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"DERUTA PUTERI"I 
CEDERISTE .·, 

Dupi ostilitatea manifestată de un grup de 
oa•tlcloa•,tlla manifestările omagiala de la Alba 

ocazia Zilei Naţionale a RomAniei, 
preşecllntele Emil Constantinescu a inceput să inţe-

trece sunt tot mai mu~i alegători deza
prnsta!;ia lamentabilă a actualei Puteri. In ciuda 

unclf comtunlc:ate incrlminatoare la adresa opoziţiei aflată· 
in opinia partidelor de guvernAmint • la originea 
huidulelllor antlprn:o:idenţlale ('1 nu Indreptate Impotriva 
armatei şi cu atit mai puţin a bisericii ori a ... Imnului 
naţional!) puterea cederlstă inţelege • chiar dacă refuză o 
recunoaştere publică • situaţia mai mult decât dramatică a 
scăderii popularităţii sale In rindul electoratului. Atât 
preşedintele Constantinescu, lnlăiul bărbat politic al 
PNŢCD In persoana blajinulul Ion Diaconescu, cât şi libe
ralii Mircea Ionescu Qulntus şi Valeriu Stoica pricep că In 
absenta unei minuni, viitoarele alegeri n va mătura, poate 
chiar definitiv, de la conducerea ţ.ărli. . 

In plină derută, oamenii Puterii dedaţi cu dulceaţa înal· 
telor funcţii deţinute în Parlamentul României, în Guvern 
ori In administraţia teritorială, caută cu febrilitate acea 
solu~e miraculoasă menită să le salveze fotoliile ocupate 
în urma alegerilor din noiembrie 1996. Acceptind că printr-o 
politică fiscală excesivă a reuşit performanţa macabră de 
a inăbuşl sectorul privat, singura categorie socială pro· 
·ducătoare de bani pantru bugetul ţării, guvernantii sunt 
holărăţi să procedeze la o relaxare fiscală Hmn lflcatMi, 
reducănd cota impozitului pa profit de la 38 la numai 20 la 
sulă. Măsură total nerealislă în actuala conjuncturii eco
nomlco-financiari a ţării (se spune câ mortului geaba-! 
sufll undeva ... ), micşClf8rea drastică a cotei lmpozablle din 
profitul societăţilor comerciale, ar fi totuşi posibilă in situ
aţia unui sprijin economic masiv din sriinitate. Cederlştll 
chiar se lluzlonează că occidentalii se omoară de dragul 
lor şi In scopul menţinerii la putere, Europa ar fi gala sA 
umble la punga cu paral. El nu pricep nimic din spusele 
comisarului european Giinther Verheigen in sens că UE 
duce tratative cu România, cu intregul popor român şi nu 
cu vreo formaţiune politică praferalăl Pricepa lumea bună 
de .PB Dlimboviţa că Europa nu are pmferin~& pantru pu
terna cederlsto-pedisto-ude..-isti? 

DE ASTAJI, GREVA 
GENERALA L-A C.F.R. 

Băsescu consideră nejustificGte revendicările 
sGIGriGie Gle sindicGtelor feroviGre 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEAM TERMOPAN 
Pn:>file ~ Germania· 

~47LtNE 
T .. ..fax: 261461 

094 507211 
hed B-duii.Maniu bl.25 a .1 

... 
··~n~,~~-

Aseară, feroviarii arădenl nu 
primh1eră tncă lista cu trenurile 
care vor circula pe timpul grevei 
generale declan11ate astă:r.l, 
tncepând cu ora ppte. OI. Volea 
Adrian, lider sindical Birou 
mif~Care-conierclal, ne-a declarat 
că de i~tri dimineaţă la Bucure'tl 
au inceput discuţiile privitoare la 

• trenurile care vor circula in timpul 
grevei. Liderul sindical a mal pra

. cl:r.at că vor circula cu prioritate 
cursele de navatlftl !fi trenurile da 
marfă care transportă combustibil. 

tiE P tiDEŞTEJ q CfiMPAtiiE 
Cu că~va ani in urmil. întâmpla""' m-a purtat in om~ Lafaysne, 

slaiUI LO<isiana, deci in Statele Unite aie Ameridi. Imi amin1esc pariecl 
o după-arriazil călduroasă, In care parliGipam la o mică ceremonie iil 
f81a primăriei din t.af!lyette. Cerema1ia şa desfaşura iil pkculejul c:a-e 
fncc:l<1uta prim!lria ~. "" pao1icipau ma mut de 4().50 de 08111<l(li, 

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

GEAM TERMOPAN 

ELECTQRAUI: 
JEQOfiSĂI ·. 

POR 

Iri pan::U acela erau farrilii cu c::q:M, c:a-e nu aveau nici o legA!I.rA 
cu respadiva ceremonie, se plimbolu pur ~ simplu, tinBri c:a-e alergal. 
se jucau, seu oameni aşezaţi pa iarba, mAI)Cănd un sendwiCh. ca 
ale ceu"'""";te din ·Amarica ~aceasta a Inceput cu Imnul nali<>""'. 
cintat la lrcmpelll de un foarte tanăr I>UP'I marin. Cănd 111J rAstnat 
plimole noi&, când ~u auzit imr>.ll, loii ca prezen\1. indiferent ca par
lidpau sau nu la ceremonie, au lnaemenil cu mana pe inimă. Cei ce 
slli!aal pa ialbă au ~illn picioare, 11:11 cu mAna pa piepl Ccpiîî nu 
IHlU mai jucat şi, imitattdu-1 pa ca mari, au adoptat aceeaşi pozije 
raspecluoilsă. Se cânta imnlll ţi!rii lor. Nimeni nu mai mişca In paro. Nu 
sa auzea decât imn\i !Iri lor. Am bsl exlmotdinar de u1 ipieslocilll 

DUMITRU TOtlfl 
(Continuare in pagina a &.a) ... 

,.---~~--:-~------........... -· 
Ju.ei.toarea 

H tenis de masă, 
ariideanea 

Oli.LIA1 
DlSCUJ 
ESTE: , · 
IMPICI 

MOBILIER LA 
COli/lANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

,,,,ft~i6m 22 "1 
~~"'~~,7,{l~' . 

. " 

OPQjDIICĂ 
FOBJ: 11 ••u 

COl QC'I'ORJLB 
aa•mnu 

PREl\JRI DECENTE 
.. tampliirle din 
. ' ALUMINIU 

auum:auiiHil 
VA oferi! 

• TAmpiArie aluminiu dln 
inllM ~ romaneşti 
• P.v.c. şi gean"lJri lllllllmn>Oqaoan• 
• - Şij31uzeie 
TW"on: 27!16!19; G9m255ll 
Anlcl, Sir. Voink;ilor, Nt: .U. 
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.... 
vi" . • Astaz•. Soa
. ~ rele rasare la ora 7 
liP"/ şi 36 de minute şi 

POMENIREA CELUI, ÎNTRU SFINTI, NICOLAE FACATORUL DE MINUNI 
apune la ora 16 şi 36 de 

minute. 
• Au trecut 340 de zile din acest 

an. Au mai răfTISS 25 de zile pana In 
anul20001 

• Praznicul zilei: Biserica 
OrtodoxA: SI. Ierarh Nicolae, 
Arhiepiscopul Mirelor Lichlei 
(Dezlegate la peşte); Biserica 
romano-catollcă; Nicolae; Biserica 
greco-catolică: Sf. Nicolae, artliep. in 
Mira Liciei (+325)a 

Acesta a traR pe vrnmea tiranilor fnl>ăra~ DlocieiiM şi 
Maximilian (284-305) şi a stralucit mai inainte in vie\S pust
nicească şi, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut 
arhiereu. Şi. fiind cu frica lui Dumnezeu, cinstind aeş~nă
tatea şi propovăduind cu indrazneata şi cu glas slobod 
dreapta credinţă, a fost prins de mai marii cetăţii Lichiei şi 
da~ la osanda şi la cazne bau Inchis in temniţă, împre
ună cu a~ creştini. Şi de vreme ce marete şi bine aedin
dosul Constan~n. <f01 voia lui Dumnezeu, s-a t.lcu! imparat 
al romanilor, cei ce erau închişi au fost sloboziţi din legaturi 
şi, cu ei impreuna, a fost slobozit şi marele Nicolae. Şi 
me<gand, ·la Mira, n-a trecut muM vreme şi S'i! strans de 

călre marele Constantin, lntaiul SOlod de la Niceea, la care 
a luat parte şi minunatul Nicolae. Şi i s-a dat lui darul facerii 
de minuni, prerum arată istoria vie~i sale. Scos-a din tem
niţă pe trei oameni napastulţi, care prinzand de veste ca 
sunt osandiţi pe nedrept, au chemat pe srantul in ajutor, 
. ca, precum a izbavi) pe cei din Licllia, aşa şi pe danşii ~ 
izbaveasca. Penlru aceasta, dar, Stantul Nioolae, ca unul 
ce era grabnic şi fierbinte spre ajutor, s-a arătat tn vis 
imparatului Constantin şi eparhului Avlavie. Pe acesta 1-a 

acesta i-a izbăvit din primejdia tăierii. Şi afte mufte minuni 
t.lcand, păstoarea dumnezeieşle pe drept aadindosui său 
popor. Deci, venind la adand biltraneţe, s-a mutat către 
Domnul, neuitand nid dupâ moarte, tunna sa, d fn toate 
zilele dand cu indestulare ale sale faceri de bine celor fip
siţi şi izbavindu~ de tot felul de primejdii şi de nevoi. Inca şi 
pana astăzi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucreaza minuni 
şi cei ce-l roaga cu adevarat! şi neindoită credinţă, nu 
numai mici binefaceri, ci şi minuni· mari dobândesc. Din 
anul1087, luna mai in 9 zile moaştele Slantului Nioolae Se 
aM la Bari, In sudul Italiei, luate din Mira, ca sa nu cada In 
mînile musulmanilor. 

mustrat pentru ce facuse oamenilor la 
imparatul, iar cu amanuntul, arăt!n-
dlH ca erau Şi aşa prin visul 

I;UTAR 
in cadrul manifestărilor organizate de Asociaţia Română de Dezbateri, 

Oratorle ~~ Retorică (ARDOR) a avut Joc la liceul Elena Ghiba Birta, ·4-5 

La Arad: Vas Timeea. Lup 
Cristian Stefan, Minaa Alexandru 
Constaritin, Varga Gabriela 
Cristina, Hoza Evelyn Elena, 
Vi!radie Mi!lina Larlsa, Dihet 
Daniela, Guller Rut, Belan 
Andreea Alexandra, Angerer 
Mihaela Cristina, Groza Sara 
Maria, Fiftp Denis Dorian, Sighete 
Maria. Sudica Larisa Daniela, 
Cojocaru Alexandra Nicoleta, 
Tandau Ellza, Foltaan 
Andreea • 

La Chl.lnau-Crl': 
Ardelean Alina 

La lneu: ·--:-"\fi!f_.~'if 
Axinte Adria 
Ilie 

METEo~·· 
Vremea se va ame- · 

Hora din punct de vedem 
al precipitaţiilor, dar se 
va răci. Cerui va ft van
abil, temporar noros 
dimin8a13. cand Izolat se 
vor semnala precipita~! 
mixte. vantul va sufla 
slab la moderat din se<> 
tor Vestic. Noaptea şi 

· dirJWleata, pe alociuri se 

va semnala ceaţă asoci
ată cu depuneri de chici
ură. 

Temperaluri maxi
me: 1 la 4"C; Tempe
raturi minime: -61a -3"C 

Meteorolog de . 
serviciu

CARMEN ŞARGA 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Castelul ciudat (SUA) 9,30; 11,45; 14; 

16fi3' re~ .. ~. ·~in.- J.afln timpul potopul. ui 
(S 10, ;,,;-!{ i!l1is . 

·. a:'Plir'~i (SUA) 15; 17; 19. . 
sâfa ~tina,· bat"' vina! (SUA) 1li,30; 

18 . 

· · decembrie 1999, un seminar de dezbateri academice in limba engleză. -'" 
Organizatorii acestui seminar au fost praf. Anca Mazilu ~i Oubul de dezbateri 
PloieşU 1 al Colegiului Na~onal .. Mihai Viteazuw ~i praf. Uvia Marinescu şi 
Ou bul PRO .DE BA TE 98 al Liceului .. Sena Ghiba Birta" Arad. Seminarul a 
cuprins dezbateri demonstrative ale elevilor celor două licee, ateliere in 
scopul pregătirii unei teme de dezbătut, o introducere in teoria dezbaterii~ 
prezentata de dna Anca MazHu, instructor formator regional. Destinat atât 
profesorilor cat şi elevilor, acest seminar a fost f~ră indoial~ util tn foonarea 
generatiei viitoare. Sperăm ca aceste activită~ să cuprindă pe viitor un numar 
cat mai" mare de elevi şi profesori din ticeele arAdeneefrr/IU"A LATO 

i• PIE'fE, TÂRGURII 
Astăzi este zi de piaţă• la Curtici, Nădlac, 

Bocsig, Gurahonţ, Moneasa, Pliu, 
Vladimirescu. Tot astăzi se organizează târg 
săptămânal ta Gurahont, .si Bârzava. 

Mâine, marţi, este zi 'de piaţă la Sebiş. 
Almaş, Apateu, Semlac, Sântana, Şilindia, 
Vârfurile. 

· r=•"'F""A""R'""M""A""C"'IA"D-.E= 
SERVICIU 

Yn noaptea de Jun1 spre marţi este de 
serviciu, cu program. non-stop, farmacia 
"Galenua", Calea A. Vlaicu, bl. Z16 .. teL 
242340. . 

Farmacia ,.Sinapis", Bd. R8voluţiei nr. 
88, lângă Noul Stil, telefon 282369 şi şi 
.,Noua Farmacie", strada Andrei Şagi.Jna 
nr. 15, telefon 948, sunt de serviciu cu pro
gram non-stop. 

A~ lANŢ A ANTI SUICID ~ 
·ÂNA DE a 1 tlfH ea as 

• CONSULTATII 
ŞI TRATAMENTE CU 
PROGRAM NON-STOP 

: >fi LINIA'IÎIET~ .. 1 1 

0&7/214214 
Intre orele 20,00-08,00 

Vă ascultă, vă Inţelege 

· ''vă ajută 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editors S.C. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
eCODFISCALR 161!1938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/IH!!6din31 X 1991 ecoo SIRUES020956601 e ISSN 1220-7489 

c.a.lllal de ... IIIIDistraţleo DOREL ZĂVOJANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vicc
p~intc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor~!) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (d~rcctor comercial) 
telefo!' 280904; DOREL BARBU (contabil-!"1) telefon 281797. 

Col pul de_,.,. MIRCEA CONTRAŞ (redactor-se!); 
AUREL DARlE (secretar general de rtdactîc) telefon 281802,-
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN JEĂ.CAN'(scf sCctic politică), telefon 
280943; DORU SA V A (sef sectie socia'l-cconoinic). telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef seCtie cu'ltură-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tlncrct)'tolefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (sef scctic publicitate) telefon/fax: 280904. 

'l'lparaJ ewulat la hapi' ia S.C. MEDIA GRAF 5.A.. 
ABAD, str. F•'r mlai F.N., teWcm :150902, lax :&5092L 
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Luni, 6 deeem.brie 
'f ,.,NBERBECUL (21.03-20.04). 
~Sunteti din ce in ce mai 

..._::;.tcurios 'sa faceţi descoperiri 
spectaculoase. Un senti

de neincredere In cei din jurul 
• se accentuează. 

L (21.0.4-20.05).n 
11 \J'aoH'IIa buJÎe pe care le pri-

SCOt din starea de 

puternici, iar spontaneitatea inimii. 
vă mai deranjează. în realitate, 
de care daţi dovadă este le~it din 
comun. 

SCORPIONUL (23. 1 O-fi 
21.11). Intre inten~e şi reali-
tate distanţa este uriaşă. Nu 
mai evitati discutiile cu persoanele 
dificile şi :nici pe 'cete cu partenerul 
(a). 

llsoir·it nefirească In 
vă aflaţi. _,.r. E M E N 11 MOCBETA 

..,SĂGETĂTO· 
l jfJRUL (22 •. 11· 

21.12). La 

•stăp1iniţi arta 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

fiecare pas vă aşteap-
tă facilităţi. Sunteţi 
mai detasat, mai 
surAzător. Bunătatea 
se împlete,te cu 
ambiţia. 

CAPRICOR-Jia 

regăsirii de 
sine. Creativi, dornici 
de a scâpa de umbra 
unor eşecuri vă 

remarcaţi tn orice 
context. 

· VInde ,a 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

deiD-201/e 

RACUL (21 .06· 
22.07). Veţi primi 
proaste de la cineva afiati~IIIÎ~ 
departe. 
• ..,.,.LEUL (23.07-22.08). Vă 
f(\ ,j stăpâniţi foarte bine voinţa. 
\~Talentele dvs. se remarcâ 

cu uşurinţă. Colaboreţi 
foarte bine Jli CU" persoanele capri· 
cioase. 
FECIOARA (23.08-22.09). Arlf] 
fi cazul sa vă onora~ promisi- ..,. 

financiare, dar şi pe .6 
sentimentale lăcute parteneru-

. Dacă lucrurile nu ies aşa cum 
nu e cazul sa disperaţi. 

~;~~:!::~::1(23.09-22.1 0). obiective cam 
Vă consideraţi 

.• 

NUL (22.12-~ 
19.01). Vi se 

face oferte interesante. 
Recepftvitatea dvs. este la plus. Şi 
încă un atu • puteţi convinge 
blândeţe 'ILdl!licateţe pe ap1·oa1pell 
oricine. . .... 

VĂRSĂTORUL , (20.01 
19.02). Nu face~ alte aa<am .. ll 
ci mai bine gândiţi-Yă 
să le achita~ pe cele v"''111." 

Vă aşteaptă o surpriză plăcută din 
pariea partenerului. 
PEŞTII· (20.02-20.03). Ser~ 
anunţă schlm.bări \le decor ~.f :- j 
Cel puţin la masa dvs. de · ... 
şah va concentraţi asupra 
unor mutări spectaculoase. 
încercaţi un remediu care să vă 
redea .puterea". 

. , ., 

·Cabinet stomatologic privat, Bd. 
Revolutiei nr. 62 (vizavi de Biserica Rosie), 
telefon' 256665, deschis zilnic Intre orele 
8,00-12,00 si 14,00-20,00 . 

.. · .·· !Îl APOMETREl 
In perioada 6-10 decembrie 'Se citesc 

apometrele pe străzile: Sincai, Transilvaniei, 
Sebişutui, Deseanu, Ciucaşului, B. Bartoc, 
Artileriei, Grănicerilor, E. Mugu, Bradului, 
lvrianu, Zmeurei, Doinei, Războieni, Şoimu
lui, Porumbului, Cocorilor, Pelinului, A. 
Purice, 1. Cosânzeana: Muşeţel, Trestiei, 
Biruintei, Dunării, 1. Creangă, Alexandru ce 
Bun, Leandrutui, Constitutiei, C. lzfaz, 
Colonistilor, c. Turzii, s. Borlea', Sinaia, 
Episcopiei, V. Atexandri, B. CArţan, V. 
Ureche, V. Micle, CiorArliei, Căminului, 
Salciei, Hunedoarei, E. GMeanu, Vrancei, 
Voinicilor, Ciobanului, E. Necunoscut, 
Occident, Triumfului, Labirint, Teiului, Mal 
Mureş, Ştefan cel Mare, Radu de ta Afuma~. 
Achite, 13 martiri, Trompetei, B. Voievod, 
Cadrului, Nouă, Concordiei, 1. Câmpineanu. 
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Doi dintr~ eei patf'u făptafi sunt in arestul Polifiei 
DupA trei zile de cercetări, poliţi,tli arldeni au rellnut ieri doi dintre cel implicaţi în 

fapta abominabilă petrecută joia trecută la Zădăreni. Un al treilea făpta' este dat in 
urmărire geoerală, cercetările continuind pentru depistarea altui complica. 

Reamintim că joi seara, KATHARINA GANGLER, de 74 de ani, a murit în condiţii 
suspecte. Vineri după-amiază, a fost găsită legat\ la măinl 'i la picioare, zăcând 
moartă pe covor. Casa îi era întoarsă pe dos. Mobilul era-clar· jaful. · 

De ani de zile, femeia coresponda cu dive"!e persoane din Germania 'i Austria 
Acestea îi trimiteau bani şi obiecte pe care KA THARINA GANGLER le impirţea in prag 
de şărbători oamenilor! "Chiar dacă era cam sucită, spun veqinii: era totuti o femeie 
cu suflet. De altfel, ea se ocupa •i de întreţinerea Bisericii catolice". · · 

PENTRU 5000 DE DOLARI 
ASCUNŞI ÎN BIBLIE 

Dupll ce a audiat un cerc de pesle 28 de sus
pecţi, echipa de anchetă condusă de căile dl. col. 
Viorel HăMlanu, şeful I.J.P., In colaborare cu 

:;r::~c::.~~~:..~~~.;e ~ 
de ani şi a minorului P.M. dl! 17 ani, âmbil din 
Zadâreni, amandoi eli antecedente penale. Ei, 
lmpreună cu alti doi indivizi s-au lntillnit inlr-<Jn local 
din Bodrogul Nou. Au pus la cale ooml1erea faplei. 
Joia trecută. dupillllsarea serii, au trecut la acţiune. 
Minorul P.M. de 17 ani a ~nul da şase. Ceilalţi tiei au 
fl:ă!runs In lcicuinţă smulgănd cMigele de la u". 

Au forţat-o pe KATHARINA GANGLER să le 
spună· unda ~ne banii. Se pare ca ea lEHI dat peste 
5000 da dolari pe care-i linea Intr-o Biblie. După 
aceea au legat victima cu un cablu de la reşou. 
După ce i-au imoblHzat mâinile şi picioarele, i-au 

aslupal gura cu ni~le cârpe. Au Incepu! SI! tate. Cel care a vându! ponM poate fi conside!al 
~ rele trei ioolperi ale casei, sp<rind să complice sau tilinu~or. Pernru astfel de ln!racţiuni, 
descopere a~e bonuri da valoare. El declaril ca o-au pedeapsa este de plină la 15 ani închisoare", f1EKl 
mai luai nimic. Văzând ca şi-au făcut pNnul. au mai decla!<lt dl. col. Voorel Hahaianu. 
pllrăsit locul lap!ei. In unna lor. victima 
murea cu zile, sufocată ... ,.Băie1iî" 
~i-au împărţit bann. o parte din bani 
h!lu clle~it pe haine. Cu restul au che
fuit două zile prin Arad ... 

URMĂRIRE BDERALĂ 
Aceste date au releşil din dadaraţi

ile celor reţinuţi. Pe Ioan Remuves, zis 
Mo~. de 35 de ani, da loc din satul 
Ceud, juda\IJI Sălaj, ~ t,au dat In 
urmărire generală. El este CLIIlOSCUI, de 
altfel, ca tâlhar şi spărgător de locuinţe, 
deosebit de violent ~r periculos. 
Semnalmen1ele sale: Y.70-1,75 m 
;::~~.tip atletic, brunet. ru inceput 

.,..!~~r:a~~~::ş. ~~~11-~ .. ~-
care se ~'fie doarcâ esle tol din ~-- · 
a fost coleg de cameră cu ..." 
RemOves 1n PenileiiCialul Amd. In' plus, se aşteapti 
şi găsirea celui care i-a vilndt4 ponlullui flemGves, 
in .această privinţa,existilod deja un suspect. din 
Zlldăroni. 

.Fâptaşii (majori) riscâ o pedeapsă cu 
itld1isoarea de până la 25 de ani sau dliar pe viali!. 
ln privinţa mioorului, pedeapsa se reduce la jumil-

Ieri, după ora 15.00 trupul neinsufte\it al victimei 
a fost condus pe ultimul drum. De toale che-lile 
da îngropăciune s-au ocupai membli parohiei cab
lea din ZlldărerC. 

"ICOI.f'E OPttEAn 
Foto: ŞTEFAn l'lfiTTA$ 

Istc~ria ~~~~~~~~~OCU·~~~~~~ 10; : profesionalA ! auto 1; linichlglu 
(str. . nr. 20) na·a Tricotoare 10; vanzător 
Informat eu privire fa situaţia gestionar 2; Zidar 40. 
locurilor do muncă vacante de Oferta de sAptămăna aceasta 
Ja data de 6 noiembrie 1999: este extrem de diversificată, 

Agent asigurare 28; Agent cuprinzând 41 de meserii ori pro
comerclal 2; Agent !mobilier 4; _ fesîi diferit~. De remarcat că, din 
Agent de vânzărl 7; Barman ~ cele 571 locuri de muncă disponi~ 
ospAiar 4; Buciltar 1; Connangier bile. <!Oar pentru cermangier, con· 
2; Cofetar 2; Confecţioner tabll autorizat. electrician instalaţii 
fmbrăcaminte 107; Confectioner şi automatizări, faianţar, tăcătus 
incăltăminte 1 O; Confecdoner confec:tii metalice, mozaicar ş~ 
KETT' 5; Consultant as19u~rt 10; tinichigiu aulo, se fac angajări cu 
Con tabU autorizat 1; Contabil carte de muncă. 
expert 1; Croitor piele 3: CusAtor Pentru celelalte meserii, 
feţe încălţăminte 10; Dulgher 50; patronii nu doresc să angajeze 
Electlician instalaţii şi automaUzări decit pe bază de conventie clviiA. 
·10; Faienţar 5: Aerar betonlst 30: Reamintim ~. tn baia Legît 
lmpletitor 40; Inginer automatizări 130/1999, cei ce tncheie: O con~ 

. ,calculatoare 2: Inginer confectil ·ventie care este de cel puţin 
tmbdtcămJnte: 1; Inginer coostrudil salariul mlnim pe economie, pot 
cMle Ind. 1; Inginer electronist i; inCheia cu Camera de MuncA un 
Instalator sanitar 5; UcAtu~ con~ conlract de asigurare tn urma ,: 
lecţii metalice 20; Macaraglst căruia beneficiază de toate drep
autorîzat 1; Magazioner 1; tu riie unuj angajat cu carte de 

· Mocanizator agricol 30: Menajeră munci!, mal pulin de ajutorul de 
2: .Mozaicar 5; Muncltor necalificat şomaj. n. OPRE"n 
5; Preparator paste făinoase 2t 1"1 

· REPARATII ACOPERISULUI· 
OBLIGATIA TuTuROR LOCATARILOR 

Recent, Intre lOcatarii bloouiul 
40, otrada Ptspo<gescu s-au iscat 
nişte neinlolegort legate de plata 
unor cheltUieli făcute cu raparatia 
~ul. Printre-· o partii a 
locatarilor ne spun: Jn ani 1992 si 
1996, pm contribuţia luturor Jocalâ
rllor s·a reparat aCOperişul. 
Contractul cu societatea care a 
efecluat lucrările a fost făcut de 
doomul __ Tn cauză (n.n. Oooiu 
Gheorghe bl. 40, nr. 9), noi locatarii 
nu >am vazut, lin<! puşi In la\11 tap. 
tului fn1:>1init, dlnd ni s-eu cerut bani 
pentl\l reparatii. 
Am fosi 

1 1 
etatea garan
tează lucrarea 
peMtru o psrioa
dă de cind ani ( decl pănă in anul 
2001). In 1999, domnul locatar în 
cauză (n. n. acelaşi dl. Onoiu) 
sesizează că ere inliltreţilln apafla
ment. ln mod normal societatea 
contractată de el in 19961rebuie să 
execute luaânle de ~ pen!nJ 
că nu au trecut clncl anr. liitre timp 
dl. Onoiu iH mutat din acel !mobil, 
iar locatal'li 1 impulă acum fapWt că 
dân~ul nu doreşte să-şi - '*""' 

--pol1te, dt ~este-

de 
•• de 

probtemele 
locatarilor. Cum 

este şi aceea a contractării luc::rArilor 
de reparatii a aooperi~ului. Potrivit 
Regulamehtului de aplicare a Legi 
nr. t 14 din 1996, obligaţia 
lntreţlnerll părţilor proprietate 
comună - cum sunt acoperişul. 
casa $cărilor, rlftul, Săplaturie, uscă
torie - n>vine tuturor proprlo!artlor 
imobilului. 

Nonnă care est.. obligatorie, 
la urma urril~ chiar in lipsa unei 
Asociaţii de locatari (proprietari). 
Deci, cum acoperi,ul este plltte 
comună, reparaţia acestuia tre~ 
bule suportată oblig,atoriu de 
către lOii localar!l. 

Tn ahâ ordine de idei locatarii 
o-au obligat să plăt""""' semnând 
in acest sens o convenţie. o~ 
asemenea, probe fn favoarea d-lu1 
Onoiu mai sunt contractul de 
prestări servicti (incheiat pentru 
reparatia acoperisului cu P, F 
Motdov!in Milenlie) dlt şi chitanta nr 
1 din 1lunie. 1999. • 
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· Trat~.a~n~B~ă~s~e.s~c~u~.~c~o~n~si~d~er~ă~1 c~a~· i• ~~~~st~e~vor!1 ~b~a~d~e~~S!~~~po~rt;ul feroviar de călilt~. 
revendicările salanale ale slndi- bansfell! problema El a mai spus că oferta 
t:a1Bior feroviare ruse justifică, In !raţie". a spus adminisbatiei de crestere a satarî-
conditiile In care cel mai mic Transporturilor. i!or cu 20 ta sută a avut ca obieo. 
salariU din calea ferată asie mai Traian Băsescu aprecleză că !iv evilarea grevei generale şi ci!. 
mare decit salariul unui profesor nici d!iAtOrit nu ar agrea creşterea prin urmare, măsura nu se va 
universitar · afirma că deciZia ·salarulor angaja~lor din calea le-· aplica daca se va recurge la 

l :::to:e~s!e=~de~ a respmge rată. In oondJliile In care confortul grevă. · 
sclicitlrile din trenuri este delici!ar. Adminlslratia CFR a cerut 

BăseScu a declarat că adm!- El a Insistat pe ideea că sir.. ·•catelor Să accepte o majcr 
nistraţiile societăţilor de cale fe.. salariile din CFR sint mai mari rare cu 20 Ja sută, din luna 
rata nu dispun de res.urSete finan~ decit cele acordate in alte sec- decembrie, ~ salariilor prevazuta 
dare care să permită o crestere a , tQare economice ... Cel mai mic Tn contractele colective de muncă 
salariilor de 70 la suit, aşa cum salariu de la CFR este mai mare şi un ajutor de sărbători, ln va
au cerut sindicatele. El a calificat decU,cel al unui profesor universi- !oare de 500.000 de lei pentru 
drept nejustîficate şi solicitările tar", a precizat ministnd. PObivit fiecare copil al salarîatului din 
privind acordarea unei prime de lui sasescu, in prezent. salariul societaţile feroviare. faţă de un 
1.S miioane de iei pentru sărbă- lunar al unui conductor de tren milion cerul de sindicale. Gabriel 

de iarnă, ca ~~ a sumei de este de 2:23 milioane de lei, al Crnclun, preşedintele Cnrwor1lir>i 
un milion de lai pentru fiecare unui casier de 2.34 mir10ane de .. Solidaritatea" a Slrrdi<:atrelor 1 
copfi, arătînd ca solutionarea lei, iar al unui mecanic de loco-- Ferovijlre din România, a 
acestor cereri intră in 'atribuva. molivă de 3.8 milioane de lei. declarat că oferta adminisbaV'!i 
sindicatelor >;i nu a adminlsbaţlei. Bbescu a arătat că acor. este mutt prea mică In cornpara-

'1-iderii sindicatelor stau cu darea unei majorări salariale .. in ţie cu cererile sindicale ale fe~ 
zeci de miliarde de lei in conturi. cuantumul cerut de sindicate ar roviarilor şi, in conseCinţă, nu 
pe care-I administrează pentru Insemna majorarea cu cel putin poate fi acceptată. 

FER Arad va tace a campanie electarală • .ecalogică .. 

"CANDIDATII NO,TRI VOR n PERSOANE NEPOLUATE POLITIC 
.. \ '1 SPIRITUAL", PRE,EDINTELE AUBEL ARDELEAN 

· . 8ambătll. la sala de protocol persoane cunoscute ca spe
a Fundatiei .Vasile Go!Clis" s-au ciaHsti, in cea mal mare parte pr\
fTt!Jnit aleşii FER-ufui in cOnsiliile mart vic&primari şi consilieri · 
locale. La confennţa de presă locali- va trebui să demonstreze 
care a Ullllal. preşedintele orga- i certe calităţi manageriale. Ca 
ntzaţiel jude!ene. prol. univ. dr, .

1

. partid ecolegisl. Ff;:R-ul nu va 
Aurel Ardelean ·a olent reprezen.. accepta pe Hstele sale persoane 
lan~lor presei amănunte ~rivind· · ..poluate polilic şi spiriluar a spus 
sbategia FER In vederea alege- preşedintele Aurel Ardelean. 

a fost împărţit judeţul: . 
• Proaspăt membru al. 

lntemaţiooalei Verzllor Europeni, 
FER îşi propune un procentaj căl 
ma• rid•cat la alegan!e locale. In 
acest scop, pe parcursul anului a. 
desfăŞura) o ac!ivilete intensă In 
te,.toriu. In ceea ce priveste 
Ofganizatia arndeană, aceasta 
s-a. dezvoltat, ultimele patru 
019aniza~i lnfiinţate ~ind cele de 
la Brazii, Bocsig, Cărand ~~ 
Chisindia. 

nlor locale . .Ca forţă politică de • ln vederea campaniei, 
centru, j:U o doclrină !ii un mesaj departamentul cultural a alcătuiţ 
ecologist care promovează con- o .caravană electorală" care va 
ceplul de dezvoltare deosebitll prezenta spectacole in toate 

· economică-socială-politică, FER localităţile. va organiza sim
Arad pregăte~te o campanie pozioane şi mese rotunde: 
electorală echilibrată. fără Direclorul general de campanie, 
excese >;i atacuri la adresa altor Corneliu Maior. vicepreşedinte al 

. tbrmaţiuni politice.· organizaţiei. secondat de prof .. 
FER va candida cu liste pot>- Ludmila Olaru, vor coordona 

pnî comptele In cel puţin IIO"k din activaatea directorilor de cam· 
localilă~le jude\tJitri. Candidaţii • panie din cete 'i'!l"' 2!lrnl.in care 

. . • 1/lcepreŞedlntele Corne)fu 
Maior ş~a exprimat convingerea . 
că. deşi la .centru", există mal ' 
multe forma~uril ecologiste. In 
judeţul Arad unificarea ecolo
gişlilor este perfecl posibilă. 

12,00 Surprize, sur· 
prize- ref. 
14,00 Jt~mal 
14,151VR Craiova 
15,00 Pro Patria 
16,00 Emisiune In 
limba maghiară 
17,30. Agenţia Cie 
plasare 
18,00.Corectl 
16,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri 

19,05 Sănge şt catifea 
-O~blie'89-10 
ani 
19,10 Sunset Beach 

--ep.583 
'20,00 Jtmai..,..Meteo"' 
Sport 
20,55 Fellclty • ep. 11 
21,40 Cu ochli'n 4 
22,10 FBI • C16 • ep. 
u· 
23,00 Jurnalul <te, 
noaple 
23.15 Recurs la 
morală .. 
0.00 Marele Jazz 

12,00 Integrale- rei. . 
·13,00 Tribune partidelor 
pallamentare 
13,30 Din cele mai fru
moase melodii populare 
14.00 Convieţuiri 
15,00 Obsesia- s. ' 
16,30 Sania Barbare , 
.... 
17,15 Curier de ambe 
sexe 
18.00 Cere pe bere 
18,40 Personallt§ll 
18,45 Se lntamplă 
acum! 
19,00 Cobra· doc. ' 
19,15 Călătorind prin 
ţară 
19,30 ŞUri bancare 
19,45 Pagini din lstdria 
teatrului romanesc (VI) 
20,50 Un câtec pentru 
flacara · 
20,55 Oameni şi f111l'U 
21,25 E dreptul tăul • 
mag. social-economic 
22,00 Fotbal: Totteli
ham Hotspur • West 
Ham Unlted • meci din 
Campionatul AngHel, lll 
direct 
0,30 lVM • Mesager 

~ ._ .- ' 

7,00 Buna dminea1a. PRO 
TVealtău! 
10,00 Ttnlr ,lnelini'llt -
rei. 
10,45 lllchle. Ricb • c:om&
die. SUA, t994 
12,300cisnlde~
s. 
12,55 Ştirile Pro TV • 
propozil,ie pe zi 
13,05 Babylon 5 • s. 
13,50 Ani de liceu • s. -
14,15 Miracolul tinere!ii • s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din Miami-

•• 
1&,10 Tilnlr fi neHni,ttt: 

,00 Ştirile PRO Ty • O 
propozitie pe zi 
17,17 ŞÎirile PRO 1V Ala<! 
17.30 Celebrlty- ep. 1 
18,30 DAruie~ · cAştigl 
• Extfagerea c/:ţii po'tale 
.Te u~ şi caştigr . 
18,50 Chestiunea ziei 
19,00 Stirile PRO 1V 
19,50 6hestiunera ztlei 
20,00 Pactuotul - ac!iune, 
SUA, t994 
21.55 Şllnle Pro Tii 
'22.00 Chestiunea zHei: 
23,30 Stiile Pro 1V • Prolil • 
o prop(,zil,ie pe zi · 
o.oo Criminali""- s, 
1.00 Chestiunea zilei· mt 

SIMIOH 'IODOCfl 

DERUTA PUTERII CEDERISTE 
... (Urmare din pagina 1} 
Tot legat de integrarea europeană a 

României, In fapt de Inceperea negocierilor 
preliminare de la Helsinki, ciracii d~lui 
Constantinescu s.e alintă la gândul că 
renunţându-se la obligativitatea vizelor 
Inclusiv pentru România, alegători! sa vor 
butuci eu milioanele d·î voteze tot pe 
dân~ii, pe cei ale'li In urmă cu l(ei ani 'i 
ceva. De parcă puhoaie de româm ar sta la 
granija cu ungurii gata să rtăvălească in 
Europa şi nu câteva mii de etnici dedaţi la 
ciordeală prin străinătăţi! De'larte iluzii au 
ajuns să mai trăiască !fi derutaţil cărmultori 
ai ţării, dacă îşi lnchipuie eli o dată cu 
obţinerea dreptului de a călători liber in 
Europa, romanul va răsplăti guvernul a~tu
al cu un vot favorabil. 

Speranţele cederiştilor sa leagă ili mod 
eludat !fi de eventuala că,tigare a simpatiei 
!fi - evident - susţineril pr.esei locale. Dar, 
după ce judecătorii domnului Stoica au 
ascultat glasul stăpănului si i-au trimis pe 
ziari,tii Provinciali la inChisoare, minţi 
luminate-ale Puterii au ajuns la cOncJuzi_a 
(corectă!) că presa locală este o forţă fo~· 
midabilă de influenţare a opiniei politice a 
cetăţenilor '1i - in consecinţă • trebuie sâ o 
imbuneze !nlr·un fel. Poate cu ni'lte .anulări 
ori reduceri de biruri samavolnic impuse 
presei locale, considerată slabă, u'1or de. 
anihilat. Eroare gravă: presa locală are un 
tiraj total de circa trei ori mai mare ·decât 
pr,esa centrală 'i este singura care 
pătrunde până in ultimul cătun (sat, ori 
comună) acolo unde se afli grosul alegăto· 
rilor. Presa centrală se vinde aproape 
exclusiv doar in ora!fe. Ziare cu pretenţii, 
~ipărite la Bucureşti, sunt total ignorate in 

mediul rural. Pe ţăranul de la Gurba lJ 
intereseată in primul rând ce fac 
autorităţile comunei sale fi mai puţin sfo
rile trase de hoţii de P'e Dâmboviţa. 
Trăgând cu ochiul la ihtâJnirea·d-lul Teodor 

, Meleşeanu, prefiedlntete Alianţei pentru \ 
România cu reprezentanţi ai presei locale 
(la Curtea de Arge' au fost prezenţi circa 
160 de ziarişti din toată ţara)'' aflând dum· 
nealor de propunerile făcute de abilul om 
politic ardelean (originar chiar din Arad) 

1 
hop şi cederl,til se trezesc interesaţi de 

1 

soarta presei locale ... 
i::a reprezentant al acestei prese locale, 

'la cel mai puternic ziar (local) din ţară, Imi 
1 permit să sugerez deţinătorilor puterii să 
! renunţe urgent '' definitiv la răfuiala cu 
ziaristii provincial! _o;! să procedeze imediat 
la eliberarea celor pe nedrept condamnaţi 
pentru pretinse infracţiunl de calomnie. 
Apoi, vom mai vedea cc:r ;r cum cu relaţiile 
acestei prese scrise cu ,actualii delu•~tori 
ai puterii. Cu acei care, in mod nejusti.ficat, 
au beneficiat adeseori masiv de susţinerea 
·absolut dezjnteresăU: a unor condeie 

1 .,locale". Chiar in ziarui nostru, puterea a 
1 beneficiat ani de zile şi mai beneficiază 
chiar o;i acum de susţinerea neîngrădită a 
unor ziari~ti. colegi ai mei. Ziari~tii au fti ei 
simpatii, au opţiunui politice proprii şi, cel 
puţin la ziarul uAdevărul'\ ei pot scrie liber, 
exact aşa cum doresc. Doar si! respecte 

1 
adevărul, lis~ cere. Puterea s .. a bucurat din 
plin de susţinerea necondiţionată a presei . 
locale, dar a făcut greo;eala să-i considere 
pe ziarl1ftl drept nl!fte slugi. Eroare gravă, 
stimabililor! Acum e târziu s·o îndreptaţi, 
dar, totulfi. nu prea târziu. Rămâne de. 
văzut...· · 

, 
7TBAGERIEE liTO .. ·. 
de duminicâ, ~1 

decembrie 199(1' ·: 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 

6/49 
38, 41:33, 6, 
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~ 
. Anunţă PENTRU EV!TAREA AGL~MERAŢIEI 

LA CASIERIE, DUPA 1.01.20(10 VA INVITAM 
SĂ ACHITA Ţl ABONAMENTUL PE TRIM,IV.99 

·(octombrie, noiembrie, decembrie), 
·'' · • · până la data <le 22.12.1999. " ' 

PROGRAM CASIERIE 8,30..12,30; 14·18,00. -· 
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Luni, 6 decembrie 1999 

Zilele trecute, s-a derulat 
cea de-a doua etapă a 
Maratonului de intrajutorare 
Euro, Mo~ Nicolae. Această 
acţiune caritabilă a fost uh 
proiect al primăriei din Szeged 
(Ungaria) fiind finantat din Ion:· 
duri PHARE. c'ontributia 
Primăriei Arad a fost de 30 mi
lioane lei. S-au împărţit dulciuri 
copiilor din orfelinate, ~coli 
ajutătoare sau cămine de 
bătrâni. Din Arad, au participat 
opt alergători iar din Szeged 21 . 
Din cei opt sportivi s-au remar
cat participantul maratonului de 
la New York: NEAGU LUCIAN 
~i profesorul de la Liceul Sportiv 
Arad GHEORGHE MĂRGINEA· 
NU. 60 de elevi de la 
Liceul Sportiv au a~teptat 
maratoni~tii la intrarea In Arad şi 
au alergat 'împreună cu ei pe . 
străzile ora~ului. Distanţa par
cursă de sportivi in judeţul Arad 
a fost de 9. 700 • metri. 

Obiectivele principale din 
municipiul Arad au fost Centrul 
HIV din carlierul Bujac, 

. Grădiniţa ajutătoare (str. Gh. 
Doja 113,115) iar .in judeţ: 
Centrul de vârstnici din Pecica 
~i Şcoala Generală din Turnu. 
Au fost remarcaţi pe traseu: pri~ 
marul Valentin Paul Neamţ, 
prefectul Gheorghe Neamţiu, 
directorul tehnic al Primăriei ~ 

Sorin Bondoc, deputatul Mihai 
Calimente, ~ase jucători de la 
UTA in frunte cu portarul Papp 
~i patru baschetbaliste de la 
Campioana natională ICIM con, 

·duse de către Anca Niţulescu. 
· In municipiu s-a ocupat de 

organizare Viorica Graur iar Tn 
judeţ Ştefana Moldovan, totul 
fiind supervizat de viceprimarul 
Ioan Da rida~ Prezenta consilia, 
rilor judeteni arăd~ni a fost 
.sublimă", cifrele spunând totul: 
doi din 251 

_ OLU1PIO BOLZAH 

COTIDIAN 

'Y După ce timp de aproape un 
an de zile Guvernul României a ţinut 
cu dinţii de varianta românească a 
podului de peste Dunăre jurându-se 
că nu va ceda nici un centimetru 
mutarea sa; brusc ~dintr-odată, 
cum se spune, drăguţul nostru de 
Executiv s-a răzgândit anunţând 
senin că acceptă propunerea bul
gărească de construire a podului. 
Ce·să mai zici... T De~i un bătrân de 
70 de ani, ce trăia singur, nu 'lnai 
fusese zărit tocmai din septembrie 
1995, locatarii unui bloc din 
Constanta nu s-au alarmat deloc, 
cel in cauză fiind descoperit mai 
zilele trecute. Mort. De exact 4 ani 
de zile. Culmea este că nici adminis
tratorul riu ·s-a sinchisit prea mult că 
nea Stoian, cum era cunoscut 
bătrânul, nu •1-a achitat cheltuielile 
comune timp de 4 ani. T Radu 
Vasile va figura fără indoialA in 
toate cărţile de Istorie ale României 
• '' nu numai - pentru ceea ce 
intenţionează să facă săptăm~na 
aceasta, respectiv retragerea unei 
legi aflate in dezbaterea Parlamen
tului spre a o promova sub forma 
tradiţlonalelor, de-acum, ordonanţe 
de urgenţă. O nouă umilire • a câta? 
• pentru Iubiţii no~tri parlamentari 
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care însă se fac că plouă. 'Y Cum 
era de a~teptat inlocuitorul lui Radu 
Grecea la conducerea (cam) mult 
mediatizatei Agenţii de Valorificare 
a Activelor Bancare (AVAB) nu a 
rezistat nici o lună, urma,ul său 
fiind un româno-amerlcan 'colii pe 

,' ·-, .. f.p.~~{ -_> /fi;:;;.,.,,._·. 

· 'D· n ··1 M · :ft __ 'Ji'.'_ 

.ari•,:&f::a 
la cele mai celebre universităţi, 
lucru care nu 'tiu cat va conta in 
faţa sforăriilor '' mafiei o omane'tl 
aflaU in floarei .T Lege~ intre· 
prlnderilor miel .;1 mijloch a fost 
votată anul acesta, dar ea nu a fost 
aplicată, ceea ce nu va impiedica 
Guvernul s-o modifice zilele unmă
toare prlrU.r-o • aţi ghiciti • ordo
nanţă de urgenţă. Unde etil tu, 
Ţepe,, Doamne?! T Victor Ciorbea 

· 1e.a dat cu tifla tuturor partidelor, la 
re.centul congres al ANCD fiind ale'i 
• pe lângă el, care este pre,edlnte 
executiv, nu mal puţin de 6 (1) 
pre,edlnţi dll onoare, 13 
vicepre,edlntl, unul din ei trAind ir> 

... Canada! - ~i 8 (!) secretari gene
rali! Asta, da, democraţie! .,. Mugur 
lsărescu, guvernatorul BNR, omuJ 
care a reu~it să-I bată 'i pe vulpoiul 
Virgil Măgureanu in driblarea a două 
puteri ~i 4 guverne nu agreează 
'deloc băncile populare care, zice el, 
fac concurenţă neloială băncilor 
mari. Oare? .,. Conform unui recent 
sondaj, 52% dintre medici cred că 
reforma medicală merge intr-o 
directie gre,ltă Iar 68%, consideră 
că Ministerul Sănătăţii nu-~1 merită 
numele . .,. Theodor Stolojan este 
cel mal curtat om, la ora actuală 
aproape toate partidele inghesuin
dlf·Se să-I ofere funcţii, el primind, 
după cum mărturlse,te, numai in 
săptămâna trecută două propuneri 
pentru funcţia de prim-ministru 
intr-o viitoare '' apropiată (?) 
guvernare, chestie care cam 
seamănă cu vinderea blănll ursului 
din pădure, drept pentru care dl. 
Theo le-a ~efuzat . .,. Vineri, in pre
mieră in Italia - '1 se pare că '' in 
lume - o călugăriţă a scos un disc 
cu muzică u'oară. "Am 27 de ani ti 
cred că asta e suficient, nu? psntru 
a explica ceea ce am făcut" a 
declarat ea. Asta cam aşa e. 

- MIRCEA DO~tGOSAH 
. ' 

Pr~n •ragere la sorţi 

PRODUSELOR "AU 

in cursul zilei- de vineri, firma MIBO lmpe)C SRL, de pe strada 
l)orobanţi1or, a organizat extragerea câşUgăforilor corlcursuh . .U ., Terra";· 
extra~erea lun1i noiembrie. Au participat la extragere toţi cei care au 
wm~-:at ~lebrele produse Terra, e vorba de z3h:ăr, orez sau griş şi care 
au bim_tS taloanele de participare la sediul .firmei. Comisia pentru validarea 
câ~Ugătorilor a fost ~pusă din: Bogdan Dlcu • director general MIBO 
lmpex:, cpl. Marcellovan ~ de la .Politia Munir.1piului Arad si Gabriel Buzna 
- diredor West Media Netwprk. Pretniife oferite au fost: 5' premiî ·a câte un 
milion lei şi 10 premii a 500.000. lată care sunt c:Aştigătorii: premii a câte 1 
milion lei: Ursu Felicia,.str. Sighişoara bl. 539, se. B, et. 1, ap. 8; Pu,tea 
Elena, Str. Bihorulul nr. 3, ap. 10; Achim Aurena, str. Orion nr. 3; Buta 
lullana,.str. stupilor nr. 46 A, bl. A 5, ap. 1; Hanc "'A.Iina Gabriela, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 37, 8 et. 3, ap. 20. Şi caştigător11 premiilor de 500.000 !el: 
Racz Francisc Ervin, str. Săvă~n. bl. 212, ap. 12, et. 3; Vasfca Josa·na, 
str. Crişului nr'. 32, Setiş; Mâţ Vasile. Ghioroc nr. 471, Dobriţa COrina. str. 
Buşteni'nr. 34; P"'ca' Mihai, şir. Abrud nr. 76, bl. 217, et. III, ap. 12 : loja 
Florica, str. Tribunul Andreica., nr. 10, bl. A59, se. B, _ap. 10; Daşchlevicl 
Mariana Corina, loc. Şagu nr. 2~; Stoica Claudia, sat Cii nr. 126, corn. 
Alma~;>; Şchiop Ana, Com. Pecica nr. 45 si Moraru Carmen, str. 
Comunarzilor nr. 79, bt Sint ap. 35. Toţi căştigi.torti trebuie să se prezilte 
la· sediul firmei pentru ridicarea premiilor. ConOJI'Slll va oontinua iar amă." 
r:runte pute~ găsi in ziarul nostru. Cu Terra c:Aştigfde două ori! 

_.,; ;c.-?;~: '"' ,, - • ' Foto: ~~:~" =~ 

-;. , COMISIA JUDETEANĂ. ARAD DE 
--l~IT~EA PERSONALULUIIIEJJ,HOAJ-..., 

anunţă scoaterea la concurs 
de acreditare a următoarelor pos. 
turi de medici de famme s+ Stom,a.. 
tologi: ' 

Medici da familie: • 
Municipiul Arad 5 posturi. 
Comuna Cralva -l·post 
Comuna varfurile 1 post · 
.Comuna Ususiu 1'post 
Comuna Peregu·Mare 1 pasi 
Medici stomatoiOgi; 
·cabinet stomatologic 

SăvArşin 1 post 
. Cabinet stomatologic Felnac 

1 pOSt -

Cabinet stomatologic Gu.; 
rahont 1 post · _ · 

Cabinet stoooRt!Oki9fc VlrfUdle 
1 post 

Cablnl!l l!""""lologlc-Craiva 
1 post . 

Caninet stomatologic· 
Barzava 1 post-
. Cabinet sto{11atQiogic 

• ZAbral)i tpost 
Menţion~m că organizarea 

. concursului se faCe in baza Legii 
nr. 145/1997, DeciZiilor 1, 2, 3, 
ale Comisiei Nationale de 
Acredita re,- Reg uh:i m entunte 
Acreditare a PersonalulUi 
MedicaL Posturile anuntate la 
concurs sunt avizare de CO.egiul 
Medicilor Arad. 

ConcUrsul va avea lOC Tn 30 
da zile de la publicarea acestu( 
anunţ, iar inscrierile ln termen 
de 15 zile de la aparttia acestuia. 

· Informatii supliinentare la 
telefon: 0571270.202. 

Prelf&dintele Comisiei da .. 
Acreditare, dr. Ioan Pracup · 

-~--------..::___-·: __ .. _· --~--
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NE PANDEŞTE Jl CAMPANIE 
\1 \1 . 

ELECTORALA JEGOASA ! . 
- [);le Ion Cristoiu, la Alba Iulia ., 

romănii au huiduit copios. De ce au 
huiduit ,1 pe cine? · 

- La Alba Iulia a fost huiduit i 
preşedintele Emil Constandnescu. De~i 1 
presa cotrocenistă şi oamenii· preşedin
telui au incercat să acrediteze ideea că 
românii au huiduit Annata şi Biserica, ' 
fapt care mă !nspăimântă, adevărul 
este că preşedintele ţării este huiduit ori 
de căte ori apare in public. De. ce? 
Deoarece promisiunile electorale făcute 
in 1996 n-au fost respectate, nivelul de 
trai a scăz<,lt catas~l şi lama bate la 
uşă. 

- Aţi afinnat eli vă lnspălmlnlă 
atitudinea presei .,cotroeeniste". 
care a incercat să salveze imaginea 
p~intelui Constantinescu. De ce 
vă inspăimihlil. această mani· 1 

feslare? l 

- Deoarece mii duce cu gAndul ia 
ceea oa s-ar p'ltea petrooe in viitoarea 
campanie electorală. Dacă huiduirea 
preşedintelui la Alba Iulia, un fapt clar 
ca lumina zilei, a lost denaturată cu 180 
de grade, vă imaginati cum S& va com
porta această presă in timpul cam
paniei eleclorale? Cred că vom asista 
la o diversiune on:linarli, la un jeg pro
pagandistic imens ~i la o denaturare a 
realitătii care va atinge pragul ridicolului. 

- fn acest context apocallptlc, ce 
VOit face jumaliftillndependenţl? 

- Jurnaliştii independen~, cum este 
cazul meu şi al ziarului d-voastră. va 
trebui să fie vigilen!i. Al!fel, vom cădea 
vidime ... 

- Tolulfl, mitpcirile slndk:ale sunt 
tot mal vlrulente. Chiar aalilzi, 
cefariştii vor intra in grevă. .. 

- Sunt deosebft de sceptic In oooa . 
ce priveşte o grevă generată care ar 
putea produce căderea guvemului. 
Astăzi, mişcările sindicale. urmează un 
traseu de rutină: se aprind, ard cu 
valvătăi şi se sting fărli ap•L 

- In curănd vom incepe negocie
rile de aderare la spaţiul economic 
european. Credeţi că summit-ul de la 
Helsinki va produce o relansare eco
nomică in ceea ce ne prive,te? Sau, 
măcar, o mnu",...... la vize, "'" cum 
ne promite Marl<o Bella? 

- Nimic din toate acestea! La 
Helsinki se va repeta scenaliul de ade
rare la NA TO. Cu alte cuvinte, toată 
lumea va Incepe negocierile de ade
rare, dar le va finaliza doar cine poate. 

- Credeţi eă Romănla le va putea 
finaliza? . 

- Nu in vi(torul · apropiat! 
Deocamdată noi ne uităm la vitrinele 
bogate ale magazinelor la fel cum ne 

-

uitam, sub Ceauşescu, la cala goaie. 
Dar, nu cumpărăm ... Aceasta este 
problema imposibilitA~i integrării noas
tre pe tennen scurt. 

- La sfâ'lilul acestai săptămâni, 
ApR-ul a făcut o mişcare politică 
deosebit de interesantă la B""'ov ••• 

-Am sesizat ~~ eu inten!ia ApR-ului 
de a lua politica pe cont propriu. Din 
nefericire, schimbările propuse de către 
ApR sunt prea ample penlru aşteptările 
romănilor: a treia repubtică, unicamera
lisrn, vot uni(lominal etc. O asemenea 
modificare â Constit~ei nu se poate 
face fara riscul deschiderii .Cutiei 
Pandora(: ce.ar Insemna să ne trezim 
ou un stat multina!ianal în ConstiliJtîe. In 
looul unui stat na9onal-unitar? Desigur, 
ApR-ul nu-şi propune acest lucru, dar o 
schimbare radicală a actualei Constitutii 
~r putea conduce ~ la efecte nebănu
ite ... 

- Pănă una • alta, pre!edintele 
Constantinescu a primit don partea 
lui Bill Clinton o telegramă de feli· 
citare, cu ocazia Zilei Naţionale a 
României... · 

- Este doar o manifeslare obfigalo
rie, de· curtoazie diplomatică Şi nimic 
altceva ... Probabil că la Casa Albă 
există un computer care fabficif ~i 
!1anSmile aşa ceva. Numai că. de aici şi 
,pănă la a te lăuda cu acestă lei&;Jramâ, 
este un pas imens. Şi pe vremea lui 
Ceauşescu se publicau in .Scânţeia" 
as!fel de telegrame. dar atunci se publi
cautoate .... 

DORU Sl"fKI 
Foto: MARCEL CA"CIU 

lillaj ~~'~111:1 l1la11 il 1 ;J fi 1 
(Urmare dtn pagina 1) 
Mi-am adus aminte de această lnlamplare miercu~. canc:t. la Alba-Iulia, 

de Ziua Naţională a Rml!ni;,i. românii au huidua !n timp ce se căn!a imnul 
!ării lor. Mă uitam la televiz!lr \'Î nu-mi venea să cred. Mi-a !os! cumplit de 
ruşine" Ce se iotjn;;piă. oare. cu noi" Nu mal avem chiar oimjc sfAnt? Pot 
Inţelege perfect imensa dezamilgire, Iulia, chiar dispreţul acelor români !a\JI 
de un preşedinte care a prpmis luna de pe """ ca să ajungă pr~te. ca 
mai ;lprli să uite toate promisiunile făcute. Pot âlţelege perfect exasperarea 
·acelor români care nu mai suportă sărăcia şi mizeria zîlnîcă, rod al unei pu· 
Ieri ind~erente. iOCO!Tll)e!ente, tlcl!~iUI de prea multul bine: de prea multe 
p!Wilegii ~. Oac am Ziua N~ a Rom!lniel! Se canta Imnul 
ţâriH Bun sau r~u. Emil Constantinescu. preşedintele Romaniei, ne 
reprezenta, In acea cfi;>â, pe noi to,, poporul român, şi In numele 11011lru 
primea onorul armatei române. Măcar în aceia câteva minute, cat a durat 
imnul naţk>nal, oricât de ~upârati, dezamigiţi sau scârbi~ ar fi fost acei 
români de actuala putere, ar ft trebuit să aibă nu tnţelepclunea, nu 
Inteligenţa, d bunul-simţ să nu mal huiduie. Cum să huidui c!lnd se canta 
imnul ţarii taie? E~e ca ş~ COJ!' rnH~m autodesfiinţa ca naţiune. ca popor, 
este ca şi cum t....,.decapila s1ngur... . 

Mîem!rea treeut! am asistat la tol .., putea fi mallrisl şi mal urflt din 
nenumatate1e uraţeon pe care le-am văzut cu totii in ~ interrnlnabili ani 
de ~· Am i"T\\li scris fn acest colţ de pagină ca sarăcia naşte monştri. 

MieraJrSa tre<;>M, de Ziua NO\IOOafă a Romănitli, am avut, lncă o data, 
c:onfirmalea acestui adevâr dureros. Din cauza ftpsurilor, a mizeriei, am 
ajuns ca noi, !'Of"''lânii, să ne urăm atât de tare pe noi înşine, tncat să nu ne 
mai pese de nimic. nu mai respectăm nimic, ~i nu i"T\81 avem nimic sfânt 
caoo ajunge inlr·un .........,.,. stlă .. de dogradare ce-l mai poate aşmp!a 

~~~~,;,==mi' oocatci>enOloăi&~ ..... ; 
tand devine un viciu, la fel de grav ca drogurile, de pildă, ce mai poate 
aşlepla staM de la.acef cetllţeni" N'omic. Dar, oare, mai este cu -.ăfal 
stat acel stai unde săli<:la a devenit un viciu? Tare mi-e teamă c!l·nlspun
sul nu poata fi dota! nogallv. Afla cum se lnlllrnplllluaurile In România de 
azi se pare ca ma; avem un stat doar pentru că noi ne l'hdarjm sâ ne ima~ 
gi<illm că aWI!11 unul. Fiindcă !n viaţa de Zi oo zi. copfeşllll de haos, bantu!Ui 
de coruP)ie, săr<!Oe, de macularea tuturor valorilor In care cred - \'Î trebuia 
să creadă -~li unui sta~ sl!!t!JI romAn devine tol mai mult o abstracţie, 
ceva ce, pâna la uli'nă, are din ce In ce mai puţln;llegăi!Jră cu tine. Cted ca, 
din neleri<:Oe. """ .. lnt!mpfă CIJ noi, astazi. 
• Responsabilii penlru aceaată slara de lucnl1 sunt arhlcunoocull: c:el 
care ne conduc... . · 

.. 

. . ~'·-

POUTIC 

Vineri 'li sâmbătă, la Bra~v a avut loc Conferinţa Naţionalll a 
Alianţei pentru România. Privită iniţial ca un eveniment obi'liluit in 
peisajul P,!>litie românesq, Conferinţa a ie'lit !n prim plan prin 
iniţiativa fără predeeent a aperi'ltilor, care prin voeea pra'ledintelui 
Teodor Mele'lcanu propun o profundă relarmă a sistemului politic 
'Il a principalelor instituţii din România. 

STAREA NATIIIIID"' 
DEPLORAiULA 

Piima zi a lucrărilor a fost mai 
liniştită, constand intr-o şedinţă lărgită 
a Biroului Executiv al ApR, la care au 
participat si presedintii filialelor 
judeţene ale 'partidu'lui. ln Cadrul aces
tei sedinte au fost alesi doi noi 
viceP,.eşedin~ ai partidului.' precum şi 
secretarul general, post rămas liber în 
urrna demisiei din partid a lui Mihai 
Cuplor. ln această functie a lost ales· 
dl. profesor Paul Dobres'cu, iar In co!le 
de vicepre~adintl Gheorghe Tlnca şi 
Mihai Eroaşu. ' 

In cea de a doua zi, sâmbătă 3 
decembrie au avut loc. lucrările pro
priu-zise ale Conferintei Nationale 
ApR. Deschiderea şedinţei a plilejuft 
transmiterea unor mesaje de felicilere 
din Rartea altor partide politice din 
România, sindicate ~i organiza~! negu
vernamentale, dar şi din partea unor 
partide social democrate din Europa. 
Acest lucru ca ~i prezenţa In sală a 
mai multor ataşaţi ai ambasadelor 
străine la Bucureşti demonstrează 
încă o dată aprecierea de care se 
bucură T eoder Mei!IŞGanu fn străină
late. De asemen<>a, mesajul transmis 
de liderul Blocului National Sindical, 
Matei Bratianu, a fost unul de 
apreciere, din care s-a înţeles dar că 
BNS sustine Alianta pentru România, 
cerând în acelaşi timp din partea ApR 
ajutor in revendicările pe care le pn>
mov&aZă. Momentul cel mai imporiant 
aşteptat' cu interes atât de delegati că! 
şi de presa a lost prezentarea de <i!tre 
preşedintele Teodor Mllleşcanu a 
Raportului politic intitulat ,.România 
200. Opţiunea noastră pentru o 
guvernare eficientă, in folosul 
fiecărui cetăţean 'i al ţării". 

. Pfima parte a raportului a lost re-

, zervată unei anaflze a .stării ~aţiunii 
după 1 O ani de tranzitie incoerentă, 
lnconsecventă si lipsită de rezul!ate. 
APR s-a declarat mai p~n preocupat 
de a clarifica detaliile evenimentelor 
din Decembrie '89 şi nu !Şi propune să 
intre într-o dezbatere pe tema 
Revolutie sau loviturli de stat. Partidul 
nu îşi caută leg~imitatea in trecut, con
siderăndu-se un partid al preZentului 'li 
viilorului. · ' · 

In opinia ApR, de <>şeeul tranzipei 
In România sunt responsabile chiar 
dacă in proportii diferite, loate lortele 
po)itice care au de~nid puterea după 
Decembrie '89. ,,Noi AU avem încă o 
economie de piaţă, ci cel mult o 
economie de tip mixt, jumătate ca
pitalistii, jumatate socialistii", a 
apreciat T eodor Melescanu. In con
cluzie, s-a apreciat că 'după zece ani 
de tranziţe România este astăzi o 
societate puternic sărlicilă si polarizată 
in care doar 1% din popula~ a ajuns • 
la o bunăstare economică. De aceea 
se impune necesttatea unei guvernări 
eficiente, debarasate de trecut ~i de 
abordălile ideologice înguste, in folo
sul fiecărui ootătean si al natiunii. 

REFORMA SISTEMtJLUI 
POLI'I'IC, O NECESrrATE 

Partea cea mai interesantă a 
raportulu> politic prezentat de T eoder 
Melescanu s-a refelit la necesitatea 
unei reforme profunde a sistemului 
porotic intr-o propozi~. SPre o a ·treia 
Republică. Ce insoomnă asta? 

In plimul rând adoptarea rapidă de 
către viitoarea guvernare a sis.t&ml.llul 
de vot uninominal, deoarece , 
Romania nu-şi mai poate permite luxul 
de a mentina un sistem politic in care 
simpla apartenenţă la un partid să 
căntărească mai mu~ decăt calită~le 
personale. 

Luni, 6 decembrie 1999 

i obiectiv este alegerea 
unui Par1ament unicameral in anul 

12004, cel târziu in 2008. . 
In al treilea rand, se propune 

reducerea numărului de parlamen
tari deoarece Parlamentul actual este · 
unul de mari dimensiuni. greoi şi n&efi
clenl Un a~ punct vizat este reform~ · 
instituţiei prezidenţiale deoarece in 
prezent, România nu are nici 
preş&dinte puternic, nici un prim-mi
nistru puternic ,.Cetăţenii să aleagă 
sau un Pre9edinte puternic, care să 
albli capacitatea reală de a Influenţa 
guvernarea, atribuţii executive 
reale, sau un Pre'ledinte cu alrtbuţll 
simbolice, ales prin vot indirect de 
ciitre Parlament, dar un prim-mi· 
nistru puternic" a apreciat Teodor 
Meleşcanu. . · 

Ultimul punct al refoimei politioa 
înseamnă renunţarea definitivă la 
algoritm ca metodă de distribuire a· 
-ponsabllltălilor publice. , 

Cam acestea ar fi cele cinci 
puncte care ar'îndeplini reforma 
poli!lcă in Remânia. In ultima parte a 
Conferinţei Naţionale, preşedintele 
ApR şi-a ind<>mnat membrii să ducă o 
campanie electorală corectă, fără 
ataculi la persoană sau scormoniri de 
dosare mai vechi, să nu fie exploatate 
handicapurile fizice sau atacată lamiia 
adversarului. 

$ERBA" POPESCQ 
Foto: O"ORIU FELEA 

UFD-if'tii eare vor funeţii au nevoie 
de ••• ,;Cenifiea't d~ onorallili'ta'te" 
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Construirea unui Super·Marllet 
. · în Zona .300 îi nemultumeste pe 
loeuitorii de la llloeurile :J:Jt fi :J:J8 

In zona 300 Micălaca, aşa Prezenţi la faţa locului, am păcat să se spargă totul. treuli.' 
după cum vă informam în solicitat părer~a cu privire la Până la urmă ,J·acest, să·l Jn mod firesc, i-am solicitat 
coloanele ziarului nostru, . această problemă a mai mul- zicem parc, a fost construit o părere cu privire la acest. 
urmează să ia fiinţă un Super- tor locuitori. Astfel: Purtan tot din banii arldenllor •• ." caz şi d-lui Ghe9rghe 
Market, ce face parte din Aufel spune că: .practic, ne .Domnul primar spune Seculicl. preşedintele 
lanţul de magazine .BUa". Un ucid copiii. Acattla las afară .el noi suntem manipulaţi In Comisiei de urbanism din 

Comunitatea ebraică din Arad va primi astăzi vizita marelui 
Rabin de la Bucureşti, Menahem Hakohen, cu ocazia sărbătorii 
de Hanuc:a. Şeful evreilor mmâni va participa la spectacolul 
comemorativ ce va avea !oc la Sinagoga de pe strada Cozia cu 
Incepere de la ora 11 ,30. Programul muzical va fi susţinut de 
Corul de copii din cadrul Liceului de Muzică. Pentru comunitatea 
ebraică sărbâtnarea Hanuca are dublă semnifica~e: evocă lupta 
de eliberare a ovreilor de sub ocupa~a grecească şi recucerirea 
Vechiului Templu. Dl. Ionel Schleisinger, presedintele 
Comunitătii Mozaica din Arad spune că .Hanuca" estti supranu
mită .sărtiătoarea luminilor'. Se spune că atunci cănd evreii au 
intrat in Vechiul Templu au aprins un opa~ .care a luminat conti
nuu opt zile cJ toate că in mod normal uleiul er fi ajuns doar 
pentru o zi. De aceea, Hanuca se sărtJătoreste timp de opt zile. 

. lucru, de ce să nu din bloc direct sub roţile acţiunlla.noastre. Nu este ·cadrul CLM Arad .• Concernul 

In prezent. In Ared mai locuiesc circa 30b de evrei. 
. F.n~ST~~C"E 

Stf!denJ!i de la nGoldif" 
· . antra an programul · ·. 

EURODYSSEE 
· Programul Eurodyssee a 

·fost făcut cunoscut autoritâ~lor 
locale încă de anul trecut, cu 
ocazia Forumului Regiunilor de 
.la Ovifat (Belgia). 
Reprezentantii Consiliului 
Judeţean prezen~ acolo au s~ 
bilit primele· contacta cu coordo
natorii programului din regiunea 
Wallonia. In aprilie 1999 a fost 
semnata scrisoarea de aderare, 
Jar in luna iunie, Consuela 
Avram - cea cere se ocupă de 

· Programul Eurodyssee în Arad 
- a participat la un curs despre 
modul de funcţionare fi 
deslăturare a programului. 

Prin Eurodyssee, tineri de 
toate orizonturile, cu vărste 
cuprinse intre 18-30 de ani, 

· ' indiferent de formatia profesio- . 
. ~·" . nală, pot efectua o experienta 

profesională în cadrul unei 
Intreprinderi străine. Este vorba 
despre un .schimb de stagiari" 
pe care TI vom avea cu 
regiunea Wallonla. Partea 
romană este reprezentată de 
Fundaţia .Vasile Goldiş" şi 
Centrul Universitar de 
Cen;etare şi Afaceri. Astfel, 
Tncepănd de anul viitor, se va 
face o selecpe In rAndul atu-

denţilor Universităţii de Vest 
.Vasile Goldis", in baza unui 
.portret tip" elatxirat de partea 
belgiană. Principalul criteriu de 
se1eqe va fi cunoaşterea Hmbii 
străine din regiune, ln speţă, 
franceza. 

Programul Eurodyssee va 
debuta cu schimbul a doi sta.
giari. Cei care vin din Belgia vor 
evea cazarea asigurată de 
către Centrul Universitar de 
Cercetare si Afacsri, .care se va 
ocupa şi d'e cursul intensiv de 
limba. Acestor stagiari li se va 
căuta un loc de muncă intr-o 
unitate serioasă, ln cadrul 
căreia .llă existe o persoană 
care să coordoneze activitataa 
lor. 

• Schimbul de stagiari va 
dura patru luni de zile, timp ln 
care tinerii vor fi rebibuiti. Având 
in vedere că facem parte din 
grupul ţărilor est-europene, 
cheltuielile vor fi suportate de 
regiunea Wallonia. La sfârşitul 
stagiab.Jrii, fiec,Pre tânăr va primi . 
o diplomă de calificare, ln urma 
intocmirii si sustinerii unui 
raport de sta'giu. ' . 

Dlflnfl OOTO 

IA SEDIUl DIRECTIEI SILVICE 
NU SE VOR VINDE BRAZI 

recunoastem, foarte bun pen- ma,inllor." In acest sens adevărat. Ne Interesează Bila 8 cumpllrat terenul din 
Iru Arad. Să poţi să-ţi faci Tomas Raingrubar, 8 ani, doar llnl,taa noastră", afirmă faţă pentru că vor să albi 0 
toate cumpărăturile dintr-un ne-a povestit ce i s-a întăm- d-na Carp Manolalita. arteră da aceea curati, In 
singur loc, la preţuri fără con- plat lui: .Eu, odată, cind am .• Suntem afectaţi de . P.U.Z. aprobat da CLM In 
c~renţă, nu poate fi decat le, it din scarii a venit o această situaţie aproximativ, 1994 In zona in cauză sunt 
benefic pentru buzunarul tot .'matină Tn vitezA 'i m-a 1.000.da oameni, spune dl. · 
mai gol al romAnului, .in speta Sorin Furde. Noi nu sumtem prevăzute două. căi da ,.. lovit." Acest lucru se lntămpla 1 1 · 
al arădeanuluo·. acces pentru au o unama. inainte ca ln zonă să fie opritâ împotriva unui complex. 

Doar că, această investiti,'e C ld O ă Daci oamenii nu pot ioA sa circulaţia autovehiculelor: hlar agraam eaa. ar s 
nu~ mulţumeşte la fel de mutt Tmpotrlvească. Pentru el 
~i pe cetăţenii care locuiesc in asta legal. Niciodată nu a·a 
zonă. Mai precis pe cei de la prevAzut eli aici ar trebui să 
blocurile 337 şi 338. Intre cele fie parc, el o zonA comar· 
două blocuri, există un loc claiA. Eu sunt convins el 
viran - suprafeţe de beton deranjează f amplasarea 
altenlănd cu iarbă. Pe alocuri acestui magazin atăta timp 
căte o bancă şi ·două panouri cit nu sa fila cum va arăta. 
de baschet. Este locul in care, CLM Arad, PrimAria, au 
ln zilele frumoase, copii şi optat pentru un comerţ civl· 
adulti deopotrivă ies să se Uzat, Tn care timpul cetăţa-
recr~eze. Concernul care ' nllor este redus. Am optat 
intenţionează să construiască pentru un l.nteres general al 
magazinul despre care arădanilor, nu pentru unul 
aminteam mai sus, -a. 
cumpărat pe lăngă suprafaţa Parcul pentru care..,se luptă" locatarii de la de grup. Nu ftiU cine ee află 
pe care urmează să fie blocurile 337 şi 338 In spatele acestor acţiuni. 
amplasat acesta şi suprafaţa -Cart aste că acattia 1'1 vid 
dintre cele două blocuri. Este Pentru că aprovizionarea nu distrugă un lucru pa cara doar da propriile Interesa! 

lucrul care i-a nemulţumit pe 
oameni, şi asta intrucăt 

investitorul unneaza ca printre 
altale pe această suprafaţă să 
construiască două artere de 
circulaţie şi aproximativ 60 de 
Jocuri de parcare . 

In opinia locuitorilor din · 
zonă .construirea fO&elal pe 
acest amplasament va duca 
la pierderea singurului parc 
amenajat in zona Mlcălaca il 

III, la accentuarea 
degradării blocurilor prin 
ţrepidaţllle provocata da 
ma,lnila da mare tonaj, iar 
copiii din blocurile lnvaci
nata vor rămâne fără o zonă 
de joacă." 

magazinelor de la parterul noi l·am obţinut cu trudă." Eu cred că dincolo da toate 
celor două blocuri se făcea o delegaţie a loeuitorilor anlmozităţila create, trebuie 
prin faţA şi pentru eli acest din zonă s-a deplasat la CLM s1 ajungem si amenajăm 
lucru aducea mizerie, peri· Arad. lnsă de aici li. S-a spus zona fl să facem un comerţ 
celui unor accidente, poluare că: .Acest parc a fbst Ilegal civilizat." 
atrnosferică şi Ionică, comisia construit, asta Inafara pla· Fi~care dintre pă".le impli
de circulaţie a municipiului nulul da slstematizara. Dacă eate are in felul ei dreptate. 
Arad a hotârat Tn cursul anului doriţi să amana/aţi un spaţiu Poate doar ar trebui subliniat 
1996 să restricţioneze accesul verde facaţi,O' in spatele că un plus de dialog, civilizat, 
autovehiculelor ln zonă. • blocurilor. Terenul s-a vân· 

.Eate o ultimă zbatere a dut, nu sa .O,ai poate face din partea factorilor locali ar fi 
politicienilor ăstora, care-•i nimici". Cum se spune, putut duce la detensionarea 
vild pierdut locul. Cine-i mal oamenii au fost pu~i în faţa situa~ei.., · 
votaazi? Noi nu,' după ca faptului împlinit. .Politicienii, Un lucru este lnsă cert. 
ne-au luat '1 ultimul petic da Tntraabă Carp Manolalita, pe Terenul s-a văndut şi-n căteva 
pământ. Eu nu Tnţeleg de ce cine apără? Noi suntem luni de zile Super-Market-ul 
trebuie ca 'o~eaua si contribuabili. In loc să ne se ve.deschide pentru toţi ară
treacă pa alei. Sunf '' alta repra~inte lntal'9sale In faţa denil ... 
posibilităţi de acces. Nu·i investitorilor, ai ne frus· 
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la zi a UF: 66.700 lei 

faţă de 1 ianuarie 1999: 204,01 % 

de săptămâna precedenti:.2,18'Ye 
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Valoarea la z.i 
• .t\.eeldentAndu-se ÎD timpul ,,servieialal" a fost prins de loeatari% 

Nu mei p~n de nouă ani <le ~chlsoare 1 fost mei .norocos·. !ntrând in apartanienb.JJ 
are de ispăşit Florin Alaxa, de 25 ani, care doamnei Maria C., din Micălaca, zona 300, 
a tălhărit ~i prădat mal mulţLarădeniJn . p~n. aceeaşi mekldă .. a. încercat să pleca 
primăvara anului in curs. D&.Oizia apartine cu un telefon mobil, marca .. Nokia", cu 
Tribunalului Arad, instanţa la care a iost lncărcător si două pulovere. La iesire, a dat 
judecat tâlharul. . nas ln nas cu proprietara iocuinţâi. Fără a 

Prima .lovib.lrll', dati! de Alexa, de loc sta prea mutt pe gănduri, a scos un spray 
din Braşov, s-a ronsumat la apartamentul i paralizant ~i a pulverizat un jet in faţa 
arlldeanului Nicuşor H .. des lui de rapid., femeii, care s-a pră~t In faţa uşii. Inear
După ce a pătruns ln apar'ament, dis- când să părăsească blocul cu pricina, 
trugănd butucul yalei uşii de la intrare,· printr-un oalcon, tălharul s-a accidentat, 
hoţul a Inceput sa cotrobăie prin casă. 

1 

fi d · d câ · 1 · · ed 
Negăsind lucruri de valoare, a distrus două . nn re~nut, e ~va ocatan ~· pr at 

gen~ .Diplomar ~i a părăsit "oartamentul. ·j lucrători <lin cadrul lnspec-
La a doUa desplnilere; In aprilie ·1999, a-' . de · Arad au-

descoperit lncă două .isprăvi" să~te de 
brasoveanul, recidivist, în Arad. In chiar 
ziua re~nerii ~. Alexa a mao dat o Iov~ 
'tură la locuinta lui Laurentiu M:, de unde a 
sustras suma de soo.ooo'iei şi un ceas de 
mană tip .Gasio". Cea de-a patra spargere 
a dat-o la apartamentul arădeanului Mihai 
P., de unde a sustras 3.000.000 lei şi o eu
tie GU cartu~e de vânătoare. Şi In cazul. 
ultimelor două lovituri, Alexa a 
aceeaşi melodă: distrugerea butucului de 
yală la uşa de la intrare. Cupă re~nerea lui, 
talharu! a recunoscut faptele, pentru care 

~s.:a .aleS cu aprOape zece ani de 
inchisoare. FlOJUn 11WT 

.a Unitătii de Fond: 22.4751ei 
·- ·- ' 

Numarul de UF m c~r.r:ulatJe: 4.621.416 
Activ net: 1o3.866J24.600 lei 

cr.,.lerea faţiî de s:iptimana precedenîi: 1.67% 
Crtllierea fala de 03.02.1999; 124,75 "/o. 

OiPunen ia A~enfbii FNI~P NAam IIICIOtâ Caset oe Culturi •.. · 
Sindicatelor Arad, ..,., !..al: ului nr. 8 bis. teL 270237. 

FONDUL NAŢIONAL DE 

·- . .,.._ 

·1 

--~ 

. ' 

- _,._· 

;....- ' 
': . 



'· 

Paglna8- ADEVĂRUL 

:0 ••• A I-vtZia · 

WEST PETROM ARAD·HERLITZ 
TG. MUREŞ 74-61 (34-30) 

Aşa cum se antlclpe, nici un meci nu 
va fi uşor pentru West Pelrom, In prima 
grupa valorică a C. N. de baschet mas
culin. Sâmbătă, la .Polivalentă", 
petroliştii au lntAinK .lanterna roşie" a 
clasamentului, Herlitz Tg. Mureş. Chiar 
şi In aceste condiţii, elevii anlranorulul 
Dragan Petricevld nu s-au putut impune 
decât pe finalul jocului, arunci cănd, in 
sfârşit, Marianovld şi-a dat drumul şi a 
Inscris ooş dupil COif, din faţa liniei de 
6,25m. 

Meciul a debutat In nota de do
minare a oaspe~lor. aceştia conducănd 
In min. 6, cu 13-7. Incet, Incet, arădenii 
şi-au revenit şi au lreculla conducere, in 
doar două minute: 15-13. S-a mers, 
apoi, tntr·un uşor avantaj .petrolist•, 
pinA In min. 17, cănd, iarăşi, oaspeţii au 
avut 27·26. Cu un Apostol parcă de 
._tt, Wast Petrom a plecat la _. 
tiare, cu 34-30. 

lnoeputut reprizei S8Cll1de a aparţi
nut, din nou, vlzKatoriiOr. lntr-<~n minut, 
scorul a fost 34-35. Mai aten~ şi cu o 
mobilizare superioară reprizei tntâi, 
.petrolişlii" au o zvAcnire de lăngă 

adversar, ce pilrea dedslvă: 48-39. Dar, 
S-<l fAcut, In mln. 28, 48-47. Emoţiile nu 

. au dispărut. iar jocul părea că va duce 
stalf·ul West Petrom-ului la disperare. 
Jucătorii anlrana~ de Dragan Petricevld 
au attemat minutele bune ru cele slabe, 
iar rezultatul din min. 28 era o con
secinţă logică a aceslui fapt. 

Ca prin minune, după ce a evoluat 
foarte şters timp de 30 de minute, sArbul 
Marianovici s-a trezit la realitate. El a 
marcat cinci coşuri de trei puncte, iar 
rezuKalul final, 74-61 a adus bucurie In 
sufielul .petroliştilor". , ,' 

West P~trom: Vereş 8, Dehelean, 
Marianovici 28 {5x3), Muntean 2, 
Szijarto 4, Bubarl& 17 (2x3),Apostol15. 

Herlltz: Nagy, Viciu 2, Plntea 15, 
Szaszgăsper 5 (1x3), llici 13 (1x3), 
Cristescu 11 (3x3), Deneş 10 (1x3), 
Koshamln 3, Corul2 . 

Au arbitrat, in general bine: Ioan 
Georgiu (Cluj) şi Călin Nlcoară 
(Cămpina). 

Comisar FRB: Ion Olaru -
BuaJreşti. -

SPORT Luni, 6 decembrie 1999 

Jucătoarea româncă de tenis de masă 
Otilia Bădescu, numărul 47 mondial, s-a califi

cat, slmbătă, pentru Jocurile Olimpica de la 
Sydney, din anul 2000, după ce a invins-o, cu 
scorul de 3'0, pe sportiva Tatiana. Kostromina 
{Belarus), In a treia zi a turneului internaţional 
de la Patras {Grecia), informează AFP. 

1 urma disputării celei de-a treia zi a 
turneului de la Patras, care asigură 11 locuri, 
atit la feminin, cit şi la masculin, pentru 
Olimpiada de la Sydney, s-au mai calificat la 

· Olimpiadă alte trei sportive, germana Jie 
Schoppjie{numărul 15 mondial), rusoaica 
Galina Melnik {numărul 77 mondial) şf austria
ca Jia Liu {numărul 66 mondial). 

~-:0_. _iVIZ_._z_i_a_H_..,J/ 
(~SS 1\1 I~S'I' l11rt'll011 II 

AtlAI) • tJNI\TJ~IlSI'I'll'ri~A 
Ollll))I~A: f) 1·7U (Ll2·Ll()) 
Sâmbătă, la Sala Sporturilor 

.Voctoria" din Arad, după victoria baie~lor 
arădeni din Divizia A la baschet mas
culin, a urmat victoria celor de la CSS 
West Pelrom 11 Arad, asupra UniversKăţii 
Oradea, din cadrul Diviziei B. 

Jocul nu a fost deloc unul spectacu. 
lăs, deşi scorul era strâns şi oscila cănd 
in favoarea unora, cănd In favoarea ako
ra. Trl prima repriza echipa noastra, 
anlranală de dl. Emerich Dâvldhazy nu a 
avut de oe sA-~i Iacă probleme pentru că 
s-a aflat la conducere pe tofparcursul ei 
(min. 5 ·scor: 1().5; min. 10: 21-18; min. 
17: 33-30). Scorul la pauză era deslul de 
strans şi putem spune că ne făceam 
oarecare probleme: 42-40. Aceste pro
bleme erau justificate şi se vor adeveri 
într-o oarecare măsură pentru că pe par· 
cursul celei de-a doua reprize stilul de 
joc se V'd schimba radical. 

Adversarii se vor deştepta inaintea 
noastră şi din minutul 25 al întâlnirii 

preiau conducerea cu 48-50, men~na,.. 
du-se aşa pana in minutul 35, căfld ară· 
denu VOI egala: 59-59. 

Pe final, jocul băieţilor de la West 
Petrom 11 Arad se va îmbunălă~ simţitor 
şi VOI reuşi sA căştige această partidă cu 
scorul de: 91-78. 

Fonmaţll: 
• CSS West Petrom 11 Arad: Puf 

{6), Iov, Nicolici (11), Boito:r, Molnar, 
Vanc {22), Brebenaru, Dehelean, 
Poenaru, Boric {5), Mazilu {22), 
Nagygyorgy {25). Antrenor:, E. 

. Davidhâzy. 
• Universitatea Oradea: Borbely 

(4), Szijarto (19), Ganea F., Ganea 0., 
Ute (21 ), Jurcan ŞI. (4), Boia (22), 
Jurcan A. (6), Selesi (2), Zekany, Szibi. 
Anlranor: 1. Feftea 

Au arbKrat: O. Ttofin şi A. Sebu, din 
Trnişoara. 

AllrtA BUTACI 

Superliga Naţională de Polo 

ASTRA ÎNVINGE DINAMO, 
DiSCoteca .Viva·, sală plinA, 

ring de box pe ringul de dans, 
multi tineri practicanti ai sportului 
cu ffianuşi. meciuri nici prea-pree, 
rki foarte-foarte, toate acestea în-

vitorul sunt de pertea lor. Rezultatele galei (Motorul) b. p. Dănuţ Lingurar 
(Box Club Arad) 

, LA BOCORE$11 
.Copii .. Se cuvine să prezentam şi 

oficialii acestei gale: Constantin Cat. 54 kg; Ilie Buruiana Cat. 51 kg: David Plntea 
(CSM Zalău) b. p. Adrian Buda 
(Box Club Arad) 

• Cupa Unirii· la box. Publicul 
numeros, bun cunoscător al 
acestui sport~ a avut parte de 
două meciuri de copii, şapte de 
cade~. unul deju~ ~unul de 
se~ şi acesta, din păcate. doar 
demonstrativ, deoarece lui Florin 
Delamarian nu i s-a găsit -
sar. Probabil; nici nu s-a <nsistat 
prea mult, căci, daca vrei cu-ade
varat ceva ... 

Cat. 54 kg: EUgen Barta 
(Motorul) b. p. Andrei Bun {Box 
Club Arad) 

Cat. 57 kg: Cosmin 
Beldeanu (Zalău) b. p. Florin 
Rananov (Motorul) 

Cat. 57 kg: Ciprian Gavrllă 
{UM Tllllişoara) b. p. AliHa Maior 
(Zalau) 
· Cat. 83,5 kg: Ionel Dărău 

{Motorul) b. p. Dan Nichici (UM 
Timişoara) . 

Cat. 63,5 kg: Clprian Suau 
(MotoruQ b. p. Marus Zah (Zalau) 

• Juniori 
Cat.67 kg: Slâbu Răzvan (U. 

M. Timişoara) b. p. Gringo 
Mandache {Zalau) 

• Senior! • meci demon-

La cade~, cel mai spectacu-
195 meci a fost lnlra doi arădeni la 
cat. 54 kg, u~de Eugen Barta 
(MOtorul .Silva Lazăr") 1-a învins 
greu pe Andrei Bun {Box Club 
Arad). Super-confruntare de 
juniori la 67 kg, lnlra doi multipli 
medallaţi naţional, care s-ar n 
putut incheia tn favoarea 
oricăruia. A fost preferat timişo
rea~ Răzvan Slabu In delrWnen
tul lui Gringo Mandache (CSM 
Zalău). La pokJI opus, doi cadeţi 
lncepători (cat. 63,5 kg). ne-au 
făcut sA zămblm, dar timpul şi 

Bujor • delegat general; Ana looel 
• cronometror; Petru Cioca, 
Cornel Boia ~i Andrei Coman • 
arbitri; Ştefan Sentlci • medic; 
Gheorghe~- aainic. 

(Aslra) b. p. Florin Slamil(:.J. M. -Tmişoara) · 
Cat. 54 kg: Lucian Oprea 

(UM Timişoara) b. p. Ciprlan 
Brădean (Aslra) 

Cat 81 kg: Aom Delamarian 
{Motorul) b. ab. IV; Florin 
Badynka (Molorul) 

Cu men~unea că loc da mal 
~ ar fi fost, vA prezentăm ... 

• Cade~ 
· . Cat. 48 kg: Voctor Molsean 

S·au decernat cupe şi 
d~ particip&r'l\ilor şi 81'11reno
rilor. 

Desigur, organizarea 
discoteca VIVA a fost, una atia, un fapt 
pozitiv. Ca dovadă, sala s-a doved~ neîncăpă
_" pentru cei ce vroiau să-i vadă pe viu pe 
cei doi pugilişti pregătiţi de aollreo 101 i DloMe 

• Szekaly şi Florian Bama, este vorba de Flori1 
Delamarian şi Ionel Dărău_ Deşi ideea orga
nizării acestei manilestllri spo<tive a apărut III 
urmă cu o lună, deci timp sufi6ent ca toiul sA 
meargă şnur. au apăru~ pe lângă mănuşi albe 

. ~ o serie de, sA le spunem aşa. mănuşi negre. 
e Să subliniem faplul că în deschiderea galei 
a fost intonat Imnul României •• Deşteaplă-te, 
romane!·, ascultat cu respect de toţi cei 
prezen~ in sala. • Printre spectatori s-a aflat 
cum era ~firesc şi dl. Vasile Lazăr, oei care a 
fAcut din Molorul .Silva Lazăr" un club de box 
privat. e Printre cei veniţi sA asiste la gala 
l-am remarcat pe halteroffiul Adi Matea~. 

recent dasatla C.M. de la Atena pe un ono
rani loc V la smuls. Alături de el s-a aflat 
antrenorul emerit Gheorghe Biriş, p<eşedio
tele C.S. Astra. • De remarcat ardoarea cu 
care s-a luptat în ring, tinerii boxeri bineJne.. 
rilănd aplauzele publicului. e Pre~edintele 
clubului organizator, dl. Victor Miha~. a vrut 
mult, dar In fl)aleria de manageriat sportiv 
mai. are de învăţat. e Tn primul rand vesti
menlaţia lrabuia sA fie la nivelul funcţiei. adică 
la coslum ~ cravală. e Apoi, a omis sA ame
najeze o masă a presei, ziariştii fiind inghe
suiţi printre spectatori şi !liră sA ~ sa pună la 
dispoziţie fişele de concurs. sA ştie şi ei cine 
cu cine boxează. eln oe priveşte invKa~1. in 
a(ară de cluburile arădene - Motorul .Silva 
Lazăr", C.S. Astra şi Box Club • au fost 

· · doar din T~ra Zalău. 
· s-a vrut o 1 care 

·-

meciurile de seniori sA predomina, pănA " 
urmă am asistat la meciuri de copti, cadeV şi 
juniori. Singurul boxer senior a fost finalistul 
.Centurii de Aur· din acest an, Florin 
Delamarian, care din lipsă de adversar a tre
buit să incrucişeze mănuşile cu coieQul său 
de club, juniorul Florin Badynka. A încrucişa e 
un fel de a spune, pentru că Delamarian şt-a 
menajat colegul pA(ll! ce antrenorul Szekely a 
aruncat prosopul. Oricum, nu cei doi sportivi 
sunt vlnova~ că dl. Mihai nu a găsit în !oală 
1ara un adversar pe masura lui Delamarian. 
Poate aM dală ... 

~·- ~ -~,,~«?" 
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CIASAMENI' 
1. Steaua 8 7 o 1 85-22 14 
2. Dinamo 8 5 2 1 71-35 12 
3. Rapid e 4 1 1 50-25 9 
4. Cri~ul '1 6 3 1 2 65-24 7 
5. CS Cluj ;,- - 6 2 1 3 41-46 5 
6. Astra - ' 8 2 1· 5 44-68· 5 
7. Sportul 10 o o 10 27·163 o 

In NO!Vegia şi Danemanca au luat ~!Arşi!, ieri, meciurile din 
cadrul grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin. 
România - in particla de sâmbătă - a reuşit să producă o sur
priză plăcută, învingând .nationala" Austriei, cu 30-27. In 
celelalte jocuri s-au înregistrat 'următoarele rezultate: Ucraina-
Coasta de Fildeş 29-20, Franţa-Cuba 34·21. · 

Aseară, cu ucrainencele, după o primă repriza foarte 
slabă a elevelor antranate de Bogdan Macovei, Steluţa Lazăr 
et comp. au revenit, insă, într-un final de meci nerecomandat 
cardiacilor, Ucraina a Invins RomAnia, cu 27-26. Celelalte 
rezultate au fost: Cub&-Coasta de FiTdeş 17-32 şi Franţa
Austria 19-22. 

CIA."iAMIWnJL 
1. Austria _ , '·' 5 4 O 1 . 144-125 8 
2. Franţa .- ·'~"" 5 4 O . 1 124-98 8 
3. Ucraina 5 3 O 2 138·109 6 
4. România 5 3 Q 2 146-110 6 
5.CoastadeFIIdef 5 1 O 4 110-142· 2 
6. Cuba 5 O O 5' 103-181 O 

In urma locului din clasament, reprezentativa RomAniei S· 

a calificat in optimile de finalA ale C.M. de handbal şi va juca 
marţi, Impotriva selecţionatei Olandei. 

LEOSFfmA 
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MEMORIALUL BLIDAR CONTINUA S lSEJ RESPECTE 
Pe durata intregii zile de 

sAmbătă, la sala CSS Gloria a 
fost organizată o noua ediţie, a 
6-a, a .Memorialului Teodor 
Blidar· la lupte greco-romane. 
Numele lui Teodor Blidar 
aproape că nu mai necesită nici 
o prezentare. Maestrul ~ fost un 
mare antrenor 'i sportiv, dar 
inainte de toate un mare om, 
devotat muncii pe care a de
pus-o cu pasiune. A pregătit 
numerosi luptători de perfor
manta, intre care a excelat, 
desigur, Roman Codreanu, le
gendă vie a luptelor aradene şi 
româneşti. 

Oebutănd•la orele 9,00, 
competiţia s-a desfă~rat pe ca
tegorii de vârstă Ouniori, cadeţi, 
oopiQ şi greutate. Pana la urma, 
invitatia lansată către partlcipanti 
a fost onorată de 9 duburi, ~pte 
din tara si două din strninătate, 
cărora s~au alăturat grupările 
aradene CSŞ Gloria ~i CS Astra. 
Este vorba despre CSŞ CFR 
Braşov, CSŞ Lugoj, CS Petrolu'l 
Ploieşti-5finx Buşteni, CS _Satu 
Mare. CSŞ 1 Timişoara, CSŞ 11 
Baia Mare, · CS Metrorex 

·· 11 MEDALII 
ARABE NE 

. 
Bucure,ti, Bocsa (Ungaria) şi 
RK Tisa Becej (Iugoslavia). 
Plutonul a cuprins 95 de sportivi, 
arbitrajele fiind asigurate de un 
corp de arbitrii de valoare: Vasile 
Gui - arbitru international de ca
tegorie excepţională. Ion 

• arbitru International veteran, 
Ion BătrAn - arbitru international 
veteran, Lucian Ju~ca. Ciprian 
Răzăită, lulian Mladin, Aurel 
Din~. Constantin Ciobănaşu, 
Andrei Corodan - arbitri nation
ali, Kalman Flaschner (UOQâna) 

cat cu succes tn -reuşita 
Memorialului, impreuna cu 
directorul acestei institutii, 
Marcel Sărbu. De asemenea, au 
fost prezen~ la manifestare Dinu 
Blidar. fiul regretatului antrenor, 
Pavel Sârbu, consilier judeţean, 
care a participat şi la festivitatea 
de decernare a premiilor, şi 
.FranciscSchmitt, inspector I.Ş.J . 

arbitru · 
i nternatio
nal cate
gorie ex
cepţională. 
Ei au fost 
conduşi de 
reprezen
tantul F.R. 
Lupte, Vasi
le Toth, pre
sedintele 
Comisiei 
Centrale de 
Arbitraj. Un 
rol deosebit 
ir. organi
zarea Tntre
cerii 1-a avut 

Concursul s-a disputat pe 
două saltele, finalizăndu-se in 
jurul orelor 20,00. Cazarea par
ticipanţilor a fost asigurată de 
scolile UCECOM si Textil {dele
gaţiile din ţară) ~\ CSŞ Gloria 
(delega~i străine), iar masa de 
C!Jntina Liceului Agricol. 
Premiile au constat Tn cupe, 
diplome, medalii, produse elec
tronice şi cosmetice. 

!!==~~--~=~ S piri do n Stanciu , 

Concluzio_nand, se poate 
spune că este admirabil faptul 
că Tn ciuda vremurilor de 
restrişte pe care le 
Memorialul Teodor Blidar 
respectă tradiţia şi face o bună 
propaganda luptelor de pe 
aceste meleaguri. 

Crăoun • arbitru internaţional de 1 antrenor emerit la CSŞ Gloria, 
categoria 1, Octavian Chilinţan - sub mâinile cAruia au trecut 
arbitru internaţional, Ion lonesw mulţi campioni şi care s-a impli-

ROMAN CODREANU: ., Teodor Blidar a fost 
antreoorul care m-a descoperit,· fiindu-mi in acelaşi 
timp părinte. Păstrez amintiri dintre cele mai plă
cute legate de acea perioada. Se interesa de noi, 
ne indruma Tn viată, ne urmarea cum invatAm la 
şcoala ... Din .t>acate, odata cu schimbările de re
gulament, luptele şi-au pierdut din interes şi speo
taculozitate, lumea indepărtandu-se de acest sport. . 
Oăun~ltoare a fost şi eliminarea categoriei super
grea din competiţii. Era, cum s-ar spune, o 
i~rădire a oamenilor grei ... Chiar dacă mijloacele 
materiale limitate nu au permis o anvergură mai 
mare acestei întrecen, consider .. că Memorialul este 
organizat frumos, atingAndu-şi scopul. Meritele ii 
apartin d-lui Stanciu. Fiind bolnav nu mai antrenez. 
însă 'n voi da la lupte pe fiul meu Răzvan, la grupa 
dansului". 

SPIRIDON STA'NCIU: Jn ciudâ greutăţilor 
financiare pe care ~ traversam, ne vom strădui să 

dăm Aradului campioni şi pe viitor .. Nu trebuie uitat 
faptul ca CSŞ Gl9ria a fost intotdeauna un furnizor 
de luptători de mare performanţă, laurea~ la tumee 
int~aţionale şi autohtone. ln ceea ce n priveşte pe 
Teodor Blidar, n port o admira~e sincera.· A fost o 
persoana extraordinara, punctuala, care işi 
indeplinea sarcinHe cu abnega~e: Era, dacă vreţi, 
un exemplu." 

VASILE TOTH: .Este. îmbucurătoare prezenţa 
unui numar ridicat de echipe romaneşti. Turneul 
are o aderentă·tot mai mare. iar valoarea disputelor 
este apreciabilă. AJ.J fost văzu~ mulţi băie~ tineri, de 
perspectivă, viitori .componen~ ai loturilor naţiona~. 
Tn conjunctura actuală organizarea poate fi numită 
bună. Din nefericire. deocamdată, România are un 
singur sportiv calificat la Olimpiadă, Constantin 
Boraso.J. Ceilal~ vor fi sili~ să treadl prin .fumaiul 
incins· al turneelor de 'talificare, unde concurenţa 
este deosebită.· 

SPONSORII 

n Adrian nu a putut 

La reusita Memorialului Blidar au 
contribuit o serie de sponsori şi per
soane fizice, cum ar fi Oinu Blidar, 
Arbema. Arfish , Arvinex, Nicu Juc, 
Grozescu Teme, Bogdan şi Şofrag 
Sorin. ln acelaşi timp. CS. Astra - secţia 
de lupte doreşte sa aduca mulţumiri 
societătilor comerciale Salubritate si 
Silvania 'lmpe)( (patron Octavian Iepure), 
pentru ajutorul constând in echipament 
sPortiv si alte premii, ajutor de care s--au 
buct.irat' sportivii Sorin Sas, Daniel lluţă, 
George Hulan şi Florin Popa, antrenaţi 
de Iosif Păcurar şi Grigore Potoreţ. 

participa la Memorial. El urmeaza să fie operat de menisc Tn 
viitorul apropiat. ln pauza dintre reuniuni, într-un cadru festiv 
stropit cu şampanie, sportivului i-a ·fost inmănată cheia 
locuinţei primite in centrul oraşului. Emo~onat. Adi Ozsda 
ne-a declarat următoarele: .Am fost plăcut surprins de gest 
Ţin să îl mu~umesc d-lui prot Stanciu, căruia ii datorez 
locuinţa. Va sta pe tu~ pana Tn tuna ianuarie, când ma YOi 

1
Tntoarce la Poiana B~. la pregâtirile lotului naţional. Va 
trece de la juniorat la seniorat, Tn anul 2000. ln funcţie de 
categoria la care YOi evolua (63 sau 69 'kg) ~ încerca să 
prind un loc la Jocur11e O~mpice. dupa tumeele de calificare 
ori sa concurez ta Campionatele Europene. Fiind student la 
Facultatea de Educaţie Fizică ~ Sport a Universită~i de Vest 
.vasile Goldiş", n datorez mulţumiri. totodata, d-lui decan 
Marconi pentru sprijnul acx:>rdat. • 

ADEVĂRUL - Paglna9 

TREI JUCATORI DE lA UTA 
AU RAMAS ÎN ITALIA 

Oupl impresia frumoasă lAsatA de juniorii UTA-el, în tumeul din 
Italia, procuratorll au pus deja ochii pe tinerii fotball•tl aridenl. 
Astfel ci, Imediat după egalul cu Venezla (1-1), Mlrglnean, Huţ<m '' 
Fritea au fost solicitaţi de acest club. Cu acordul celor doul plrţl -
romAne '' l~llene - cel trei jucatori au rAmas la Venezla, pentru 
probe de joc - la echipa de tineret - pe o pertoadl de o saptAmAnl. 

Conform acelala'l surse - Marin Lupa' - am aflat că UTA 
lntanţloneaza sl duel mal mut~ fotball'tl Tn aceastJ laml, cu atJt 
mal mult cu cAt s-ar putea sl-1 piarda pe Claudiu Drtgan • ctlrtat - pe 
tangl Olnamo, de Steaua " Rapid. Vom revent. LEO SFÂRA 

DIVIZIA A ,,URSUS'~-
Rezultatele etapei a XX-a: 
Ceahlaul-Rapid 0-3; .u· Craiova-Farul Constanţa 3·0; Gloria 

Bistriţa- Extenslv 1-0; F. C. Argeş-Rocar 3-1; Olnamo-CSM R~ 2·1; 
Astra-F. C. Oneşti 5-0; Steaua-F. C .. BrafOV 2-2; FCM Bactu-FC 
National 1-1; Otelui-Petrolul 3-2. 
Eta.pa viitoare, a XXI-a, se disputa Tn primAvara anului viitor. Tn M:eet 
an, pe 13 decembrie, mai are loc restanţa F. C. Argeş-Steaua. 

REAl· UMiliT PE "BERNABEU"I 
........ - 11111 ...... 
Hamburg-Eintracht frankfurt 

1-0; MSV Dulsburg-Hansa 
Rostock 2-2; Hertha Bertin-SSV 
Ulm 3-0; Sch41ke 04-Freiburg 2-2; 
VFB Stuttgarl·1860 Munchen 1-3; 
Bayer Leverku~n-Werder Bre
men 3-2; Bayern Mi.inchen
Borussia Dortmund 1-1; Unter
haching-Arminia Bielefeld 2-0 ; 
F.C. Kaiserstautern·Wolfsburg 
2-2. • 

ln clas.ament: 1. Bayern 
Munchen 27 p. 2. Leveritusen 27 
p. 3. Hamburg 26 p. 
·anu111- etapa • u-a ; 

. Sunderland·Chelsea Londra 
4-1 ; As ton Vitla-Newcastle 0-1; 
Bradford-Middesbrough 1-1; 

. Wtmbledon-Watford 5-0; Leices
·ter-Arsenal 0-3; Manchester 
Unlted-Eveiton 5-1; SoUthamp
ton-Coventry 0-0; Liverpooi
Sheffield Wed 4-1; Oerby County· 
Leeds Utd ~ 1. 

Pe primele trei Jocuri: 1. 
Leeds Utd - 38 p. 2. ManchesW-
36 p. 3: Arsenal- 35 p. 
Fnlţi-MI11111 .. 
Nancy-Sedan 0-2; Nantes-Sl 

Etlel'!ne · 0-1; Bordeâux
Monlpalar 2-0; Lyon-T~ 1-3; 

Marsetlle-Lens 2-0; Strasbol.!rg· . 
Bastia 2-0; Auxene-Metz 1-1 ; · 

In clasament 1. MoneOo 38 
p. 2. Lyon 31 p. 3. Paris S. G. 30 
p. 

. blll·llll1111-l 
Juventus--Bologna 2-0; Peru

gla-Lazio 0-2; lnter-Udinese 3o0; 
Bari-Piacenza 3-2; Parma-Torino 
4-1 ; Roma-Lecce 3-2, Verona
Cagliari :2-0 ; Vene.zilrReggina 
2-0 .~:~~ACM~ 
s-a disputat dupa Tn~hiderea 
editiei . 

'Pe primele locuri: 1-3 Roma, 
L.azlo,. Juventus 25 p., 4. lnter 23 
p. !f! 5. Pilrma 21 p. 

s•aala-••••14-1 
Alhletic Bîi~Real Sociedad 

1-1; · Barcelona·Oviedo 3-2; 
Valltncia-Sevlla 2-0; Real MadricJ. 
Zaragoza 1-5; Betis Sevilla· 
Espanyol Barcelona 2-5 ; Alaves
Mallorca 2-2: Mataga-Atletico 
Madrid 2-3; Oepol1ivo La Connt
Rayo Vallecano 3-2; Velladolid
Racing Santander 1-0. · 

ln cl .. ament: 1. Deportlvo 
La Coruna 30 p. 2. Cela Vlgo ZI 
p. 3. Zaragoza 25 p. c. ... 

MURDARIA SI CER$ETORII SUFOCI IMAGINEA ATENEI 
Incheiem astăzi povestea ,.mondla/elor'' de ha/tere cu un u#Um episod de intAmplări 

fi constatări de pe marginea celor opt zile petrecute in capitala Greciei. După cum veţi 
putea vedea din rjndurile, de mai jos, Atena ne-a făcut să trecem rapid in ipostaze 
diferite, de la sublim la ridicol ... 

e Eugen Costea, la 6? kg, nu a prins o zi 
prea bunA, iar noi, imediat dupA concurs, am 
preferat o .inspec~e· la stadionul Karaiskakis. 
aflat Tn imediata vecinătate a Sălii Pacii si a 
Prieteniei. Ce am remarcat: gazon ~londonez", · 
noctumă .. a giomo·, vestiare ultramodeme, bi· 
bune cu locuri doar p,e scal,me. • 'Miercuri 
dimineaţă ne-am confruntat pentru prima oară cu 
o realitate surprinzătoare pentru mulţi . Ne-am 
decis sa vizitam centrul Atenei şi bazarul din 1 

apropierea impunătorului Acropole. Ne frecam la 
ochi şi parcă visam . La fiecare in,terse<;ţie, 
ce~tori, spăiători de parbrize şi mizerie dU nu-~ 
po~ imagina. Cum este O$re posibil ca un centru 
civic alât de căutat de turişti să arate in aşa sl.af:e 
jalnică? e OI. laan Pandele de la M . T. S. 
glumea: .,Pii, Bucureftlul e curat pe lângă 
Atena, mal ales in centru ••• ". Pe la periferia 

Atenei nu am avut drum. dar imaginea centrului 
ne-a fost de-ajuns. Incredibil, dar totusi adevărat. 
eln bazar te trez~ti tras de mA~ şi'dus Tn ma
gazin pentru a fi convins că "alei e marfa cea 
mal Ieftină •i bună." Totul se negociază, nimic 
nu are preţ ftx. Şi aici treb.uie sa fi atent la 
buzunare, semn cA e'ti to1uşi in Balcani. • 
Sta~ile de tramvai-metrou arată jalnic, cu pere~ 
plini de igrasie şi mizene multă. In schimb, toată 
lumea are telefon mobil ... e Ne oprim. la 
intoarcerea spre sală, în fa~ unui ch~ de ziare 
şi reviste. Surpriză, ziare romaneşti spre vânzare. 
Gasim doar .Pro Sport" şi .Naţional", .Gazeta 
Sporturilor". s-a terminat. Era ora 13,00 şi ne 
aflam la Atena. la 1200 km de Bucureşti. e Dup4 
ce ne-am satisfăcut setea de informaţii din sportul 
românesc, le-am ~nut pumnii .strânşi lui Oodiţă şi 
Szasz, la 69 kg. Oodiţă <J .smuls" 1.52,5 kg, dar cu 

. '-' ' . :.·"" . ~ ··.:: 1 

acelaşi rezultat un sportiv 9flM: i-a suflat medalia 
de broi"'Z, pentru ci a slăbit inaintea grupei A, 
exact cât avea nevoie pentru a fi mai uşor la cAn
tar, Tn cazul unui rezultat egal. Acesta este avan
tajul intrării în concurs în Grupa A, ştii cam cât 
ridici şi ştii exact cât trebuie să slăbe~ pentru a ' 
peste adversar. e A fost apoi rândut lui RAzvan 
Ilie (cat. n kg), car•nw dus de la extaz la ago
nie. Dupa un .smuls" d~ aur, el a fost forţat de 
antrenorul Nicu Vlad la ..aruncar si a ratat de trei 
ori la 200 kg, pjerzAnd medalii şi pUncte preţioase 
pentru România. e Vineri dimineaţa a intrat in 
concurs şi singura reprezentantă la feminin. 
Mihaela Geambaşu (cat. 75 kg), deşi ea a fost 
foarte aproape de non-combat, cu doua zile 
inainte avand 40" temperatura şi amigdalele infta.. 
mate. Acest lucru s-a simtit la .bară", Mihaela 
ridicând mult sub P9sib~ită~le ei. e D~amiaza 
am vizitat vechea cetate Acropole, acolo de unde 
ai o imagine superbă a Atenei. Indiferent de 
vreme, anotimp sau oră, pe drumul spre Acropole 
e un .du-te - vina" necontenit Cine ajunge. în ca
pitala Greciei şi nu urcă la Acro~ înseamnă că 

a veniţ degeaba ... • Ultimele doul zile au trecut 
foarte repede, Tntre doua banchete; cel pentru 
Nauru 2001 si cel de final: Atena 1999, am mai 
avut ceva emOţii pentru arădeanul Adrian Mateaş. 
D~i accidental, Adi a strans din dinţi şi a fost 
foarte aproape de o medalie la smuls, dar, per 
total, pVTldele obţinute de el au clasat România 

·înaintea Germaniei, ceea ce inseamnA că, la 
J. O . .de la Sydney vom avea şase hatterofifi sub 
.tricolor" e Ca o aJriozitate, 84 de natiurn eu avut 
sportivi ·la c. M. de haltere din ~tena. numar 
record ce se oo.:eşte a fi depăşit peste doi ani· Tn 
Nauru. e Cete mai multe recorduri mondiale le-a 
bătut pănă acum Naim Sutyemanoglu (Bulgaria) -
12, la trei categorii de greutate. fiind urmat de lut
eul Halil Mutlu - 10 (tiei ~te la Atena). • Din 
.marea· de oameni prezentă in capitala Greciei, 
doar 22 au fost cândva campiOni olimpici. Printre 
acestia si cei doi tehnicieni ai .României, Nicu 
Vlad si Petre Becheru. • Aceasta a fost pgvestea 
,.rnondialelor'" de halteru La revedere, Aaena ·gg, 

te aş te~ ~uru 2001! DflftiEl StRIDOit 

-' ........ ·.· \t.F··· ..... . .; . ·~ . .;_ ..... 
:-; .. , ....... . · ... ' ~~ -.. · ..., .... ". . ·.l _._ .. - ·· ·~-.. 
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vinde prin depozite le:· 

• depozit nr. 1 telefon ·la cele mal mici preţuri 
280415 • zahăr AMBALAT+ vrac 
• dep. Flora tel. 287948 • orez, AMBALAT+ vrac · 
• dep. Romană tai. 281778 • zahăr plic 
• dep. Stadion • P-ţa UTA 
(IAngă Intrare eervice-auto • ulei • băuturi 'fÎ alta pro-
UTA~ dusa alimentare la cele mai 
• dep. Jackson, stand 57 miel preţuri 

Pentru engiOBiftl relaţii/a telefon 281312; 281970 
(4808620) 

in data de 21.12.1999, ora 14,00, 
la sediul său din Cintei, nr. 70, 
cu următoarea ORDINE DE ZI: 

1 .. Prezentarea de către conailiul da aminlatraţla 
atatutului societăţii · 

2. Prezentarea raportului conaillulul da administraţia 
al societăţii · 
_ 3. Prezentarea ela cAtre consiliul da administraţia a 
situaţiei patrimoniului '1 modulul da inatrălnara a 
mijloacelor fixe . . . 

4. Prezentarea raportului comisiei de cenzori · ·. 
5. Discuţii pe marginea materialelor prezentate 
6. Măsuri luate in urma prezentării rapoartelor 
7. Confirmarea componenţei consiliului da adrnlni,s-11 

traţ!a '' alegerea altor membri in locul celor revocaţi · 
In cazul in care nu se intrune,te cvorumul necesa[ se 

raprogramează pentru data da 22.12.1999, orala 14;00, in 
aceJa•i loc. · 

Cenzor GROZAV MARIA 
> (4808815) 

a. o· 
ti 
z 
o, 
Zi ... u... , 
~t 
11 

De sărbători puteţi câştiga un 
RADIOCASETOFON SONY 

1 

Taloanala se depun la magazinul MONDO; din Arad, 
Bd. Revoluţiei nr. 70, pAnă la 22 decembrie 1999. 

NU SE PRIMESC TALOANE PRIN POŞTĂ! 
, D.ATA EXTRAGERII PREMIULUI .. 

în 23 decembrie 1999, ora 10,00: 

O~TUn·.--. 
• '"4~-.rif'- "7250 lori'/30 .-unde 
INTE~ZIS f\AINC)AILC>R 

·-

PUBUCJTATE 

Conec#eazii-te ucun.! 
orertli .. a~abllli piOnii 1:- 3:1 • .. m-u. • 999.: 

SIE1'114:ENS C'I:G~ 49$-"" 
ER.-ICSS~ A•,o•-8s• . 59$"" 

> > 

NOKIA 60158. 239$"" 
Conec:•are GRA TLJIT Ă ••• 

+ 3 LUNI•••• 
ABONAI\.'IENT GRATUIT 

NOI DĂM TONUL COMUNICATIILOR!" 

lnfoton România ,~."i~!.~.:;) 
Luclen Blaga 2-4 ~ ... C'Oiti ... .K 
t.I.:0571281800 
:l!'-ol··-.. ~-- ............. ~-..._.._ ...... l'Y ... c;-....-a-- ....... -----~- ~, ...... ..__..._ 

.•· 
Luni, 6 decembrie 1999 

rilflf IJ!tJ!IIItJ11 
OMRON 

VANZARE, INSTALARE, SERVICE 

INmGO COMPUlt~ 
atr. Lucian Blege nr.2 
tel/fax: 1 836 
e-mail: 

DORITI O TÂMPLIRIE · ~~,
MODERNA PENTRU CASA DVS.;J 

Al CAZ 
COMPANY 

CEL MAl IEFTIN TAXI 

e Transport persoane e 
Transport·marfă 

-+ Preferaţi ca această tâmplărie PVC cu ·. 

sticlă termopan să fie de calitate şi din import? 

·e Remorcărl 
TARIF: 1890 lei/km 

.Angajăm 

TAXIMETRISTI 

. ·Apela la: 
• cu ma,ină proprie cu ifl 

fără carte de muncă, In· 
avantajoase. 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

USI; FERESTRE CU 
' > • • 

STICLĂ TERMOPAN! 

. . 

bine 
ca lac· 

... 

.... 

~""~"":;,;~;_~~:,; .. 
• ' ;o -~~~ • 

·. r 

. ~- . 

din Lipova, str. Radna 131, . 
1 

~ 
··"'R~ 2()00"> 
MENIU: 600.000 lei/persoană 
MENIU: 500.000 lei/perso<mă 

INFORMAŢII TEL. 094/577912 
•!Ag. Upova) 

DAMEoELUX. 

~ 

... 
'-.· 

.... , ~;: 
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S.C.INSTAlSAN 
CONSTRUCTION COMPANY 

. ARAD, ŞTR. PĂSUNII {spre Piata Soarelui) nr.. 13, 
. MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL. PFL. PLACAJ 

toate grasimile 
• SOBE TERA COTĂ 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

-ASFALTAT 
• ŢIGLE • COAME 

INSTALAŢII· 

SANITARE: 
• GRESIE •· 
FAIANŢĂ• 

PROGRAM zilnic: 8,00 ~ 16,00 
sâmbătă: 8,00 ~ 13,00 

· .· OBIECTE SANITARE · . . 
• - J 

,... PRETURI PROMOTIONALE , . , 
· ~ Adaos comercial minim 

···ALTE INFORMATII , 
·_.LA. TELEFONUL· 259088~ 

VA MAl OFERIM 
• înmatricularea autoturismelor 

cumpărate _ , 
• mol)tăm profesional sisteme de alarină 
• echipăm autoturisme cu radioc~setofoane PIONEER şi 
BLAUPUNKT ._, (659243) 

2000 

· . AMER.IC:AN BLEÎ'IQ •. . : 

"''"· ···~· ~~.~~;; ~''.-~ist;.;' J utun1~ dăU~~ gt~ Să~;~~~,.· 

Dir. ~~· CEE n~. 8t/622: .Tutunul.dăune~~ă grav sănătăfH• , · . 
' . -~ 

~ ''t . . .. 
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Pe perioada 
Sâ!OOtorilor de iarna 

AICI·· .. ~ 
Roate fi Firm~ · . 1 

! Dumneavoastra i . 

PUBUCITATE , -
. --

· luni, 6 decembrie 1999 

... 1 
Pe perioada l 

Sarbătortlor de iarna l .. 
AICI. 1 

. ·. ·f 
Poate fi Firma ., 

·Dumneavoastra 

. :sponsor Oficiali. 
L:~ ...... --.-· ----.. ··--··'--' . Sponsor Ofigigll 
---f>e-periociaa-~1- · -__ Pe_p_eriooaa -~ 

Sârt:X:Itorilor de iarnă 1 . Sarbătortlor de iarnă f 
·AICI· .[ . AICl 1· 

· Roate . fi Firma· ~ " · Roate fi . Fîrrna _ .j 

: s;~;;;vOfi~iait· .· ·SERBÂRlLE.lERDll .·. s;~~Ofida1! 
••"---~"•••·-~-"•••·--"''"'''~'~"'""'-·•--"'~''' __ j ~- -~ .~ ••~•--•--••••muoomooo_,.,,,.,,,_" __ ,, ''''''" •-----•••-..) 

~.-_ . . -

:---:-Pe perioada! · · ·· ··. Firma SIESTA S.R.L~ are plăcerea sâ vă ofere, al ocazia Sărbătorilor de Crăciun, . -Pe pertoodă-~l 

· .. ·' 

Sârbatorilor de ia ma j.Pfecum si a R~elionu~ui 2000, un contract de publicitat~ av~nd 7a intentie participar~a Sorbătortlor de iarna 
1

. \ AICI ... 1 ~u~~awastrala~sttnereas~ectacolelorcelevomorgamzampenoada24-314ecembrie, .. ,. AICI 1 . 
· • · 1 muzcmtastranduluJNeptundmArad. . · · ·· · 

Roate fl Firma t . Ca urmare a succesului înregistrat de firma noastra în organîzarea festivalului Roate fi Firma .. 
Dumneavoastra l "Eclipsa 99" d~s.fâsur~~ -~ 'strar:_dul f.!eptun, precum si a dificultâtilor întâmp~nat~ din . Dumneavoastra . 

Sponsor Ofl'c'lall cauza traficu~UI, derar:_Janl ordtnll publice, etc.,~ ales ca loc ~e de_sf!isurare ~ man_ifest~lor Sponsor Ofl'cl'al' 
.......,_'--~-----'--_j platoul de Ia tntrarea tn Strandul NEPTUN, avtnd astfel posibilitatea creen unet amb1ante. ~ 

.. ··.Pe penoada · .. imens, iluminatul specific(pentru care aducem multumiri Primari~ si S.C Gospodâri:e Pe penoada 1 

- .. ' 

·~·~-· __ ...:_ _______ -;;_ .. ·--,-.". .. Î·. specifice sârbâtorilor de. ia.rnd. Pe lângă am. enajarea wcului prin amplasarea unui brad . . _"___ -~---·------..........,...,' 

S6rbătorilor de iarna Comunală S.A.) amplasarea de carusele, ~unji jumping, mini carturi, patinoar, aducerea . SOrbatortlor de !arncr :1 
~ • • • 

1 
, Al CI , , unor p_onei, etc, fo.c~ită~ firmelor interesate comercializarea de P,oduse cu_~inare, pâut~~ ' . AICI . l · 

.. : · noate· f' F' · · 1 alcooltcennealcooltceS!alteprodusedelargmterespentrunumero,suspectaton. , ·.:. ··, n t f' F' . . j 
. . l r• 1 1rma ' A • d , . .z • . l . . d . d d - b- . - rOO e 1 1rrna . ··. · . ·· r•· · . . · · . _ · : ·1 . '- . van tn 'ileuere Importanta even1mentu m n . onn ca e aceste sar aton sa se . , ·~· · ;;. •.. ;1 

. · .·· .· · · l Dumneavoastra i bucure cât mai. mulliarâdeni intentionâm aducerea în recital a cât mai multot artisti din Dumneavoastra 1 
.-- ·. ·_.~ŞP:gnşgrQfig_tqj: ;;~~e;;~~~a;~s:f;:f%;i.~~L~~':t ;;~~~az;;;;~c;:~r:~~ t§PO~§C?~.9fi_cigJ{ 

· 'f-~-- ·:·p~--perÎOada~c-'·1 GHEORGHE,NARCISA .SUGJU, CARGO, .· DUMIŢRU FARCAS, VETA ~---+---··:··-Fle-pertOdda-'-~:-:·~ ·'. 
·! SârbQtonforde iarna j BIRIS, · VAMA VECHE, VITA DE VIE, IRI.S, NICU ALJFANTIS, i Sârbatorilor de iarna l . 
·1. ~'·AICI ·· .. lALEXANDRUANDRJES,IOANGHJURYPASCU,HOLOGRAF,3TREISUD . :AICI··,:·!; 

. .. l _ · · J ES,T,. V,fiLAHIA; L.A., NO. COMENT, · ANDRE, STANA ISBASA, PUIU . . . · '1 · 
-~- . Poate. fi Firma · j CODREANU, P,1RAZITII, .LA FAM!UA; B.U.G. MAFIA, CATAj.INA, Roate fi Firma ' ,j '. 

· 'i Dumneavoastra i MARlJUANA,DJdintarasistrainatate,etc. . : · · ·! /Dumneavoastra · 1--

1 Sponsor Of'c ,·a 1' - Credem ca aceS!e spectacole sunt un moment prielnic pentru. orice firmă de a se afirma s on sor Of' c ·a 1! · t __ --·-- .... _ 1 pepiată.,putândtotodatăprinaportulsăusă~uciiuncadpudesujlettuturorarădeniwrsiîn L. p_ ·~---- __________ .. J ___ !_ _ _. 

.' (_ 

. -· ·r 

_'r __ :. .. ., ... ..::. ... ~•----··~:- -··"··-. -· · :..:.,.] mod specimal angajatiwr si :olaboratorikir;tonstienti fiind că.,fiir_â aportul dumneavoastră., :_· _· ---·-·--.... ...: ____ : .... - < .. :: •• ~ • ., . ., • 
1 

, Pe penoada i nuarfifostposlbiladucerea,mrectta4anumewrprezentepescena. . . · · ... • / Pe perioada !.,. 
.. j S?rbătorilor' de iamâ j · Invitatia noastră de a partici~a ~na~ciar la acesrr; spectacole este adresată tuturor, Sarbătortlor de îarna ·1 .·· 
l . . AICI . ··. i firmelor,funct!edeaportulacestoranO!aslgurand: · . . -, 1 ... . -~ ... ········AICI ."' J ' 

· · _Poate fi Firrru:' 1 : :::::~:::::~!;~~!::;~::;:~:~~=:dîncadrukspect~colewr·:,,--, ··~.,Poate fi Firma. ,;l 

S 
Dumneavoas.tra. l. · - prez.enta firei pe afisul' evenimentelor VIi full c~lor), tiraj 2000 buc . Dumneavoostra l 

·l ponsor OfiCial! ~- distribuiremateri~lpub~icirarpropriu _ _.... Sp_g_D_S_QLQfiCiQii ···· 
l--_ . 1 ·-,-------~ . • ~ prezentarea firmet pe sue-ul Internet al manifestam . . . . .. . . · . . . 

. · . T~~~J;:r~di~~6- f: ~ ~:::a:~u; =~:·:s~~;:~:~Z~es!asu~are . - . : . . ·. .·.·> .1 s6rb:!~~:d~~na ··l·., . 
·1

1
. AICI . .1 .. - acordarea dreptu~utde t.nstalaretn;zotta de pu_ttctedevanzaremobtle, 1nclrmv cortun .·. .. ·AICI 1 · ·. 

.. . · . · 1 .. actlum tk samplang •· · , _ · . ~ • _ • . . · · · . i t Roate fi· Firma.· i , - prezentarea firmei în ziaml ADEVJtR UL, timp de 10 zife · . · ·Roate JL Firma 1 _ 

1 · Dumneâvoa~tra .. ; i,""',::. prezentarea firmei îtJ.felicita~rea s~eci,·''l(pliant 1~fu:~.colr::), tira! lSJJOO buc . .~.... -- Dumneavoa~tra .. ! 
· ·. LSponş~x _ Q!ICIQij · · ~ ;~:: :~::~ :;;:;~~::O!::~~:=::~;:;~n;~ ;;f~,=~ ~m ka~ -<-l~QQ~şgr_Q_f~CJ9!i 

_ , 

............. _ ................. ---.-· .. -----;·---~·--; . · :. preze~Jtarea de anunturi si felicitări Si .-ciale de către artistiiittvitati si remunerati .·.... . ~-·-·····-····· --- - . 
. ; Pe penoada ' e~lusiv de firma dumneavoastră > - · · . Pe perioada • 

. :, ·. j SârbC:Itorilor de lamo. ţ :~.alte oferte speciale , . •· _ Z:::f,#.,. "':-c~~ -~"!':,~;.... Sgrbătorilor de iarna t , 1 

·: 

.,_" AlO~ .. -. l ," Y , , •• ·_ • • • .• ;,c ~·~· .. ~· ~ ·~ ,.- · ...•. ·AlO~ ,l 
Roate f1 Firma · J " • • • • • "· • • • · •. • · · • · - ._ .Poate-- f1 F1rma · ~~-1 

. Dumneavoastra ! · In masura posibilitatilor La interesu.lui dumneavoastra,.·· -··.Dumnoovoastr6 :;j 

lş_t?gn~q!___9J!giqL a~t~.pt~~~ a_~~ c~nt~ct~ la :el:: 275~2: sau_ 0~2-709~8,7. LSR~Q~~;>r OJjgjg] ., .:1 
,. ·• . ~ -- ' •' . .. -." -'i 

. . ' . --- ,;:;, :~~:~.:'.~ > ~ < ~ . . ,. . - .J 
... ~- ·» -. ···--- 1 

• 
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. . -~·- . 
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···X X 
.. . . .· · Ale~ cea mai 

bună ofbrtiiJ . · 
,~, · · Horea nr. 8 / , 

IMPOTRIVA DEPUNERII DE 
...... CALCAR . .. 

•-F·'•-.' 3000 . . . 
f.:";/~<''J 

''-'' 

.. - ' . . ' 

~~~~~::i 59 USD" 
f! 

.· · Solicităoferte·pentru închirierea······ ... fLODRAVIN •.· -· · 
f • ' . 
,~ 

. • . 

... _ 

' - ' - . 
· spaţiului din Arad, str. Horea nr.l · . · UN APARAT ELECTRIC,CARE · 

NOKIA 5110 79 USD .. 
· ... . ~ (fost sediu DACIA FELIX) . · 

. ·. EVITĂ DEPUNERILE DE CALCAR SI 
PREVINE F'DRMA!iEA .. 

PIETREI DE APA ·. · ' · . 
Of'erta CONNEX 

>_ ·::t::tţ~t- ·'-_.·-' :; . u 

· . ·~~-:~··;. r;. Ofertele · · ·· · 
., ·;,;·~~ .. SEYOrdEpiiM pini In data dE 

15.12.1999 . 
Informaţii 1~ telefon:~571256.543 ~;~f. 

1''''"''""""'' ·• ··-~ .--. e 

l~EtiP,)~~--1 ili··U 1!· 
CONSTRUCTION 

· ·· - · · · ·. . ?rin · • · . ,::J ·. 

_:'.fNSTALIMPEX4ti•. 

" Arad, str. Pădurii nr. 49, tel.:254457 

···· · VINDE DIN· STOC LA ·PRETURI 
:'"· ... , ·· < '"' ~ .,. DE DEPOZIT! . . -. ·. 

i··=~==; ClUŞI METAt..ICE (UŞI BLINDATE) ClTabU!l zlncatA ClOţel beton . 
ClP.C. ClPiaciQ ClPFL OPAL ClBINALE (U'fl, 1'eno•tre - peste .20 , 

rnodel•) OPodele 91 rambrtun din brad QParGhet • fag · 
· :OCAHLE TERACOTA (mecanice 'fi manuale) acariirnlda 'farnotili. 

.CllJGLĂ • TArrullvenl ClPiăel azt>oclment ClBiturn ClC.rton , 
· aa1'eltat ClCarbl<:i ClEiactrozl ·· '· 

. ···' .. 

VIZI'rÂfiD DEPOZI'rUL NOSTRU VĂ CONSTRUI O CASĂ LA UN 

" '' 
' .. -

. .... • ·!'-

J. 

, ·'·' 

, . "'-

·' 

.. - ' -
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' ' 'l • ~ -

' , ', 

• ţ • ::; 



., 

·. 

>.:. 

'"<' . ..,. 

., 

\ 

'. 

. \ 

., 

''" :;;;~:~~~~.., ·;.·-~::-~~:-- \";,:{)~-;, .. -<··\ ~~-, .. 

' 
.. ' 

Paglna 14.:.. ADEVARUL PUBUCJTAT.E 
. -- : 

Luni, 6 decembrie 1999 

Din 24 noiembrie, 5 % reducere 
·pentru cele mai bine vândute 

·maşini de_spălat • 

cu sediul în Arad, Calea Zimandului nr. 3, 
vinde la licitaţie: 

A. Conform H.G. 450/1999 art. 326. 327. 
următoarele active închise operaţional: 

a}. 26 ha de sere cu Instalaţii de încălzire, identificate in 13 corpuri de 1 ha, 2 cor
puri de 2 ha, 1 corp de 3 ha, 1 corp de 6 ha, in valoare totală de 4.497.738 mii lei, 
vandabile separat. 

Lista detaliată valoric pentru fiecare corp de seră 'ie con suită la· societate. 
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii, la data de 22.12,1999, ora 10,00. ·/ 

TAXA DE PARTICIPARE este 'de 100.000 lei ti se achifă la casieria societăţii pinA 
·-·-.-_, cel târziu in preziua licitaţie!, până la orele 15,00. · · 

FL242 ~- AWG 640 
CONTRAVALOAREA CAIETULUI de prezentare 250.000 lei. . 
'GARANŢIA DE PARTICIPARE este de 5% calculat la preţul fieclrul activ llcitat. · 

. 1 

1' 
B. Vinde la licitaţie conform H.G. 450/1999. art. 24. pc. 41-413 • 

· activul: 
'· 

• 

-·---. 

_ ... ---
1 

De la liderul mondial în electrocasnice, 
sărbători fericite, reduceri binevenit~! 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefoane 0571276127 (interior 134) 
sau 0571276101 ing. Mirela Dabici. 

(4808619) 

Vând casă in Gal,- 35.000 OM. 1'P:h 1 i 1 Hrd~l 

MATRIMONIALE J;jJ 

891111 

• 
tainele 

lublrUI 

~!!i .1 
(balcon, vană), Confectii - cen
tral, 6.550 OM. Telefon '237048. 
(37079) 

Vând garsonieră confort 1, ' 

::~~~-~~::~~~~Ji{.i(~~~;on · 
Vând garsonieră el. iii, zona 

Forluna. Telefon 246993. (37249) , 

.300 OM negodabil. 
Telefon 557315. (36758) 

Vând Jrgent apartament o 
' cameră, parter, confort 1, 

imbunătătiri, telefon, satelit
Telefon 2B9559 sau Secusigiu; 
telefon 104. (36685) 
'Vând urgenl apartament 1 
cameră, amenajat, Grădiste, 
parter. Telefon 243303, 094 282 
509. (37123) 

Vând apartament 1 cameră, 
central, et. 1, 13.0tio OM. -Telefon 
253326. (36870) 

Ocazie! Vând apartament 1 
cameră, central, et. 1, mici 
imbunătătiri, 8.800 OM. Telefon 
270834. (37229) 

Vând apartament 2 camere,
zonă 'Centrală, decomandat, et..• 
1/4, supralată mare, 28.000 OM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(36855) 

Vând· apartament 2 camere, 
Vlaicu, bl. X6, et. 7, hol mare, 
balcon, decomandat, 16.000 
i>M. TelefQn 250966. (36993) . 

Vând urgent apartament seml
decomandat, 2 camere, etaj 11, 
bloc 706. Telefon 262656o.i3676~ 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 1 şi garaj, zona Podgoria. 
Telefon 255768 sau 094/ 
533.635. (36992) . 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, bl. 512, ap. 19. Tele
fon 092268577, 272201' (37109) 

Vând apartament 2 camere, 

Telefon 094.803.094. (37084) 
Vând la Pincota, central, casă 

mare, dependinte, curent trifazic, 
telefon. Informatii telefon 
268713, seara. (3695o) 

Telefon 

Vând casă camere, depen
dinţe, Grădişte şi casă, gospodă
rie mare şi pământ in Somoş·. 
cheş nr. 240. Telefon 260360. 
(37000) . 

Vând casă tot confortul, comu
na Vladimirescu; neQociabil. 
Telefon 255981. (36716) 

Vând apartament 3 camere . Vând casă central, cu etaj, 
.decomandate, etaj 11, zona 300, .. singur In curte. Telefon 280046; 
garaj. Telefon 259188; 094/ 282919. (36764) 
921369. (36659) Vând casă nouă, comuna 

Vând apartament 3 camere, Livada, vizavi Primărie, demisol, 
Micălaca, decomandat, · parter, et. 1 + mansardă. 
îmbunătăţit, 14.700 DM. Telefon lnfonnaţii telefon 094 607 228, 
270834. (36811) 057-412183. (37131) 

Vând aP"rtament In casă, 3 Casă de vânzare, str. v15inului 
camere, bucătărie, hol, şpais, nr. 32, pret informativ 50.000 
anexe, posibilită~ gaz; str. Gelu, OM. TelQ!on' 223690. (37222) 
nr. 16. Telefon 216587. (36811) Vând casă 2 camere + hol, 

Ocazie! Vând urgent aparta- . fUrie. grădină, anexe, 2 familii In 
1'11Bnl 3 camere, decomandat, cf. ·curte, Aradul Nou .. Telefon 092 
1, central, zona gării, preţ 20.000 592 530. (37214) 
OM, negodabil. Telefon 235676, Vând casă 2 camere, hol + 
orele 17-20. ~36515). cămară, grădină 3.000 mp In 

Vând apartament 3 camere, .. tel 
decomandat, imbunătătit, boxă,. Socodor nr. 614· Informa~• e-

. • ton 041-639311 Constanţe sau 
garaj, Alfa, bl. 52, et. 4, ap. 16, Arad 258072. (37235) 
contorizat, interfon. Telefon 

. 257525, 267968. (37047) 
Vând apartament 3 camere, 

garaj, Mioriţa, 21.600 OM. 
Telefon 270872. (36870) 

:,; ! !~ ~l ;li 1 

VÎNZĂRI SPATII -
COMERCIALE 11i11i1 

Vând hală cu toate dotările 
necesare (170 mp) şi casă 
împreună cu alimentara. Telefon 
092.636.497; 263682. (36704) 

lmbunătă~~ >lOOa Mioriţa, nego- Vând apartament ultracen· 
Vând spaţiu cornertial aproxl· 

mativ 300 mp. Telefon 
092.632.241. (37033) ciabii. Telefon 269213. (37205) trai, str. Horia, compus din 4 

Vând apartament central, 2 . camere, 2 băi, 2 holuri, confort 
camere, zona Podgoria, et. 414. sporit. Informaţii zilnic orele 
Telefon 092 372 730. (37220) 10·17. Telefon 255344 sau VĂNZĂBI,ERENURI~ 

Vând apartament 2 camere, 094.797.612. (36710) Vă d 1 000 · t · 
·Aife, lmbunătătit; 11.500 OM.'' Vând apactament 4 camere, n · mp teren •n ravl· 
Telefon 270634.,(36811) Gă -1 1 · 1 T 1 Ion lan, Cladova. Telefon 094 785. 

zona n , con onza . . ee 517. (37105) 
Vând apartament 2 camere, 223552. (36744) · ... : , Vind teren 37.800 mp 1a inter-

Vlaicu, mici îmbunătă~ri, 11.000 Vând apartament str. Cozia, 5 sectia DJ. Drum centură 
·OM. Telefon 270856. (36811) ·birouri, hol, ţerasă, 2 băi, ideal desChidere 454m, w DJ Calea 

Vând apartament 2 camere, sediu f1nnâ. Informatii telefon 6 Vânători deşchidere 63 ·m, cu 
· Podgoria, etaj 4, acoperiş garan- 094506469, 255983' (seara). CF (posibil variante). Telefon 

lat; 18.800 OM negociabil. (37111) 237645, dupA ora 19. (37045) 
Telefon 250966. (36943) Vând teren, in Arad, 750 mp, 

Ocazie! Vând~partar:nent 2 cu proiect şi autoriza~e de ~n~ 
camere, Vlaicu; 10.000 OM.· str"ctie pentru 0 hală de 144 mp 

,Telefon 253326. (36870) . . .• . (6x24') · bi · 1 ·ntă c 6 
Vând urgent apartament '2•· · ·vA~d vlt:Ă nou+l;6 cam~• ' camer!'·~~~~u";~;~~~. 'ga~aj, 

camere. decomandate, imbună-- 3 bă1, 2 ~g~r~je .. 2 inc~pe~t, curent trifazic. Funda\ii şi par
lătit. Piata Spitalului. Telefon.- curte, gradma apa-canal, mea!- .daseli executate la cota .O". 
23'3146, Os4 513 335. (27233) zlre centrală gaz, preţ 120.000 Teleian 251411, 094 3_97 687. 

OM. Telefon 285485. 36832 (31216) · 

VAnd apartament 3 camere, 
confort 1, 214 Vlaicu. Telefon 
253050. 36754 

Vâ_n~ ~să cu grăd1nă, toate Vând teren cu casă fliră con,· 
fac•lltaţ1le, Sân1colaul M1c. · fort, 1.400 mp, in Batania cu 
Telefon 2.~7. (37270) 4.500 OM. lnformâtii Popa 

Vând casa 12 camere (6+6 Adriana, 5741 Ketegyhaza, str. • 
dem1sol), curte, grădină, gara), Doja nr 128 Telefon 
65.000 OM negociabil. T <>lefon 003668:zsoil61 (37258) 
270694 seu 092.532.161. (36670) · 

Vând Dacia 1300, an fabri
catie 19S3, CIV, stare bună, 
1600 OM, negociabil. Telefon 
273504; 092.308.400. (36855)' . 

Vând BMW 3161, an fabricaţie 
noiembrie 1997, toate op~unile, 
Tnmatriculat, preţ negociabil. 
Telefon 094 517 763. (36126) 

Vând motor Fard Sierra 2,3 
Diesel, dezmembrez microbuz .,. 
Ford Trnnz~ model 60. Telefon 
264761. (36778) 
·Vând Ford Escort Combi, 

Diesel, an fabricatie 1991, nein-
. scris, preţ negociabil. lnfonna~i 

telefon 462126, seara, orele 19-
21. (4114771) 

Vând Opel Kadett combi, 
Diesel, llh fabriea~e 1968, preţ 
6.500 OM, negociabil. informa~i 
telefon 462126, seara, orele 19- . 
21. (4114m) • 

Vând Renauit 19 Chemede, 
an 1992, peiSOană fizică, multe 
extrase, 6 Iti 100 km, 8:800 OM, 
negociabil. Telefon 235714. 
(37128) 

Vând BMW 5201, 'an 1988. 
Telefon 094 785 517. (37105) 

Vând autoutilitară vidanjă • 
camion Bucegi,, inmatriculată, 
stare de functionare, pret 6.500 
OM, negodabll. Telefon o94 638 
490. (37111) 

Vând Dacia Nava 1999, 31unl, 
vişiniu metalizat, geamuri 
fumurii, 5.600 OM, negociabil. 
Telefon 057-244520. (36942) 

· Vând autocar Man SR 260, 
53 locuri; Mercedes 609 per

. soane, 18 locuri, an 1991, 
ambele stare perfectă. Telefon 
256318, 094 193 7 46. (37168) 

Vând Renault Rapid, neinma· 
triculat, preţ 4.900 OM, 1992. 
Telefon 512113. (37209) 

OCAZIA SFÂRŞITULUI DE 
MILENIUl Decembrie, tarif 
unic • 195 dolari, numai prin 
,.MISTRAL AUTO". VIză, trans
port, plecărl târg Utrecht, 
garaje specializate, posibilităţi 
repatriere. Sunaţi '' vă 
convingeţll Telefon. 01 
321.06.62_,it'. 97439~ 

Vând Dacia 97,. 4.000 OM 
negociabil. Telefon 238425. 
(36765) . 

Vând ARO 10, an 91,stare 
bună. Telefon 272178. (37167) 

Vând Dada '97, motor Diesel 
(Golf). omologat RAR, CiV + VT 
2000 cotit R1 (radai), vişiniu. 
metalizat, 5.500 OM. Telefon 
258021 (seara) 092 986 705. 
(371)6) • . . .. . 

Vând Ope1 Kadett 1600 D, an ' 
1983, vama plătită. informa,ţii. 
telefon 247317. (37243) · 

Vând Audi 60, alb, 1.700 cmc, 
catalizator, 7.600 OM, negocia
bil, ireproşabil. Telefon 281124. 
(37255) 

Vând TV COLOR en-gros, 
en·detail, gamă diversificatA, 
pieţuri minime; garan~e. Tele
fon 289456; 092239242. (35449) 
' Ocazie! Vând ieftin computer 
Compaq 468 DX2166 (DX4/100), 
6 Mb (16) RAM, HOD 270 (până 

·la 640) SVGA 14 color (15" 
analog sau digital), preţ 115 
dolari (215 OM) şi imprimantă cu 
ace A3 sau A4. Telefon 
092.281.515. (36836) 

Vând cel.mai ieftin, configura~! 
de computere 468166/100 MHz, 
HOD 200-600 Mb, memorie 8-1 
Mb, monitor SVGA, garaiJiie 
luni. Telefon 252983; 092 

Vând TELEVIZOARE 
COLOR bandă largi, 2.000.000 
lei, cu telecomandă nouă '1 o 
măsuţă • CADOU • inclusă In 
preţ; garanţie 6 luni. Telefon 
244904, orele 9-17. (37038) 

VAnd CÂNTARE ELECTR 
NICE fi CASE MARCAT FI 
CALE avizate de Ministerul 
Finanţelor, pentru comerţ ser 
vicii, restaurant, benzinărie. 
Telefon 272727; 0112.264.526. 
37250 

Vând televizoare color, mo
dele noi, de plastic, stereo, tele
text, convenabil, mărci bune. 
TeiQfon 264004. (36737) 

Vând TV coiQr, videorecorder, 
·maşină spAlat automată, cuptor 
microunde, calorifer electric . 

· Telefon 264604. (36793) 
Vând TV color, maşini spălat 

automate 'i combine frigorifice 
(w garan~e) orele 9-17. Telefon 
251392 sau 094 293 568. 
(36843) 1 

Vând TV color, combini! fri. 
gorifică, congelator, maşină de 
spălat automată. 'Telefon 
285010. (36790) J 

Vând TV color, modele cu 
~n deosebit, carcasă plastic, 
garanţie. Telefon 260807. 
(36681) • 

Vând TV Sony, Veste!, PhHipa, 
noi, preţ negociabil. Telefon 
210631. (37181) 

Vând Pentium K6/266 (686) 
'·32 MB SD RAM, 3,2 GB EX 

HOD, CD ROM Panasmiic, 
Yamaha Sound Card. Telefon 

· 245077, 468920 seara. (37193) 
VIndem TV COLOR, stereo, 

150 modele, mari, mici, 'vizibile 
zilnic, Intre orele 1G-20, preţuri 
convenabile. Telefon 280260, 
211213. (37257) 

Vând Pentium 300 MMX 16 
RAM 2,5 GHDD color 14". CD· 
Rom, 690 OM, a~e'configuraţii. 

· Telefon 092.828.320. (37068) 

· · (Continuar-" In pagW.:, 15) .. 

. 

1 

• 

. ? 



.Luni, 6 decembrie 1999 

(Urmare din pagina 14) 
Vând Pentium 11333 MMX 32 

RAM 3,2 HOD sunet, color 14", 
CD·RAM, garanţie, 850 DM, alte 
configuraţii, Teleof}l 092. 
828.320. (37088) 

Vând Pentium 11 400 MHZ 32 
M RAM 5,2 GHDD color 14", 
sunet CD-ROM, garan~e, 1000 
DM: Telefon 092.828,320. 
(37088) 

Vllnd diferite TELECO· 
MENZI pentru televizor 
{165.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. Telefon 
092/368.866. (37160) 

vand combină muzicală 
Daewoo AMI 530, cu teleco
mandă, 1 CD şi 2 boxe, preţ 
negociabiL Telefon 288951. 
(37226) 
Vănd slatie + boxe 5r:/'N, stare 

foarte bună: pret 150 DM, nego
ciabil. Telefon 092983942. 
(37211) 

Vând CD ROM 48X 100 OM, 
15,2 GB HDD 300 DM, garanţie 
şi sistem AMD K6 2. Telefon 
220397. (37252) 
Vănd ieftin calculator 486 

DX2166 8RAM, HDD 210. moni
tor SVGA color, pret 210 DM. 
Telefbn 057·234718·, 092 972 
017. (37269) - ' 

Vând maşină de spălat 
OaeWoo Cu bule de aer. 
Informatii telefon 254423, 094 
577 826: (37266) 

Vând (închmez) garaJ auto
riza!, zona Vlaicu-Făl Frumos. 
Telefon 235784; 092.308.400. 

. (36833) . . 
Vând LEMNE FOC TĂIATE, 

esenţă tare. orice cantitate. 
Telefon 276488. (37262) . 

VAnd en·gros HAINE se• 
cond • hand GERMANIA, 
paste 20 sortimente. Telefon 
269468, 092.239.242. (35449) 

VAnd: COlURI ~ BURLANE 
FUM . .000 lei/buc.; PLASĂ 

zincată 13.420 leUkg, 
dimensiuni; PLASA 

,. ., • .,,. .. 22.000 lelll<g ;1 CUIE 
Jic•ONl!TRUC'nt 9.0po leUkg, str. 

Telefon 289997, 

leilkg. Informatii 462342. 
(4114774) • . 

Vind LEMNE FOC TĂIATE. 
Telefon 21401 o. (37144) 

Vand convenabU ctsterne 
Peco, preţ convenabil. lnforrna\ii 
-094 818 622. (37147) 

Yând talon persoană fizică 
1 ,. ... ,,u Mercedes Cobra. lnfor· 

matii telefon 092534615. (37134) 
· Vând urgent cazan baie cu 

cuptor pe lemne, masă circular 
cu motor." banc de lucru pu~n 
folosite. Informatii telefon 
224181. (36996) • 

Vând ţuică de prune, 00 It. 

=~~~54)' 149, 

• Cumpăr spatiu de ! 
casă), ofer 12.0oo OM. 
092.344.782. (36680) 
Cumpăr apar1ament 3 camere, 

decomandat, etaj 1-11, zona 300 
(Maranata), zona 100, Mioriţa; 
plata integral, exdus intermediari. 
Telefon 257411; 094.568.795. 
(37007) 
Cumpăr ,urgent apartament 2· 

·3 camere. zonă bună. Telefon· 
270872. (36870) 
Cumpăr casă Pârneava. sin

gur !n curte, până In 25.000 DM.' 
Telefon 094 .552 104 sau 
280990. (37288) 

'i'l'IN IJ!fj·d~l 
Cumpar Mercede~. 190, 230, 

anii 85-90, cu număr inmatricu~ 
Iare străin. Telefon 266043, 
(37197) 

IUMPĂRĂII •vEIIIE 

Cumpărăm CEREALE pan-
Iru FURAJ (porumb, soia, orz 
'' griu furajer); plata la rldi· 
care. Telefon 065 ·163885; 065 
• 443693; 094.789.$137. (f, 
0974372) 

Cumpărgrău 1400 lejlkg, can-
tităţi marL lnformaţîi telefon 
462342. (4114773) 

<.;umparam: U_!<L, <.>KAU 
fura)er, ORZOAICA, PORUMB . 
recolta 1999, plata la- ridicare. 
Telefon 0651163885; 
094.789.037. (1. 974377) 
Cumpăr oi turcane. Informatii 

Silntana, telefon 462181. 
(4114777) 

GEilEII ~ IFIRT.I.DJ 
;>hfl cSBVICII /.~.,;:,. 

ECOSIMPEX, Calea Aurel 
Vlaicu nr. 257, llngli Peco, 
angajează: ZIDARI, FA lAN· 
ŢORI pantru construcţii ,1 fi.' 
nlsări interioare. PREZE!olT A· 
REA ZILNIC, ora 15. 

TOLEDO angajead CTC· 
lele, exparlenfă pantru dome
niul textil. Telefon 275375. 
$7135) 

.• M'ART" VLADIMIRESCU 
angajează TINICffiGII, VOPSI
TOR!, MECANICI. Telefon 
216043, 216040. (37108) 

FIRMĂ serioasă STRĂINĂ, 
caută persoane dinamice 
peste 27 ani.. Telefon 
094.866.456. (36622) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează CONFECŢIONERE 
CAUFICATE pentru maşini de 
cusut fi tineri fi tinare necallfl. 
caţl In vederea p regătlril Tn 
meseria de confecţionar; 
decontează abonamentul pen
tru cel din judeţ. Telefon 092 
274 835. 36029 

,.LORE&_DANE" angajează 
PATISERA, vechime 1 an, 
..larlzare buni. Telefon 
277526. {37040) 

Angajăm OSP TARE '1 
BARMANE. Telefon 281074. 
{37230) 

mc, SOCIETATE "STRĂINĂ, 
VAR, CIMENT. Telefon 094 524 punct de lucru Tn PECICA, 
458, 054-211807. Sunaţi fi nu angajează BĂRBAŢI'' FEMEl 
ve-ti regtetal Cf. 1287001) pentru CALIFICARE la LOCUL 

Vand plasă gard zincală, can- DE MUNCĂ, profiiiNCĂLŢĂ· 
!iăţi mari. Telefon 246910. MINTE, vAreta maximii 35 ani. 
.(36579) Angajează o persoană Cit 

Vllnd EUROBOL ŢARI TER· experienţă In domanlul prelu-
MOIZOLANŢI cu. garanţie criiJil incillămintel (MAIS· 
300x250x200, la 3.1100 lellbu· TRA); PERSONAL CAUFICAT 
cata; 1 mc. 240.00o lei. Tele- pentru cusut la matinli 
Ion 281491; 092381750. (36468) !ncăllăminte. Telefon 256389, 

Vând dozator bere Comelius,- 256193,orele9-17.(37233) 
5 butoaie, cuplă, tub C02 plin, 
1.300 DM; vitrină frigorifică ori· . . Angajăm CONFECŢIONE· 
zontală 1,6 metri. Tele(on RE, CĂLCĂ TORESE, TRIP· 
412245. (36887) LOK-iele pantru croitorie serie. 

Vând mascul Rottweiler (3 .· Telefon ~11214, orele 7·18. 
luni), deosebi!, cu padigree, tata 137215) · 

1 mullll'ou campion România, 300 
Telefon 092 6 73. 688. Caut ŞOFE~ pantru TRANS. 

(37237) PORT MARFA INTERNAŢIO.-
Vând garaj autoriza!, zona NA.L pa camionete 7,5 to lnclu-

Confac!ii, bl. B4. Telefon slv viză Schengen. Telefon 
251170. (37239) 212550. (37212) 

•· 

PUBUCITATE 

.. VENOU IMPeX'' angajeazii 
VÂNZĂTOARE. Telefon 

autori· 
094 517 727, 

PRES,ĂIIIEDICU 

RENOVĂRI APARTAMEN· 
TE: zugrăveli, falanţărl, gre· 
slerl, tencuieli, Instalaţii ••· 
nltare. Telefon 240494,531373. 
C37263) 

EXECUT: construcţii, rej 1 
novări interioare, zugrăveli 
lavabil&, tencuieli, instalaţii; 

1 
sanitare, vopsltorii, ele. Telefon 
272695. 

Reparăm: MAŞINI SPALAT j 
automate, la domiciliu, calitate. , 
Telefon 259146, 0941 241.398.1 

!(36858) . ' . ' 

· ASIGURĂM toate sa.vicllle j 
pentru PRESCHIMBAREA 1 

PERMISULUI de CONDUCERE.
1
' 

jTelefon281968.(36621) · 

MEDITEZ ENGLEZĂ orice 
nivel, CUR~ INTENSIV incepi,. 
!ori, PREGATIRE EMIGRARE.· 
Telefon 241988. (37165) 

In vacanţă, CURSURI ŞO· 
FER AMA TOR pantru elevi (stu
d""'i~ Telefon 283696. (37180) 

~utăm avantajos, rapid: 
ZUGRAVEU, GLETUIEU VOP· 
SITORII, PALUXĂRI, FAIAN· 
ŢĂRI. Telefon 262827. (37259) 

j RECTIFICAM ARBORI 
!fOTIŢI In i~cinta AUTOSER· 
!VICE MICALACA. Telefon 

098. (3726=7)'===c-=cc' 

RESTAURANT CENTRAL 
MACEA organizează REVE· 
UON 2000, tacimul 350.000 lei. 
Cântă formajla FRAŢII A.LBU. 
Telefon 536150. ) 

Hanul ,.LA RASCRUCE" or
ganizează REVELION • 2000, fn 
compania solistului ŞTEFAN 
MUNTENAŞ. Telefon 094/ 
245.879; 094.206.556. (37136) 

FIRMA ,.SERGEN IMPORT· 
EXPORT" SRL cu sediul in 
Arad, bl. X19, et. 1, ap. 5, do
r&'f1!' autoriza!ie de mediu pen
tru depozit en·gros legume
fructe, str. Andrei Şaguna nr. 
44. Eventualele contestaţii se 
pot depune la Agenţia de 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 

. Dragalina nr. 16. (37240) 

SC .VOOEL & NOOT AGRO
ROM" SA dore'flp eă obţină 
autorizaţie de mediu pentru 
sediul din Arad, Calea 
Zlmandulul nr. 5. Contestaţiile 
se pot depune la Agenţia de 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna nr. 16. (37241) . 

~ti cu autocarele 
noaatre modern• â · 

Europa; 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANTA, ITALIA, SUEDIA 
(plee.l,j zilnice). ' 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poti 11 un 
călător cAfHgătorl 

. NOU! Reduceri de tarife in 
luna DECEMBRIE! Rtducert 
eupllmentare pentru: e'evi, 
studanp, P9QIÎORirl ti tnt 
puri. 8-dul R...,.oţiei nr. 35, 
telefon 2:51871. 2:52727; 
AutDgora,- 21'05112. 

Excursii EUROPA de VEST . 
lnlerrnediem VIZE In regim de 
urgenţă. Telefon 212929; 
094.906.428. 36197 

NOU!!! REDUCERI DE PREfllRI 

vă oferă; 
dnic apre G.rmanla 

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

SERVICU: călitorie in auto
care nor. moderne; 2 bagaje 
gratuite; Tnaoţitoare de bord; o 
masă caldă in Ungaria. 

lnformaţn •' htsc:rieri la 
AGENŢIILE PlEn.: ARAD, tele
fon 057-252291; LIPOV A, tele
fon 057-561377, telefon 057 .. 
563011; TIMIŞOARA, telefon 
056A200119; LUGOJ, telefon 
056-359651; REŞIŢA; telefon 
055-224904.(c.) 

Oter spre tnchinere aparta~ 
meni sau casă (ne)mobilat(ă) 
T etalon 235784; 092.308.400. 
(36855) 

lnchiriez (doresc) locuinţă 
· (ne)mobilată. Telefon 235764;' 

092.308.400. (36855) 
Ofer spre inchiriere, aparta· 

ment 2 came<e, Vlaicu, mobilat, 
100 OM. Telefon 23'5784, 
092.308.400. (36855) .' . 

lnchinez spa~i eomerciale fi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 
113, vizavi Restaurant Flora, 
Tillllfoo 092 921 103. (36769) 

lnchiriem spaţii comerciale 
penlru magazine, depozite, pro
ductie, etc. Telefon 281060 si 
281036. (36982) ' 

Dau •n chirie sp~ oorneraal 
in Bd. Revolutiei nr. 6. Telefon 
094 706200. (37107) 

Închiriez gheretă mare ~70 
mp, sală servire, (Tlagazie. 
birou) situată In str. Scoaleî, 
IAngi! bloc X34, pr'eţ 100 •· 
OM/lună. Telefon. 281312, 
281970. (36886) 

Ofer spre inchiriere aparta
.ment (m>)mobilaL Telefon 
210255; 094.560.959. (37075) 

Caut urgent să închiriez 
apartament ofer 100- 150 OM. 
Telefon 210555; 094.560.959. 
(37075) . 

SOCIETATE COMERCIA· 
LĂ căutăm spaţiu de inchiriat, 
in zona Atfa.blocuri. Telefon 
094517727, 277380. 37242 

nchiriez garsonieră cf. 1~ 
mobilată + garaj, str. Lacului. 

· Telefon 287159, 221308, după 
ora 18. (37115) 

Ofer spre inchiriere garaj, 
sub incinta blocului, iona-" 
Vlaicu.. Telefon 240780. 
(37219) 

Dau Tn d'llrie apartament cu 2 
camere, mobilat. Telefon. 
514327. (37185) 

Dau in chirie apartament 3· 
camere, mobilat. tot confortul, 
central. Telefon 092 700 527, 
289757. (37274) 
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Cu sufletele lndurerate 
anunţăm trecerea in nefiinţă 
a celui care a fost dragul 
nostru soţ, tată 'i bunic, 

1'llAJAN FIUPESCV •. 
Tnmormântarea va avea 

loe azi, 6 dacembrle 1999, 
ora 14, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea 
(UTA). Familia v-,nic indu· 
rerată. 

Cu adAncA durere 
anunţăm trecerea In nefiinţă 
a celui care a fost 

, TOMŞEIOAH 
dinAiuni,. 

Ceremonia funerară se va 
oficia azi, 6 decembrie 1999, 
in satul ALUNIŞ, ora 14. 
Familia 'ndolială. 

Cu nespusă durere 
)anunţăm incetarea· din 
viaţă, după o scurtă sufe· 
rinţă; a celui care a fost un 
om deosebit, soţ fi tată 
minunat, c 

GIIEOROBE GOBGOS,. 
tn vârstă de 72 ·an!. 

Funeraliile vor avea loc 
marţi, 7 decembrie 1999, 

Iora 14, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea. 
Dumnezeu să-I odihn.eascl 
In pacei Familia lndoliatăl 

~· Redacţia· . . :liarulu , 
.,.Adevărut" ute ală{ur/ d~ 
'i;olegul şi prie~<>nw Petr# 

5''filfŞ;"'{If'8(J 111Cf{fClft. (1. . . 
,. agica plecare r:lln JiJm$4(' 

oeasta a iubitului sau fiu, " 

;~~~ 
. . fn vârstă <1« f21!m• ' . 
,.·oumnezeu !ta·1 odih'. 
~ • ltJ..pil~ .,;;:,( • • 

NONSTOI' 
ROSfYI.. ""__ 

fttmi JM"Odueitoare de •lerie. IÎtl. ti. 
Emlne•cu nr. 4 (vlz.avl Cinema 

· MUftESUL), t•l•f<m 211t2t, 
09•UJ.7)15, OM.SS8.112 
TOTUl.. INTR~UN SINGUR LOC, LA 
PRET OE PRODUCĂTOR. CAlJ'fA'n: 'f' 
oPEAATMTATE OCCtDENTALĂ: 
~lmbit&imat. imbrăc.t, ~ 

.. *de~ «J0.000.1.80D.OOO lei 
~u::n.lult 

~..,...o.:.: 180 OOIMGO 000 W 
~crud,~- ak:tlu. etc. 
OFERTA: •lcrhl, lenJ•rle, Jl~ru,c.t " 
130,000 lei. 
TfttMPCrf't Jrt Anlcl GRATUII', 
Noul S.~JNM~.SW.. ,..... ... " 
o ..... 
auntem ,... t r-M=r' nu .._ CCJmM'>o 
ci•nţL HOU! ,Se pUt*fl* 10% IW~, 
,..,.., Intr-o fW\i. '~ 

· tiC .,HOSIEIU/111" sat, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele· 
Ion 270437; 094.554.874. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
Sicrle, respet&, ~ crucit 

imblilaăinat, apălat, imbri· 
cet. prqaoape, batista, pan
glici, baticurj, catafalc, 
sfeşnice, stellg doliu, 
coroanoJ Jftrbet colaci, 
cozonac!, collvi. ORGA· 
NIZĂM POMENII 

PENIRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: l!licrtu + fl!lllpete 
+ cruce = 750.000 lei. _ 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu. inter
medlem obţinerea actelor 
da deces, fotovidto, fan· 
fari. 

NOUl Punem fa dispoziţia 
clîen,ilor nottrl CAPELA. 
(c.) 

'li'1:0MEMDRĂRI1l' 

'!'OP~~~lo. 
.Aţl ,_;acat din 

Nu ne-aţi spus 
cuvânt/ Ne-aţi lăsat dUI'8re-nll 
suflet/ Cât vom trăi pe 
mântl Pentru bun~tatea 
dragostea voastră il rog 
bunul Dumnezeu să vă 
nească in pace! Vă 
plânge mereu! Nepotul 
fiica Lumlniţa ti . 

Tristă 

aducens 
in memoria dragului 
soţ !fi lată, 

BIRO EMlliUC, 
la implinirea a cinci ani 

la trecerea sa fn nefiinţă. 
vom plânge mereu, 
Rodlca, copiii: Llli fi 

Un pios omagiu la un 
de la trecerea in nefiinţă 
scumpe! noastre mame 
bunici, 

AMGIIEUNA aoz.an.a.. 

Nu te vom u~ta:n:::~r~~~w fiica Rodica, 
Consuela 

.. 
f ' 

-.. 

/' 

. ' 

' . 

. \ 

1' 

.~ 
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rrcopla_.._ ,. MINOLTA 1 
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' 
PUBUCJTATB 

convoaal ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR la data de 
22.12.1999, orele 11,00, la sediul socleUl~Î din Arad, Bd. Dragalina 

nr. 25. ln cazul in care la prima convocare nu vor fi îndeplinite 
prevederile legale, adunarea ganaraiA va avea loc In ziua de . 

23.12.1999, In acelaŞi loc, la ac~ orA. · 
ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA: i 

1. reluarea procedurii de sektcl:ie a administratorilor, respectiv: 
1 constituirea comisiei de se~ a administratorilor 
1 aprobarea remuneolrillunare a membrilor comlalei de selectie 
2. Diverse Director w~&ral 

Ing. Bujor Costarl 
(480861 

Luni, 6 decembrie 1999 

~ ~~~!~~~.!11~~~~.:~ . ' * -~ SI PIESE DE SCHIMB 
• Frlgid.lre • Congelatoare 
• Clirnatizări interioare "li auto 
• Instalaţii frigortfice 

RAPID ŞI DE CALITATE LA 
• ARAD, Str. Domei, nr. 32A. tel. 284857 
• INEU, Str. Republicii, nr. 71, telefon mobil 
092556562 . 

(4808565) ACORDĂM GARANTIE 1 AN • 

1\ A ··-. V 

$1 TU CU NOI IN TARA SFANTA! 

,:{!, , . flRĂCI~'NUL ŞI REVELIONrt ÎN ISRAEL )· 
EXCU!SIIIE ORGANZATE: . ,. 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOSTI Micălaca - Plata 
Soarelui (vizavi de Po!f>tă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

+Baterii auto pl autoturisme, camioane 
si lractoare 
· + Aerotenne. radiatoare electrice cu ulei 

+ Frigidere, congelatoare 
+Aragaze . 

+ Gresie '' faianţă, adezivi pt. Uplt 'i 
rostuit + Sobă de încălzit pe butelie, convec. 

toare . 
OCRĂCl/NfÎRMIJON2000 12zilo-ll80USD/~ .. 
o PAŞIB.! anuu 2000 10 zile· 1050 USD/poriOCinil , ... , + Arace~ vopsele, diluanti si lacuri . 
•10 zile· 1000 USD/ponaanll · •. : , 
• 7 zilo • 780 USD/-nil 

'D ·~ +Sobă de încălzit cu lemne si cărbuni 
D j .+ Sobe de gătit emailate cu ladă pt. . NO.UI · 

.. pret Sl.l1l cuprinse aboolll toata seM:iile: · ' . 
• Oblineroa vimi do ooju: In llraol; •• ' ' ! ·~ le"": Sobe de gâtit emailate ~ tip cizmă VIZITAn MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS ÎN UPOVA, 
• Vrzilorea obiedivelor rotlgÎoase IÎ lwisfioo; 1 · 

-a.Avioar~t şi OUbo:fl9 rnod8me; . j.·· +!mpletitură sârmă gard 

. 

• +!mpletitură sârmă cotarcă ;, . VISAVISDEPIAŢĂ 
• Hololuri la standade occidenlolo; 
• Sil.bători""' Cl!ĂCllt-IWA la llfiHifEM ~-- . . 

loiMzalotndiroct); 
• REVR.ONUI. cu orti!fi .,..,an şi cMohr<ri. 

tnSCriOrile"" foc b ~ltW 20(J().tel. 01/311.11.28 
..., b ogen~ile autorizote din - "'"" ' 
Mlr:u-!U · 1*. 
W: 057/281.G3 
~ SEIVI:EYIC»CBS 
lei: OS1 /Zl1711 

UNCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR 
' ••i. SUCURSALA UD J4i~i:1~~.,; 

AGENTIILE B. 1. R. , . 

Slintana, Pâncota, Gurahonţ. Lipova fi Seblf 

In lnte....:alul de la 3.12.1999 la 8.12.1999 Banca 
Internaţională a Religiilor constituie "Certificat de Sfântul 
Nicolae, cu scadenta la 35 de zlle ti o dobindii deosebit 
de atractivă de 62'1o pe an. 

Valoarea nominală a unul certificat eate da minim 
500.000 de lei. La cumpărarea certificatului precum ti la 
riscumpărarea la scadenfi nu se VII percepe comision. 

(1287000) 

SOC.COM.AGROINDUSTRUUWI 
ŞAGU S. A. 

Comuna Şagu judeţul Arad .. 
CONVOCATOR . 

cansmw de admlnlsbaiJe al s. c. A. şagu s. A. conwaCI 
Adunarea GeneraUl ExtraordinarA a AcJionalflor In data de 
14.12.1999, ortlle 11,00,18 sediul soclebl~l, cu unnA1oarea 

' ORDINE DE ZI: 
1. Aprolleree cenri de ofertl defirilivaiA cu FPS, a - de 

so1ecfe a adrmis1Jalulor şi ponderea aces1cra. praam şi a glei de -·-2. Stabilirea defel şi locl*j ~ roncu111lAi de oe1oc1fe 
3. Desemnarea repo821lidauflu oa ~ negoda şi serma oor*"'> 

UdaidiiiiÎSiia& 
4.0Ner.;e 
OecA la prima adl.noe nu ee in~ Cll<liU1U necesar pentu 

- deibdilib, a doua adl.noe generalA ee COfMl8CA pentu 
. -de 15.12.1999, aala 11,00,1n acelaŞi'loc. . 

SOCIETATE MIXTA 
ROMANO - ITALIANA 

~: · Al'9"i zi 1n c:ondlll 1111 1 liae deaeebl&, • a..·.~ 
~~ '" j WD" a1 axpelianţă in 1118f1n1 1111 Cl*ll TRIPLOK îil tfl SIMPLE - confecţii pentru copil . .. . ·... , ~ 

·• Persoanele interesate pot partlci!NI la prai:MIIIt s1(,~ ......,i nr. 11-13, vis+vis 1111 Biserica Speranţa. . 14~ 

fîll .. ~ .............. ..,.::~:;;;;a;;:~~:~!J 
.·,_,~·.- .. ~-- -· ...0.~~ 

\"·. /; 

al . 4f>lasă rabitz · , 
+Cazan pt baie cu 2 &~rse (electric şi 

Produsele: electrice, electrocasnice, 
uz gospodăresc şi agricol se vârid şi cu 

cu lemne) . . 
+ Hidrofoare, compresoare, pompe 
+incubatoare 

PlATI III RIU AVANS O. 
+Drujbe 
+Televizoare color 
+Combine muzicale 

TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, · 
IN JUI:IE"[, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPARATURI MAl MARI DE 5.000.000 

·+Maşini de spălat automate şi simple 
LEI. 

(Q74316) 

CU T~RRA CÂŞTIGI DE DOUĂ ORII 

_-llldo•10o-•ln-U\IIco...,._ 

TERRA 

5 PREMII X 1.000.000 LEI 

10 PREMII X 500.000 LEI 

Cumplit ocum zahlr, ONZ NU gris TERRA. 
pune doui 11111baloJo Intr-un pile fi tJtrnb.! po 
_.,_ 11180 IIIPEX. OP. 8 C.P. 1.t0 Md, 

·,., cu manpunu •Conc:urwul TERRA•, ... pune 
plicul Jntr.uno cln umolo po c:oro lo w1 glol 

U11 poodou 

\IIBiiil !MPEX 

In mogozlno, pontru o ~ la ntnogoroa 
lunoril, undo JIOII df11ga unul din c:elo 15 P!W"'I 
In - - do 10 MILIOANE LEI 1 

S.t. PRIFIN EST IUROPE S. , 
· str. 6 Vânători nr. 35/A- Arad 

Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE 
pentru firmele colaboraloare din afara OrBfulul ~jl 
judetului c 

CONDIJll: . 
e Expananţă in domeniul C011fec1111mboicirnlnle 
e VârstA maximă - 30 ani 
e Disponibil- la program prelungi da lucru 
e Cun.,.lin!'> de linba italiană 
Cei interes:'~' se vor prezan1a la sadul soc:letiiR Tnc:eplnd 

a~ SAiAA'itREAţ't ~ 1TRACT1YA, CONFORM 
EXPERIENŢEI DE LUCRU. 

. (974366) 

Yilld~ cA~AMIDĂ-cL,A F!REŢ ~ED45 q~ 
. ~Ş~39%Jn f1!F!g~g!l kHI,.XJ!,t~EJŞ, -

La fabrtc:lle de c:Arlmlzl Ceala Arad'' Flntânele. 
RELATII LA TELEFOANELE: 280270; 256864. . ~~~~ 

;.ECOliMPEI 
11'<1'1~ DISTRIBUITOR UNIC AL 
1-"'!QIIo..pRODUSELOR PENTRU 

ACOPERIŞ COVERDACH 
DESCRIERE: siatam pentru 
acopr::&url din tablA de oţel 
aluzl R 0,5 mm prolllatll '1 
modulatA, cu strat periat sau 
graoolat, cln- colorată. 
GARANTIE: In condllll c:onocl8, 
30 de ant 
DURABIUTATE: cln:.o 100 de 
ani. . .. 
DIMENSIUNI: Elemen1 ALFA 
1185 mm X 450 mm. Element 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoperi"' 2,26 ....... 118 1 mp 
GREUTATE: 3 leg 1 buc.; a:a. 8 

leg 
1 "fn.t. Cllel L Vlalal 

•• 157 (linlfr,Ps:• Vlall:a) 
'hLflltlc 1~27 

i\",1~ laJ:oncurs, pentru Biroul Vamal Nlcllac · 

; .. :" , : ~:. . • 2 PO~TURI DE FOCHIŞTI C 
r::·:·-.. "k •. : • catagona III- cu autorlzatloo.N:-•· ,_. -. ·.·. 4;-:;.., '"" '>". r--' -.; U' 

~ .. - . ~ 
)f;llifonttaţil suplimentare la sediul VAmii Nldlac, 

la sediullnstllufiei din Arad, CcilonlaUTA nr. 10. 

D.E R.EŢINUTf 

/:fsc ·aOPiliN IMPEI SRf!· 
, cu sadlul 1n Arad, CII/. Bodtoflulul "'· 12 (foR DCA), 

" ACHIZIŢIONEAZĂ cu plata pe loc: 
- animale vii, porci şi bovine 
- piei de viţel, intre 1 kg şi 12 kg- 14.000 leilkg · • 

··-piei de vitA peste 12 kg- 10.000 lei/kg. 

: . ' . . VINDE EN-GROS ŞI EN-DETAI., . 
prin abatorul din incintă, carne de porc şi de vită (carcasă 

şi lranşată), precum şi o bogată SCIItirne!'la\i& de preparate 
• din carne, la preţuri foarte atractive. . 

lnfonnaţllla telefon 281.266. (-4808607) 

c:o ... sa••-• Loea• a .. te ... a 
-.nţA vinzarea la licitajle cont. HGR 505119!J!I a unnAtoaralor spajii ccrnarciale de la parter bloc, nr. 23,llulianl 

• ~ cooneoaatst.,_ n mp, .-.. nn 125.000.000 lei ·sadftj Pri'Niriei Buleri. 

•&palil coooedal "'-"· 20 mp, .-,.mit 39.ixx>.OOOiel lnsaierea la r!Citafe sa pc&! face pArillh da1a de 15 

~va avea loc In dara de 17 dec. 1999. ora 10,1a dac 1999, c:ontra Ll1<ll laxa de partidparede 1.000.~1fiib.1 
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