu (1 ).
bUn, puteau căştiga, lnsă această Antnmor: M. Mironluc.
• Pandurii Plnoaaa Tg. J!u:
partidă incheie campionatul X'
oricum nu mai conta prea mut Blchir, Anastaslu (3), Brumar (1),
pentru echipa noastră. Aşa incăt, SArbu {5), Bate (11 ), Radu {8);
Tn cea de-a doua repriză s-a jucat lovăll9$CU (3), Vupte (8), !'remia
mai mu~ fără chel, adversarii pre(2), Ghlri {1 ), Drigănescu,
luând conducerea şi şi-o vor pbCtups.
Antrenor: 1. Floroiu.
tre până Tn final: Scor finllt 30-33.
Au arbitrat: c-tln S6ndulescu
Echipe:
.
.
• H.C. Muretul Arad: "V, Cilllna din P~.
AUI'IfiBUTfiCI
Postolache, Drăgen (2), Pere (2),

"
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Mateaş n~-a

plecării:

rezultatele."
·pretendenţii

u..;..,;;;,....... . -.......;.;.;.;....;...;........................................_ _ _ _~ .:>

:.-::
,_ ;·-·--

(cat.

Unul din

PINOASA TARGU • Jffi: 30·33 (15·13)

-·-'

·'

-.

duminică.
·
1 DeleQaţia ţării noastre ii mai
are Tn componenţă pe: unnătorii

să vorbească

U.C. 1\IURESUL
ARAD • PANDURII ,,
A'
-

,.
-,.

intra in concurs luni; lurl
Cojoharlu (cat. 85 kg) - intră in
concurs vineri; Adrian Matealf
{cat 105 kg) - Intră In <:oncurs

Gh .. Biriş: .,Fiecare. sportiv are
t;ansa lui. dar mai bine lăsăm

. H.ANDBAL lVIASCU'LJ:N =.divizia A

pănă

5·3).

. 0;--.

nator al lotului naţional a apelat la
trei arădeni pentru aceste ..mondiale:. Vor fi .sub tricolor":
Adrian Jigău {cat. 56 kg) -

noi recorduri nationale, perfor-

am stat rău .. Ne aducem aminte

atunci nereuşind
să valorifice o
sumedenie de oportunităţi. Pe
fond de nervozitate, neatenţie
dar ~1 neşansă, Astra se va.
vedea condusă cu 1:2 şi 4-5,
Tntorcănd rezultatul, cum
menţionam, Tn ultimele 7
minute, de la 6·6 la 9-6 şi, In
final, la 10-8. Aşadar, AatraCSM Cluj 10·8 (1·1, 2-2, 2·2,

.'

actualmente antrenorul - coordo-

"r\a~onale", arădenii

manţa demnă .de' toată lauda. In

sită. ameliorări) şi

prin rezultatul din
meciul al doilea.
In partida întâ'i
jucătorii antrenati
de Barbu Ghiţan
şi
Constantin
Brânzel.
s-au
desprins In ul~ma

77 kg).
Mari şanse la medaUi au ară
denii Jigău şi Mateaş. dar nu sunt

se. adaugă şi .argintul" de la
smuls ob~nut tot la aceeaşi comnoastră va fi reprezentată de
petiţie da Adi Mateaş.
nouă sportivi, dintre care, cu mânCa o recunoaştere a şcolii
drie in suflet o spunem, trei sunt . arădene de haltere, fostul mare·
legitimati de CS Astra Arad.
campion al României, Nicu Vlad, .

campionatele .Mondiale unde jara

:;>-

Hegheduş {cat.

•

~-

·mrnt

1
1o -

Tricoul

SPORT-·

ADEVARca.

Roşu

..

~PL

Arad 2 .. 1 (J· ..o)

Sâmbată,
pe
.Biănarul" din Aradul

arena tehnicianul oaspeţilor, Adi
Nou s:au Lucaci, cunoscut pentru calmul
aflat faţă In faţă Trlcotil Roşu şi "său, lşi pierde de această dată
CPL, intr-un meci contâr.J pen· c~mpătul şi intră in suprafaţa
tru etapa a XVIII-a a Diviziei O. de joc, acuzănd o intrare mai
Din păcate. in primele 45 de bărbătească a lui Răduţ asupra
minute. cei 22 de jucători nu au lui Poeei. Spiritele odată calfăcut mai nimic pentru· a-i
mata, jocul se reia cu bună
incălzi pe pu~nii spectatori ce
ocazie a .găzdarului" Matei al
au Infruntat-frigul pătrunzător cărui şut din 8 metri e respins Tn
de afară, pentru
viziona comer de apărarea CPL-ului.
această partidă. Repriza a
Oarecum neaşteptat, in ultimul
.doua a fost muR mai ·animată; minut al primei reprize, Tricoul
cq multe faze de poartă şi două deschida scorul: Unc se joacă
goluri frumoase. Victoria a .cu fundaşll oaspeţi, trage la
revenit până la urmă .roşiilor" colţul scurt, Bolţi respinge In
de la Tricoul, mai concreţi in faţă şi Katona Impinge mingea
faţa porţii adverse, In timp ce
Tn .aţe", 1-0..
.lemnarilor" lui Adi Lu~ le-au
Repriza secundă, debulipsit incisivitatea. ·
· teilză cu că te o ocazie de
Partida Incapea promiţător, fiecare parte, mal Tntăl Man ~
şutul din voleu a lui Revnlc
apoi Şule negăsind spaţiile
trecând la mică distanţă de porţilor adverse. Gazdele se
poarte lui Bol~. Gazonul moale desprind in minutul 69, cănd
i-a angajat pe fotbalişti intr-o şutul slab al lui Vasiu e interluptă oarbă la mijlocul terenului,
captat de Barte, cara pivotează
cu unele intrări la limita regula- Tn mijlocul apărării oaspete şi
.mentulul. La o astfel de fază, Inscrie sub bară, 2-0.•Lemnarii"

a

•,

..

'

'..,_

ies mai mult la joc fi după
incercarea de tob a lui Brandais
vor reuşi să marcheze prin
şutul de excep~e al nou-intratului Martincsek (min. 86). Era
Tnsă prea tarziu. pentru că elevii
lui Mihai R6ş~a Tşi adjudecă
-toate cele trai puncte.
Brigada de arbitri formată
din Ovidiu Haţegan - la centru
şi Vasile T<XIerici şi Alexandru
Manuşov, asisten~. au condus
bine formaVile:
·
Tricoul Ro,u: SzaboRevnlc, Weirer, Kocslc, MateiGallo, Răduţ (mln. 46 - Vasiu),
Barte,. Katona (min. 80 TAnase)
- Unc, Man.
•
CPL: Bol~.' Oride, Neacşu,
Maghicl, Suciu - Poeei, Şule,
Nescovici (min.
80 ·
Martlncsek), C. Vizitiu (mln. 78Monea)- Branclals, Boc,a (mln.
78 Borlea).•
Observator A.J.F.: Ionuţ

Leac.

o

•

·

:..

·•

· 1.11 juniori: 0-4.

Curti

_;..'

.-.
~-·

.

-·

/" -·-

Şoimii

t..J ·

'

-~

..... ,.. ,_;

""

. 17 m, dar ftiră rezultat.
In al doilea mlten se joacă
un fotbal mai bun, arădenllles
mal motivaţi la joc, aşa Că In
min. 50, Toderaş centreazA.
Anghel opreşte mlng~a penii)J
Negrilă care cu un voleu impa·
rabit TI executA pe Oobra. In
mln. !13 Ciumedean se joacA
cu apărarea adversă reuşind
să plimbe buclucaşul obiect pil
linia porţii, insă fără rezultat.
Curticenii ies la atac, iar In
min. 74 Barbu, dintr-o lovitură
lib~ra de la 17 m prinde un şut·
de zile mari Şi il Invinga pa
Lene: 3-1. ·
.-.
'Tn ultimul m1nut de joc, ·
Toderaş ii aşează mingea lui
Marian, Iar acesta Tndeplineşte
o simplă formalitate: 4-1.

. . . . aum coronfl

Pâneota- RQmvest 2-1 (1 ..0)

la PAncota, pe un ,oaspe~i intră mal decişi in teren
timp rece, cele două comba- ŞI in minutul 59, Vezan centante, Şoimii 'i Romvest, cu trează pentru Cioara, eate din
situaţii diametral opuse rn
trei metri Inscrie. lmildiat după
clasament au oferit un joc lilun golul primn .şolmir se aruncă Tn
celor 50 de spectatori afla~ Tn ati!C, ratând ocazie după
tribune. Meciul Incepe cu o ocazie. Tn minutul 71 cade golul
tarltoriali
a victoriei pentru elevii lui
dominare
oaspe~lor. dar ocaziile se ivallc · Mănăilă. Centrare Muntean()
la poarta lui lenei, care se .cep" Pantea - respinge lenei şi
remarcă in mlnutele 23 şi 34 la
tot Pantea este acolo pentru a
şuturile lui Munteanu şi Pantea.
marca 2-1. PAnă In final mal
In minutul 35 lacătul porţii ară ra~nem şutut puternic de la 25
' dene .este desfacut de Pantea, de metri al lui Ardelean, puţin
cara inscria cu un şut plasat Tn pe-lângă poartă.
colţul lung, tot el peste alte şese
Au arbitrat bine: R:C!\Idllr, ·
minute lovind tranversala din C. Bondar şi O. Mlhart.
lovitură liberă. După pauză
Observator AJF: Emilian

/

:

· etapa a sz.a

··:

--·

-·._,,.

Werder Brero>en·Eintracht Frankfurt
>1; Hertha Bertln·F.C. Kalaeralautern
0-1; Scl)olke 04·Wotfaburg 1-1; VFB
Stutto'lri-SSV Ulm 2·0; Bayern
Munchen·Frelburg
6-1;
Bayer
· Leverkusen-Hanaa Roatock 1-1;
Hamburg-Armlnla Bletefeld S.O; MSV
Du"burg-1860 MUnchen 3-D. Partida:
Unterhachlng-Boruaala Dortmund a
fost aminati.
la
1. ·aayern
Munchen 26 ~; 2. Hamburg 23 p; 3~·
. BoruJata Oortmund _21 p (un meci mal'
pulin):. , ·•
... ,.. ·.

<'la•••'"•'• ·

'·•;
1

AngHa _,;.-;:., , ·.1 ·:o
etapa a ss-a

'Arsenai-Middleab<ough 5-1; Derby
County-Mancheeter Utd 1-2; Eve_(ton·.

. . .,: ' .
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Formaţii: Şoimii: Mura,anŞtefănuţ, Rusu, Cristea, C.

Ardelean, Gherman, Bilan,
Pantea, T~cală, Munteanu, Moţ.
Au mal evolua't: Buzna ''
Mănăilă. ·Antrenor:
Dan
Măntillă.

· Romvest: lenci·Cioari,
Bier, Radu, Şerb, Roşu.
Nildăban, Tlsza, Clape, Vezan,
V. Fritea. Au mal evoluat:
Ponta, Fedor; Meliţa şi
Streclcov.
Tfsza
. .Anfranor: Francisc
.

La juniori: 2-3 (2-1)

MffRKJS HKOIJIE

_--~l.' :·~~~'\''

Ft"anţa

• ,. _
etapa a Sft.a .

_• ..,

~~

.

i.

'.

Semleeana Maeea- Podgoria Ghioroe 4-1 (2·0)
Macea; ora 14, teren: moale; timp: ninsoare abundentil;. tor aduce o dl~r:enţa nesconspectatori: 50. Au marcat: Leucea (din 11 m), Lucacs (mln. . tată pentru gazda. Golul
23, şi 68), Sorescu (min, 85), respectiv Dam/an (mln. 61 din 11 oaspe~lor din penalty marcat de
antrenorul Damian după pauză
m). Formaţii: Semlecana: Avram-B~nde, Vidlcan, Covasan,
Vuin, Scrob, Siel, Şlmăndsn, Lucacs, Păşcuţ. Au mal jucat: · este un simplu .foc de paie",
diferenţa de două goluri o
Trif. Sorescu, Homea. Antrenor: Gheorghe Săcul. Podgoria:
retace Lucacs din deschiderea
Duc-Boja, Perţ~ S/Jrbu, Delamarian, /. Orban, Lovasz,
lui Şimăndan.
·
Damian, Voica, Ardelean, L. Orban. Au mal jucat: G. Kato,
Cu cinci minute Inainte de
Bozgan. Antrenor: Marcel Damian: Au arbitrat bine: Claudiu
ftnal Vuln, cu gAndul la recenta
Tripa, Mircea. Toderic/ şi Eugen Roşu. Observator A.J.F.:.N.
Cupă Mondială la rugby, trimite
·
Ardelean.
o minge de .urmărire pentru
IJI'}un/orl: 1-3 (D-2). Judtorul meciului: LucaC'S. · ··
. .arma secretă" Sorescu, care
Partidă controlată -autoritar buzul .acestcira dafectăndu-se. trage oonclu~ia partidei.
Iar in final o intrebare pan..
de echipa gazdă cara a benefl- Inceputul de meci aduce ''
ciat din nou de un trio aftat In zl ·deschiderea scorului': ŞI-. tru mal - marii AJF-ulul: de ce a
fost necesară jucarea a.cestor
de graţie: Leucea- Lucacs- măndan este fauRat Tn carau de
etape din retur pa ni,te terenuri
ŞlmAndan, combinaţiile de
Perţa, specialistul Leucea
imposibile, pe o vreme pe care
etact_ ale acestora filcănd ,ah-· · transformănd fără probleme . nu scoţi nici câinele din casă?
mat apărarea oaspeţilor. Douăzeci şi unu de minute mal Să dea .D"-ul arădean jucător
Eforturi deosebite de a ajunge târziu o CQmbina~e .Şimăndan la na~ală şi noi să nuj~~~
SORIH QIZAH
la meci au filcut oas~l. aui<> Lucacs. ultimul In rol de finaliza•

J: :.:~~~----'._
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·spania_·

2. Valleceno 22 p.; 3; Zarasoza 21

!>· •

o·

~1'f Ziaristul !porţi•~~

IOAN CHIRILA a deeedat
· Cunosc.utul ziarist sportiv

Ioan Chlrtlă, In v!rstă de 74 de
ani, a decedat, almbătă
aearl, la domiciliul alu din
Bucuraftl. ·
Ioan Chlrtlă s-a niacut, pe
data de 25 octoiJibrle 1925, In
localitatea fsmall (Tn.. prezenl
n Ucraina). In anul 1949 fi
abiolvlt Facultatea de Drept.
Ziarist sportiv reputat,

IOAN CHIRILĂ eate autorul a
27 de volume, dintre care
••se sunt 'despre Campionatele Mondiale de fotbal,
unul despre glmnasta Nadla
Comim,cl, altuf despre jucă·
tort! de tenis Ion Ţiriac
Ilie
Năstaae. Alte volume ae
raferil ta activitatea echipelor
de fotbal Rapid Bucure'tl ''
Universitatea Craiova

'1

lnotâ.toarea roman că Beatrlce Căşlaru a· crştigat, la
Edmonton, proba da 200 m mixt din ·cedrul cal,i de-a doua
etape_a Cupei Mondiale de natave In bazin scurt, informează
AFP.
.
.
- . . . . . .
· Căşl\lf'U, care a rnreglatrat timpul de 2 rrtlnute, 11 secunde
.şi 84 do sutiml, le-a devansa! pe lnotătoarele Ypn Chen. din
China 'i Mrtanne L•mpert, p[n Canada.
·
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18. 8

com·ara ·. ·i.e,,.,.
........,.~ 19 .ş

· ·. Romveat·Giorla; V. Nădlac·Cr. Sebl•;
Motorul·f· P6ncota;'Ccln'ltra,ş. Llpova;
' Cri,ul Ch ..Cri,·P. Pluti,: CPL Arad-S.
Macea; P. Ghloroc•Frontlera Curtlcl; Dacia
Beliu - F.C. lnau.

. ., ·Italia ':
'1.'
.··..
.·
.
'
etapa a so~a ·""· .,.. · · · ta e~--c. 1.. cetta Vigo 24 p.;

. . ,--~-~-

. Năcllacr· 18 8

Etapa viitoare •
·· Zft.%8 noiembriea

z,

-}

...
.·-.

9.
19!1
1'9 8
19 8

4•1; Gloria Arad-Comera 9·2: Crl,ana
Sebi,•Şolmll Llpova 2-2. F.C. lneu a atat.

·

: Florentina-Perugla 1·0; Udlnea.,..

\

..

Trlc:out!Ro•u·CPL Arad 2·1 :·.Şoimii
PAncota-ROmveat 2·1; VIctoria Nidlac•
CrifUI Chl.lneu Crl.·2-1; Piull,ena PAullt"
· Dacia BeHu S.1; Frontiera Curtlci-Motorul
1-4; Semlecana Macea·Podgorla Ghloroc

a sz.a .

· ''~-

.. _..:

r-··

Metz·Montpelller 2•2 ; Bordeaux·
etapa
St.Etleime 1•2; Paris s.G.• Baatia 2-D;
Ath,
Sllbar;>-Atl. Madrid . 4-2:
Strasbourg-Le Ha vre 0·1; Ren nesTroyes 2·2: Lyon·Lens 1-0; Maraallle· Valencla·Barcelona 3:1; Espanyol·
Auxerre o-1; Monaco-Sedan. 2·1 ;. Mallorca 1·2: Betia Sevllle-Zaragoza 2Nantea-Nancy 2·0.
0: Valladoii"·Celta Vigo1-3; Real
.
In ela--••CJ 1. Olymplque Lyon . Madrid·~•al Socledad 1·1; Numancla31 p; 2. Monaco 31 p; 3, Auxerra 29 p.
Rayo V41ileaano 3-1; Malaga-Ovledo 4-

,··;

.

__

J,

'

Bologna 2·1;· Bari·Regglna1-1; lnterLecce 6·0; Parma-Cagllari 3-1; Roma·
Lazto· 4·1; Vanezla-Piacenza o.o;
)lerona-Tortno 0·1. Partida: Juventus.
Mllan •·• dlaputat dupl inc:hlderea
ediţiei. ·
· ·
p., prlm..lfl '"''1-urlo1. lazlo
21 p.; t<S Roma 19 p.; 3, Parma 18p.
-

.

't .

~--

,, . ·.. : a XX·aa

Jivan.

Chelatla 1-1; Sunderland-Liverpool O·
2; Waiford·Newcaatle 1-1; Leeds UtdBradford 2·1; Lelceater- Wlmbledon 21; Southampton-Tottenham D-1; Weat
Ham·Sheffleld Wed 4-3.
p., prhael" trfll loeurb 1:·
ft!anchaater Unlted 33 p; 2. Leeda.
Unlted 32 p; 3. Arsenal Londra 29 p.

~-- -~-

-

·,

a

. '·'<:'' -.
.

•

. Arad. Stadion .Gloria: 'Spectatori 70, teren moale, timp fria inscris când şi cum a vrut.
guros.
umilind o apărare .schwertzer"
Au marcat: Vlad (min. 7, 12, 16), Horga (min. 33), · Tudose.
oaspeţilor. In prima parte
'(min. 44, 49), Bata (min, 75, 79), Oros (min. 88) respectiv R.
oaspaţii chiar dacă au primit 5
Bala) (min. 70, 71-11 m).
goluri au şi ratat 3 uriaşe ocazii
Gloria: T/rsin-F6şie,. Oros, Craşovschi, Negrea-B6r/a,
prin Cr. Sandu ŞiR. Balaj.
lffimie, Horga, Vled-Giulău, Tudose. Au ma jucat: Pop, Maier,
Imediat după pauză Tudose
Bata, SSrb. Antrenor: Gheorghe Cameniţă. Camera: Grec- puna sara pe rana Comerei şi
Vlădoaia, Gaia, Maior, Stein-Oieriu, Botezatu, Vidican,
aduce scorul la 6-0, da parcă
Ghimbir-R.Ba/aj, Cr. Sandu. AIJ mal evoluat: Oaniei-Gherman,
eram la Roland Garros. Deci
Roman, Curtuţiu. · .
..
.
totul se Indrepta spre un dezasCartonafe galbene: Giu/lu, Maler r11spectlv GrfJC;
tru pentru oaspeţi, dar a Ieşit la
Botezatu, Roman.
rampă excelentul R. Balaj cara
Carton•f ro,u: Maier (Gloria)..
prin golurile din minutele 70
Au arbitrat blnt: Florin Dumltru-Leontln Bude·Mirca!f
respectiv 71 a salvat onoare!!
nxterici jr.
.
.
Comerei. Pe final Bata (2 goluri)
Observator A.J.F.: Dan Alexandru.
şi Oros stabilesc scorul final al
La juniori: 7-0. .
acestui joc care ridică unele
•
·
·
semne de Intrebare, cum ar fi:
· lată că, după o perioadă din tabăra Comerei, -o echipă de ce Gloria ara aatfel de
mal putin fastă a nlsărlt soarele decimată de suspendărl Tn
·şi pe .,... Giorlei. Tn u.rma unei urma ·mult discutatulul .caz oacllalll
Tn evoluţie? sau, ce
se Tntimpll cu Camera?, o
evolu~l de excepţie .•tramvalştil" Trlpa". După cum se vede din achlpă pe buzele cărora se
pregătiţi de Glgl Cameniţă, au caseta tehnică a jocului, . ·auzea In vară şi cuvintul- profăcut uitate rezultatele slaba din
Tnvlngătoarea a fost decisă Tn
movara.
ultima perioadă. Este adevărat chiar primul sfert de oră prin
că au profltat şi de degringolada }1at-trick-ul .decarulur Vl.ad care

~t;9l:@flJ.::lrtiE~t!cf!I:,P"2
!!6]~~~
Germanita
•
·
...
''

Co1neraArad 9 ..2 (5-0)')

-~~i'\ >.-

Rezultatele etapei

;Sâmbătă

-,_·,

~-Gloria
A.-ad' ' ··• ; - .. :<< :·--:.-.:• _-

.:.;".-,,,

cf'UHMHEIUE

~~ontl~ra
Motorul Araa
·o~2 -~
;.~-~'}.;. ; :· ·-::;;;.;~~&:a~~~~"'--"ţ~~~,~-<•tel'":
!.1MW-·U''A'··:~.,....-""3.'0·,.;,~"'~'.;;,;'~..4..~...,""'-•~,..."...--,;."';,:;~~>i~ii<·'}-(_".i;.~~
Stadion: .Frontiera"; taren: denivelat; timp: unit; spectatori:
100. Au marcat: Barbu (mln. 74) respectiv Cuedan (mln. 27 şt
min. 29), Negrilă (min. 50), Marlan (mln. 89).
. ·
Fonnaţ/1: Front/ela: Dobta-Leva (min. 72 MoctlJ&), Merc&fl,
Popa, lanoş, Suciu, Mladin, Duma (min. 65 Dogaru), Pădurean, ·
Barbu, Ciumedean. Antrenor: Ocru Ba/aş. · .
' ·
Motorul: Leric-Pap, Sucigan, A. Vizitiu, Corsentl (mln. 90
Tzanc), Trlf, Negrilă, (min. 89 Bordea), Madoş, Cuedan, Toderaş.
Anghel (min. 55 Marlan). Antrenor: Marr:al COtaş.
Au arbitrat: Apătean Adrian-Dehe/ean Nlcolaa, /Iulcă.
Dumit11J. Obs. AJ.F.: TIU/aa Cornel.
IJI}unlorl: 1D-1.
JucătonJI meciului: Toderaş.
O primă repriză disputată, · eare expediazA un şut puternic
se joacă pe contre dar arbitrul lnsă mingea trece pe lăngll
reuşeşte !lă se impună. Tn poartă ..Peste numai un mlnut.mlnutul 18; Anghel centrează Cueda~ fructificâ o centrare
pentru Corsenti cara reia slab venită de la Mado' printr-o
din 6 m. Cuedan (min. 27) lovitură de cap, Iar scorul
reufeşte desprinderea mult <jevine: 2·0. Ultima fază are
râvnitA. Gazdele incearcă ioc la_po8rte oaspeţilor, Suciu
ceva prfn Barbu (min. 28), executând o lovitură liberă din

· Luni, Zlnolembrle 1999
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2000
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.

..

,,

1\MtRlCAN 6LEN0 ·

.

'

~~~~~,: __ -

.,_

',•-

'

.·

-·o,'
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·..
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'I'Rl\NSJ•t)ll'l' J•tJIIJ.,JC

Firmă specializată

S~ll~

.. cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35·3?,telefon: 22X773, 22X9X2~

. .-·.,...,

,:.;'

·

F

studii superioare de specialitate
.,
•
,J
··>
-domiciliul stabil in municipiul Arad ·
. • fără desfaceri disciplinare in carnetul de muncă
Cei interesaţi se vor prezenta ia sediul S.C. CTP SA - serviciul P.S.A. pană la data .Pe.
30.1_1.1\)99, având asupra lor următoarele acte: .
·
'.
· ··
. - buieUn de identitate
. - carnet de muncă ·
- diploma de studii (original şi copie xerox)
a

Informaţii supfimentare se pot obţine
sediul societăţii· Serviciul P.S.A.

· . .-,

-

l,

'

Se ofera:.

· • posesor permis ca~goria B şi auto personală ,..
··dinamic
·
..• abilităti de comunicare şi negociere .
>·
• domiciliu stabil municipiul Arad
, . ..
~ minimum 1an experi~ta in domeniul gsm. vanzari IT
... \ ' .•• abilitati manageriale
.'
- cunostinte -operare PC . ·
.. "' salariu motivant
.
·'
- asociere la profit
- scolarizare si perl'ectionare profesiomila
-'-

.

'· TOSHIBA

... -.

la
(974334)

în birotică angajeazăf

Cerinte obllgaiOdl: ·· ··· ~ absolvenţi de învăţământ superior, vârSta 25 • 40 ahi

-analist programator
- ingineri - pentru probleme de exploatare (specialttatea transporturi)
_-,-: -.

'·

,,,.,.

Director Filiala ARAD

ANGAJEAZĂ:

CONDITII:

..

CG&GC

--~S·C~·~f)IJJ•.LlNilll)l~t·~,·,~~

;;

/.'

~~,

~ce;;:~,,

......
. Tilmi,.·~""-"-.lelnl*"!l<, ~~Colo la CP 2l, 01'7,Jio<WotU -la rai Il~ pma ia-doi Deaombrle 1...

..

~0~~·~·~·6

.

·.CONSTRUCTION
.. Arad, str.

Pădurii·

nr. 49,- tel.:254457

. VINDE DIN STOC LA PRETURI
"'
DE DEPOZ.T! ·
-

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE} CJTabUi .zi11CatA CJOţet beton
~

OP.C •. OPiacaj OPFL OPAL OBINALE (u.i, ferestre - peste 20 .
modele) CJPodele !fl lambrlurl din brad O Parchet- fag
· OCAHLE TERACOTĂ (niecaniC:e fi manuale) OCărămldă tamotă·
. OŢIGLĂ.- T~rnă'!t:~nl OPiăcl azboclment DBitum OCarton . , _
.
.
.
asfaltat ClCarbid OEiectrozi
.
. .

''

..

VIZITÎND DEPOZITUL NOSTRU VÂ .......
-~--·

..

'""'' .-.

.. ..

~-: --·~ ~

... .

CONSTRUI O CASÂ LA UN
.

·... :

·· 1
·t
:~

.

·r. ' -

.

' . --~ .· . . .

tnri r rt:n r

~

;. '

PI\ET
.
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"Vasile Goldi'" Arad • filiala Sebif
ORGANIZEAZA

următoarele

examenul de admitere pe baza a

două

probe

'ri anume:

• un test grilă de cuno,tlnţe generale din istoria Romăniei 'i
Limba română (gramatică):
• un test de inteligenţă
Forma de învăţământ: F. F.
Durata de 'rcolarizare: 5 ani ·

COLEGIUL UNIVERSITAR DE
.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
'.

•

Organizează

.·

şi

examenul de admitere pe baza a

două

·

probe

anume:

• un test

grilă

de

cunoftlnţe

DN. uec. ar. U7/1999
Dia data de 0).11.1999
· In data de 24.11.1999,
ora 13,00, la Judecătoria
Arad, cam. 104, se vinde la
licitaţie publici imobllul din
Arad, str. M. Scaevola, bl.
S-1, parter, apt. 17, proprl,
etatea debitoare! S.C.
ALISAR SRL Arad, cu
preţul
de strigare de
243.675.000 lei.

ApeiBti la:

forme de învăţământ superior

FACULTATEA DE DREPT

Organizează

Judecătoria Arad

termopan să fie de calitate fi din import1

CONCURS DE ADMITERE
la

România

.DORITI OTÂMPLĂRIE MODERNĂ
'PENTRU CASA DVS.1.
+Preferati' ea aeeasti tâmplărie PVC eu stielă

Universitatea de Vest

l';

Luni, 22 noiembrie 1999

generate de psihologie fi

:

I""'W""""r-

(4114701)

1. Casa dvs. poate avea de astăzi: UŞI.

FERESTRE
CU STICLĂ TERMOPflfi!

filosofie;
Inteligenţă
şcolarizare: 3

• un test de
Durata de

ani

COLEGIUL UNIVERSITAR DE MARKETING IN
. TURISM ŞI ACTIVITĂJI HOTELIERE ·
Organizează

..

.

~

examenul de

a mitere .pe -baza a

două

probe:
.
.
• un test grilă de cunoftinţe generale de matematică (algebră li analiză matematică) fi opţional economie politică sau
geografie

• un test de inteligenţă
Durata de 'rcolarizare: 3 ani

'~ ---">7:

AICI. TOTUL ES'1.' .
*'".... IN ŞI DE
O CALITA
.
,. ;"'""'·' "·'··
EOSEBITA
~

COLEGIUL UNIVERSITAR DE FINANTE·
· CONTABU..ITATE ŞI INFORMATICĂ .
Examenul

constă

din

două

probe:

-

• un test grilă de cunoltinţe generale de matematică (algebră şi analiză matematică) fi opţional economie politică sau
geografie;

.- .._ .,.

•.

• un test de inteligenW
Durata de 'rcolarizare: 3 ani

..

.fi_·

~.

"

-~-

lnchiria~ă spaţii comerciale

riNFORMA TII
,
·/ UNIVERSif.ATEA DE VEST "Vasile Goldif' Arad - Filiala
Seb'!l', telefon 057-422083; 057-422008; fax: 057-422083
Adresă: Sebiş, Bd. Victoriei nr. 10
PE PERIOADA EXAMENELOR SE ASIGURĂ -cazare la
.
Hotelul Studenţesc Sebi,, Bd. Victoriei nr. 12.
MASA se asigură la Cantina studenţească - .pen!litone,
din Bd. Victoriei nr. 4
'

_
· 120 m.p. ·
. 40 m.p. ·
• str. Sighifoarei bloc: 547
143 m.p.
· ·· Licitaţia are loc in fiecare zi de joi, la aedlul societăţii.

.

. Informatii la sediul societătii sau
.
'
'
·· ·
la telefon 280263. ·

-· ..

SiC.LORETO COMPANY SRL

'
'._.

•

Experienţă

.·

.'
•.

·-·~-

(874324)

TERRA

ELECTRICIAN

in domeniu constituie avantaj

5 PREMII X 1.000.000 LEI
·;
· 10 PREMII X 500.000 LEI

TELEFON: 251682; 092.>973109; 0!12-936320

. ,-.

~

Pmll de 10>IIIIIoltnt In ,. . blil cu (IQIUIIt

Salariu SIGUR si AVANTAJOS:
..
'

·:>

...

_

' -

·cu TERRA CÂŞTIGI DE DOOĂ:ORII

· Angajează 'Y MASINISTE
. CUSUT m"'!ină şi subţiat. pro~l incă~ămintet manual, ştanţafori
şi

~

e Calea âurel Vlaicu- bloc K·Garii
e Calea Romanilor 35-37

·-·-·-

'Y MECANIC

-- ..

cu sediul în Arad, Calea Romanilor nr. 35-37

·- __ ·_sau la sediul societăţii din str. Câmpullslaz- -~
Celiftul Comercial Rusco- Hala "U", intre orele 12,00-17,00.

Regulament
"J . ·.

d• participare li coltcu•·•:A

., . Cumpinl acum zahăr, orez sau gris TERRA.

...

pune doui ambalaje fntr.un plk; fi lltmltlH pe
adn1111 MIBO IMPEX, O.P. 8 C.P. 140 Arad,
cu 1118J1!lunea "Concumd TERRA", sau
·.'"
plicul Intr-uni din urnele pe CIN le Yli gAsi
: In ma9azlne, penlnl a participa la eldragem'
Ua produs

'IIBIW. IMPEX

!Qnari, un~ poţi cAftlga unul din cele 15 pnmll

In veloa18 tota11 de 10 MIUOANE LEI 1

.. -.

.---

RO
•

1""

ORAR.

_;!

:o:llnlo

11-"17

. . m~ta·

•·>;.

0-'13

, GRESIE

OIWSJB~'RATĂ PENTI\UlNTERIORSIEX1ERIOR,

. Wupade-w::ura Clbn12îWIV (trafic- intens) _ .:> .--:~
· <\'~.w Reli$tcnt9la lngl)et ; ţOI!form JSO 10545-IZ(;.:: • ..,i

.'- -.. ·.

<

.· ;·· FAIANTA,obiecte sanitare ..
'' :r;·

....... _.
..,..... '
'·

' .
.:-

'

~~-

}

.

.·

Te~

0&7-254052; 253000,

E-mail:

, ; · la pN!!t dE producător,dE la
-,_ ..

MONDIAL S.A.
•LUGOJ.

<.

o~<.-,.

n- ..

--~

Villeroy & Boch
t748

_,

·~

-·,.

,....________
.

'

----------------------------------------...

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

•

.

·,

.
.

.
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. S.C.INSTAlSAN
~nutJRUCT•nN· COI.I!·anuv

..,

UVIWU

'

11

lUI

"-:

1111 ftiW 1

ARADt.STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13,
MICAI-ACA (aproape de cimitir) a deschis un
~'

-

.

'

.

..

DE CONSTRUCTII:
'

• PAL. PFL • PLACAJ
-"'·.

· ·· ·

• SOBE TERACOTĂ •

"" ·-·- .

,-

toate grasimile

'· .

UŞI

.:

.,.;

• FERESTRE

• BITUM • CARTON

. -·

ASFALTAT
• TIGLE
• COAME
,
PROGRAM zilnic: 8,00 -16,00
sâmbătă: 8,00 - 13,00

INSTALATII
'
SANITARE:

• GRESIE • FAIANTĂ
' • OBIECTE SANITARE
.

...,

VA MAl OFERIM

,.. PRETURI PROMOTIONALE

• înmat.ricularea ·autoturismelor

".. Adaos comercial minim

~

-· .. cumpărate
• montăm profesional sisteme de alarmă · • echipăm autoturisme cu radiocasetofoane
PICltNEER si BLAUPUNKT
·. '
·· ·
'

.... '·

~

-~

.

'

·~

. ._:ALTE INFORMA ŢII
LA TELEFONUL· 259088.. ·
•

(659243)

...
·,,~,.

\

(073883)

.
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PUBUCITAT.E
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'
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t••

Uderul mondial in domeniul gumei de mestecat

CAUTĂ

MERCHANDISER ·
Pentru judetul Arad

IPSD
•,

;
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JOHN DEERE
'.

.· ..• ,·

,

. '.•

.

-Vârsta 20-30 ani;
• Permis de conducere;
• Experienţă In domeniul vânzăJilor;
·Uşurinţă In comunicare_şi prezenţă agreabilii;
·Diploma universitarii constituie un avantaj;
• Cunoştinţe de limba engleză consti)uie un avantaj•

• Instruire In tehnici comerciale moderne;
,
• Un venit foarte atractiv şi şansa unei cariere In domeniu;_
·Angajament pe termen lung.
Cellll18nlsallsunt I'IIIJ8ll să trimltii un CV (InsOlit de o fotografle, telelonul9l adraaa
exactA) 1!1 CP 203 • OP 113 BucurefU. . .
.. .
Pentru relapl; sunetJia lelelon 082 856 280

,'

·
(974323)

•,

.

'

;'.

~

·:. , ·. . ··v .

Transformaţi· recolta
Schimbaţi

în aur.aurul pe un utilaj john Deere.
graţie,

9 luni perioada de

· condiţii speciale pentru

avans redus,

Vănd apartament 2 camere,

agricultură,

~!!1

~-~ 10 _ 51~~~~ţ~i)

Telefon

Vând garsonier<1 zona Romanilor
confort III, proaspăt renoyata, 5.700

OM. Telefon 223392. (35517)

Vând apartament 1 cameră,
hol, baie, mini balcon

inchis, gri:ltii parter, satelit, (cabinet
medical) in alb, imediat ocupabil.

s.cJ JACKSON INTERNATIONALitL.
Achiziţionează de la populaţie şi de la
societăţi co~erciala CEREALE din
recolta1~nqlui 1999, după cum urmează:

'o~ '\\\\\ \\ .preţ achiziţie ·1.1 00 leilkg.

GRAU FURAJE~ ~ ·preţ achtziţie ·1.150 leilkg.
GRÂU PANIFICAne ;preţ achzipe ·1.350 le~g.
PORUMB ~- t~reţ achiziţie ·1.030 leilkg.

J
"'*iil

data receptiei ,respectiv data facturarii. ' ' :l.t."d
Functie de OPTIUNEA celui care preda cerealele, plata se poate
face In PRODJJSE (ingrasamint&,motoiÎIIaranvelope) SI BANI .
lNGRĂŞĂMINTE: . "1-'Î •. . f~.
·

-

• AZOTAT DE AMONIU' "•.,125.000 lei/sac/50kg. ·
·COMPLEXE 15X15X15 •195.000 lei/sac/50kg.
·COMPLEXE 20X10X1Q'.1,.195.000 lei/sac/50kg.
• COMPLEXE.2.2X22X9' • 205.000 lel/sac/50kg.
·UREE ·
. s,4;*~' . -160.000 lei/sac/50kg.
• NITR()(fALCAif' : .··. ,·125.000 lei/sac/50kg.

9,500 OM. Telefon 237048. (35938)

Vând

garsonieră

confort 1, arandeosebit, Miclilaca 300, parter.

Vand urgent a·pârta-~ent· 2

9.900 OM. Teleofn 271385. (36001)

• Vând apartament 4 camere,

Vând apartament 4 camere,
Mlclilaca, preţ. negociabiL lnformalil
telefon 269531. (35961)
Vând apartament 4 camere. central, iO zona blocurilor H. Telefon
•
254375. (36081) .

VÂNZĂRI CASE ~~
;..·casă 4 camere, incalzire
in Vladimirescu, zonă cen·
trală, cuptor pentru patiserie ger·
man, preţ negociabil. Telefon
514207. (34546)

vand

centrală,

.. ..

.

_

.

...

.

.

.~

.
.

'

...

re

zugrăvit lifei, uşi

0

-·

'
.

1

.• • ."

-

'·

.·.•

Vând apartament 2_ţamere, centru, str. Călimăneşti, et. 1/4,
. Vând urgent sub preţul pie~i,
V'ând casi + lOc d.e casă in
suprafaţă mare, 29.000 OM, ,negoapartament 3 camere, ocupabil
Pârneava." Telefon 210373.
.ci abil. Telefon 235764, 092 308
Imediat. Telefon 249780. (35925)
(35565)
.
.
400. (35450) ·
·
Vănd in lneu, apartament 3
· vand apartament .2 camere, . camere, p~rter, vizavi Poliţie.
Vând casă, central, parter-privati·
Micălaca, zona III. et 4/4. acope~
Telefon 094 ·147·714 · <4112505)
zat. etaj-apartament. Telefon
ţiglă, decomandat, îmbunătăţit,
Vand apartament trei camere,
234862. 35697
·
18.000 OM. Telefon 235784, 092
decomandat, et. 11, Alfa, 19.000
Vând casă mare in Şofronea hr.
OM, negociabil.' Telefon 275744.
>
308400 _(35450)
64 . Telefon 416209, (35775)
vand apartament 2 camere
(3S562)
· .
vand casă centru Upova, Tn ·
Vlaicu, 8.500 OM. Telefon 247752, .· r----~------, curte sau schimb cu garsonieră, in
• după om 17. (35416) .
Vând apartament Samantha. . Alad. Telefon 245738. (4113096)
. Vând apartament 2 camere, cen·..
central, Malul Mureşului, 3 camere, .
Vând casă mare şi grădină, sat
2 băi, 2 balcqane,garajcuincălzire
trai, etaj 1, cu garaj;.Telefon.
Nadas, nr. 115 si sălas mare
centrată şi apă curentă rece·şi
aproaPe de-sat
1eron 21s12s:
~;~·:;J.;;!,~~ carneniame- caldă, telefon, satelit. interfon. 094 _600 _332 . (351211 .
·
..
Telefon 057-232675, dupa ora 15.
Vând urgent ş1• oonvenabU, casă
,
na}3t ~~ occidental, zona găm; preţ
SJ
36035
33.000 OM. Telefon 094.160.581.
mare, comuna Livada, Tel~fon
. Vănd apartament In curte, 3
412204. (35288)
(35503).
camere. ~ono1 Spitalului Judeţan.
Vând casă cu_ anexe şi ·grădină,
Vând apartamenl2 camere mari,
Telefon 2202!1.1, 231195. (36052)
localitatea Vărsand. nr. 452.
78. (4113192)
zona Confecţii, bloc 12, 10.000 OM.
· Vând apartament 3 camere,
Telefon
2530
. imbunătăţil. central, zona blocurilor .· · Vănd casă, tol contortul, comuha
Telefon 092.295.340. (35571)
H Telefon 254375 (36081)
·
· b'l T 1 f
Vând. apartament 2 camerâ,
·
·
Vlad1mirescu, negoCia 1. ee on
Podgoria et. 4/4, acopenş ·garantat

~

·,

-i!

·OCAZIE! VÂND CASĂ toate
900 mp.
Telefon 092.239.471; 256543 •
pana la ora 16. (3.5610)

vopsite,

(IICit'i;l;_:j:'(ll/1'!>

..

.......

~-

utllltăţile, suprafaţa

--..

'...

..

Calea Radnei, bloc 107, multiple_
imbunătătiri, aer conditionat, tele.
fon, gara), mobilat (n'emobilat).
Telefon 259214. orele 8·18.
(35976)

~1.::1~~-

25

~~~d(~~s~)in s~ntana,

sir.

FOARTE IMPORTANT: .
=~tara~:~.~~;oo ~5;:rs; ((A! ije (-11 1! ·1).!.6."
Mărăşeşti nr. 6. lnforma~i telefon
·
·
1
462059. (4114765)
(35429)
Vând casă. grădină, Gai, str.'
In limita unul plafon de 50 milioane lei ZILNIC, flnna . 092.344.621.
Vând apartament 2 camere, Alfa . Vând apartament 4 camere,
Dunării nr. 9. Telefon 094 709 4~1.
achll~lonează şi plăteşte IN ZIUA LIVRĂRII porumb in faţă; 13.500 OM negociabil. . zona gării. contorizat. Telefon 285010_(36019) ·
223552. (35358)
(Continuare 1n ~· 15} ,
Telelbn 270856. (35457)
\
boabe la preţul d9 850 lei/kg. LA UTIL
·- --· .

-........

telefon:
•7••AI• •-700
interior 117,

c;

camere, parter, Aradul Nou, poziţie
excelentă, 9.500 OM. Telefon
092.344.705. (36017) .
Vând
urgent
garsonieră
vand apartament .L. camere,
imbunatatita, zona Miorita, 7.500
Vlaicu, 9.800 OM. Telefon 270856.
OM. Telefon 210555. (35575)
.
(35457)
Vând apartament 1 cameră, el
Vand apartament, str. Ecaterlna
'III, Grădlşte, pret negociabil.
Varga, et. 11, două camere, decoTelefon 222050; 287651. (35741)
Vând garsonieră ne(mobilata) In . mandate, 26.500 OM, negociabil.
Telefon 231410. (35760)
Miclilaca, 6.500-7.000 OM. Telefon
vand apartament 2 camere,
557315. (35978)
Miclilaca, preţ 16.000 OM. Telefon
Vând apartament cu o cameră,
250209. (35931)
· Grădişte, bloc cărămidă, el: 11, cu
Vând apartament 2 camere;
imbunăta~ii. Telefon 223277, 092
784 857. (36044)
. Vlaicu, et. III, 15.500 OM. Telefon
Vând urgent apartament 1 · 249806; 094.778.462. (36076)
vand urgent apartament 2
cameră, et 1. Vlaicu (B-un), balcon
camere decomandate, Piaţa
6 m, preţ 13.500 OM. Telefon
Spitalului, et 5 (bloc nou). Telefon
2~9806; 094.778.462. (36076)
094.778.462. (36076)
iată

15 ani,

..

ANGA.Jij:AZĂ:

ultracentrată, multiple
• vânzător (vânzătoare)
Tmbunălă~n. Telefon 465372, 092
391 569. (35645) .
laformaţii la
Vâild urgent apartament 2
camere, decomandat, el. 1, str.
'"' ~.., __,
1
Piaţa Spitalului. bl. 5. se.
ap. 3.
Telefon 233146, 094 513 335. · L...;.;.._ _ _ _ _ _ _ _....,J
(35652)_
Vând apartament 2 camere, cenVând apartament 4 camere,
tral, Podgoria, etaj 4/4 izolaţie
toate îmbunătătirile, zona 300,
garanţie
10 ani. Telefon
'Malul Mureşului Şi garaj autori~t
092.372.730. (35953)
Telefon 259891. (35494)
·

TVA-ufpentrutocieta~le comerciale ,

Recepţia: BAZA FNC ARAD, Str~ Turdei .l}f.1
. . .·. · Orar: 8.00 ·18.00. ·,,y•\.·~~~~[2/ ·
. . Telefon: 057 ·271712_._,,1;~~---;>, .·. . ·.·
Plata se face la UTI. 30 zile bancare de la y> ·'*' 41' -.-···-.

--::..

zonă

bucătărie,

La acest preţ

nr. :13:1/A

..... '

·. IPSO S.A. - Str. Tudor Arghezi nr. 22, cod 70202, Bucureşt~~
··Tel.: (OI) 210.66.75; Fax: (OI) 211.98.02
•·

l

Str. Poetului

. ·,

~-

'•

::<-- ·;--

>

1

'

..

VAnd camion Saviem 6 ta:

, (Urmare din pagina 14)

tnfolma~i

IOtatllatea Archlş nr. 168.
(4112508)
.
Vând Dacia 1300, P"'ţ 700 OM.
Viadimlrescu, str. Ubortă~l nr..50.
. (36053)
VInd Nl$san P14!11rie 1,8 SGL, on
1986, nefnmalriculat, stare bunA,
1.200 OM, nogociobll. Telefon 094
793 024. (3042243)
Vănd Opal GSI 1800, inmalriculat, 3.800 OM. Telefon 222373.
(36079)
.

Vând casA trei nivele, central,

singur in curie, Intrare auto, 5
camere, dependinţe, piscină, gaz,
85.000 OM, negociabil. Telefon
222373; varlante. (36079)

VÂNZĂRI SPATilliJ
Vând spaţii comerciale, variante,

·,

3500·12.500 OM. Telefon 222373.
(36079)
'

VÂNZĂIITEIENUII~

f1uJIIHdH' . ~·1

Vllnd 1800 mp teren intravilan in
Subcotate, 11 OM/ mp. Telefon
092.579.044. (35390).
Vând 4,5 ha pământ zona Ar11dUI
Nou; combini! Claas masa 2,80 m

VInd 486 DX2166, HOD 170
(270, 500) memorie 8 Mb (16),
monitor color, VGA (SVGA), las·
latura (combellbil Wi >dows '95,
offico, contab.) preţ 180 OM.
plus una pentru piese schimb
Telefon 092.281.515; •l57·252983.
inclusa
tn
preţ.
Telefon
1(35175)
094.859.675. (35971)
---..·
VInd TV color, maşinA spAlat

VÂNZĂIIU AUTO ~~
~~~~~~~~~==::!lr
consum 5 litri inotorlni la 100
km, an fabrica~e 1996, 36.000 km
rula • Telefon 092.529.611. ·

orice model, livrare

cuptor microunde,

(36082) ·

minime;

VAnd convenabil Dacia o km,

~·

automată,

imediată.

Vând sobă motoMnă, sobă Vasta
cuptor, canapea 1 peesoanA,
comodă el oglindă, maşina spAlat
mică. telefon 211905. (3507.1)

Cum pir' spaţiu bun pentru
amenajar11 CABINET STDMAT().
LOGIC, centrat, sau zona Aradul
Nou. Telefon 285876 sau
092.499.1!03. 23~80~9~===='

CUMPĂBĂRI DIVERSI
Cumpăr porumb boabe şi ştiuie~.

plata la rooopţle. Telefon 094 784
568. (34894)
Cumpăr porumb şi grâu. Telefon
. 094.772.259. (35234)

CERERI ŞI OFERTE
DE SDVICII

calonfer eleclrtc. Telefon '284604:

. Vând TV color, 800.000 lei, <:omblnA frigonfic;l, maşină de spAlat
automabl. Telefon 285010. (35716)
VInd TV COLOR an-gros, endotail, gamâ.dlverslflcală, preţu~

VInd OPEL VECTRA 1700 T.D.

.. ,,

·
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garanţie.

Telefon

289456; 092.239.242. (35449)

.

Angajez VĂNZĂTOARE la
gheretA. Tolafon 094.926.801,

ÎNCHIRIERI

MEDITI!Z ENGLEZ , orice

RO • STYL COMPANY
Firmă produc;ltoare de sicria,
lnchiriez (ofer) apartament şi
str. M. EminesCu, nr. 4 (VIzavi
casă (no)mobllat(ă). Telefon
Cinema MUREŞUL), telefon
235784, 092 308 400. (35450)
Dor11sc să inChlr1el: apeo1ament . 211929; 094.53t.715; TOTUL
INTR-UN SINGUR LOC, la preţ de
(ne)mobllat, pe termen lung .
produClltor, CALITATE ŞI OPE·
Telefon 235784,.092 308 400.
RATMTATE OCCIDENTALĂ: ..
(35450)
• lmbllslma~ lmbrl""~ cos,'
· lnchlriez spaţii comerciale •1
metlzat
depozit pe Celea Upovoi, nr. 113,
•SIQie lux
vizavi Restaurant Flora. Telefon
• lcc!1rla decea 110.000 •
092.92.11.03. (35510) .
800.000 lai
.
CAutăm sillnchlrlem haiA, minim
• crt:ci, minere, lk:rtu etc.
3.000 mp cu utllitAţi industriale
Of~RTA: sicriu, lonjarla
(apă, curent, betonat) pentru
deces, cruce • 730.000 lai.
d
rful
mlnlproducţle şi opozit, str. Vă
TRANSPORT In ARAD •. QRA,
cu Dor nr. 1, 2200 Braşov. Relaţii TU ITI
telefon 092 358 982. (1. 0974310)
Suntam produc:Jtorl, nu simpli
Ofer sp.., inChiriere apartament 'f
comercianţi. NOUl Se ptatoşto
cameră, bucAtArie, baie, balcon
50% avans restul fntr-o lună. c .

nivel, emigrare, cura Intensiv
lncepitorl. Telefon 241988.
(35964)

Executăm

rapid: ZUG
VEU,
G~ETUIELI, VOPSITORII, FAIAN·

TARI, firi alcool. Telefon
~62827. (38084)

: aragaza:, ma't n
microunde, frlgldere,
Instalaţii electrice. Telefon
270098.{38066)
spălat,

VATATI conducerea AUTO.

MOBILlJL\.H, Iarna, Şcoala
.,VARTACI", 27 noiembrie.
Telefon 246527. (36070).

Inchis, terrnoflcat, gaz, mobilat,
Confacţil, pe termen lung pentru 1

·

r"'(=360~6~7)~;t;~;;!R;R~;;;~

caut să lnchiMet SP8\IU comorc1a1

DIVERSE

Vindem o mara gami de
.SERGEN .IMP-EXP", deschide
TELEVIZOARE COLOR STEREO,
de astăzi un DEPOZIT do
LEGUME-FRUCTE, import TUR·
preţ convenabil. Telefon 211213,
VInd FORD ORION, an'1985,
CIA, str. Andrei şaguna nr. 44,.
ooofe 10-20. (35970) .
tnmatrtculat fundaţie, preţ rezoCandldatela vorbltoare '' de
.
Vilnd TV color Gennanla, stereo, , limbA fir11ncoză sau germani, au . 36080
nabil. Telefon 264240; 210729;
094.799.979. 31939
TXT, modele noi, deosebite.
prioritate. Informaţii: Bd.
SC ALFAR SA, Calea
Telefon 563070. (4809302)
.
VInd avantajos ANVELOPE
Becobal, nr. 2-4. Telefon 281585.
Zlmandulul nr. 3, vinde dtn stoc:
(35999)
.
auto noi '' folosite, de camion, . . Vilnd computer Pentium, tastatubalo!l paie grâu, compost poniN
diametru: 17,5; ARD, Jeep 15,11;
ra, mouse, monltot 15 lnch; nou.
grădină, turbi ro,le, amesteC
Telefon
563070.
(4009302)
autoturlsme12, 13,14, 15, 16, 17
pentru răsadurt. Informaţii !elaoii. Telefon 259339; 563027,
VInd m"llnil spălat avtomati
ton 276127, lnt. 156. De aoemo4113081) .
. 1.000.000 lei; TV color 930.000
nea mal vinda: ciuperci saralei; ladă frigortflcă 1.400.000 lei,
Vând Opel Rokord Combi,lnrnamuri, conserva legume (CII•
ofer garanţie. Telefon 259339;
trtculal, fabMcaţle 1979, 2.000 OM.
travotl, sfecli, ardol Iute, bulion,
ardei apla). Informaţii telefon
Telelon 288857. (35372)
563027. (4223081)
276143. (38062)
Vilnd TV Colo< Phllps, Gnmdlng,
Vând Flat Uno Diesel, fabricaţie
Nokia, stereo, teletexl. Telefon
1986, 3.500 OM, negociabil.
Judec;ltoMa Ar11d, scoata la 1~
284004. (35412)
.
Telelon 094.801.326. (35453)
citaţie publk:i tn comuna ŞIRIA,
VInd BMW 3161, toate opţiunile, ~- VInd TV color; "...,1 de splllal;
ePJ11Z0nla data de 02.12.1999, av0r118 de.inmatrtculal Telelon 094.517.784.
iăzl şi combine frigoMfioo; frigider11,
tanta Tlmlf, angajează AGENŢI . bltorutul PREDA MARINEL, com(35470)
.la preţuri avantajoase; Tnfre Or1lie 9COMERCIAL! pa zona Acad.
pusă din TV color fi selector de
VInd autoturism FO<d Scolpio, · . 17. Telefon 251392. (35493)
. Re~suplimentare telefon 056 ..
canale, In doo. nr. 5116/97.
Vând celulare noi Nokia 3210 şi
an fabMca~o. 1988, stare exoolenlă.
21
sau 056 • 290844. (35433)
. (4223193)
Telefon 271278. (35786)
Slemens C25, preţ 360 şi 240 oM.
.Telefon 092.509.397. (35539)
·
VInd Ford Curier camlonotă,
SOCOM .PIELARUL" ARAD
· Vând 2 televizoare color noi,
angajeazA CONFECŢIONERE.
1993, CIV, otar11 doosoblbl. Telefon
Daewo. Telelon 288973. (36024)
094.147.7.14. (4112505)
feţe tncllţămlnta, calificate
,Vând TV color Philips, Sony, · (maşlnlşte, la masA). Informaţii
Vi!nd autocamlon MAN 1933l
PanaSQrlic; negociabil; noi. Telelon
cu r11mOfCA, an 1988, porfo<:tâ star11
talefon 238116 sau ta sedluiiR)Cj.
210631. (36028) .
tehnic;!, pf111 36.000 OM negociabil.
· etă~t din str. Ghlba Blrta nr. _18,
Vând TV color. carcasă plastic,
Telefon 2t9280, orele 8·l6 ..
Arod. (35120)
'
(35992)
modele m~. mici. Telefon 260807.
Se citeaza pârâta Popovid Elena
(35588)
Vând motor Ford Sleire 2,3
lE A
IAL
ClJ domiciliul necunoscut In proces
Vând calculelor IBM 386.
Diesel, dezmembrez miaobuz FO<d
angajlm COFI!TARI cu axpa·
cu reclamantele Gandea Sofia,
• Telelon 245290. (35612)
Trans~. Telelon.284781. (35979)
rlanţi minim 3 ani. Telefon
BOI1een Mana si Dumitren AureUa,
VAnd 3 autoturisme marca
Vând diferite TELECOMENZI
257511. (35812)
pentru acţiune ln constatare, SUpot·
pentru televizor (165.000 teiJ,
Damas cu preluare contract Uzing,
ficle, la data de, 14 dec~mbrie
video, satelit; transfonnatoarn
an fabricaţie 1998. Telefon 259214,
AngajAm OSP TARE. Telefon
1999, 0r11 8, la JudecătoMa Upova.
UnU. Telefon 092.388.888. (mp)
(4809305)
.
..
281074. (35928)
Or1lle &-18. (35976)
Vlncl motor Savtem complet, .
Vând PC Pentium MMX K68.&
32 MB SD RAM, 1,44 FDD, 3,2 G&
CI
T COM RCIA
stare bunA " cUtie ViloZA. Telefon
276488.
HOD. Informaţii telefon 468920.. · angajoazll CONFECŢIONERE
(36055)
.
•
Vllnd aU!Dbenl Savlem 6,5 tone,
CALIFICATE pentru matlni de
VInd computer 488 DX2 1et
·1980, stare bună, C~V. Telefon.
cusut fi Une~ fi Hnare necalffi·
276488.
Mhz; 8 MRAM VGA color 14', HOD
pragitlrii
In "'"""
170, sursa ATX, 180 DM. Telelon , """"'
~a de -confecţfonar;
decontoa.r:li
Vând Dacia '97, 3.900 DM 119'
057-234718. (36084)
ciobit. Telelon 238425. (36002)
abonatnentul pentru cel din
Vllnd Oticll fără motor; preţ conjudeţ. Telefon 092 274 835.
Călitor.ttl ou autocarela
noattra moderne tn
venabil. T - 222318, duminica.
(36029)
VÂNZĂRI
Europa:
(36027)
GERMANIA, AUSTRIA,
vand (închiriez) garaj autorizat,
MAGAZINUL .MAXIM SUPER
· Ocazia! VInd AUTOUTILf•
FRANŢA, ITALIA, SUEDIA
%ona Vlaicu-Fat Frumos, 1.200 DM .. MARKET" angajează CASIERE
TARĂ SAVIEM 7,5 tone, atare
(ploeiri zilnice).
excepţlonali, caroserie motor,
Telefon 235784, 092 308 400.
cu exeprianţi pe calculator fi
BELGIA, OLANDA, ·oANE·
(35450)
nou; CIV, 6.500 OM. Telefon
vlnzAtoare, l!d. Iuliu Manlu nr.
MARCA. ANGLIA, FINLAN·
. Vind en.groe HAINE Heond
0112.308.033. (36018)
122, orale 1Q.15. (38037)
DA, NORVEGIA, SPANIA,
:11and GERMANIA, peste 20
PORTUGALIA, UNGARIA,
aortimente. Telefon 289458,
OCAZIA SFARŞITULUI Dl!
RESTAURANT INTALIAN
IUGOSLAVIA ' ' poţi fi un
0$2.239.242.
(35449)
•
MILENIUl Nolam~a. - b r i e ,
""ulă IIUCĂTARI
OSPĂTARI!
cilitor Cif Uglltorl
taHf unle 195 doiM, numai prin
cu experienţA, maxim 25 ani,
NOUt Reduceri de terlfo III
MISTRAL AUTO. VId, transport,
COTURI fi BURLANE
luna NOIEM&RIEI Reduceri
aalarlzare optimi. Tt)afon
suplimentare pentru: elevi,
plocări tirg Utrech~ gllfllje • .,...
PLASĂ GARD zlncatl,
214411. (36041)
studenţi, pensionari ,, oruclalizato, posibilităţi repatrteri.
dimensiuni; PLASĂ RA·
purt, lklul Revoluţiei nr. 35,
CUIE CONSTRUCTII, str.
Suna~ ti vi convlngo~l Tolell>n
Ăngâjlîm liUCATARî. filii'OîîJ
telefon 251871, · 252727;
01.321.08.62. . 0974261
nr. 4. Telefon 2119917,
.1210944. (36060)
.
Autogars, totofon 270562.
Telefon 094.391.896.'(35968)

douA camere, central,

,_-:;;,..;;r_...- •

•'.

·

CI"I"ATII

')

....

:~

Vllnd Fortt Trantlt 8+1, benzini,
an 1976, CtV, inmalriculal pe firmă.
Telelon 057·232875, .. .-ora 15.
..."...
(36035)

Import Italia + 10 butosie Ml81TI&;
preţ deosebit. Telofoo 094.800.332.
(35121)
Vind LEMNE FOC ork:8 cantfo
-·Telefon 214010. (36016)

pentru

Vând EUROBOL ŢARt TER·
· MOIZOLANŢI cu garanţie
Vlnd.autotutlsm DaCia Berlină,
300x250x200, ta 3.800 otLt>ucata;
cuto~ albă, O km, 49.500.000 tol 1 mc • 240.000 lat.· Telefon '
si Dacia 1307, Papuc, cu 5 locuri,
281491; 092.361.760. (35588)
Culoa,.. albA, Okm, 58.500.000 lai.
Vând 20 tone porumb ştiulaţl;
Telefon 250030, 092 290 473. · vind bdzln statie PECO 30 tona,
preţ
negociabil.
Telefon
36045)
n
ougoo
, an a nea, e . 094.127.307. (35718)
1984, pe fundaţie. Telefon 413123.
Vând pompe reclrculare pentru

(36025)

:

.

comp ••
· ocu • ca.~
gortllo 8, B+C, E (22 nolombria •
ultima
zi).
Arad,
Casa
Sindicatelor, telefon 223004,
216570,094 938 335. (35648

~~~~~~~~~:;::;~

inc_Ailiri centrale, sobA motorinA

Vând molt>i- Fortt TranSII ~.
PrepOrod. Telelon 224159. (36051)
2.4. Informaţii Salaut nt. 91. ·'
vand cazan combinat pe gaz,
(36039)
. ·
' mari:a ·etasi, nou, Pn 24 KW, pret
Vănd motor UTOS 6!50, stare '900 OM. Telefon 057·27et44 saU
bunA. Informaţii Sântana, atr. ,. · 094 507 368. (36040)
Ga-111'. 9. (4114785) ·
·
Vând ouă do pr11po1111. T vând Renaull25, ~
289750. (35948) ·
pe benzină, 2,2i, negociabil.
VInd LEMNE FOC, eeen!l
Telefon 462269, dupA ora 18.
tare, orice cantltata. Telefon
(41147Q)
•
210373.(38074)
.

...

. .· ..
. -·

~

•

,.

·,..,

y

.

·',

.
.

.....

'

a calul ce a fost un
MJJIAI~

FamHia Pantoş Ioan. (38083)

Financiari Arad,

Sincere

Familia Noa

Suntem allturl de prietenii

numal58 de an

Suntam alături de familia lndo-

Cu profundi b1ateţe ln suflet
ne despărţim de prietenul '1
vecinul nostru

Dumne~

din VLADIMIRESCU. lnmcn••

mlntaraa va avoa loc astAzi, la

In

directoare CRIŞAN SOFIA In

rumoas

marea durere prlclnultl _de

moartea~~

otnlbunlc:l
.
IIUCIU iiiAJIL\,

Dumnezeu si..J odihneasci In
pacei Colectivul Grădlnlţel P.P.
VLADIMIRESCU. (38083)

nAscuti

VOLINTIR, llln
vln~lă de 84 ani.
ilu vom uita niciodată, chipul
tiu .btlnd fi bun, mama noastri
dragi. Te p!Ang: ftlcele Lucreţla
cu soţul SOndu, nopo~l Mircea. fii
Otllla Bag, fii"" Aurefla cu soţul
Ioan, nepoatela Angelica fi
nepoata ·can>ttla cu soţul Sabln,
strănepotul VIctor, nepoata
Mirela cu strănopotul David, din
Reştţa. lnmonnAntare~ va avaa
loc azi, 22 nolorlt- 1999, de ta
domiciliul din 1-lltatH
şOFRONt:A,

'•,

Suntem alltur.t de doamna

mal bată inima
lubltei n011stra mame, bunică fi

' vlati a Incetat d

•,

In

-

noa-

.....

familia ternlli Pavel, Rodlca,

· î}' COMEMORĂRI

'ii'

Aslăzl, seTrnpnnoac: 9 an1 de •
tragicul accident care Ioa rlplt
dintre noi pe Iubitul nostru
ROŞU IOAH MAIW>M,

din Pincota, la numai 24 de

T8 plâng mereu, mama
Florlţa, sora Marlane " '*POlii·

ani.

f'I'OsoapA, ·

batlste, panglici, batlcutl,

..

~~·~i~~lmona. Nu te vonr

. 270437; 094.554.874.
NON-STOP
'SERVICII FUNERARE .
COMPLETE.
Sleite, ra&pota, cruci, lmbllslo
ma~ aptllll, lmlri<lat,

MJJIAI~

Suntem alituri de ....

IIC "MMSFF!!lA1\I" SRI.,

~

.

un

Iri Sofia şi Cri8tlln greaua suf8.
nţi la plord- aoţulul, 111fU1
nostru
.....MIIIAJ.

str. Ghiba Blrta nr. 26, tolafbn

•
•
•
,

Cu durere ~ ragrat ad"'*''
omagiu celui ce a fost

Dumnezeu d·l odlh.-aoll III
pace. FamHia Bula1.

ofr~nea.

Aatlzl, 11 fi
Implinit 41 de
onl, dlqul noo-

catafalc, afo,nlce, steag doliu,

GOroane, jerbe, eotael, co:r:onact.

coliva. ORGANIZĂM POMENit
PENTRU PENSIONARI REIJU.
CERE10%.
OFERTA: alcriu reopete +
cruce • 760.000 lai.
GRATUfT: tranttpOitul sicriului
la domlclllu, -lntermediem
obţinerea actelor de deces,
lotovldeo, lanfarl.
· NOUl Punem 11 dla1>oz~

.....

tru,

~

.+

LUGOJ, t.lefon OSS-351&11;
REŞII'A, - - 2 2 - . (o.!

=sci

1Familia Parfanle. (36083)

ora 14, do la domiciliul din
Vledlmlreecu. Famuta fndollati.

tnecrlerl la

CRIS·

't--

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

AGENTllLE PlETL: ARAD, teleIon ost-252291: UPOVA, talefon
057-561377,- 057·563011;
TiMIŞOARA,- 058-200119;

,1

TIAN fn dureroasa pierdere a
calul cara a fost
CIUŞAN MIIIAJ.

t::llală:;::·F=a=m~it=la=H;A:::u;:·::<36:::0;:83::)::;:::::1

a lubHutui noatru .....~.....
.
,

tnsolitoate de bord; o maai

Mihai. (36083)

noştri CRIŞAN SOFIA

nomerttatii la

't

familial
de

plerder110 celui ce a fost
• ~MIILU. .
Dumnezeu să·l odlhneaaci1

moartea fui•
garitoare fi . ·

up o lung

condoleanţe

CRIŞAN la durer118 ~clnutlă

d u r 8 r •
a n u n ţ 1 III

SERVICII: călilorie I n . . noi, modeme; 2 begoje gnotutle;

'caldiinU~
lrtformaţll fi

'

IOAH,

din

,.

ŞIRIA

docl

aoartit
crudi nu te-ar ft luat de lingi
liGI. Dumnuou al It odlhneaaoll
In pacei Te pling nafncatat,

:t;:,~pi

-'lfkK """"CAP1!1.A. (c:.l

.~

... -

.. <,

.

·'···

,.-,

matură

Cu sufletele
•droblte
de

,.._
~
.

~·.

~IIIIIAI,
din
partea
colegilor
Admlnlstratlv·Pazl,
SC
"CARNE" ,SA ARAD. (3e071)

îi' DECESE îi'

PREŢURI

--Gem>anla

_-:.

"""' • fost

se TiLIANA SRL h declar

.

PASSAU • REGENSBURG
NORNBERG • HEILBRONN
STUTTGART • KARLSRUHE
'HEIDELBERG • W0RZBURG
FRANKFUR'F • MAINZ
GIESSEN.
•'

da tragica moarte a

~.,u.

condiţii

·t SERVICII FUNERARE V
NOUl!! . REDUCERI DE

'ii'

Un ultim omagiu pentr~ col

.

. ·.r . '"'"·

.._

:~-'-

' ..

'

'

.

-_

- ..

_

'
~1

·,,'

fost
.e(
odMinlstratlv,
Dumnezeu si-1 Ierte fi si-1 odlhnoasClll (36072) .

nul.l3_ŞD4::"2"0:========

PRESTĂRI SERVICII
ŞCOALA SOFERI.BELC"
zi 1110 n ~10 1

priclnuată

Ptenlut cod tnraglstrara flacali
cu nr. R5456190 ailberat de

.1

',

.

- o m şi bun prtetan

Administraţia

j
-..;.

. -. -.

colagulullor

PIERDERI

DIVERSE

,;..;.

..., . ~~
A-: 'f

;_. . -

deoseblla de pr11ferlnţa ftrme sau
pernoone otrline. Telefon 271886.
(35562)
· Primesc 2 eleve In gazdl. .
Suntem lllituri de SOFIA ti
· Telefon 288288. (36038.)
CRISTI In aceste clipe grele, la
Ofer garsonieră In chirie, str.
deopărţi"'a do dragut nostru ftn
BtJştent, 100 DM. Telefon 255521.
~MIHAI,.
plecat dintre noi In mod tr•
(36017)
.
glc. Dumnezeu al~ odlhnaasc;l
Ofer urgent cad de l'nchll1al, 2
In pacei Nafll, familia Mat•t·
camere, buc;ltărie, grădinA, plata
(36083)
lunară 40 OM, anticipat pe 6 luni,
Bu]ac, str. Ţeboi nr. 14. (36078)
Cu nemlrglnltl durere In
auftat depltngam m011rtu -

l

···-~~;

g
·~;.

..'

in zona Alfa şi Boul ~- Telefon
511630. (4112509)
· fnChlrlez camorl mobilată con. trai. Informaţii telefon 28558e,
. (35959)
Ofer spre inchiriere apartament
(ne)mobllat Telefon 210555.
(35575)
•
Ofer spr11 inChiMr11 apartament .

-~

' -~

Colectivul do la SC ,.CARNE
ARAD" SA este alllturi do familia CRI~AN In greaua suforlnţi

-289013. (35758)

(35944)
SC ,.PROIECT ARAD" SA
angajoozi absolvontll a Facutlă~t
· do Marketlng. Cerinţa: llcenţli,
englezA cursuri • scris fi vorbit,
cunotUnţe avansate de WO<d ti
Excal, domiciliul stabil In Arad.

îl"UUNDOLEANTE

sau 2 persoane, plata anticipat 3
IU'li. Telefon 252178. (35654)
Ofer spr11lnchlrlere apartament3
camer11, mobila~ Fcîrtuna. Tillelon

R,ENOV
1 Interioare:
GRAVELI, gtet, gresie, parchet,
etc. Telefon 277353; 094.909.535.

;Î

. -~

•.

'.\'.

....

ADEVARm
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PUBUCITATE

Luni, 22 noiembrie 1999

XAI
. cea 1na1..x
. e~
·

buna
'

Magazinul
• · ' . de vopsele

o:fertă!"

BOSCH com 608
ALCATEL ONE .
TOUCH EASY
PANASONIC G520

49 USD"
49

+ Baterii auto pt. autoturisme,
camioane şi tractoare
j
+Aeroterme, radiatoare el.ctrice cu
ulei
·

uso··

69 USD..

+Sobă

:toare

NOKI4 S 11 O 79 USD··
;

de IncAlzit pe

bute~

(~RATUIT""

.1

a

'Ît\eJr~l··

~
•

Galea AuteJ VlaiCU, Bl.8, Parter

TEL:210545;092876781

•Ofl'ftA ~ p6nJ ta di!Cade 30.11.1998••PreţurQe nueot'lfrt tvA

)(=====·=··:~:~=:'~:~:·~="="=='=ru=~==~~:~=:'•:C~=:Di:=====)(

ANGAJEAZĂ

+lmpletitură sârmă catareA

4'1asâ rabitz
'
+Cazan pl bale cu 2 surse (elecbic şi
cu lemne)
+Hidrofoare, compresoere, pompe
+Incubatoare
·
+Drujbe
+Televizoare color
+Combine muzicale
,
+Masini de spălat automate simple
+Frigidere, congelatoare

VINDE LA CELE
MAl MICI PRETURI

fi

VOPSELE, UNELTE ŞI
ACCESORII DE VOPSIT
DIN IMPORT
• vopsele lavablle pentru falade

rostuR
+Aracet, \llli)Sele, dhuan~ şi lacuri

oonvec-

+ Sobe de gătit emailate Cll ladă pt.
<lemne
(
.
:.·
+Sobe de gătit emailate şi tip cizmă
:
+lmpletitură sârmă gard
;

AHONA\11\NT .

+Aregaze
+ Gresie şi talanţi, adezivi pt. Uplt

NOUl

•

i·
+Soba de incAizH cu letme şi cArbuni

c:::t "î
c:::t .~

<:onectare {;ltATUITĂ

+ .2LUNI

TOTAL BAU

B-dul Revolutiei (vlzllvl de BANKPosn MlciUaca- Plata
Soarelui (vizavi de Po,tă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884

•1 interior, 800 nuan1o (015·

VIZITAll MAGAZINUL NOSTRU
DESCHIS IN UPOV~
.
VIS A VIS DE PIAŢĂ
· .
Produsele: electrice, electrocasnice,
agricol se vand şi cu

ZPERZIT TIT AN, SUPRALUX,
LIMIT, MOOAKRIL)
• Vopsele pentru
metal-

uz

• Bai!Uri, lacuri, chlluri, grunduri
IJAPOREX (soluţie
pentru !"""~ cu igrasle)
C>FER.T.A.

. PlATA 1N RATE,
AVANS O.
TRANSPORT GRATUIT IN

ORAŞ,.

Atad, str. Lucian Blaga
nr. 19 (fost Miron
Constantinescu)
TELEFON 21 0678;

IN JUDET, TRANSPORT GRATUIT LA
MAl MARI DE

PROGRAM ZILNIC
8,30-16,30;

(5213799)

s.c. PUBUROM

ANGAJEAZĂ:.
..__G_R_O_U_P_S_R_l__, 1· AGENŢI

PENTRU CONTROL DE CALITATE iN CONFECŢII.

Persbanele doritoare trebuie să albă
· dfsponltijfltate de a lucra pe teritoriul romln
·•
d'r fi pentru pregătiri 1n Italia. ·

• PENTRU COMERCIALIZAR~ FELICITĂRILOR

care participă la MARELE CONCURS!AL REVELIONULUI
organizat de Publirom. fi TVR 1, in localităţile: Arad, lneu,
. Ch ..lneu.Crif, Şag, Peclca, Nădl:f, Vlnga, Curtlcl,
_ ~"· ..:...
.
,
PAncota, Llpova.

SUNA LA TELEFON: ($4204143,
8,00 • 15,00, de luni pinii vineri.
.

(4114741)

;.

j

ANUNŢĂ
·
INCEPEREA SELECTĂRII
PERSONALULUI MUNCITOR

•

* ·~ .:.· ..

PIESE DE SCHIMB

ARAD, Str. Domei, nr. 32A. tel. 2848117
INEU, Str. Republicii, nr. 71, telefon inobU 09258f5e2

CORDĂM GARANŢIE 1 AN .

,__,

Conectează-te

acum.·

SIEMENS C1 O ; .

49$..
ERICSSON A1018•; 59$..
NOKIA 6150' . '· :239$Y

"· _"!HZI CONTROLOR TEHNIC DE CAUTATE

.. Conactartt GRATUITÂ .
• ·;.ce•.,,.•: . - .
+ 2 LUNI·.

IDirllruflnnele colaboiw- din afwrw otllflllulfl JudetUlui
CONDIŢII:• Experienţă în domeniul confacţli-îmbr.icăminte
·__::· ·

'· •' .

,.
-

.

_

•·

'

-··-·

•

CURSURţDACI1LOGRAFIE- WCRĂRl DE SECRETARIAT III ..........
.

Sociale.

-

fi Prote<!W

•

.

coa1ablllblte peutru Rrme, evidenll peolru medldi ele famWe, pnludri
Kte coatlbDe., teluloredactlre computeriu.ti.
.
~FORMAŢII. La "cuetariatul sMietiSi') tel./ fast 2~579.
•
.
.
(4101581)

Boclul Revoluţiei nr. ~. ~l.ton 231.853
. . Uv1u Ro-..u n r . l l , - 210.905

LA CELE MAl MICI

PREŢURI

• GRESIE caL 1 • 118.000 llilmp
• FAIANŢĂ· 78.000 - 13.000 laUmp
• ADEZIV ti CIMENT pentru -tult
• TEAVĂ CUPRU tlacceoortl
• SPĂLĂTOARE INOX ti CABINE DU$
. ,
• BOILERE ELECTRICE ti CAZANE BAII! .
• ROBINET! ti FITINGURI • CĂZI BAIE fi ACCESORII
• OBIECTE SANITARE '1 ACCESORII
.

.

:w~t~1~:~~~==J.~.::;:~~:._

•CARBID

.

.
,

·sÂMBĂTĂ 9,00.13,00.

(8224119)

'-1. . .

.DE ZI:
~-Diminuarea Ylllorll o.pltalulul.-., cu ".._..tlrWII.,.
. ul agricol.
.
·
~- Modlflcar&ll Ktulul c:onalitultY, dlmlnulrll oaplo

(174321)

. .

~.DiwrH.. ·

.

- utlllz.re PC

•

experienţA

Tri dOtnenlul -...-rllor

- cunootlnţe Jln1ba engfezA
(maghiara con•tltul• avanhlj)
- ataglul militar satlst'Acut
- carnet de conducere cM~B
(con•tltule •vantaj)

.

. . ..

.

.

.

'"
(4101558)

,.

-----------W/i •
'8

'N./Fu: 05'7fl7011l; 178100, Ara4

1

<r TehnicA da calctLJI _._-*...

1

-~
JJX/.

.GaGUfatkill3l9B(Mkala)l

Gai~S•nl

. -PC

~~

.

.

HP , EPSON 1
crcoplato~ra . 0 MINOLTA... · .. 1.
· - ltnprltnanee

-

experienţă

in domeniul

c cunoştinţe limba engled(91 rn•aahll.rllll

• cunoştinţe operare PC
·aspect plăcut

. --~·-

..:,._

" ....

. _.,

. •;;._

··:

: ' ":1·.,

' .
"\

•'";'-.·.

crMaşlnl

de

bancnote
<rCentrale·telefonlca SOLOMON

- '- -

-

numărat

~ .. -

-

-·'

~

.

_..<.

~ ...
,• J .. '

-

'.

··'
.,

·'
·.,

1
1

r:r Self'url

·

Cererile se depun la sedlulsocltttăţlll
~· din Arad, Calea Au rei Vlaicu 81.9.

'"..

;'-"

PROGRAM ZILNIC 9,00.17,00 ... ~

~:~<:~.

ltaluiulaoclal.
-~~

--~

. · •. ;... pentru data de 6 dac. 1999, ora 10.
. - "·
-·

. SALARIZAREA VA FI ATRACTIVA,
. CONFORM EXPERIENTEI DE LUCRU.
-

(110 ore, 4 dptlmla~plola In nle, reducere pen1ru elevi, -ţi. f0R1011J;
, .~· · "~ ~~.,
Urmltoa,ele serii se delfifOiri intre Z9.1J.99a:U,Jl.99 fl10.01.Z000."
p<,-Jo.-:...-·
04.01.2000.

CONVOACA REPREZI§NTANŢII AGA, . ,
. LA ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARIL()R

.. 1W ,._.,... la llatllfll JJ&IUIJI llctplllll

rfJ#al lltunţulu/ In :rlar.

itili' de tele transmisie de date).ete.

IJ ~ IIJ ~ i~J~.C.l FANTANELE Sl

f

·

.........

1 .

., • .· .ABON*MENT.GRATUIT·

11 Vârsta maximă- 30 ani
. .~ . . . '·' · ,..
li Disponibilitate ia progÎ'am.pteiun"gib:knUchJ'. ·
• Cun~tlnţe de limba Italiană
·

~:ai",....."
III diCa .p1

-·

..,.:

-

* * ORGA:'\lZEAZ..\: CURSURI DE INIŢIERE pentru colculatoore PC

.· • .

(1744248)

•

·'•"

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD

RAPID ŞI DE CALITATE l;.A·

' .

·

•

SC .. BENDEA•' SRl

r.f'ORMAŢII SUPUMENTARE la telafol'l: 289244.

..

.-

* * INCHJIUAZĂ: CORP CLĂDIRE (3 nivel<, supnfaJI utili 4iiiJ111p).
pentru birburi, oedli ftnne prestlri oentdi bu<are, a<dviti~ ele uigurve (cu

Cenllkatele de aboolvlre noii avlzate de Mllllllenl. Mulldl
(c.b.)

Frigldere • CongelatOIIre
Climatlzlrt Interioare ti auto ·
Instalaţii frlgorlfice
·

- vârstă m.ax. 40 ani
·
- cunottinte pentru matlnl trlplok, limpli, IIBERDEK,
butonierA, aplicat nasture. ,
· .
. .
·
·
- tcoala minlml 1 elaH

' ~

_.

SOCIE"fA"fE'A DE SERVICII
S.A.
INFORJ\J\A"fiCE
ARAD
str. Horea nr. 7
.
_

17.01.20011'·18.0ll000.

~. La WEST ElECT~OSERVICE
_, *" REPARAŢII, MONTAJ ŞI ·..

CONDITII:
·· . .. .
.
..
- de preierinţl femel, cu experlef111 fn oonfec111tutlle

.'

--~

* * OFERA:ACC!:S INTERNET, penira ......... llzke fi Juridice, lueriri

cu data de 15 noiembrie 1999,1a aedlulaoclatăţH
ARNETTA ROM din Anei, atr. lndependllntel nr. 3. .

f

1
PENTRU DETALII SI ANGAJARI ·..
•
sunaţi tii tel: 0571211011
·

'
sau Hotel Parc cam. 302A, Loc. Arad.

lf liNFlEUR ROM

f

-.. :·~~

SÂMBĂTĂ 9,00-12(6~988)

3-4 PERSOANE DINAMICE, INTELIGENTE

'

=

LUNII

DISZPERZIT'TITAN- •
25 kg - 300,000 lei

în condiţii
deosebite'

DORITORII
fntre

lemn"

1 000 nuanţo;

gospodăresc şi

CUMPĂRĂTURI
5.000.000 LEl

...

/

..

<

•

•
~

~

-

.~~~~-

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

.

~

.

