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.·_··f.R DE ZIUA lUI, CORNEliU VADI TUDOR 
~~~J.!!!~! A PRI li CADOU. UN PARTÎDI \ , 

toate victimele ln!Ainlte In cale. Dihania 
avaa preferinţe pentru anumite manlurl, ingurgi-

cu pUicere ţArl fi popoare din apropiere, Inaintind 
lungul secolelor atit spre sud, In direcţia 

Oceanului Indian, cAt fi spre Apuş, vizind Europa. In 
Balcani urmArea iatlrea la Marea Madlterani prin ocu· 
parea strAmtorllor 13oafor fi Dardanele. Geografia cea 
ImpasibilA la suferinţele popoarelor a afezat pimAnturlle 
locuite da români exact In calea fiarei. Prima dati când 
u,riaful a mu,cat din teritoriul atlipAnlt de atrlimotll 
nottri s-a lrtamplat In anul 1812, In urma unul rAzboi 
ruao-turc. Atunci a Intrat Basarabia noaatrli In pAntacale 
nesătululul monstru fi a rAmaa pAni astlzl teritoriu 
romAneaac rupt din trupul ţArii. , · 

· fntrunlrN Consiliului Naţional al PRM 
slmbătii, la Palatul Parlamentului, a fost 
u/Uma manifestare de ·anvergură din acest 
an a partidului. Tinind cont de faptul cii . . 
duminica senatorul Corneliu Vadlm Tudor 
a tmpllnlt 50 de ani, era de aftaptat ca tn · 
sala I.I.C. Briitlanu să fie o atmosferă fes· 
tlvii. Nu a fost deloc a,a, nota dominantă 11 
lucrărilor fiind sobrietatea. Membrilor 
Consiliului Naţional le-au fost prezen
tate sinteze ale ma tartalelor care !for 
fi pretucreta tn terttorlu: 
' • Aehulllsfl- .................. . 
Antlerill: al PRJII in ee11eer• 
••• ,. C!ll .., .... , •• ............ 

seehiiY a fiirU fii eur..,J anlll11i 
1999 • prCtJ. unlu. len Rad11, 

. ' -Imi al COtnHtlttllul .DINC!Nr. . . 
• • ,... ..... Elutoral4 .. PJIJII .... , .... 

ai•..,.U• Joeaa. din an11J 1000 • 0,._...". 
W11nar, Mndar ... ."..L 

• Coordenat•J• Pellffell .ld- • · 
PRlll • ş..,.., lll•fll•• MlltHfar a..eutlu. · 
, • Poslfla PRJI fafl: d• Jeeul fi 

rel11l .Judlfl•l in •eel•tat•• 
, ..... a .. a.tefi podd«N~~~Irr..,.. • au. 
. ~' J.ueia11 8oJe0 f • •••llru al 

· ;, ColllllluJul Na"_.. · 
; • OW.effw fl aefmlii ......_ 

at• ffl lfolnjlftfUJ IJIUitC!IJ orpnf. 
satorfe• • Cer•oflu Cle11t11 • ........ ,.......... . 
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In dorinţa de a aclpa de perlculoaul colos de la 
rislir1t, tragicul maretal Antonescu a angrenat RomAnia 
Intr-o aventurii militarA alături de Germania, cu speranta 
eli va IzbAvi acest popor de primejdie puhoaielor euroaal
atlce gata ai se revarsa pesta Intregul continent euro
pean. Tnfrăngetea militară suferltli de armata romAni In 
1944 a permla URSS si transforme RomAnia In stat "eli
berat• da sub jugul fascist, oferlndu-ne prietenia sa. care 
prietenle, dintre dulău fi cAlai, ttlm noi cum a-a derulat 
vreme da citeva decanii, piinii la pribuflrea Uniunii 
Sovietice 'i refacerea Rualal. Cal care a nalzat achlm
birlte uluitoare petrecute In spatiul foatulul .,Imperiu al 
rAului"; cum a fost denumitA IJRSS de cAtre fostul 
preşedinte american Roneld Raagan, a .fost Ion lllescu. 
Politician cu experientA• primul pref&dlnte romAn da 
dupi decembrie '89, a nţeles Inci da la Inceput asen~& 
reformărilor politice din spaţiul exsovletlc fi a Incheiat 
cu rutll lui Mihail Gorbaclov un tratat da prietenle ti 
colaborare. Ion llleacu lnţalegea lncli din anii '90-'91 
Importanta deosebitA a unor relaţii de colaborare pru- • 
·dante cu balaurul rlinlt, dar Inci viu. Rusie deţine bogăţii 
Imense In necuprinsul siw ter1torl~t"fl o plală allceptlo

. ASTÂZI, , , 
GREVIDE 

AVERTISMENT 
lA CAlEA 
FERITI 

) .NE IFlllll CEliE·Il 
PITBDlEI Blziii- .. J 

IOIDIIl: CEl ECIIOilr 
natli, apreciati In lnţraaga lume. 

$TEFfl" TRBCIIR 
(Continuare in pagina 4) ... • pag.3 

Juniorii UTA-ei au luai drumulllaliei 

· O Plt'I'~NICĂ 
FORTA IN LUMEA 

CONS'i'RQCTORILOB 
WDENI 

CtVHt1' ~uocn w .•.. · . . . t 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEAII TERIIOPAN 
Pro61e ~ Get:mania 

~4TltNE 
Tel-fax: 261481 

094 607211 
Arad 13-dull. Maniu bL26 a .1 

'rîf 

BASTOANE ŞI SCUTURI.~ •. · 
' Zilele lr9Cute, din nou.la!şU a \ilul capul de afiş. 

10.000 de p«>teslalari &-au rep,ti.Zit. ian'lşi, asupra 
prefecturii, doatindu--ee violent de jandarmi. Din 
fericire. de dala aceaste, rHIU mai aruncat codeiluri 
Molotov ... Mult mai paşnice, manifesla!Hie altor 
nemu~ au unţ)lul onqe1e României qe sl!igme 
Tmpolriva glM!mUiuî şi a actualei puteri. Cel mai si
nislru dintre Slrigalsla mar1feslan\IIOI' din aceste zile 

PRETURI DECENTE 
la lampliirte din 

ALUMINIU· 

GJ!EGJJI!I 
VAofen'l 

e TAmplllrie aluminiu ·din 
i"l'''' -~ 
• P.v.t. ş; geamlli 1amopan 
e Rolete şi jaluzele 
Telelbn: ZT9699; 09221l12551! 
Arad, Str. Voinicllor, Nr. 34. 

a lbsl aeaa cu.~. care ta face sAf 
.., infioare carnea pe tine, Guvamul? Mai aruncă, 
penlni a calma spiritele, eAte o promisiune, mai 
Jncearcll sA~ OJcA de rliiS pe protestatari in false şi 
inutile negoâ8ri care nu rBZIIIW nimic fi in care, de 
fapt. nu mai~ nimeri. 
. · . IKiftlmtO TOM 

MOBILiERMMODERN 
LA COMANDĂ 

• AMfiNAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPoRr 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

. STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 087/224881111 

~/fha&l 

(Continuare in peglna 5) ... 

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

OEAM TERMOPAN 
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19;1!~:!11;1;1 
+ Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 şi 30 de minute şi apune 
la ora 16 şi 41 de minute. 

+ t:>.J trecut 333 de zlle din 
acest an. t:>.J mai rămas 32 de 
zile pănă in anul 2000! 

+ Praznicul zilei: BIHrica 
Oriodoxă: Sf. Mc. Paramon şi 
Filumen; Biserica romano .. 
catolici: Saturnin; .Biserica 
greco-catoltcă: Sf. M. 
Paramon şi Fllumen. 

Arad: Pop Simona, Stoica 
Geta, Crăpaş Mădălina 
Alexandra, Covaci Florentina, 
Căciulă Alexandra Maria,,.Caba 
Tania Amina, NedelciLfBilgdan 
Adrian, Popa Alexandru, ~ 
Adalian, Cheveresan .Ălex>jndru, 
Pal Danie!"'M~an, Marca 
Răzvan Nil;qllie';~at!M 1\ndrei 
Da~;:Mihulfr\laarlli·\:; ~ .. , 

Upova' Sub'a Eugllnia, 
Cicirean Daiana, Radu Daniel, 
PliC Daiana Florentlna, Nicula 
Aurel. 

lneu: Zamfir CăUn. Gilan 
Horia Nicolae. 

METEO 
Vremea va continua să se 

Tncălzească uşor, va fi In ge
neral frumoasă In zonele 
lnalte, ceţoasă In zonele 
joase, unde ceaţa va persista. 
Cerul va fi variabil, cu tnnorări 

H 
Luul, 29 noiembrie 
~ ,..,NBERBECUL (21.03· 
~ 20.04). Aveţi parte de o 

- ..Jzi Tn care se vor isca 
._ •discuţii cu privire la 
viitorul dvs. incert. Totuşi va· 
bucuraV şi de o dipă de răgaz 
alături de persoana lub~ă. 

TAURUL (21.04· 
20.05). Puneţi punctul 
pe .1" In problemele 
amănate. de. prea 

multe ori. Umorul este un atu, 
deci ar trebui să-I cultiva~! ' 
.._.,Gemenii (21.05-20.06). 
a ~ .!lAbilitatea dvs. a atins 

·1 .cota maximă! Vă 
1 t aşteaptă surprize. Cele 
mai plăcute sosesc de la per
soanele de sex opus. Cele 
neplăcute, bineinţeles ca de la 
duşmani. 

~RACUL (21.08-22.07). 
::- ~Această zi va fi ,puţin 

· r;._-;mai dificilă, dar nu este 
cazul să disperaţi. Vor 

veni şi zile senine. Singurul 
lucru bun pe care n puteţi face 
este să ave~ răbdare. 
,·~LEUL (23.07-22.08). 
fi('.. lll Pe plan financiar totul 
~ merge bine, dar sănă-

accentuate Tn zonele cu 
ceaţă. Văntul va sufla slab la 
moderat. Seara şi dimineaţa, 
local, In zonele joase se va 
semnala ceaţă, asociată ··cu 
chiciură care, izolat, va per
sista. Temperaturi maxime:. -7 
la 3'C: Temperaturi minime:4 
la -8'C. 

tatea eşte cam şubredă. Ave~ 
grijă la persoanele perfide din 
jur! ' 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

· Vinde •• 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

da.I0-20% 

deoarece crede~ ca n (o) negli
jaţi. Renunţa~. cel puVn pentru 
moment, la orele suplimentare. 

,.._sĂGETĂTORUL 
~1(22.11·21.12). Aflaţi 

jiJ]J noută~ care vă pun Tn 
. gardă. O veste de la 
drum vă emoţionază. Evitaţi 
activităVIe obos~oare, căci. ~li· 
tatea dvs. este in scadere. 
& '111CAPRI CORNUL 
...,:: ,(22.12-19.01). Din ce 

in ce mai des, 
.olllalcunoscutii vă fac confi

denţe surprlnzăioare. Sunteţi 
foarte sensibil la atitudinea şi 
reacţiile celorlalţi. Nu lipsesc 
complicaţiile iscate de copiii şi 

- colaborato~i dv~. dirOCV. 
VARSATORUL (20.01· 

FECIOARA (23.08· 19.02). Intuiţia este, 
22.09). Sunteţi din ce .A astăzi, cel mai bun sfet-
Tn ce mal maro- • nic, deci faceţi ce vă 
cănos(oasă) ~i găsiţi spune inima. Fihanciar nu vă 

. tuturor nod In papură. N1mem nu meiţje deloc bine. 
este perfect şi dvs. nu f~ceţl ; ~PEŞTI! (20.02-20.03). 
excepţie. . · • 'lntreaga zi este guver-

BALANŢA (23..09· • .J Jnată de reguli precise. 
22.10). Ave~ s\!ficlente . :..un surplus de ambiţie 
mot1ye pentru a Ji opti- n-ar strica deloc. Vă propuneţi 
mlst(ă). Aveţi capacl· să reflectati mai muR să fiti mai 

tatea de. a insufla entuziasm grijulii cu imaginea d;,.. publica. 
celor din luruf dvs. Cenzuraţl-vă opiniile, căci, de 

SCORPIONUL (23.10.. cele mai multe ori, o vorbă in 
21.1.1). Partenerul(a) plus costă şi după aceea veţi 
de Vla\ă este supărat(ă) regreta cu siguranţă! 

Perspective uenuu 
vama nouă 

~~"""""""'"'fi'tiilili . -~,·~~~!',l'oo:,~ 
Oastea ţării 
. cinsteşte . 

patria 

605 locuri de muncă 
· , disponibile 

.. suntem preg4tlţl si 
funcţlonăm In Zona Liberi 
Curtlcl" - a afinna~ recen~ In cadrul 
unei conferinţe . de presA, 
desfăşurată la Arad, Nlnl 
Săpunaru, directorul genaral al 
Directiei Generale a Vămilor din 
RomÂnia'. ln aCeste zile se va 
desfăşura concursul pentru ocu
parea unor pos\url de lucrători 

' vamali pentru Zona Uboră Curticl. 
Qoer că penb\1 Inceput nu a~tla 
vor lucra tn respec'tlva zonă el 
vameşi ru ceva vechime, repartlzall 
de la celelalte văml de pe raza 
jUdeţului Arad. Cel care ""' promo
va examenul şi vor face "stagiur de 
şale luni la vămile din judeţ. 

· · Pentru orice om şi pentru 
. ·orice "popor, ziua cea mai fru ... 
· moasă a anului este Ziua 
Naţională a ţlirii lui, ziua identităţii 
sale, ziua conştiinţei sale de 
neam.· 

Pentru noi, romAnii, ziua 
aceasta mare este 1 Decembrie. 
Atunci, in urmă .cu 81 de ani, la 

·: Alba-Iulia se infăptula visul marii 
uniri a romanilor, despărţiţi şl 
Tmprăştla~ de vitregia vremurilor. 
O zl poata mica in comperaţie cu 
acest veac; in care romAnii· s-au 
aflat uniţi in consens cu aspiraţiile 
lor dintctdeeuna. 

Cu prilejul zllef de 1 
Decembrie, garnizoana Ctişineu- · 
Criş organizează Tn data de 
36.11.1999, ora 11,00, ceremoni
alul militar la care rugăm să par
ticipe toţi cei in al carui. piept bete 
Inima de romAn. 

Agenţia judeţeană .de acu
pare şi formare profesională 
(str. Gh. Lazăr nr. 20) ne-a infor
mat cu privire la situa~a locurilor 
de muncă vacante la data de 
29.11.1999: agent asigurare 28: 
agent comercial 2j. agent imobi' · 
liar 4: agent vanzari 7; automa
tist-electronist 2: barman-ospă
tar 4; bucătar 1: caii'Tlangier 2: 
cofetar 2; confecţii tmbră
căminte 137; confecţioner 
tncălţăminte 60; confecţioner 
kett 5: consultant asigurări 10; 
contabil autorizat 1: contabil 
expert 1 : crotior piele 3: cusător 
feţe incalţăminte 10; dulgher 52; 
electrician instal. şi automatiză.ri 
1 O: faianţar 5: fierar betonist 30; 
tmpletitor 40; inginer autQITla-

s.c. .Adevărul" SRL 
nu .. ,t asumă responsabili
tatea pentru conţinutul artJ.. 
colelor publicate. aceasta 
revenind in exclusivitate 
autorilor. 

SFiriTIRE SI ALEASĂ .. .. . . 

·· · SARBATOARE 
Biserica de pe colina din cen

trul comunei Vârfurile a fost con
struM in 1899, exact in unnă cu un 
veac. In 1992 a ven~ să slujeaSCă 
la altarul acestei biserici părintele 
paroh Gh8Q19he Ancaş, care s-a 
doved~ a fi nu numai bun păstor ci 
şi un priceput gospodar. La numai 
un an, in 1993, a trecut la schim
barea infă~rii bisericii, refăcand 
inl8riorul cu o pictură realizată-de 
d-na preoteasă Ana Marcu, so~a 
fostului preot Mircea Marcu. Âriul 
trecut, consliul parohial, imprel61ă 
cu părintele au hotăiat să edune 
bani penlru reparaţiile exterioare ~ 
in 24 martie. a.c. au ţinut licitaţillla 
care au p8l1icipat şase fime. S-au 
oprit la oferta făcută de S.C. Grage 
Dan SRL din Timişoara (patroni 

1 Dan Nlcoan'l şi Dan Frasia) şi au 
Inceput lucrările: ziduri de sprijin 
{pentru oonsolidare, dată fli1cl po
ziţia) .11 biserică, 200 m alei, 

_,. interioare " - la 

·-:; 

casa perohială, anexă şi o cemert 
ridicata din temelii pentru 'nevoile 
bisericii. Aceste lucruri s-au fina· 
lizat de curând - cu efortul credin
cioşilor şi a fldelilor sponsori (la loc 
de frunle fiind praf. dr. ing. 
Laurenţiu Nicoară, membru al 
Academiei de Ştiinţe Tehnice, fiu 
al parohial care acum locui'şte rn 
Timişoara) - şi cum se· cuvine la 
~linii orlodocşi. cele lnfăptuite 
au fost binecuvantete ieri printr-o 
slujba de sfinţire oficiala de P.S. 
dr. Timotei Sevlclu, episcopul 
Aradului, lenopolei şi Hunedoarei, 
lrnpreună cu un ales sobor de pr&
o~ lfn zonă. A fost o zi de sălbă
toare aleasă pentru aed~i din 
VIrfurile şi din Imprejurimi, care 
I-au prFnit cu caldurâ pe 1-
torul eparhiel şi au participat Tn 
număr foarte mare le llturghla 
-IIIISCill. 

VASILE FIUP 
SIDA VOICll 

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

~ri calculatoare 2;'inginer con- · 
lecţii incălţăminte 1 : illginer con
struc~i civile ind. 1: inginer elec
tronist 1: instalator sanitar 5; 
lăcătuş confecţii metalice 20; 
lăcătuş mecanic 2: macaragist 
autorizat 1; magaziner 1; 
mecanizator' agricol · 30; 
mozaicar 5; muncitor necalificat 
8:· preparator paste făinoase 2: 
programator 1 O: sudor 20; tâm
plar 3; tinichigiu auto 1: tinichigiu 
industrial 20: tricotoare 1 O: 
.vanzătoare 2; vânzător ges
tionar 2; zidar 42 

' Pentru săptămăna aceasta 
sunt 605 locuri de muncă 
disponibile. Doritorii pot alege 
din 44 de meserii. · · 

... "·o. 

Pentru tnfllnţarea Biroului 
Vamal al Aeroportului Internaţional 
Arad va fi nevoie probabil de o 
hot!rllre de guvern a apredat Nlnl 
Săpunaru. Asta dacă nu se 
găseşte vreuna emisă din 1990 
incoace sau nu se ia Tn calcul 
Hob!rllrea din 1933. Pănă la regle
mentarea acestei situa~i. activitatea 
aici,. va fi desfăşurat! printr-<Jn punct 
de lucru al Biroului Vamal Arad. 

Cu privire la oonstrucţia unei noF 
vămlln Arad, Nlnl Săpunaru a afir
mat ca ,.există banii necesari." 
Mai rămâne Tnsă ca factorii de 
decizie locali să rezolve problema 
terenului, pe care ~ unneazâ 

să fie amplasată! DA"A l.fiSC 

_ Din ce tn ce mai des in piaţa~~~~!~din exterior pot fi 
de maşini din Arad tntălnim, tncalzite (reglajul fiind electric), 
expuse spre vânzare diverse cela interioare au reglaj zV noar>
modele de automobile de teren- te (in funcţie de luminozitate), 
aşa num~ele Jeep-uri. Pentru a geamurile sunt acvonate electric, 
vă ~ne la curent cu noutăVIe din iar inchiderea se rea-lizează prin 
universul automobilelor, vă- telecomandă, portbagajul are o 
prezentăm cateva date despre capacitate de 68 kg, iar rezer
renumitul Jeep Cherokee varul poate inmegazlna 76 l~ri 
(1999): două sisteme 4x4 (tracţi- de combustibil... · 
une integrală) disponibile, Un amănunt deloc neglijabil 
tranare ABS (avantaj extraord~ şi care nu reprezintă neapărat 
nar datorită faptului ca micşorea- un avantaj este consumul relativ 
ză timpul de răspuns la ridicat de carburant: motorul de 
comandă şi determină evlfarea 2500 are un consum de 15,2 
blocării roţilor In momentul litri/100 km, iar cel~ de 4000 
frănării), control electronic al sis- consumă .doar" ... 20,.1 11100 
temului de injOCVe şi pentru ca · km. ' 
tot suntem In pragul lui 2000, Maflnl Tnmatrlculate: 
iată ce facitftă~. demne de acest Marea maşinii:. Rover, an de 
an mai are Cheroke&-ul: oglinzile fabricaţie 1996, preţul - 24.000 

··-~ 

--, '-'.: 

Luni, 29 noiembrie 1999 

• PJETE, TÂRGUBI 
Astăzi este zi de piaţă la 

Curtici, Nădlac, Bocsig, 
Gurahonţ, Moneasa, Pilu, 
Vladimirescu. Tot astăzi se 
organizează târg săptămânal 
la Gurahonţ, şi Bârzava. 

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

.FARMACJADE 
SERVICIU 

In noaptea de lunt spre 
marţi este de serviciu, cu pro
gram non-stop, farmacla
"Melissa", str. AbatoruJui nr. 
82, tel. 256.288. 

Farmacia ,.Sinapia", Bd. 
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul 
Stil, telefon 282369 şi şi .,Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, 
sunt de serviciu cu program 
non-stop. 

• C:ONSULTATD ~ 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NOptSI'OP 
Cabinetul "Apoolonia", situa.! 

la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării), _str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. '251225, efectuează trata· 
mente injectabile (intramuscular 
si intravenos), aerosoli, E.K.G,. 
8cografie şi analize laboratot. · 

•CABINET 
STOMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, . 
deschis zilnic între orele 8,0(1--
12,00 şi 14,00-20,00. 

• DITRERVPERI DE 
CURENT 

Astăzi nu sunt programate 
Intreruperi de curent. 

Marţi: In municipiu: 
Autoservice Micălaca, Cal. 
Radnei, str. Constanţa, Abrud, 
Junior, Păuliş,. Şiriei . (p). 
PlatforOJ.a de prefabricate 
Micălaca. 

BRAD DE 17 METRI, 
ÎN FATA PRIMĂRIEI 

Ca şi Tn anii anteriori, 
autorită~la locala prom~ un decor 
al oraşului deosebit cu ocazia 
sărbătorilor de iamă. Vom vedea, 
curând, dacă promisiunile se vor 
materializa sau este o (nouă) 
păclileală. 

Y Ing. Sorin Bondoc, director 
iahnie Tn cadrul Primăriei Arad, 
spu~e ca se lucrează lnte.ns la 
pavoazarea oraşului. 

• Vom urma programul cultUral 
artistic, votat de Consiliul Local 
tocmai pentru o atmosfera 
deosebită a oraşului. In faţa 
Primări.ei va fi amplasat un brad 
de 15-.17 metri, împodobit cu tot 
ce este nevoie. Anul acesta, vom 
unna exemplul Tomlşoarel, tacand · 
conturul PrimMei cu beculaţe, iar 
la ferestre vom pune beteală şi 
rămurele de brad. Pe traseul · 
Podgoria-Piaţa Avram Iancu vor fl 
95 de ghirlande, faţă de 64, anul 
trecut. Pentru aceasta vor fi date 
jos temporar banner-ele. publl· 
~.-

,. o mu~ime de coruri de 
colinzi vor canta ,Jentru arădeni in 
cadrul programului cu~ural artis
tic, iar Primăria ''8 negocia cu 
Camera ~e Comerţ~ Industrie un 
part~nenat în unna caruia agen~i 

OM, Renault Megane (1 998) -
14.700 OM, Citroen Xantia 
(1995) -17.000 OM, Opal Astra 
(1995) • 12.000 OM, Ford 
Scorpie - 20.500 OM, Opel 
Omega (1986) - 5.200 OM, Fiat 
Ritino (1964) - 3:850 OM, Tico 
Daewo (1996) • 4.390 OM, Leda 
Samara (1991) • 2.750 OM, 
Toyota,(4x4) (1996)- 26.700 
OM, Jeep Cherokee (1995)-
10.000$. 

Ma,lnl romlneftl: Dacia 
(1980)- 1.200 OM, Dacia Break 
(1991) • 2.750 OM, Dacia (1994) 
- 3.500 OM, Dacia (1999) -
5.000 OM, Dacia Nava (1999) -
5.800 OM, Dacia (1998) - 4.750 
PM, Dacia (1991)- 2.700 OM, 
Dacia (199_6}- 3.600 OM. 

0Ut1PIO BOUA" 

·economici interesali vor putea 
amenaja ~ri cu produse de 

-wzon. -. 
Y 340 milioane lei, atât va 

costa municipalit8tea · toată 
pavoazarea oraşului. "Plata 
ghirlandelor o vom face la 
anul", mai spune dl. ing. Bondoc. 

~ Agenţii ·economici influ ... 
enţează, in mare rnăsun!i. aspec
tul estetic al oraşului. Magazinul 
,.Aradul· nu va amenaja nimic ieşit 
din comun, datorită ~uaţiei finar>
ciare precare. La magazinul ~Noul 

·Stil", nu există nimic stabilit .Doar 
idei, der bineinţeles ca vom face 
ceva, in spiritul sărbătorilor", 
su~ne managerul finnei. · 

Y In final, o veste incuraja
tOare. Dr. Vladimir Câmpeanu, 
şaf\ll seiViciului Ambulanţă, ne-a 
relatat .. s-a exagerat puţin eli 
petardele, încă n-am avut cazuri 
de accidente datorate petardelor. 
Totuşi, nu excludem accidente în 
viitor, dacă nu se iau măsuri de 
stopSre a comerţului cu petarde şi 
pocnitorj. De sărbâtori, ca-n 
fiecare an, vom luaa in .foc con
tinuu" pentru orice u199nţe se vor 
ivi." 

ADRIA" IOSIF 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acordă următoarele dobl:nzl 
pentru depozltele la termen: 

11una - 64o/o 
31uni - &7'o/o 
&luni .... 69o/o 
&luni .:. 69o/o 

121uni - 69°/o 
LI Cll1rtl clientului dobinda It poltt capbUza. 

DEPDZITELE SUNT ASIGURATE 1 

Acordăm In sistem C.A.R. 
credite in regim de urgenţă 
..a. l:3 c:::> r~ 

crecJne In regim normal - 1 luna 
cu dobanda anuala 

~~~ 
redtte pentru achlzHionare bunul 

cu dobanda anucla de 

~ :e:::::::::» ~------===
lnfonn•tllt• -u-nt!• din Arad 

Pleţ. Spitalului ce. aapll, 
· bt. H • parter tllngl HGo-.pod:uut") 

uu la btllfu 017 1 255221 

l 

. 1 
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• GREVA DE 
AVERTISMENT -lA 

CAlEA FERATA 
Astăzi, trenurile nu vor 

eireula între orele 7-9 
·Salariatii Companiei· 

Nationale de Căi ferate 
CFR S.A, Societăţii 
Naţionale de Transport 
Feroviar Marfă .CFR Marfă" 
S.A., Societă~i Na~onale de 
Transport Feroviar Călători 
.CFR Călători" S.A., afiliati 
la Conventia Nationalii 
,Solidaritatea" a sindicatelor 
feroviare din România, au 
hotărât ca astăzi, intre 
orele 7-9, să~ 
o grevă de avertla· 
ment. Sindi-calistii au 
recurs la acest m'od de 
protest ca urmare ş ne
-soluţionării revendicărilor 
din sesizarea nr. CS/245 
/15.10.1999. 

Tn conformitate cu 
prevederile art. 20, alin. 1 
din Legea nr. 1511991, 
hotărârea de declarare a 

grevei de avertisment s-a 
luat la cererea membrilor 
de sindicat. Numărul mem
brilor de sindicat care au 
solicitat declansarea aces
tei greve reprezintă 66,78% 
din totalul membrilor de 
sindicat ai organiza~ilor afili
ate. 

Dl. Adrian Volea, 
lider sindic'al miscare-co
mercial, ne-a declarat că 
greva este valabilă ji pe 
raza judeţului Arad. ntre 
orele 7-9, trenurile inter
naţionale, de călători şi de 
marfă nu vor circula. Cele 
care au plecare inainte de 
ora 7 din gara Arad, vor 
opri in prima statie. 

De la ora' 9, toate 
trenurile îşi vor relua mersul 
normal. 

T. l1ATICfl 

\ 
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Către redactia cotidianului ,,Adevărul" 
. . ' 

,Comitetul asociatiei de loarea, fără nici o consultare a este sarcina comitetului sau este construită clădirea, 
locatari din Blocul 40, str .. lo~atarilor, din proprie iniţiativă ·cel puţin a preşedintelui care curtea inclusă, fundaţia, 
Praporgescu, vă roagă să ne hotărăşte să facă reparaţia pe are draptul să semneze con- structura de rezistenţă, 
răspundeţi la următoarele: Un terasa blocului, dar numai la tractul, nici administratorul acoperişul, terasele, coşurile 
loeatar din blocul nostru are un partea care acoperă aparta- neputând să facă acest lucru, de fum, scările, holurile, 
apartament la ultimul etaj 'IV), mentul său. pentru că nu este membru in pivniţele, subsol urile, casa 
si de aproape doi ani nu mai Pentru acest lucru dl. in comitet, darămite un simplu scării, tubulatura de gunoi, 
lOcuieste în bloc. Apartamentul cauză nu doreste să mai locatari Sinceri să fim, încă rezervoarele de apă, ascen
este scos la vânzare, 'dar n-a plătească nici un iei de cheltu- nu am auzit până acum de o soarele." 
reuşit să-I vândă până acum. ieli comune, până nu-şi recu- asemenea ispravă! C,am a'a stau, deci, lu-

ln anii 1992 şi 1996, prin perează costurile reparaţiei. Tn Chiar dacă, prin absurd, crurlle din punct de vedere 
contributia tuturor locatarilor s-a concluzie, vă rugăm să ne aju- un locatar ar vrea să repare. legal, concluzia fiind una sin
reparat 'acoperişul. Contractul tati in elucidarea acestui caz. acoperis, ul blocului • ~l-I gură: locatarul cu pricina nu 
cu societatea care a efectuat Este legal să nu plătească T are nici un drept legal să 

înţelegem pe domnul in 
lucrările a fost făcut de dl. încălzirea?" b b'l d condiţioneze plata cheltu· 
locatari~ cauză, noi locatarii nu Asociafia de locatari, cauză, pro a 1 exasperat e ielilor cu încălzirea de racu-
l-am văzut, fiind puşi in faţa . bloe 40 infiltraţiile din tavan - el n-ar perarea banilor cheltuiţi cu 
faptului implinit, când ni s-au Să le luăm pe rând. Mai putea să facă acest lucru, reparaţia acoperişului, treaba 
cerut banii pentru reparatii. Am întâi prima problemă, cea a pentru că, potrivit Legii aceasta fiind • cel puţin aşa 
fost instiintati verbal că' soei- contractului incheiat cu soei- 114/1996 terasa este propri- reiese din scrisoare- o iniţia
etatea' garantează lucrarea etatea care a executai etate comună, deci a tuturor, tivă strict particulară, făcută 
pentru o perioadă de cinci ani reparaţla acoperişului. Este repararea şi întreţinerea el fără ştirea şi aprobarea 
(deci până in 2001). Tn 1999, dl. evident că, fiind vorba de o trebuind să se hotărască '' adunării generale, singurul 
in cauză sesizează că are infil- lucrare costisitoare, era să se facă in comun. organ - repetăm .. in măsură 
tram in apartament. Tn mod nor- obligatoriu consultarea, mal De fapt, iată ce se spune să hotărască in această 
mal, societatea contractată de intâi, a adunării generale, sin- exact in Legea 114/1996, chestiune. 
el in 1996 trebuia să execute gura in măsură să aprobe Anexa 2, alineatul 3: Ne pare riu pentru dom
lucrările de reparaţii, pentru că sau nu lucrarea. Mai apoi, .,Proprietatea comună nul in cauză, dar aceasta este 
nu au trecut cinci ani. alegerea societăţii care urma Include toate părţile propri- legea. 

Pentru a-şi putea vinde să efectueze re pa raţia etăţii care sunt in folosinţă l1IRCEA DO~GO$fiH 
apartamentul şi a-i creşte va- hidroizolaţiei terasei blocului comună a terenul e care • 

.. 
·;.,. 

·., 

. ' '• ~' 

... 
, 

,.,..,,c::;;"-c:uouuu .. , ..... ·--···r-· 
Păuli~, prin primarul Edoard 
Cucoş. Dânsul, de altfel, a şi 
fost ales rn Comitetul director at 
Asociatiei comun~lor din 
Romania. · 

La consfătulre iu .fost pur
tate discuţii pe tema finanţării 
de investiţii loccfle cum ar fi 
intruduceri de gaZ metan, apil, 
canalizări etc. ' 

Cel 40 de primari prezen~ 
au fost in contact direct cu 
experţii Phare, de la care au 

'1-.; 

biÎite trei termene, după cum 
urmeaza: 15 ianuarie, 6 aprilie 
şi 15 iulie, opera~e care se face· 
la seiVidlle speCializate din pre- .. 
lecturi. 

In ceea ce priveşte judeţul 
nostru, pentru alte infonnaţji, 
solicitan~i pot lua legătur~ cu 
dl. Cucos, care se află intr-o 
legătură' permanentă cu 
Asociatia comunelor din 
Romani&. \ 

(. 'mlf 

[~,t;î'li•4;IJ#br!!~~~:voci~liia~~-

.,HAI si-NTINDEM 
HORAMAREf' 

Însemnări de ta Şcoala Generată nr. 20- Arad 
La orele amiezii de 

vinerea trecută ne-a fost dat să 
urmărim cu plăcere o reuşită şi 
emotiOnantă incursiune prin 
Tnălţătoarele cantece de suflet 
(ce nu vor pieri niciodată!) ale 
neamului românesc, cantece 
aduse in faţa celor pfezen~ la 
acea oră in sala de sport a 
Şcolii Generale nr. 20 (~tr. 
Posada nr. 19) - părinţi, elevi, 
.cadre didactice, alţi invitaţi - de 
cei peste 80 de membri ai 
corului .VOCES MARIS", creat 
foarte recent şi dirijat cu multă 
·sensibilitate de profesorul 
Vasile lava, nimeni altul decat 
cunoscutul solist de muzic;ă 
populară românească şi neo
bositul îndrăgostit al folclorului 
autentic românesc. Şi ne-a mei 
fost dat ca, pe parcursul.a 
aproape 60 de minute - sub 
imboldurile calde ale .. R~gă
ciunii" s-o pornim, acum, in 
prag -de mare sărbătoare • 
aceea a Zilei Naţionale a 
României de la 1 Decembrie - · 
.Din Ţara Moţilor" pe .,Marşul 
lui Iancu", nla Alba Iulia" (de 
_George Ţărnea; recitator: 
Lavinia Draia), iar cu ajutorul 
prezentatorllor spectacolului
concert • Mihai Lăzărescu, 
clasa a VIl-a C şi Eva H~veţ 
clasa a VIII-a C- să reauzim 
indemnul ,. Treceţi batai Ioane 

române Carpaţii", căci • Tu, 
Ardeal"' !ţi [ndrep~ mereu privi
rile şi gandurile de nestrămu
tată unitate natională spre 
.campul Libertl~i· (de Şt. o. 
Iosif in recitarea Ramonei 
Potra). O .Păsărică de pe 
munte" ne-a reamintit. iar şi iar, 
că .Noi suntem romanr. că la 
.campia Libertăţii" (de Ion 
Alexandru), in toată Transil
vania, in Banat şi-n Crişana, in 
Maramures (unde se-aude 
.cantec din Oas") rnăltăm 
mereu un cantec~rugaciUne: . 
.. Doamne, ocroteşte-! pe 
români~ astfel incat in veacul -
veacului, de 1 Decembrie şi nu 
numai, să putem striga, in li· 
bertate, cu bucurie şi-n dep!~ 
unitate: .Hai să-ntindem hora 
mare:~- , 

, De această. dată reu,ita 
spectacolului s-a datorat fruc
tuoase! colaborări 'dintre praf. 
Mihai Pădureanu, Mihai Mazilu 
(directorii şcrilii), Ovidiu Laza, 
Ortensia Jucotinski, Elena 
Voichiţa Soba, Otilia Tămaş şi 
Monica Brădean. Regia spec
taOOutui semnată tot de Vasile 
lova. Pe 17 decemberle, 'in 
prag de vacanţa: se anunţă, 
Tnsă, de pe acum, o altă mani
festare artistica despre care. 
vom mai vort>i. 

COtiSTIIHTitl 5111101'1 
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PRlDtNll URSULm SIBtBlftll 
# (Urmare din pagina 1) 
Din păcate, in anii imediat urmă

tori "evenimentelor din decembrie 
1989, societatea româneasCă scă
pată de opresiunea dictaturii 

La Sfa.rşltUI~ s'ptama·n1·1· tr'ecutc, ,-0 · 1- 1. 1. 1 J" d b A _ ceau~iste hu era pregătită p.siholo-CI ..... m amp ~tOr, a a ce1 ,) e mem n 1 sa cum s-a ment10ntlt s1 ta 
Centrul de Presă al Complexului expozi- fondatOri- intre care se numără si· l Adun'area generală; u'ncte a 'fost gic pentru a înţelege necesitatea 
tl·011al ROME)(PO d•·n Bucuresti· s-a Ad , 1• A d - . . "'O , 1 . menţinerii' unor reiat, ii normale c.u . ev.,.,nJ ra - cat SI ("'.P.t r. Oe mP.m- r1P7bătnt r~portv! dt:> al"tivite~te ~€'ntru 
desfăsur.at Adunarea Gen'erală · 1 · rnunslrul.' Atâi câ-t pot fi aceStea cie bri care s-au inscris ulterior in_ BRAT · perioada ianuarie-octombrie 1999, 
Extrao'rd 1'nară a B~AT, 1·nstitut1·e ·1nfr·- normale, având in vedere obiceiurile 

n; sunt publ!ca~i puternice, serioase, bine odată cu creşterea numărului de mem- · t · 1 1 1 · d • h' · 
)'nţată ·,n urma· cu aproape do,· 'an,· d•'n' t t . 1 . t . . b. . , . ~ .. BRAT . IS once a e co osu Ul e a tng lţl co a e pe p1a,a prese1, cu 1raje man 1 n ŞI aact1vitaţu . pe piaţa prese1 â 1 
necesitatea as)·gurăn"r une,· r'magr·n,· re·aie, ·care a dita' t ( erifi t ) d cătr fi ă . d' R • . 1 '1 - c te o ha că din trupul ţărilor vecine u e v ca e e e o 1rm scnse m o mama ucrun e mcep p 
exacte, a tirajului tipărit si vândut al internaţională specializată (Deloitte & incet-incet să intre in normalitate, iar ~i prietene. artidele politice venite 
fiecărei publica~i şi in aceSt fel a unei Touche- care garantează independenta indust_ria de publicitate să dispună de din istorie ~i aflate acum la 
concurente loiale pe pt'ata publicltă' ... ,_Pe · t · 1' 1 ·fi • -1 ) d 1• l' 1 t" . 1 guvernare, au fă~ut un tărăboi u ŞI pro es1ona 1smu ven 1can ar ev n norma ,11 corecte ŞI comp ete pentru a 
fondul un'ei dezvoltări s'pectacutOOse a credibile şi publice, ceea ce este in realiza investitii cât mai eficiente. Prin imens la aflarea ve~tii despre tratat-
mass-media, a apariţiei a sute de pubti- avantajul publicaţiilor respective. validarea noutUi statut al BRAT, a fost ·ul parafat de lliescu ~i Gorbaciov. 

. ca~i noi, dar Şi a inexistenţei unui cadru Certificatele de audit sunt esenţiale în a-i lărgit cu patru -numărul membrilor Era un tratat româno-sovietic, este 
instituţionalizat privind controlul tirajelor, ajuta pe cei care cumpără spa~i publici- Consiliului de Administratie, .Adevărul" adevărat, dar sistemul comunist se 
fiecare ziar SBI} revistă şi-a putut declara tare să ia decizii optime, bine documen- . Arad depunându-şi candidatura, alături clătina din temelii în .,prima ţară a 
orice tiraj- in unele cazuri .umflatM de tate şi de aceea au solicitat să devină de alţi .10 candidaţi, pentru unul din muncitorilor ~i ţăranilor". Relaţiile 
două-trei ori sau chiar mai mutt- dezin- .membrii BRAT şi cele mai mari ·agenţii aceste locuri. Fără nici un vot bune cu Gorbaciov puteau fi contin· 
formând şi derutând nu doar cititorii, ci şi de publicilate din România (Saatchi & împotrivă, .Adevărul" Arad (reprezen- uate 'i cu Elţin şi cu Primakov, dar 
agentiite de publicitate si firmele intere- Saatdli, 8. V. McCann Advertising, Co. tat prin Nicu Cojocaru, director coriler- n·a fost posibil. Presa a făcut 
sate. în a-şi publica. a~unţurile Şi GE. P, Graffiti/8800, Initiative Media . eia!) a devenit astfel membru al tărăboi susţinând că România ar 
reclamele in presa scrisă. in acest con- Romania, Ogilvy etc.) si importanti Consiliului de administratie BRAT, ală- privi mai degrabă spre E·st decât 
text, a apărut necesară infiintarea unei dien~ de publicitate (ConMx GSM). iO turi de alte importante' publicaţii Şi spre Vest. Ceea ce nu era adevărat 
instituţii (BRAT) care să asi9ure con- ce ne priveste, .Adevărul" Arad a fost firme de pu_blicitate: .Adevărul~. nici pe departe. În mod instinctiv, 
traiul independent al cifrelor de difuzare primul cotidiaO din România căruia iMa Bucureşti, Jurnalul Naţjonal, Grupul de românii se tem de ru,i, de numărul 
şi care să pună la dispoziţia firmelor fost eliberat un certificat de audit, cu un Presă Ringier. Reţeaua .Monitorul~. lor, de cruzimea lor primitivă, de 
interesate in cumpărarea de spaţju pu- tiraj mediu zilnic vândut confirmat de Initiative Media Romania, Connex spiritul înrobitor al liderilor perindaţi 
btidtar informati,î standardizate, corecte 35 948 exemplare 51·tua· nd ne GSM ) pe la Kremlin. ~-Qporul nostru a . u- pe ş.a. . .....-. 
şi credibile, astfel încât publicitatea primul loc între ziarele judeţene şi intre '"l'FRffl;t"V_şufe.m-s-crâstimd din dinti ciubota 

•-~---~Jf~ă~c~~~ă~s~ă~·~a~ili~ă~e~fi~m~~;n~~~m~a;x~im;ă~.;N;u~~~;·~m~•;t~o~~~·~ia~ne~d~i~n~R~~~-~n~~~·~===~=====~=W=~=~~ ~~ddpe'grum~~~•-o 50 de ani, bucurându-se din suflet la 
adevă'rata elibef-are din str'ănsoarea 

pentru interesele României. Miopia 
politică a urior partide pretins 
democratice, lipsa de realism a unor 
~iaeri politici, vehemenţa unor gaze
tari cu pretenţii de luptători antico
muni~ti au avut darul de a irihiba 
guvernanţii şă normalizeze relaţiile 
României cu Rusia. Mai catoiici 
decât Papa, românii au rămas sin
gurii estici din Europa eliberată in 
1989, fără.relaţii cu ru~ii. Ungurii, 
cehii, polacii, ceilalţi fraţi de lagăr 
s-au scuturat de mylt de complexe, 
angajându-se in multiple relaţii bila
terale. 
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imbrătisării ursului slberian. in
~dânc~l 'tiinţei .lor, românii se simt 
lascinati de Occident, de realizările 
Amerh;ii; ale Angliei, Frantei, 
Germaniei etc. Optând in libert~te, 
românii nu se vor rătăci niciodată 
căutând fericirea prin Siberia, dar să 
ignori posibilităţile ~i oportunităţii& 
economice oferite de amiciţia cCa 
Rusia s-a dovedit profund păgubitor 

Prostia a durat aproape zece ani, 
până când, venindu-i mintea de pe 
urmă a românului, Primul Ministru 
Radu Vasile s-a hotărât să rupă 
tradiţia complexului faţă· de fostul 
imperiu ro•u ~i a făcut o vizită de 
.lucru la Moskova. O vizită scurtă, 
pragmatică, marcată de· o întâlnire 
intre patru ochi ~-u premierul rus 
Putin despre care don' Vasile zice 
că a fost folositoare pentru noi, 

_urmând ca rezultatele istorice ale 
inţelegerilor să le constatăm ceva 
mai târziu. Deocamdată ne multu· 
mim aflând că Vom primi "gaz met'an 
contra ... case. Să fie doar atât ~i tot 
e ceva. Dar-e rriult mai mult: rusii 
ne-au dat permisiunea de a adera 'ta 
Uniunea Europeană ~i, poate, Ja 
NATO. Cert este că. sfidând Rusia 
nu putem spera să cUcerim 
America. Pentru intrarea in NATO 
aVem nevoie-de avizul Rtrsiei. Radu 
Vasile a făcut târziu ceea ce trebuia 
de mai 1J1Uită vreme. Să ne resem
năm însă cu o vorbă-românească în 
care se spune că-i mai bine mal 
târziu decât niciodată. 
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j · suprapuse în decembrie' 89 • A -

.. ·1··. existat intenţia de dezmembrar~ 
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TVRI 
12,00 Surprize, sur

prize- rei. 

14,00Jumal 

14,15 TVR Craiova 

15,00.Pro Pa,tria 

16,00 Emisiune in 

limba maghiară 
17,30 Agenţia de 

plasare 

18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea ta 

19,00 Avanpre

mieră Ştiri 

19,05 Amintiri din 

secolui2P 

19,10 Sunset 

Beach - ep. 579 

20,00 Jurnal. • 

Meteo • Sport 

20,55 Feliclty - ep. 

10 

21 ,40 Cu ochii'n 4 
22,10 FBI - C16 -

ep. 10 

23,00 Jurnalul de 

noapte 

23,15 Recurs la 

morală 

0,00 Marele Jazz 

TVR2 
12,00 Integrale - rei. 

12,50 Un cânteo. o 
glumă ..• 
13,00 Tribuna partide

lor parlamentare 

13,30 Cântece de pe 
Argeş 

14,00 Convieţuiri .. 

15,00 Obsesia- s. 
16,30 Santa Barbara 

- s. 
17,15 Cuiier de ambe 
sexe 
18,00 Arca lui Noe -
rei. 
18,30 Videoclipuri 

18,45 Se întâmplă 
acum 
19,00 Ştiri bancare 
19,15 Pagini din isto
ria teatrului romanesc 
20,15 Recital de mu
zică spaniolă 

20,40 Sfinţi, eroi mar-
tiri . 

21,10 Codrule, 

codruţule ... 
21,30 E dreptul tău! -
mag. social-economic 

22,00 Marile meciuri 
0,30 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, 
PRO 1V e al tău! 
10,00 Tânăr şi nelin"lit
rei. 
10,45 Sâ uiliParlsul- rei. 
12,30 O căsnicie perfec. 
tă-ep.17 
12,55 Stirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon 5- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul ttnere~i; 
s. 
.14,45 Familia Bundy -
ep.224 
15,15 Nisipurile . din 
Miami-s. 
16,10 Tânăr şi nelin"lit" 
ep.881 
17,00 Slirie PRO 1V • O 
propoziţie pe zi 
17,17 Stirile PROTV Arad 
17,30 'spitalul Chicago 
Hope-s. 
18,30 Doi poliţişti şi 
jumătate - ep. 18 
• Extragerea cărţii poştale 
.Te uiţi şi căştigr 
19,30 Ştirjle PRO 1V 
20,00 $tiriie PROlV Arad 
20,30 Mavefick - wesl
em/comedie SUA, 1994, 
cu Mei Gibson 
22,25 Ştirile Pro 1V 
23,00 Chestiunea zilei 
0,00 Ştirile Pro 1V • Profit 
• O propoziţie pe zi 
0,30 Criminaiiştti - s. 
1 ,30 Chestiunea zilei-- rei. 
2,30 Ştirile Pro 1V 

RADIO PRO FM (9a,1 MHz) 
l,IMI- 5,00 MUZJ(.',\ 
5,00- 6,00 Bule~ in de stiri la fiecnre srert de oră 
6,1HJ- 7,00 ROND.U'L DE DIMINEAŢĂ
INFO PRO cu Dau ApostoJ şi J..aurn C.ăl3ccitnu 
7,0U- 10,00 PRO FM PANA LA ZECE- cu 
Ftavius E.'V!ican; 10,00-IJ,OO.MIHAI CU NOI 
-cu Mihai Dobrovolschi ' 
13,00- 14,00 13-14 CU ANDREI- c:u Andn:i 
G~ . 
14,00- 17,00 ORASUL SUB LUPA. cu 
Cătălin ~: 17,1Nl - 19,00 STAR STA-

TJ~.r.;~~.O~~ttŞ~ŢI MUZICA!- ro 
Călin Ghc:oq;hc 
21,00 -11,00 SPORT SHOW- cu Ovidiu 
loanitoaia; 22,00 - 24,00 RONbUL DE 
NOAPTE- cu Răzvan Exarhta 

• 

există infiltraţi agenţi străini • 

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Acasă la romani -
muzică populară - rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor
rei. '. 
8,00 Floare de aur- ret:' 
9,00 jnger sălbatic - rei. 
10,00 Acasă la Maricica 
Puică- rei. 
10,30 Doctorul casei- rei. 
11,00 Micuţei& doamne -
rei. ' 
12,05 Jackie Coilins: 
Hollywood • rei. 
12,30 Morile de vânt ale 
zeilor 11- rei. 
14,15 Viaţa noastn'i - s. 
15,00 Dragoste şi putere 
- s. 
15,30 Iubire sfântă - s. 
16,30 Luz Clanta- s. · 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosalinda- s. 
18,30 Angola- s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica -
reţet~ cuHnare 
19,45 Cartea Cărţilor- d.a., 
- Somn uşor! · 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Sânge din săngele 
meu-s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Coşmaru[ - 1. SUA, 
1988 cu Carol Lynley, Gail 
O'Grady 
24,05 Dragoste şi putere 
-rei. -
24,30 Suroril.e - s. 

\ 

ANTENAI 
7,00 Observator 
8,00 Dimineata devreme 
10,00 Stiri ' 
10,1 O Colivia de aur· s. 
11,00 Fort Saganne -
dramă, Franţa 1984 
12,59 Decennium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pretender- s. 
14,00 Decep~i • s. 
15,00 Luz Maria • s. 
16,59 Decennium 
17,00Stiri 
17,25' Dragostea 
invinga • ep. 55, 56 
18,59 Decennium 
19,00 Observator 
20,00 Pericol iminent • 
s. 
20,50 Dublă Identitate -
s. 
21,40 Prezentul slri1*J 
21,59 Decennium 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Relrosp!!Cliva etapei 
1,00 Twin Peaks- ep. 1 
3,00 Observator • rei. 

TELE7ABC 
7,00Ştiri . 
7,1 O Bună dimineata, 
România ' 
9,00 FOrţa destinului - ri::t 
10,00 Ştiii 
10,15 Tcicshopping 
10,30 Oinlrc sute de :oiarc 
- rcL 
11,30 Rcndcz-voos la Tele 
7 -rei. 
13,00 Ora unu· a VcDit • 
rei. 

PRIMATV 
7,00 Kamokc show -rei. 
M,OO Dimineata cu Prima • 
magazin matinal 
12,00 Celebri jl bogal' • 
rei. 
13,00 Politica de miine • 
rei. 
15,00 Chic • rei. 
15,30Cincmagia- rei. 
16,00 Nadinc Show- rei. 
17,00'Cel0brljl bog•~: '· 
18,00 Focus • Sport. • 
MCIOO 
18,55 Clip Ari 
19~00 Frontal - radiografia 
săptămâniî trecute ' 

20,00 Dooarclc Y 
21,00 Brooldyn Soutb, •· 
22,00 Clip Art -rei. . 
22,05 Focus Plus 
22.30 Revista presei 
22.35 Polilica ~ mâine -
taJk-show 
0,30 Naveta spa!iali. • 
comedie 
2,30 Focu.<~. Plu~ - rct -

15,00 Ştiri 
,'15,15 Tcicshopping · 
15,30 Post Meridian 
17,00 O singură vlati -s. 
18,00 Lou Grant- s. 
18,55 Prono><port 
19,05 Seqia de Polll'&- •. 
20,00 Tclcjumal 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Dincolo de !»1adion 
23,30 Cutia muzicală -_n::l. 
0,00 Ştiri 

RADIO SEDIŞ 
6,110. R,OI) lki~ml'fltul de trt'lin: 

. 

R,UO- 9JXI Cinta-mi liiubtre- muzică popuiam 
9,110-111,011 Alo. tu aleei! 
111,011- 12,011 CJtfniiUlll de ZI.U 
,.,,.,. 131" l.o p<>!'lllc doruhli · P1llllci ;q>~~larli 
13.,00- 14JMI F!\1-ul lleprânz 
14.,110-15,tXIPoesis _ . 
tS.,OO- 16.UU Altili te Jirbitorim- D1JZici popu-
lar.i si dcdicatii mU71cl)e · 
t .. oiJ. IR,Ilii'Dupipodnl 
IS.fi0-19.fXJTek.f'onulcubutoaule- , 
19,flO- 2ti,UU La mulţi lllhi!- dcdicatii rmp:icalc 
lO,lltl-ll,JO""'......... • 
lii,J0-11,00 s.o ...... '""" 
2:1,110-23,011 fl:ltba!IOuhlt -talk--shqw 
n,oo -2A.OO Asculti ~ tu! . 
0,00- 2JIO 9:Z,llnsomnil 
2,00-6,1111 Noduma muzk:ali 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Stiri 1V A- rei. 
8,30 'Emisiune Tn limba 
gennană - rei. 

~:[;g~~ 
10,00 Ştiri 
10,10 Colivia de aur- s. 
11 ,oo Mont Royal - s. 
12,59 Decennium ~ 

13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pretender-s. 
14,00 Decepţll- s. 
15,00 Luz Maria - s. 
16,59 Decennium . 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunjuri 
18,30 Stiri TVA 
19,00 Observator · 
20,00Arena 
21,20 Anunţuri - rei. · · 
21,30 Stiri TVA ·rei. 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
Tn conUnuare, program 
identic cu cei al Antenei 1 . 

HBO 
10,00 Alien: Rena'terea 
• SF, SUA, 1997 
11,45 American Perfakt 
- thriller, SUA, 1997 
13,30 Crlmetlme -
thriller. SUA, 1996 
15,30 Desene animate 
16,00 Trauma - dramă, 
SUA, 1997 

TVI JNTEINATJONAL 
21,30 S-a intampiat... 
azi , 
21,35 ~evista presei 
21,40 Practic lnfo · 
22,00 Jurnal • Curs valu
tar • Meteo 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,00 Rcactor 
10,30 Hai Hui - rcl 
t 1,00 Frecstyle -.rol. · 
11,1 S AtomtX. cu Andreea -
rei. 
14,00 Interactiv 
15,SS Rcactor 

·''· 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Archer- mm 
11,00 Ştirile lntersat . 
11,30 Eurocops · film 
12,30 Sora niedlc•lă -
film · 
14,00 lntersat Sport ShGN 
15,00 Aventuri<~mericane 
-10 
15,30 Planeta video a 
copiilor-6 
16,00 o familie de stn\1-
ni-film · 
17,30 Uriderdog snăw 
18,00 Săptamana 
sportivă arădeană 
18,251ntersat Culturel· 
18,45 Stirile lnterşat 
19,20 Dulce ispită- s. 
21),05 Mistere, fannece 'i miracole -s. 
20,30 La frontieră -film 
22,00 Iniţierea - fllm 
groază 
23,30 Ştirilelnlersal 
0,00 Erotica 

18,00 Ziua Independen
ţei • SF, SUA, 1996 
20,30 Febra aurului -
acţiune, SUA, 1998 
22,00 Nuntă 
sangeroasi • suspans, 
SUA, 1997 
23,45 Ochi pentru ochl
thriller, SUA, 1996 
1,30 Jurnalul Pantofului 
Roşu -s. 

22,40 Destinul unei na~ 
uni -doc. 
23,10 ln flagrant 
23,50 Ora pianelei 
0,10 Omul si aiia sa 
0,40 Povestea unui 
oraş: Bucureşti 

16,00 Romanian Top 100 
cu Oana- rcJ. 
18,00 Selector 
19,00 Atomix cu Dinu 
21.55 Rcactor 
22,00 Soutb Park • des. 
anim. 
22,30 File de povCill: ·rei. 
23,00 Aria 52 

·. 0,00 Insomnia 

1 
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;Ht ani~ m Clt.•f·Af ,aijoTifa.llaQ·M~NoliE ciHCIN.IMI( 
Conferinţă judeţeană PNR 

-Domnule Ion Cristoiu, 
l-aţi insoţit pe premierul 
Radu Vasile în vizita pe 
care domnia sa a făcut-o în 
Rusia. Ei bine, cum a fost 
la Moscova? 

această intrebare. Ei bine, 
desi relatiile românO:ruse au 
fosi- si frlcă mai sunt- destul 
de bine ingheţate in ceea ce 
priveşte zona politică. tezau
rul, Moldova sau Transnis
tria, premierul Vladimir Putin 
a precizat incă de la inceput: 
.lăsăm de-o parte pro
blemele istorice diritre noi si 
ne concentrăm asuPra prO
blemelor concrete, econo
mice." 

Bucuresti să fi făcut o decla
ra~e gen .ltigoslavia" despre 
războiul din Cecenia ... Atât 
ne niai lipsea! 

mult. împreună cu Bogdan 
Chirieac de la .Adevărul" de 
Bucuresti, am căutat să-i 
punem 'o Tritrebare inc'u
ietoare despre relaţiile rusa
române. A iesit admirabil din 
acest colt si' ne-a oferit un 
răspuns atât de ambiguu, 
încât n-am priceput nimic ... 

Listele de candidati 
vor fi făcute la Arail 

-Frig! 
- Este doar o remarcă 

meteorologică? 
- Nu numai. Având in 

vedere faptul că frigul vine de 
la MoscoVa, deducem si 
scopul vizitei pe care pr8-
mierul Radu Vasile a făcut-o 
în capitala Rusiei: obţinerea 
unui import de gaz metan... ' 

- in!lrăznesc să vă pun 
o întrebare "ă la Cristoiu": 
pentru un împrumut de 
gaz, putea să meargă la 
Mo9cova doar un simplu 
secretar de stat De ce era 
necesară prezenţa pre
mierului? 

- Ce-aţi mai observat in 
această vizită? 

Sâmbătă. la. Sala Sindicatelor, a 
avut loc Conferinţa Judeţeană 
Extraordinară a Partidului National 
Român, filiala Araj. Conferinta s-a 
bucurat de prezenţa Preşedintel~i par-. 
tidului, profesorul Virgi Măgureanu şi a· 
secretarului general Mtrcea Cranta. 

degradarea ecOnomică dar şi lipsa de 
calitate a clasei politice care conduce. 

"E nevoie de oameni noi, de va
toate, care să fie în stare să-,i· 
u~ească forţele spre a modifica actu
ala orbită pe care a fost plasată # 

România fi care duce inevitabil la 
disoluţia naţiunii fi dezmembrarea 
statului" a apreciat Virgil Măgureanu. 

- Acum, in pragul 
"iemli absolute"? 

·- Acum, deoarece pre
siunea gazului scăzuse sim~
tor pe conductele româneşti 
şi n-aveam bani pentru a 
achiziţiona acest produs la 
pretul pietei mondiale. 
. ·- Să lnţelegem că ru'ii 

ne-au dat gaz la preţuri 
preferenpale? 

- Este vorba despre o 
nouă politică a Moscovei? 

- Cred că da' Sub 
Vladimir Putin. Rusia pro
move_ază o politică de expan
siune a capitalului în ţările 
estice ale Europei. Ne aflăm 

. in cel de-al patrulea război 
. mondial: cel 'economic. Rusii 
au inteles acest lucru... ' 

-· In ce măsură ne 
afectează acest război? 

- Acest răzbci se poartă 
şi la noi, deci nu putem 
rămâne indiferenti. Rusia 
este deja o ţară capitalistă, 
iar Vladimir Putin este 
reprezentantul marilor capi
talişti ruşi ... 

-Bună întrebare. 
-Vă aparţine! 
-Vă mulţumesc! Ei bine, 

cred că aici sMa demonstrat 
încă o dată genialitatea 
Rusiei, care excelează încă 
prin diploma9e şi prin servici
Ile secrete. Radu Vas~e era 
disperat de lipsa gazului si de 
lipsa banilor necesari pentru 
achizitionarea acestuia. 
Moscova a acceplat această 
vizită, cu condiţia să nu fie 
abcrdate probleme politice, ci 
doar solicitări economice. 
DeQ.camdată, relaţiile dintre 
Rusia si România stau cam 
aşa: ei 'ne dau gaz, iar noi ar 
trebui să le dăm carne. Cum 

- Două lucryri rriinore, 
dar care se pot interprela in 
fel si chip.· Primul: in dreapta 
premierului Putin - la discuţi
ile oficiale - n-a stat nimeni. 
Se afla doar un ceas ... 

Al "doilea: cei câţiva 
ministri români care-I 
Tnsoţ9au pe Radu Vasile se 
aşezaseră la masa oficială şi 
consumau deja apa mine
.rală. Omologii ruşi erau 
aşezaţi pe lângă perete şi 
n-au luat loc la masă până 
când n-a venit Viadimir 
Putin ... 

în fata unei nu TI'Jroase audiente, 
preşedintele PNP. Nad. dl. Teodor 
Mara, a dat citire ra,10,tului de activitate 
al filialei care, dacă în urm~1 cu câteva 
-luni insemna doar u:1 r•udeu al cătorva 
·~meni cu iniţiativă, :~.stăzi a devenjt..o 
organizaţie serioasă fo~mată din oameni 
de valoare care nMau o:egetat să se 
adune din dorinţa de a aiuce ceva nou 
pe scena politicii arădene. ._ 

De altfel, organizaţia F NR Arad s-a 
bucurat de acelecişi aprecieri pozitive ~i 
din partea preşedintelui Virg;l 
Măgureanu care s-a declarat mu~umit 
de modul in care merg lucrurile la Amd. 

De fapt, scopul acestei Conferinţe 
judeţene extraordinare, a fost com
pletarea Biroului Executiv Judetean, 
alegerea Consiliului de onoare Şi' arbi
traj. a comisiei de cenzori şi a dele
gaţilor la Congresul extraordinar al PNR 
ce va avea loc in ianuarie 2000. 

Un _element bun, demn de urmat şi. 
de celelalte formaţiuni politice este 
acela că listele de candidaţi la PNR 
Arad vor fi făcute .Joco" si nu la centru. 

Tot 'din cuvănt'ul iul Virgil 
Măgureanu, am reţinut că PNR se 
declară pentru reintroducerea pedepsei 
cu moartea pentru cazuri de excepţie şi 
cu tennen limitat. · 

PNR are pregătit un program' eco
nomic in trei etape. Prima, de 6 luni, in 
care să tie stopat declinul economic. a· 
doua, de dOi ani, in care să se 
definească Uniile strategice in industrie 
şi agricuttură, iar a treia, de cinci ani 
care să definitiveze capacitatea de a da 
o direcţie clară economiei româ~. 

-Mai mun, ne-au·dat gaz 
pe datorie! Este vorba 
despre o livrare masivă în 
valoare de 50 de milioane de 
dolari. livrare care se va face 
imediat. De fapt, .GAZ
PROMPT BANC" din Rusia 
ne-a dat un imprumut de 50 
de milioane de dolari (in gaz 
melan), imprumut care să fie 
rambursat în zece ani, cu o 
dobândă de doar 6 la sută ... 

- Iar Radu Vasile s-a 
dus la Moscova cu o căci
ulă căzăcească in mână şi 
cu o solicitare imperioasă 
de gaz metan ... 

nu prea avem carne, ne 
milogim ... 

- Ce impesie v-a făcut 
Vladimir Putin? 

- Este un pofrtician exce
lentl Vidul de. autorilate al lui 

. EHin este umplut cu succes 
de Vladimir Putin. Premierul 
moscov~ a lucrat din 197 4 in 
KGB si ani de zile a Jost 

- In final, credeţi că 
actuala coaliţie ar mai 
putea rămâne la putere 
dacă Occidentul ar pompa 
bani serioti in România? 

- Greu de răspuns! 
Occidentul este cât se poate 
de pragmatic ... Banii n-au să 
vină pentru consum, ci pe 
proiecte concrete. Depinde 
de interesul occidentalilor ... 
Totuşi, până" una-alta, abia 
ne-am intors de la Moscova. 
Tn altă ordine de idei, actuala 
putere încearcă să monopo
lizeze manifestările de la 
Alba-Iulia,· cu toate că 
acceptarea manualului de 
istorie tipărit la .Sigma• nu 
i-ar îndreptăţi in aeest 
demers. Să vedem.:. 

Cel mai aşteptat moment a fost, 
fără îndoială. cuvântul profesorului Virgil. 
Măgureanu, care a apreciat că marea 

a României o constituie 

ln inCheiere, să mai spunem că 
politica de alianţe a PNR are o direcţie 
clară. aceea de a căula parteneri care 
sunt dispuşi să păşească pe .a treia 
<;ale". 

POPESCO· 

-In ce condiţii? 
- Aici e problema! Ruşii 

i-au făcut acest cadou-de 
Căciun premierului Radu 
Vasile, cu conditia ca statul 
român să construiască in trei 
ani de zile conducta de gaz 
lsaccea- Negru-Vodă. 

- Ce i-a apucat pe ru'i? 
Este vorba despre un 
cadou fără sarcini politice? 

- Mă bucur că-mi puneţi 

- Aşa este! Pe avion, 
Radu Vasile ne spunea: 
,.Trebuie să menajăm sensi
bilităţile Rusiei!" Pe drept 
cuvânt, in pragul iernii, Radu 
Vasile n-avea o altă solutie. 

- N11 va fi sanc~onat de 
ţărăniştii care se uită şi 
astăzi cu groază inspre 
Rusia? . 
~ - Mă gândeam si eu cu 
groază la acest lucru: Vă dati 
seama ce-ar fi insemnat că. 
vreun .taliban" de Ja 

· delasai in Berlinul de Est. Cu 
alte 'cuvinte, cunoaste la 
dBgetul mic despre cum slau 
lucrurile in Europa ... Pe de 
altă parte, el urcă in sonda
jele de opinie de la Moscova 

. pentru că este perseverent. 
A promis că Rusia va câştiga 
răzbciul din Cecenia şi, iată, 
este pe cale să-I căş~ge. Mai DOitO SI"A(I 

. , .. 

PSDR la suanul târgului: 
alegeri, procese, excluderi. 

DE ZIUA lUI, CORNEliU VADIM TUDOR 
A PRIMIT CADOU ••• UN: PARTID! 

Confem_1ţa jude~eana a PSDR a fost 
•·.convocată pentru alegerea noului 
Com~et Judeţean al PSDR. Au participat 

_in jur de 120 de membri din judeţ. Avand 
in vedere că dl. Putin nu a părăsrt sediul' 
PSDR, actuala conducere" 1-a acţionat in 

' · jusliţie. 
A fost aleasă conducerea judeţeană 

a PSDR. Comrtetul e format din 19 mem
bri: Popa liviu a fost ales preşedinte, 
Sorin Prişcă - primvicepreşedinte, trei 
vicepreşedinţi: Ileana Dragomir, Doru 
Orban fi Nicolae Silaghi. cinci secretari 
şi nou~ membri. "Aproape jumătate din 
cei 19 membri sunt persoane care au 
părăsit sala Congresului la Bucureşti, 
alături de dl. Putin, dar, ca semn al 

r9concilierii au fost prezenţi la confe. 
rinţa judeţeană şi, mai mult, au fost 
aleşi in comitet". i!firrnă dr. Sorin Prişcă. 

Nu acelaş1 lucru s-a întâmplat cu 
Ştefan Pascu, preşedinte al PSDR tn 
V'l.rianta Putin. Ştefan Pascu a fost 
exclus din PSOR. Pentru că ar fi fost . 
.recalcitranr. 

Ar mai fi de retinut că această con
ferinţă s-a ţinut in s9creţ, presa nu a avut 
acces la lucrările conferintei. Ce au de 
ascuns pesederiştii când bine se ştie că; 
intr-un fel sau altul. presa tot află ce se 
întâmplă? Şi. ca să fie dar ce se doreşte 
din partea partidelor, fac o preczare: par
tidele nu sunt obligate să accepte presa 
la lucrările unor structuri ale partidului. 
Dar evenimentul trebuie stiut si, eventu
al, ulterior, se pot da deciara~i de presă 
In legătură cu ce s-a întâmplat. Când nu • 
vrei să afle presa. înseamnă că ceva e 
putred in partid. Sunt iarăşi de acord că 
nu .orice eveniment de doi bani merită 
atenţia presei. Dar o conferinţă 
judeteană de alegeri, să zicem, nu e de 
ici de colo. . ' 

Sperăm că o 8semenea figură nu se 
w:a mai repeta. 

1. IEitCA" 

.. (Unnare din pagina 1} 
Prezentând .. Mesajul PRM pentru anul 

electoral 2000~. senatorul Corneliu Vadim 
Tudor a constatal că .secolul şi mileniul 
au fost cata~trofale" şi ..,antichitatea 
păg~nă a fost mai bună decat ceea ce 
trăirh noi". in ceea ce ne priveste, 
,.Occidentul a fost tot timpul cu un Pas 
înaintea noastră" şi pentru faptul că 
~NeMau tâlhărit toţi ~i din est şi din vest, 
fără nici o deosebire·. Anii scurşi de la 
revoluţje ,.sunt ani pierduţi pentru 
Romania'\ iar astăzi este condusă de ,.Cel-. 
mai iresponsabil guvern din Istoria 
României", echivalentul unei ~bande de 
satani~ti~. Liderul PRM. care crede că 
.. Sunt programat să lichidez Mafia şi 
să-I bag pe gangsterl.in puşcărie" este 
convins că .la anul,, pe vremea aceasta, 
vor conduce alţW, adica torţe1e na~onale. 
Cat priveşte afirma~ile unora că .. Pacă va 
veni Vadim la putere, va fi război", aces
tea sunt ,.abera!ii, vehiculate impotriva 
forţelor naţlona e care s,au opus jafului, 
transformării tărilortn colonW. 

Asul din mânecă 
Fără îndoială, marea surpri_ză a fost 

prezentarea protocolului de fuzionare prin 
absorbtie a PFD "89 cu PRM. A fost un 
adevărat ~AE" pe care Corneliu Vadim 
Tudor 1-a scos dir mânecă atunci când 
nimeni nu s~ aştepta. D~şi negocienle 
durează de mai bine de o lună. în presă si 
in mediile" politice nu a ~transpirat& nimiC. 
.Protocolul de fuzionare, semnat de către 
Corneliu Vadim Tudor si Dorin Lazăr Maior 
prevede că ~partidele semnatara sunt 
hotărâte dt, folosind mijloacele consti
tuţionale, să determine inlocuirea legală 
a actualei guvernări, care a devenit 
extrem de. nepopulară 'i nocivă. In 
fienţă, cele două partide nn fapt PRM, 
pentru că ,.PFD '89 dispare ca subiect 
juridic") vor milita pentru o protecţie 
socială reală pentru . incurajar~a 
investiţiilor, a dezvoltării IMMMurilor, a 
tinerilor intreprinzători, pentru apărarea 
Intereselor naţionale ale României, pen
tru aflarea intregului adevăr despre 
Revoluţiei din 1989 'i evenimentele 
tragice, sângeroase, din primul. semes-
tru al anulul1990". . 

Tn unna semnării Protocolului, Consiliul 
Naţional PRM a fost lărgit. PRM Arad 
primeşte asllel al doilea loc in acest orga; 

nism, alatun•de preşedintele Lucian Stana 
intrand . şi. Gheorghe Curta, fost 
vicepresedinte la nivel national al PFD '89. 
Dorin Lăzăr Maior a deverlit vicepreşedinte 
PRM. Lucian Stana, care cu puţin timp 
înainte de semnarea Protocolului tinuse un 
discurs curătat de orice ~înfloritUri", ne-a 
declaiat: .Mă" bucur că organizaţia noas
tră va primi in rândurile ei o mare parte 
a· celor care în decembrie '89 Saau ridi
cat impotriva dictaturii. intotdeauna am 

·colaborat bine cu Gheorghe Curta '' 
Alti la Ouka.'U""ează să discutăm' amă
nuntele integrării.":: 

Atât Dorin Lazăr Maior. cât şi 
Gheorghe CUrta (f<Jiiti preşedinte respectiv 
vicepreşedinte PFD "89) consideră că luz~ 
unea a fost necesară pentru că .. măcar 
acum, la zece ani de la revoluţje, este 
cazul ca de problemele· revoluţionarilor 
să se ocupe revoluponarii. Până acum, 
au făcut~o toţj insă în realitate n-a făcut-o 
nimeni. Avem speranţa că a,a· cum in 
decembrie '89 re:voluţlonarii s-au opus 
dictaturii, sa vor putea opune dis
trugerii ţărU·. Vor putea face acesta 
ilumai fiind bine reprezentati pe plan 
politic." 

.; (U""are din pagina 1) absurde pe care le-a impus cetăţenilor şi oamenilor vestului pentru guvernanti vine prea târziu. Nimeni tere? Ce mai poate face ca să mai căştige câteva 
Şi, mai ales, scoate impotriva manifestan9klr de afaceri. (Sunt curios ce le vor mai spune oame- si nimic nu mai poate' salva actuala putere. săptămâni? Să scoată janda"".ii cu bastoane şi 

tot mai mulţi janda""i. Singura măsură concretă, nilor liberalii in viitoarea campanie electorală ... Am Reducerea dementă a consumului, care a dus scuturi, din ce in ce mai mulţi; impotriva 
singurul răspuns vizibil la nemultumirile, inte- văzut cu toţii ce ştie să facă un ministru de finanţe după ea scăderea producţiei, !axele şi impozitele flămânzilor, care-şi strigă furiil pe stradă. Nu se 
meiate, ale oamenilor sunt bastoanele si scuturile liberal.) . fără număr, au creat un cerc vicios, cu efect sigur, paate să nu te intrebi, totuşi, cu cine se bate pu-

g~~~~~~~~\l~~~Wb~~~ •.JJaiio&ne·si7iculuiî.:!1:1 :~i~~~~;:i:~~;!aS:~~~~~:~~~tr: 
ala putere a semănat vânt şi acum culege fur- III!I~M •. ;~ţ',~·; .:·;'l.~k~jÂ.~:Mk4~+.·;6\diâ~&?'ii54#~%t,'*x-· · ~16\~ltr;;;! ?i ,:.,_, ~.~:i&~~~j1 ba~e cu aceşti oameni puterea? De ce nu-şi 
tună... Puterea incearcă să căştige timp. Cum n-a pe care il simţim pe pielea noastră: sărăcie, recu~oaşte, Pljr şi simplu, neputinţa şi inoompe-

Totuşi, in u.ltima periOadă, puterea 1ncePf! să avut până azi o strategie, nici I!CUm, peste noapte, şomaj, nivel de .trai mizerabil, haos, piaţa subte- tenta, de ce nu pleacă, de ce nu renuntă ..să 
dea din ce tn ce mai mune semne de nervozitate. nu s-a invenlat vreuna, insă orice este bun pentru · rană in creştere. Nimic nu le-a reuşrt guveman~lor chi~uie 4n popor Intreg? Probabil că mierea care 

}j' _. Faţă de indiferenţa olimpiană dovedită până acum a-i linişti pe românii flămânzi şi tot mai supăra~. in ultimii trei ani, deşi se incearcă, din nou, a mai rămas in borcan- singurul lucru care-i 
", de actua1ii stăpâni ai României, aeclara~ile din Mai mun, actualii slapâAi ai României au cerut aju- îmbălarea popula~e' cu ... voribe. interesează cu adevărat pe cei ca"! ne cOnduc- şi ...... ·.·.·-•. _·,,· .. ·.:_

1

i.. . ...• ·.· ~Iti mele zile arată că până şi ei au înţeles că. tor şlin afara ţării, probabil ameninţănd Vestul că Actuala coaliţie a stat prea mult la putere. pro·v,'leg,""ole fără număr merită in mintea lor, 
• oamenii nu mai pot suporla. Se anunţă o majorare dacă ei pleacă de la putere se termină democratia Fără folos pentru ţară, cu folos mare, vizibil, pen- "d . . d" ' ă i 

1 
. 

a pensiilor. Studentilor li se aruncă niste firimituri. in România ... Cum-necum, se pare că au reu~t. tru reprezentanţii puterii. Cine mai poate crede impotriva evi enţel Insle '" ţar • mpo nva 
Ciudăţenia aceea denumită Traian Decebal Tn sfarşit, să-I convingă pe occidenlali să-i ajute. că acum, in ceasul al doisprezecelea, cei care bcnului-simţ, să scoată bastoanele şi scuturile jan-
Remeş, aşa-zisul liberal din fruntea finanţelor, zice Comunitatea europeană ne promite pentru anul ne conduc s-au hotărât brusc să muncească Ş.i darmilor impotriva unor oameni nevinova!i. al 
că se vor reduce impozitele anul viitor. Asia după vi~or o cărută de bani, România, vesnic refuzată, să rezolve marile probleme ale-ţării? Nimeni! căror s1ngur păcat este că vor să trăiască decent 

~ .. .':.~"':'·-~. ~- ce a distrus tol e&sei)\ltea diStruge prin măsurile a primit pi"!'Şedin~a O. S. C. E. DQ;ir că aj\Jion.ll .Şi-atunc;i Qe-i mai rămâne coali~ de la _J)I.Icc~Şi pentru asia işi ~ccnducălai capabili •. 
. .. . t·•- . ..t.::.;:;.=::=..:::..=:=::=:.=."·::.:-.,..::!:,s:.!:· ::.:,.:.::_ .• ,_=. :,=. :..J..:. o:.!:< :::.:.:::.:..!:::::=.!:....:;..:::,..::..::....:;::::_=-.::!=::._:_..z..;.=::.-=-:~. =. '..:..::::::.::_::::::;:!:;:.::~~.!:.!:::=,.:..:_ ::=..;:~-'~=-====-:=~,' 
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Zilnic, atit :darei• cit pi tel4t11ish•nile •• of•ră i•a1ini de-a dreptul 
e..,..._urătoare: .,.....,..; uclfi fără 111Ră, copii IHitufi eu IN.itialif41te., f.".<ri .,..,_ 
lat. ••• Ai saisaţia că trliiefli într-o lume ip ean ., .. ..,.,. este o stau norma~. 
Daei e MIU nu, doar o s.nqfi- fi evm st.i ArGdul, din punct de ucdcre al infracfi· 
unilor u11ir1i'- cu utor.n~, a111 iftecrcat _. aPitn ;fin discuţiile u .,.., purtat in. 
cpdrul 11nei mese rotunde pc care ziarul. ,.Ade11ărul" a or1anbat-o, recftlt, la 
Cluhd Presei. Au ,.., preunţi la aceste ducufii: din JNirtca I..J.P. Arad, dL rnr •. 
Dan Al'delcan, 1eful Serviciului .J11diciar; din parkG Parchetului fie JN lintli 
rn-..,..lul A....r, dL s..,.,. Vlai; din part.a l.liHrltiorului de Me.rteină Leealii, 
41. dr. Stelian C:rifan, ffJful acestui laHrat.r pi dL Georco a.idldaeu, ..... ,, ill 
e.bul Dirccfiei u Sănătate· Pu"'ică Ara& 

• LA JNFJIAC~UNI CU Instanţă. _Şi asta pentru că vlctim~ ac~eptă 
· ca·n sch•mbul unor sume de bam, on alte 

VIOLENTA • A DUL, PE foloase r:nateriale să-,i retragă plângerile", a 
ULTIMELE LOCURI mai adăugat dl. Ardelean. 

Tncă de la începutul dis- • CAUZELE PENTRU CARE 
cuţiilor aveam să aflăm d_e UNII INDIVIZI COMIT · 
~~~· :~.~~" s~~~~~n~ ~~ OMORURI DEOSEBIT DE 1 

nivelul judeţului nostru, GRAVE I-AU SCHIMBAT 
infracţiunile săvăn;ite cu .Raportat la cauzabilitatea unor infracţi· 
violenţă se constituie uni foarte grave, este de remarcat că, în 
intr-un fenomen deosebit. prezent, s-au schimbat cauz~le pentru care 
Nici în comparaţie cu alte aceste infracţiuni sunt săvâ,.•te", a arătat dl. 
judeţe fi nici in compara- Vlai. · 
ţie cu anul trecut." Dacă Tn trecut erau foarte puţine omoruri 

Faţă de anul 1998, la nivelul judeţului nos- deosebit de grave, comise in scop de jaf, in 
tru în acest an. nu s·a remarcat o crestere a prezent 80% din aceste infracţiuni se comit 
numărului infracţiunilor de acest tip .• o tocmai fn acest" scop. Alte cauze care existau 
cre,tere, dar absolut nesemnificatlvl a-a inainte ca mobil pefltru săvă11>irea omorurilor 
inregistrat la numărul de violuri. La deosebit de grave, precum răzbunări, crime 
omoruri, numărul lor este aproximativ egal· pasionale, aproape că au dispărut. 
cu cele săvâr,ite în perioada similară a .E adevărat el foarte mulţi oameni sunt 
anului trecut, iar la tălhării se remarcA o sAraci, dar comiterea unui omor in scop de 
scădere faţă de anul 1998. Faţă de alte jaf nu e o metodă tie a ne rez~lva sărăcia", a 
judeţe stăm bine", a afirmat dl. mr. Ardelean. subliniat dl. Ardelean. 
Mai precis, dac~ e să luăm rn considerare 
numărul acestor infracţiuni, Aradul are şansa 
de a se situa pe unul din ultimele locuri. · 

+ ARADENII SUN'r MAl. 
. · - .· PAŞNICI ••• -· 

Unul dintre facţorî i care au determinat 
această situaţia este probabil faptul că a~a 
cum aprecia dl. Ardelean: .faţă de populaţia 
altor judeţe, cea din Atad este mai RBfnică. 
Aţi văzut ce s-a întâmplat la Bra!fov·, la 
Bucure,ti, cu lupta dintre acele bande, 
extrem de violente. La .Arad nu avem astfel 
de grup.uri violente. CAt de· cât, la Arad, 
reu~im să. stlpânim starea infracţ;onală pe 
linie judiciară." · 

+ NU TOATE INFRACTIQNILE 
CU VIOLENTA AJUNG SA FIE 

PEDEPSITI ••• 
lntrand .Tn amănunte. 

legate ..de structura acestor' 
infracţiuni, dl. George Vlai 
a subliniat că: .Doar 
aproximativ 12% din 
totalul infracţiunilor ce sa 
petrec pe raza judeţului 
nostru sunt ihfracţiuni 
săvâr,ite cu violenţă." 
Dintre infractiunile .săv.ar

şite cu violenţă (omoruri, vătămări corporala, 
tâlhării, lovituri cauzatoare de moarte, violuri si 
pruncucideri), ~i-n acest an predomină, ca 
nu măr, tâ lhAriile. Ca infractiuni ce sunt 
săvă!1'ite cu scopul insu~irii unor foloase mate
riale, pe căi ilegale, talhăriile sunt insel net infe-
rioare, numeric, furturilor. · 

Dacă, Tn 1997, Parchetul a dis pus tri
miterea Tn judecată a 60 de cazuri de tâlhărie, 
in anul 1998 numărul cazurilor de tălhărie, 
trimise Tn judecată a scăzut la 51. Tn acest an, 
până la momentul de faţa au fost trimise Tn 
instanţă spre judecare doar 30 de cazuri. .Se 
remarcă o scădere în timp a acestui gen de 
infracţiuniM, a arătat dl. Vlai. 

Tn ceea ce priveşte violurile, Clacli fn 1997 
au fost 1~ cauze.trimise Tn judecată, cu 14 
inculpati în stare de arest preventiv, anul trecut 
au fost doar 2 cauze cu 3 inculpati care au fost 
trimişi in judecată Tn stare de arest preventiv. 
Pe primele trei trimestre ale acestui an au fost 
trimise in judecată 3 cauze. 

Ar mai fi de precizat şi faptul că dacă 
inainte omorurile deosebit de grave se 
săvârşeau, de regul~. în urma unor conflicte 
spontane, acum, ele capătă oarecum un car
acter ol"ganizat, premeditat 

+ AU SAU NU VALOARE 
STATISTICILE 

OFICIALE? 
Tntr-o lume în care vio

lenta si criminalitatea au 
căpătat un caracter obişnuit, 
cel agresat, de multe ori, 
renuntă să ceară a i se mai 
face dreptate. Din această 
cauză, statisticile prezentate 
de Politie nu sunt foarte 

exacte. Domnul Stelian c'rişan, medic legist 
spune: .S~tisţlcll' sunt finalitatea unui seg
ment din violenta care există. Dar realitatea 
este cu totul alta. N-o putem estima, n-o 
putem cuprinde. Din datele mele statistice, 
in ultimii 5 ani s-au prezentat la mecticina 
legală între 1.500 '1 2:ooo de persoane pen
tru lezluni traumatica." Aşadar, cifrele diferă. 
Ideea este Tntărită si de domnul Gheorghe 
Rădulescu, 'sociolog: .E o diferenţă foarte 
mare între statistici. Se cheallJă cifra nea
gră. Una este delincvenţa oficială '' alta e 
cea reală, care este mult mai mare. Dacă 
luăm numai violurile, nu toate' sunt 
de~larate. Ş.i acest lucru din diferite· motive, 
cum ar fi pudoarea sau lezarea propriei va
lori in ochii celortalţi. Tn concluzie, au ,1 nu 
au valoare aceste stati$tici oficiale.· · 

+ VIOLENTA ÎN FAMILIE • 
DN FENOMEN TOT MAl DES 

ÎNTÂLNI,. 
Că sunt mai multe violentele săvarsite în 

(:adrul familiilor ori că doar reflectarea 'lor în 
mass-media este mai largă, e greu de spus. 
Cert este însă că tot mai des poliţiştii sunt 
chemati să intervină in scandaluri ce au loc in 
.sanul 'ramiliei· .• MAsura ca~ o aplicam, de 
regulă, este amenda. Doar că, văzând 
aceasta femeile, care In general sunt cele 
a~resate '' ne solicitA ajutorul, renunţA a ne 

La nivelul 1.J.P. Arad insA au fost înregis
trate pană acum 13 cauze de violuri. Doar că, ·· 
asa cum arătau invitatli nostri, la acest tip de 
infracţiuni poate interveni împăcarea părţilor şi 
din această cauza, urmărirea penală încetează 
şi astfel cauza nu mai ajunge in instanţă .• O 
situaţie simila ră o întâlnim ifl in cazul 
infracţlutlllor de vătămare corporală, unde, 
la fel ca 'lla viol, poate interveni împăcarea 
părţilor", a arătat dl. Ardelean. 

.Doar aproximativ ,25% din Infracţiunile 
cm ne sunt sesizate .,1 la care poate lnter· 
veni lmplcarea. dln.tre părţi, ajung ln 

-. · .. .. 1 
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mai face o plângere scrisă. Şi asta pentru 
că aceste amenzi afectează bugetul întregii 
familii". a arătat dl. Ardelean. 

DL Vlai a tinut însă să P.recizeze că: 
.Foarte puţine 'fapte de acest gen ajung la 
cuno~tinţa celor care ar putea interveni. De 
obicei, soţul sau soţia, apelează la organele 
in drept doar atunci când in fapt sunt deja 
despărţiţi ... " 

Un (apt imbucurătorar fi insă că se remar
că o scădere a numărului de omoruri săvârsite 
in familie. ln acest ·an au fost doar două astfel 
de cazuri. ln una dintre situaţii infractorul era 
iresponsabil. ~ A w 

+ FEMEIA • O VICJIMA INCA 
DIN COPILARIE 

Din aceleasi motive de 
valori sociale, 'multe femei 
se resemnează să accepte 
brutalizările unor soţi 
iraţional!. • Viola nţa in 
lume• de azi este prepon
derent masculină. lncă 
din copil~rie, sexul femi· 
nin este victimlzat. 
Bărbatul este cel dur, cel 

puternic. Iar la maturitate, această duritate 
se manifestă prin impunerea argumentelor 
printr-o forţă agresivă, prin violenţă chiar. 
Pe câtă vreme, femeia este vlctlmizată din 
start. Există teama femeii de a fi agresată 
sel(ual nu numai în afara familiei, ci chiar '' 
în interiorul ei. Este 'i asta o formă de vio
lentA sexuală care nu apare în nici o statiS·· 
tică", spune dl. Rădulescu. Şi aceasta pentru 
că femeia sau se invinovăţeşte singură, sau 
pur şi simplu nu are curajul să Tşi aducă soţul 

in faţa justiţiei. Multe dintre ele ltlerg la medicul 
l~gist pentru un certificat ~i apoi ... atât. .La 
violenţa intrafamilială, din 10 persoane care 
se prezintă la medicina legalA, doar una 
foloseşte acest certificat Tn instanţă: Deci, 
in instanţă se finalizează un caz, dar in rea
litate ar putea fi 1 00", spune medicul legist. 

+ REINTEGRAREA 
MINORILOR • O .JIP'fiURE 

- IDEALA 
O altă problemă a societăţii actuale este 

faptul că, vârsta celor care comit infracţiuni se 
. situează de prea multe ori sub 18 ani. 

Ar putea fi găsite o serie de cauze pentru 
care copiii ajung infractori, dar niciodată nu 
le-am putea cuprinde pe toate. Şi dacă un 

·copil sărac furA pentru că nu are ce mânca, 
unul bogat fură, oare, din distracţie? 

.Interesant ar fi de observat ci numArul 
infractorilor minori implică in proporţie de 
50% acţiunea in grup infracţional. Daci 
insul este adoptat de un astfel de grup el 
este instruit, oblăduit, i se asigură un con
fort existenţial pe care nu-l poate glal 
altundeva", spune Gheo11Jf'le Rădulescu. · 

Acest lucru, functionează mai mult in cazul 
celor care, alungaţi 'tiind de acasă sau aban
donati de-mici, la iesirea dintr-o Casă de copii 
se trezesc flămânz'i şi singuri. De multe ori 
fnsă, mai există ~~ alte elemente care-I pot 
influenţa pe un minor sâ săvârşeasyă fapţe 
penale. Unul dintre ele este chiar ... cultura. 
.Dacă avem un grup infracţional, înseamnă 
că avem de-a face cu o subcultură specifică 
adolescenţilor. Cum. ar fi, de exemplu, eul· 
tura hip-hop. Această subcultură i'i are 
rădăcini mai vechi, in modul de petrecere a 
timpului liber, fncă din vremea copilăriei", 
spune dl. Rădulescu. • 

Tn ceea ce priveşte reintegrarea infractorilor . 
minori, am putea spune. că este un ide"l care 
va mai dura un timp, pănă să-I atingem. Şi 
aceasta pentru ca, in lipsa centrelor de reedu
care, infractorilor nu le rămane dec&t peniten
ciarul. Dar ce este mai grav, e, că nici după ce 
ies de acolo nu li se acordă .nici măcar o 
şansă .• Să spunem ci nu au nici o 'ans.l efa. 

reabilitare e imposibil. înseamnă că ne-am 
condamna. Numai că, deocamdată, noi 
avem o societate civilă incipientă, unde 
pentru moment, asistentul social nu are 
nic i un rol. Şi la ie,irea din inchisoare, soci
etatea nu le oferă nimic. Pacă ei, intr-ade
văr vor să se reintegreze, ar ·trebui să 
reacţioneze in~reg sistemul social in acest 
sena", afirmă Gheorghe Rădulesou. 

+ PORTRET DE ••• 
INFRACTOR 

De multe ori temperamentul năvalnic 1-a 
determinat pe individ să facă fapte necugetata. 
Dar, nu acesta este factorul cu cea mai mare 
pondere in comiterea de i nfracţi uni. 
• Trăsăturile biologice fi cele psihice inter
vin in faptul infracţional, însă nu în manieră 
determinantă. [ ... } lnfracţ·iunea este o 
modalitate de satisfacere a unor nevoi", 
spune Gheorghe Rădulescu. 

Pentru a sublinia rolul acestor trăsături· in 
Tnfăptuirea actului infractional, tot dănsul ne-a 
pus la dispozitie un .portret• al infractorului din 
·acest punct de vedere .• Delincventul este un 
Individ care in aparenţă are un surplus de 
experienţe nepl~cute ti care simte că 
trăie,te intr-o 1 uma disconforta ntă, 
ameninţătoare. Sentimentul lui de autoa
preciere pare să fie subminat, de aceea el 
nu pierde nimic dacă este criticat sau chiar 
incarcerat. Neavând un statut social de 
apărat, teama de a-1 pierde nu-l determină 
d facă efortul de a se conforma. normelor 
sociale. Mai mult încă, fie că a avut prea 
multe contacte neplăcute cu alţi oameni, fie 
c~ pe toţi ii consideră asemănători, el nu·i 
apreciază pe alţii fi din aceast~ caud nici 
nu pune prea mult preţ pe opinia lor." 

• . ~EVIZIUNEA ~1 PR.ESA • 
. . .. MODEL PEN RU .,:_.· .. 

· - · DEVIATII PSIHIC <. , 

Influenţa pe care televiziunea şi presa o 
exercită asupra infractorilor ~i ii determină să 
aleagă tot mai multe modele' de acţiune este 
un subiect destul de controversat. Pentru că. 
in mass-media. apar din ce în ce mai multe 
fapte penale redate cu lux de amănunte tocmai 
pentru a stărni interesul cititorilor sau al celor 

. care vizionează emisiunile respective. Toate 

. acestea, cu siguranţă că nu fac un bine soci
etătii romanesti in momentul de fată. Despre 
influenta pe care aceste mijloace o 'au asupra 
individului, dl. Răd1,1lescu afirmă: .Avem o 
saturaţie deosebit de mare, care nu face 
bine stării de confort psihic a populaţiei. La 
adulţi, din 100 de oameni care văd un film 
cu violenţe, cam unul singur este influenţat. 
Mass-media poate să sugereze nişte căi de 
manifestare, dar modalitatea de acţiune nu 

. e sugerată de ea. Nu pot servi ca model 
decât, in cel mai rău caz, pent.ru deviaţii de 
naturi psihică: 

+ FĂRĂ CONSUMUL DE 
ALCOOL ••• POATE AR FI MAl 

PUTINE INFRACtiUNI CU 
· VIOLENTA _ . .. 

Alcoolul stă, din păcate, la baza savâ11>1n1 
multor infractiuni cu violentă . Jn majoritatea 
cazurilor, am stabilit că infracţiunile cu vio
lenţă au fost săvânrite în urma consum,ului 
de alcool", a arătat dl. Ardelean. Şi asta 
indiferent de mobilul_ pentru care 'infractorii au 
comis fapta ... 

E drept, consumul de alcool dă curaj dar şi 
Tntunecă minţile. Şi nu de puţine ori, infracţiuni 
de acest gen ar fi putut fi evitate dacă autorul 
lor ar fi fost cu mintea limpede! 

+ INFRACTIUNEA ES"' 
DOAR RANA UNEI SOCIETATI 

Fiecare dintre noi are in el, încă de la 
nastere, un sâmbure de <,~gresivitate. Acel 
slunbure care, in cele mai grele încercări, ne 
ajută să supravieţuim. Şi se pare că nu pute~ 
scăpa de el oricât de mult ne-am don. 
.Agresivitatea eate un fenomen inscris în 
Individ. Nu este un fenomen numai '' numai 
social. Ea nu poate fi redusi la o~ ne-a spus 
domnul doctor Cri~an. 

Singura deosebire este că, la unii, agresivi
tatea este mai accentualâ şi se manifestă re
gulat, in timp ce la alţii este latenf:ă . Pe lângă· 
ea, toti ceilalti factori, inclusiv soaetatea, duc 
la crime şi criminali, la infrac~uni şi infractori, in 
general .• tnfracţiunea însă apare ca fiind o 
rani a unei societăţi, o rani a unei 
conftilnţe colec:tiveM, incheitl dl. Rădvlescu. 

~nA l.fiSC 
. AnCA POGARIO 

Foto: fiL MfiRlflnUŢ 
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Există o categorie de pensio
nari (in generel lemet), care dintr-un 
motiv sau altul nu au lucrat la stat 
şi acum beneficiazA de pensia de 
urmaş. Tn medie aceasta se 
situează In jurul a 400.000 lei, bani 
care nu prea ajung nici pentru 
mâncare .. 

. • Prin ordonanţll162199 guver-
nul a hotărat alocarea de subvenţii 
pentru lncălzlre pe perioada 
noiembrie-martie. Astfel cel cu 
venituri cuprinse Intre 0450.000 lei 
vor primi suma de ;335.000 lei 1 
lună In perioada respectiva. In 
această categorie se Incadreaza şi 
sus-numiţii pensionari. Poate a fost 
un motiv de bucurie pentru el. Grija 
.guveman~ pentru aceştia nu s-a 
oprit alei, astfel pensiile al caror 
cuantum este situat sub limitele 
stabilite de Mln[sterul Muncii şi 
Protecţiei Sociale vor creşte din 
luna decembrie. Pr~n· aceastA 

'"' ,.. BllOE CFR 
· ',., -... PENTRU .,.!; ~- . _·, -~ ; 

. ' . 
;._,, r.;·_ VETlRANI-

.. :.. .;::: DUPA 2 .. ; .. : 
·. ~-

.-1 .<: 

DECEMBRIE 
Multe filiale din ţara ale 

Asocia~el Na~le a Veterenllor 
de război au Inceput sa distribuie 
peirtru membrii lor, biiSte de calA
torie pe calea ferată, pentru anul 
2000. . 

Astfel veteranii, lnvallzll de 
război cel decora~ cu ordine şi 
medalll vor· beneficia de 24 de 
cillltorll Interne gratuHe (12 dus
Intors), la tren de orice rang. 
Veteranii nadecora~ şi văduvele 
de razboi vcr putea calAtori numai 
de 12 ori ( 6 dus-intas) cu orice 1lp 
de tren, dar ta clasa a 11-a. 

De la Asociaţia Naţionali a 
vetaranllor de Război - filiala Ared 
am aflat ca cei care au dreptul la 
aosste cAlAtorii vor putea Intre In 
posasla biletelor numai dupA data 
de 2 deoambrie. · 

D. ALEXfi"DRESCQ 

coreqe mu~ aşteptată urmaşilor li 
se vcr mari pensiile cu aproximativ 
54.000 lei. osea pana acum pen
sia ere de 400.000 lei, din decem
brie va fi de 454.000 lei. Dar, cu 
acest venn se depăşeşte maxlmul 
de 450.000 sub care subvenHa 
pentru incAlzire este de 335.o0o 
lei. Depăşirea acestuJ prag va 
Incadra penslonarul In categoria a 
11-a de subven~J: de la 450.001 la 
600.000. Alei ajutorul pentru 
Incalzire asta de 200.000 lei. Deci 
penslonarului 1 se dau 54.000 lei şi 
1 se Iau 135.000 (diferenţa de la 
335 mii la 200 mi). Nu asta nici un 
motiv de bucurie, ba din contrA, 
observAm grija guvernului pentru 
ca nu cumva vreo categorie 
sociala (pensionari) sa pr1meesca 
.prea mult". 

D. fii,EXfltiDRESCQ 

TREI ZILE 
SPECIALE, DE 
MO$ fiiCOLfiE 

Anul acesta, In oraşul nostru, 
sarblltoarea de Moş Nicolae va fi 
puţin mal deosebita. Clubul 
Economic Germana-Roman din 
cadrul Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultura Arad ~
nlzează un program festiv In Piaţa 
Avram Iancu. Timp de trei zile, 
intre~ deoembrie, firme arlidene 
vOr expune, in standuri cu van
zare, prodUse specifice Sllltllltcrilor 
deiama. , 

Banat-Ja ŞI Forumul German 
vor susţine un program cultural 
(dansuri, colinde). 

ŞI Primăria aradeana va con
tribui la desfăşurarea acestei fes
tlvită~i. ocupăndu-se, Indeosebi, cu 
lmpodolllrea pieţei. 

In aceste zile speciale, Moş 
Nicolae va aparea la ore nea
nunţate şi va dărui cadouri, din 
partea Clubului Economic 
Germano-Român, copiilor ce vor 
spune o poezie sau vor canta un 
cântec speclflc sAibAtorllor de 
lamă. , .... Q.KtiAP 

COSTUL ASIGURĂRILOR 
OBLIGATORII AUTO NU 
A FOST iNCĂ STABILIT 

De .ciltava Zlla, prin OIIIŞ-clr
cuiA zvonul conform cArula 
asigurarea obligatorie de 
raspundere auto pentru o Dacie 
va fi, anul viitor, de 688.000 de 
lei. . 

Eugen Harş, director al 
sucursalel Aslrom Arad, nu a 

. putut să ne confirme aceasta 
Informaţie deoarece .costul 
asigurarilor obligatorii auto este 
reglementat prin hotărâre 
guvernamentalA, Iar aosasta va 
apărea· doar pe. la mijlocul lunii 
d!lCOmbrie. Ţinând cont de fap
tul ca anul viitor esta '1 an elec
toral, ne aşteptilm ca asigurările 
sll rtmAna la valori mai miel." 

Daca anul trecut, aslgunireil, 
obligatorie pentru o Dacie era 
de 275.000 de lei, Biroul 
Asiguratorilor de Autovehicule a 
propus ca In 2000, aceasta sll 
cteascA.de două ori şi jumatate. 

.Dar, este puţin probabil ·ca 
Guvernul sa aprobe aceasta 

.• propunere - este de părere 
Corina Borod, director al sucur
salei arădene a Societăţii de 
Asigurare - Reaslgurare Astra. 
Pentru noi ar Il bine daca 
primele de asigurare s-ar apro
ba chiar la 500.000 de lei, dar · 
nu cred cA va fi aşa pentru cA 
lumea nu prea are bani, Jar 
Guvernul va apela probabil la 
metode populiste: 

Reamintim ca asigurarea de 
răspundere civilă auto este 
obligatorie lientru toate autove
hlculele Inscris& In circulaţie. · 
Conform legii, şoferilor care 
sunt surprinşi circulând cu un 
autovehicul neaslgurat li se 
reţine certificatul de Inmatricu
lare şi li se apuca amenzi con
traven~onale. 

D.DCJTCI 

Cea mai diversificată 
. , 

ofertă de telefoane GSM 
. ' . ' 
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CU NOI NUMAI AFACERI BUNE ·1 
· ... , 

• El SUB NUMELE UNOR FIRME 
AUTORIZATE ŞI SE DEDAU LA FURTIŞAGURI 

Mal mul~ cetaţenl care locu- discută cu locjltarii se folosesc de tlzare ia legătura cu admlnlstre-
lesc la bloc ne-au semnalat ca, In numele celor 5 firme autorizate torul blocului - care solicltă ape-
ultima vreme, la uşa aparta- din munciplu. Patronul uneia din- re~ - acesta In prealabil primind 
mentelor bat ca~a indivizi imbră- tre firmele pagublte moral de acceptul locatarilor. In astfel da 
ca~ in halate albe. Băle~i spun ca aceasta gaşca. dl. Cornel Bala, cazuri, _In casa scărilor se 
au venit să deratlzeze aparta- ne-a spus: .Pungaşll ăştia bat la afişează un anunţ. Deci ... aten~el 
mentale._ Poarta asupra lor şi uşa omului, se fac ca deratlzeaza Nu primiţi In locuinţa persoane In 

· cateva ustensile necesare unei şi fura din locuinţe ce apuca. Pe eperenţll, bine Intenţionate, care 
astfel de operaţii. Balul e ·ca, in deasupra, ne strica prestigiul pen- din proprie Iniţiativa doresc sll vA 
destule cazuri, după plecarea tru ca .opereaza· sub numele prlipădeaSQil gândecil. 
.deratlzatorllor·, gospodarli au nostru." ,. FIAVIUS 
rămas cu gonglle dar cu mal OI. COrnel Bala me~oneaza ĂST'" _. 
pu~ne lucruri tn apartament. cand ca, tn mod normal, firma de dera- N a.ACIIE 

Ghidul. Social al Hana'tului 

.. EXPERIENTA ÎN SERVICIILE SOCIALE, 
CUPRINSĂ ÎNTR-O LUCRARE REGIONALĂ 

Ollclul de Asistenţă SocialA din 
D.G.M.P.S, Arad, Impreuna cu 
osle din judeţele Tlmlş şi Caraş 
Severin ŞI cu funda~a Timişoara 
'89 şi Federaţia Organizaţiilor 
Umanllare, participă la derularea· 
proleciui!JI intitulat GhidUl Social al 
BanatulUI. ·' 

a-şi lmpartaşJ, dezvolta '1 
lmbunataţl oferta. Astfel, expe
rienţa In problemele socl&e exis
tenta In cele trei judeţe -Arad, 
Tlmlş şi Caraş Severin -va fi 
reunltll In luaarea regionalA Ghidul 
Social al Banatului. 

publicaţia Glll!lul S_I)Cilil al 
~'l"tuiul. . . . . . 

Realizarea ghldului !şi propune 
stimularea colabon1iril Intre organl
za~lle os oferă servk:ll socJaJe din 
Bena~ sprljJnJrea oalor care vor sa· 
Iniţieze şi sa dezvolte proiecte cu • 
caracter social pentru comun-. 

·, 
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. ' . 
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Finanţat de F~ pentru o 
Societate Deschisa, proiectul se 
adresează organiza1111or blnaţene 
ce asigură servicii s_oclale per
soanelor aflate In nevoie, pentru 

In perioade noiembrie 1999 • 
Ianuarie 2000, organiza~Jie negu
vernamentale şi guvernamentale 
os oferă servicJJ sociale din acesta 
judeţa vcr fi contactata de Iniţiatorii 
proiectului pentru a fi reunile In 

De -menea. ghidul va prezenta . . _., .. v.. ..,..,·.: 

Opiniei publice din ţara şi străini-
1
, · •. .· o.i>!-

!ate, organizaţiile bln4ţene din .. ·". ~ 
dQmenJul serviciilor sociale. 
. . GERU"DE KtiAP 

e Moneasa este, deja, ocupată · 
Una dintre variantele pe cara 

le aV.m tn vedere pentru petre
cerea Revellonulul 2000 o repre
zinta taberele şcolare din judeţ. 
Agen~a Teritorială a Taberelor şi 
Turismului Şcolar (A TTTS) orga
nizează Revelionul la Moneasa, 
Dezna ~1 SăvArşln. Sejurul 
pregătit cu aceasta ocazie 
durează patru Zlla (30 decembrie 
1999, seara - 2 Ianuarie 2000, 
dimineaţa) şi costă 500.000 de lei. 
In acest preţ sunt Incluse: masa 
festivă (250.000 de lei), cazare 
pentru trei~ (150.000 de lei) şi 
două penslunl complete (100.000 
de lei). 

TabAra de la Moneasa este 
deja suprasollciteta. Alei au fost 
puse la dispozi~e 100 de locuri, 
din care doar 55, cu cazare. 
Pentru celelalte locuri, se asigura 

doar masa festivă. Sltua~a este , gram-surprlzil" - ne-a spus prol. 
asemanatoare şi la tabăra dl'!. Teodor. Ghergar, director al 
Dezna. Din cele 100 de locuri · ATTTS Arad. 
disponibile, doar pentru. 45 este Majorltatae oelor care au alee 
asigurată cazarea, In timp ca sA-şi petreaca Revelionul 2000 1n 
celelalte locuri sunt puse la· dis- taberele şcolare din Arad su~t 
poziţie exclusiv pentru noaptea de elevi de liceu, studen~ şi grupuri 
Revelion. La SăvArşln, 120 de de tineri de la diverse Intre· 
persoane vor putea fi cazata In prinderi. CU excepţia unul grup de 
tabăra, pentru a marca:alcl tre- studen~ din Timişoara, to~ sunt 
cerea In ultimul an al mileniului. aradenl. 

Cazarea celor care vin In Dacă tabăra din Moneasa 
tabere se va laos Il) cilsuţe sau este deja ocupată de Revelion, la 
pavllloane (In funcţie de locali- celelaHe două mai sunt Inca locuri 
tate), Iar noaptaa de Revelion va ft libere. In plus, pentru ca au existat 
petrecută In cantine •• Noi am foarte multe sollcltliri ale locullo-
tnosput deja pregătirile pentru ca rllor din zonă,' vor fi deschise fi 
oamenii sll fie cat mal mulţumi~. taberele din Păuliş şi lUau - care 
Se lucrează la amenajarea festivA vor pune ta dispoziţie doar spaţiul 
a 'spa~Jior, Iar pentru noaptae de pentru petrecerea nopţJJ de 
Revelion am pregătit un meniu Revelion. · 
bogat şi am organizat un pro- · ·DIA"A DO'fU 

National de Investitii 
' ' 

la zi a UFi 65.280 lei 

faţă de 1 ianuarie 1999: 197,54% 

de siptimlna precedenti: 2,05% 

net: 2.19S.I07.69S.360 lei 

de UF in circulaţie: 33.626.037 
' 

··FONDIJt · • \.\ ŢION~L · 

-< _.. DE INVESTIŢII 
: ' 

• ~ DEACUMVLARE 

.·.··_,. 
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FN 
.... FONDUL NAŢIONAL 

~--· ... _ ... , . :"' .• 

Data lansării: 3 februarie t 999 

Valoarea la zi 
a Unitătii de Fond: 22.105lei 

ş . 
Numărul de Ut: b" ~rcu~r ~-~79.803 

Cre,terea faţă de săptimiina precedentă: 1 ;59"/p · 
Creşterea iafâ de 03.02.1999: 121,05 %. 

DepUneri iâ Agen~lle FNI-FNA din lndnti CâSei deCUIWii i 
Sindicarelor Arad, sir. Lacului nr. 8 bls, tel. 270137. 

-"-FFNDULNAŢIONAbDEACUMUMRE · · 
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1 Rubinacci nu mai tolerează indisciplina ~ 
· Deşi lotul echipei UTA 
este extrem de tanăr, jucă
torii care il compun sunt 
cunoscuti Tn majoritate ca 
extrem de duri in intrările la 
adversar, fapt care le aduce 
numeroase cartonaşe. La 
Hunedoara cartonaşele pri-

mite au adus trei suspendări. 
Cu Oiimpia, aceeaşi reţetă, 
cu Diaconescu imitându-1 pe 
Găman in ultimul minut de 
joc. Vizavi de acest lucru 
Mister Rubinacci nu mai 
acceptă scuze: Jn această 
iarnă, in Italia se vor schim-

ba multe. Cine va greşi, va 
fi trimis acasă, indiferent 
care este numele său. 
Fotbalul se joacă folosind 
capul. Cine nu-l are, nu are 
ce căuta la această 

VACANTA un autogol norocos pentru o victorie chinuită 

FC UlA- OLIMPIA SITU MARE 1-0 l1-0J ' Fotbalul, mai pu~n cel al Diviziei A, a Intrat in vacanţă, 
meciurile reluându-se in luna lui mărţitor. UTA a terminat 
parcursul din această toamnă cu o victorie importantă 
obţinută ln dauna Olimpiei, pe care o invinsese 'i în tur. E 
drept, meciul a fost de slabă factură, dar la urma urmei 8 de 
preferat o victorie chinuită unei evoluţii spectaculoase sol
date, însă, cu o înfrângere. In urma acestui rezultat, UtA 
ocupă poziţia a treia, la patru puncte de lider, care este Gaz 
Metan Mediaş, echipă ce incepe să-ti pună tot mai serios 
problema promovării. Se pare că situaţia financiară a 
Regiei Gazului Metan permite susţinerea unei' echipe pe 
prima-scenă fotbalistică a ţării. Mai rlmâne de văzut dacă 
'i celelalte formaţii cu pretenţii la promovare vor fi de 
acord, având in vedere că mai sunt de disputat 15 etape 
până la finele campionatului. La UTA, echipa mare se 
pregăte,te de sărbători, in timp ca juniorii sunt trimi'i la 
treabă prin Italia, să dea piept cu echipe similare ale unor 
~luburi cu renume din Peninsulă. Poate sare şi i:lin curtea 
11Bătrânei Doamne" vreun talent de valoarea lui Mutu. 

sambătă, om 11,00. Stadion 
· UTA, teren moale, timp if)SOrit. dar 
friguros, speclalori 3500. A mar
cat: Lupuţ - min. 33 (autogol), · 
Şuturi: spre poartă 9-5. pe poartă 

.7-1. Comere: 3-2, offslde-uri: 7-2. 
UTA: Pap - Dlaconescu, 

Panln, Zaha, Baciu - Ciubăncan 
(mln. 84 Bogoşel), Todea, 
Mărginean, Ciba '(mln. · 68. 
Crăciunescu) - Mariş (min. 62 
Kant), CI. Drăgan. Antrenor: 
Lorenzo Rubinacci. 

OLIMPIA: Suciu - Răileanu, 
Bălău,• Mironaş, Lupuţ, lvan - M. 
Paul, D. Pop (min. 63 Maliş), 
Costin (min. 83 Roszel), Dragomir· 
- Dulcea (min .. 58 Zahariuc). 
Antrenor: Remus Vlad. 

cu gândulla vacantl, Incheiat bine 
pentru ar.!denl. Alb-roşu au obţinut 
cele trei puncte deoarece au dorit 
mai mult decât adversarul acest 
lucru. Sătmărenli au-Tnţeles că· 
UTA este departe de fonna ma
xină, ca nu se poate exprima la 
capacitate normală in teren, a·şa • 
·că dominarea tardivă din finalul 
partidei nu le-a adus nici măcar un 
punct. 

Prima repriză este destul de · 
animată, mpi ales datorită frigului 
pAtrunzător de la ora partidei, UTA 
insistă mai mult, având o bună 
ocazie prin Ciubăncan, care reia 
slab o .asezare" a lUi Clba la mar
ginea careului. In re~lică, sâtmă-. 

min. 20, reluand cu capul din 6 
rnelri alături de poarta arădeană. In 
mh 33 se lnsaie primul Şi singuru 
gol al meciului: lazii lncredlbilil -
angajare Panln pentru Drăgan, 
care scăpat singur, trage in Suclu; 
mingea deviază la Ciba al ciirul 
ljUt centrare este reluat de Man,· 
de la numai doi metri intr-un 
fundaş aflat pe linia porţii; 
balonul revine la Mariş, dribling, 
contrare şutatil şi Lupuţ reia 
Impecabil in propria poartă: 1-0. 

Repriza secundă este şi mal 
săracă in faze de poaotă, oaspeţii 
Tncerdlndu-şi şansa prin şuturi de 
la distanţă. MatiŞ şi RăUeanu cauti!_ _ 
dar nu găsesc spa~ul porţii lui Pap, 
din pozitii favorabile. Ultima opor
tunjtate 8 jocului o are Todea. al . 
cărui Sut de la 16 metri este 
respins' cu dlficu~te de Suclu. 

Partida s-a Incheie cu o 
inCăierare generală, din care . 
Diaconescu şi BăiŞu sfarşesc 
eliminaţi, intărlnd şi"·mai mult 
impresia generaJă, aceea că meci- _,. 
ul de sâmbătă trebuie uitat căt mal 
repede de toţi cel ca111 au fost 
pezen~ la stadion. . 

in eşalonul trei,· derby-ul din Micăla~a a revenit "tele
foni.tilor" care au invins la limită pe ,.petroli,ti" datorită 
reu,itei lui Volocaru, in timp ce în Aradul Nou, 
Universitatea a remiza! cu Aurul Brad. Şi aici se atteaptă 
prilJlăvara. 

Cartonaşe galbene: Todea, · 
Ciubăncan respectiv .. Bălău, 
Răileanu si !van. 

Dulcea ratează incredibil in 

·Până la pauză nu. se mai 
Tntamplă nimic demn de consem
nat decât cartonaşul galben văzut 
de Todea, care ii aduce o nouă 
etapă de suspendare mijlocaşulul 
arădean. 

DfiCifiH ....,.,,...,,., 

Echipa faminină de baschet a României a inregistrat, 
sâmbătă, al doilea succes in campania de calificare pentru 
EURO 2001, învingând la Copenhaga reprezentativa 
Danemarcei cu 69-65, după un joc in care s-a remarcat, la 
fel ca.in partida cu Germania, de la Arad, Monica 
Brosovszky, reanzatoare·a 32 de puncte. După două vie-

I 
torii, miercuri România întâlne,te, tot în deplasare, 
Lituania, după care vom attepta un an partidele retur. . 

ln Superiiga de polo, '9rădenii de la Astra au decepţionat 
Jn dubla întâlnire cu Rapid, disputată sâmbătă ti ieri, la 

! Bazinul ,,Deffinul". Prin cele două lnsuccese înregistrate, 
l echipa .. pregătită de Barbu Ghiţan şi Constantin Brânzei a 

1
. ieşit,. practic, din ,.careul d.e ati." Să se mulţumească 
poioiştii arădeni cu locul 5, după ce in. urmă cu trei ani au 

1 

fost vicecampioni? E drept, de atunci curba lor a. fo~ una 
descendentă, ocupând in următorii âni locurile 3, apoi 4. 
Parcă ceva nu mai merge cum trebuie in pol oul arădean. 

. fiLEX. CttEBELE(J 

cartonaş• roşu' 'Diaconescu 
respectiv Bătău (ambii - minutul 
90). ' . 

Arblttaj slab al brigăzii com
pusă din: Aurelian Simio.n 
(Piteşti), Nicuşor Asandei (Reşţa) 
Şi Cornel Avmm (Bucureşti). · 
, Observator din partea FRF: 
t3""'1le Ionescu (Bucureşti). 

Odată cu partid~. de sâmbătă, 
din compania Olimpiei Satu Mare, 
UTA a îndleîat anul competitional 
1999. Spre bUcuria tuturor, c3cest 
lucru s-a făcut cu ·a victorie care a 
·încununat, probabil, cel mai bun 

t an al alb-rosiilor de la ultima re
trogradare din Divizia A. VIctoria 
de sambătă a fost obţinută aşa 
cum anticipa, de altfel, antrenorul 
lorenzo Rubinaccî, la capătul unui 
joc urât, fără fa,ze spectaculoase, 
fără veleită~ !ehnico-tactice. U~ joc 

Declara,ii după meci SERIA 1 
Conferinta 

de 
partida 

- Olimpia · 
Mare a fost 

1 vă•ctuvi•tă de pre
vreunui 

nt al 

, ca şi 
' partida tur, _ _.__..u• nedând clirs invi

i cu reprezentanţii 
mass-media. Chestiune de bun-simt! 
In schimb, antrenorul .UTA-ei, 
Lorenzo Rublnacci s-a dovedit 
extrem de volubil: 

·..Aşa cum am spus la conferinţa · 
de presă de miercuri, mă aşteptam la 
o astfel de partidă. Am avut două 
obiective pentru acest joc: victoria şi 
să nu primim carton"''e galbene sau 
roşii. Primul l-am realizat, al doilea nu. 
Ne-au lips~ jucători importan~. iar că~
va titulari au evoluat din cauza acci
dentărilor la 50 la sută din capacitate. 
Multumesc publi(:Uiui pentru că a fost 
alături de noi acum când am avut 
atâta nevoie de eL Am redus cu un 
pun~ distanţa faţă de locul unu, ceea 
ce este cel mai important. A fost o 
partidă urâtă, fără tactici special!!, 
efectiv jucată la rezu~at." 

DfiCifiH TODUffl 
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Dumitru Popovlci (54 ani): ..A - de foarte multe etape - mult sub 
fost foarte greu, Olimpia fiind o echipă ceea ce s-a jucat campionatul trecut." 
destul de solidă. E la fel de adevarat Mircea Anghel (33 ani): ..Am ter
că nici UTA nu a făcut mare lucru minat sezonul pe locul III, dar nu ştiu 
astăzi, dar importante sunt cele trei dacă el poate fi salvat in mini-retur. 
puncte obţinute. Pe merit. chiar dacă- Gaz Metan e deja la patru puncte in 
după cum spuneam - fotbalistii antre- faţa celor de la UTA si nu sunt sigur 
~ de Rubinacci au jucat mOdest." că se mai poate repeta istori!. de anul 

Florentin Gavra (26 ani): .Pe trecut, atunci cănd ARO s-a .gripar 
lângă alte defecte. acum jucătorii pe drum, oferind ocazia UTA-ei să 
UTA-ei nu au nici măcar condiţia fi- meargă la baraj. Bine ar fi să nu arrf 
zică de pe timpul lui Tisza. Olimpia a dreptate." 
dominat finalul partidei şi nu lipsea Ioan Farcat (60 ani): .Nu ar fi 
mult să fie egal. Rubinacci e un mu~e de spus. Arădenii s-au descur
antrenor de duzina, care a venit la cat foarte greu şi au arătat că nu sunt 
Arad să Iacă experiente. Să incerce o echipă de primă divizie. Lumea 
să pună in practică ceea ce a învăţat speră, însă o face degeaba. UTA nu' 

· la Coverciano. Altfel nu se explică poate promova cu lotul actuai.",.A 
fapllA căUTA nu joacă apro'lpe nimic. LEO SntRfl 

_,_.; 

. i . 

Rezultatele etapei a XIX-a, 
ultiuta din aeest an 

. Callatis Mangalia - Tractorul Braşov 1·2; .Poli" laşi 
, Foresta Suceava·1-2; Laminorul Roman - Poiana 

Câmpina 1-0; Metrom Braşov - Midia Năvodari 2-0; 
Juventus Bucuresti - Sportul Studentesc 1-2; Diplomatic 
Focşani - Precizi~ Săcele 0-0; Glori~ BuzăJJ - Cimentul 
Fieni 0-1 ; DunăFea Galaţi - Chindia Târgovişte 2-0; Dacia 
Piteşti - Petroiul Moineşti 4-0. · 

Etapa viitoare, simbătă 4 martie 2000 
Chicdia Târgo~işte - Dacia Piteşti; Petroiul ,Moineşli -

Callatis Manryalia; Tractor~! Braşov - .Poli" laşi; Midia 
Năvodari - Diplomatic Focşani; Laminorul Roman -
Metrom Bratov; Precizia Săcele - Juventus Bucureşti; 
Sportul Studenţesc - Gloria Buzău; Cimentul Fieni -
Dunărea Gaia~; Poiana Câmpina - Foresta Suceava. 

CUISAMEttT 
1. Foresta. - 19 
·2. Midia · 19 
3. Sportul 1g 
4. Laminorui 19 
5. Metrom 1g 
6. Tractorul 19 
7. Fieni 19 
a. Dacia 19 
9. Callatis 19 
10. Moinetti 19 
11.'Focşani 19 
12. Dunărea 19 . 
13. Preţizia 19 
14. CAmpina 19 
15. Juventus 19 
16. "Poli" la,i1il 
11. Chindla 19 · 
18. Gloria. 

14 
13 
11 
11 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
7 

3 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
5 
1 
3 
3 

7 .. 2 
4 8 
8 

·5 5 
6 1 
3 . 2 

Buzău 19 . 2 3 

2 
3 
4. 

5 
5 

·6 
7 
6 
9. 
a 
g' 

41-15 45 (+15) 
33-10 42 (+15) 
.34-19- 37 (+7) 
35-17 36 (+9) 
23-16 '2 (+5) 
20:17 31 (+1) . 

20-17 30 (O) 
•27 -24 29 (-1) 
20-20 2a (·2) 
1a-21 27 (-3) ' 
20-22 24 (·3) 

10 19-30 23 (-4) 
. 7 16-1a 20 (·7) 

11-. 21-27 20 (·7) 
9 17-Tt 20 (·7) 
12 1a-31 '19 (-11) 
14 ~2-3? 11. (·19) 

14 12-36 10 (-1a) 

·SERIA A II~A 
Rezultatele etapei a XIX-a, 

ulti~na din aeest an 
E:lectro Bere Craiova- .u· Cluj 3-0; A.SA Tg. Mureş

Apulum Alba Iulia 1-0; UTA • Olimpia Satu Mare 1-0; 
Gaz Metan Mediaş - Corvinui Hunedoara 2-0; Flacăra 
Vâlcea- Jiul Petroşani·2-1; Minerul Motru- lnter Sibiu 4•2;· 
Chimica Târnăveni - ARO Câmpulung 2-1; UM Timişoara 
-.Poli" Timişoara 5-2; Drobeta Tumu Severin- F.C. Bihor 
5-1. -~ . 

Etapa viitoare, simbătă, 4 martie 2000 
.Poli"- Drobeta Tr. Severin; F.C. Bihor- Bere Craiova; 

.u· Cluj - ASA; Corvinul - Minerul Motru; UTA - Gaz 
Metan Mediat; inter Sibiu - Flacăra Vâlcea; Jiul 
Petrotani - Chimica Târnăveni; ARO Câmpulung - UM 
Timişoara; Olimpia Salu Mare - Apulum Alba Iulia. 

CLASAMENT_ 
1. Gaz Metan 19 12 4 3 31-14 40 (+13) 
2. ARO C·iung19 12 2 5 · 32·13 38 (+a) 
~tiTA ; 19 341-1:5- (+9) u :1 s 
-4. Drobeta 19 33-18 36 (+8) 11 3 5 
5.-Corvinul 

6.ASA 
7. Alba Iulia 
a.UMT 

19 
1g 

19 
1g 

g_ lriter Sibiu 1g 

10. Jiul 19 
11. Bere -· 
Craiova 19 
12. Fi. Vilcea 19 

13. "U" Cluj 19 
14. Chimica 19 
15. Oiimpia 19 

16. "Poli" 19 
17.r.C- Bihor 19 
18. Metru 19 

-\ . 

11 

9 
9 
a 
a 
7 

7·. 

8 
8' 

6 
5 
5 
3 
4 

2 
4 
3 
5 

··z 
3 

2 
4 
3 
3 
5 

'4' 

7 

~ 

6 
.8 
7 
6 
g 

9 

10 
9 
10 
10 

.9 
1'0. 
g 

12 

2a-15 35 (+8) 
28-18 31 (+1) 

. 28-23 30 (O) 
36-30 29 (+2) 
22-27 26 (·1) 
15-28 24 (-6) 

. 28-35 23 . (-7l. 
21-21 22 (-5) 

22-33 21 (-94 
18-29 21 . (-6) 
16-19 20. (-7) 
24-33 19 (-11) 
12-35 16 (-14) 
23-41 15 (-12) 

\ -
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Luni, 29 noiembrie 1999 SPORT 

Studen$ii pierd două Rezultatele etapei a XIX-a 
Minerul Uricani - CFR Timişoara 3-1; lnter Petrila -

puncte de "aur" 

UNIVERSITATEA ARAD 
• AURU~ BRAD 1·1 (I·IJ 

Arad. Stadion ,.Motorul11
, teren 

alunecos, foarte frig, spectatori - 60. 
,_ 9-8, pe_..... _,uz 4-3, 
eoraere: 6-4. Au mareatz 
Chetronle (mln. 42) resp"Ftiv ZamA 
(mln. 17- autogol). 

Metalurgistul Cuglr 6-0; :relecom Arad - Wast Petrom 

Arad 1-0; Universitatea Arad - Aurul Brad 1-1; Minaur 

Zlatna - Gloria Reşiţa 0-0; Caromet Caransebeş -

Minerul Certej 2-0; Minerul Lupeni - Cetate Deva 5-o;· 

Cuprirom Abrud - Electrica Tjmjşoara 8-0; Telecom 

Timi'"ara - lnter Arad 3-0 (f.j.). 

Etapa viitoare·, duminică, 5 martie 2000 
Cetate Deva - Cuprirom Abrud; Electrica Timişoara -

Telecom Arad; .u· West Petrom Arad : Minerul Uricani; 

Aurul Brad - ~elecom Timişoara; lnter Petrila -

Universitatea Arad; Gloria Reşlţa -. Caromet 

Caransebeş; Minerul Certej ·• Minerul Lupeni; 

Metalurgistul Cugir- CFR Timişoara. Minaur Zlatna sili. 

(~JASAIII~N'JliJL 

Ualver•ltatea: Rusu 
Ionescu, lamă, Oprean, Leucean 
(mln. 84 - lftlmle) - Folea, Corinda 
(mln. 74 - Georglu), Szllyer, 
Chetronle ' Blăniţă, Hada. 
Aatrea.ora praf. Marius Demian. 
Aurul: Sandu - Gomol (mln. 71 -
Vere,), Flllpa,, Tofănescu, Stoica -
Lazăr (mln. 89 - Lupea), Frandeş, 
Văcaru, Achim - Şerban, Mlhăllă. 
Aabe-. Virgil Stoica. 

=,rul. In minutul 17, la p~mul cor
ner al .,moţllor", ZamA trimite in 
propria poartA, lăslndu-1 pe Rusu 
spectator, 0·1. După gol, Aurul se 
retrage in defensivă şi după numai 7 
minute, Blănlţă este faultat in carau de 
către Achim, dar penalty-ul este exe
cutat slab de Folea şi Sandu respinge 
in comer. in min. 30, acela'i Blăniţă 
trimite o .bombă" de la 18 m, dar bara 
se opune egalăril. In replică, in min. 38 
Lazăr preia elegant de lăngă Zaml! şi 
singur pe 6 m trage în bratele lui Rusu. 
In mln. 42, .,studenţii" egalează prin 1 .'Cetate Deva 19 
Chetronle, cu un şut sec sub bară 2. Telecom Tlmlf.19 
dintr-o pasă a lui Corlnda, 1-1. Cu 3. Gl. Reşiţa 19 
acest scor la sfarşlt o repriza foarte· 
animată. 4. M. Certej 19 

13 2 
13 2 

11 3 
10 2 

4 . 41-20 41 

4 28-11' 41 

5 24-9 36 

7 36-29 32 

(+11) 

(+14) 

(+6) 

(+2) 

(+2) 

(•1) 

(+2) 

(-3) 

(-3) 

(O) 

(O) 
(-4) 
(-2) 

(-3) 

(-7) 

(-10) 

(-10) 

(-19) 

Carto~~afe plbene: Corinda 
· (mln. 65), Folea (68) respectiv Lazăr 
(50), Văcaru (52), Şerban (68). 
- Cartoaa' ro,uz Hada (tn 
seCunda 381, pentru lovirea cu pum
nul a lui Flllpa,). 

Arbitri: Liviu Cinci (Baty) -
lulian Iancu (Slatina) - luhan 
Parvulescu (Siattmi). •. 

Ob•ervator P.â:·:l'.l Ioan 
Bungău (Timi,oara). 

In partea a doua aslsttlm la o lupttl 
surdă, in care gazdele resimt -omul in 
minus şi nu se mai pot apropia de 
poarta lui Sandu. Terenul, pe minut ce 
trecea, devenea din ce in ce mai greu, 
şi astfel, spectacolul din prima repriz~ 
s-a transformat intr-un joc anost fărli 
faze de poariă pănă la finalul meciului~ 
cand oaspeţii au de două ori ocaZia 
desprinderii prin Achim şi Filipa,, dar 
ambii jucători trimit pe tangă poarta lui 
Rusu din pozi~i foarte favorabile. Jocul 
se termină la egalitate ~~ .studenţii• 
pierd două puncte de .au~ într-<Jn joc 
cu ... Aurul Brad, ajungand la "O" in 
dasamentul adev~rului. Acest rezultat 
a provocat furia suporterilor arădeni, 
care se declarau foarte nemultumiti de 
felul cum deeurg,.ostililătile ta 'aceaslă 
echipă. Vom reveni! ' ... .. 

5. Electrica 

6. West Petrom 

19 

19 

19 

19 

19 

10 2 7• 
9' 2. 8 

32-31 32 

23-21 29 

7. M. Zlatna 

8. M. Uricani 

9. F.C. Telecom 

10 ... u~~ Arad 19 

11. Caromet · ; · 19 

9 
8 

8 
8 
9 
8 

7 

12. Abrud 19 

13. Aurul Brad 

14. M. Lupeni 

15. CFR Timi,. 

16. lnter Petrila 

17.M. cu9ir 

18, lnter Arad" 

19 

19 ,7 
19 7 
19 5 
19" s. 
19 2 

2 8 20-25 29 

3 .8 29-29 27 

3 

3 
o 
2 
4 

3 
2 

5 

8 

8 

24-26 27 

24-28 27 

10' 20-26 27 

9 30-31 26 

8 

9 

22-21 25 

24-24. 24 

10 20-38 23 

9 
2· '12 

2 15 

20-26 20. 
'21-31 17 

23-45 8 

Frig, foarte frig la această ulllmă . 
apari~e oficială din anul 1999 a .stu
dentllory pe propriul teren. Jocul a 
ince'put foarte greu pentru arădeni, 
deoarece "var1u1• Hada_ i.şl revarsă 
nervii încă din primefe secunde pe un 
fundaş advers şi este eliminat. Deci,, 
putem afirma că elevii lui Marius 
Demian au evoluat tot jocul Tn inferiori
tate pumerică, lucru de care au profitat 
oaspeţii, care au deschis· reped~ WCif'M DAMIL.fl • .•lntet Arad s-a netras din campionat. 

F .C .. Ml~ TELECOM •. "U" PETROM· 1·0 (1·0) 
Stadion ,.Telecom", teren lngheţat, timp 

rece, spectatori 400. A marcat: Volocaru • 
min. 37. şuturi 12-7, pe poartA 10-5, comere 
7·1, ofsaiduri 3-2. 

TELECOM: Sabău • Toma, Barna, 
Grad, Varga, Berar- Oprescu, 1. Arman 
(min. 45 - Szel), Sabou (min. 89 - Ujvari) -
Rus, Volocaru (min. 90- 1. Ardelean). 
Anta-enor:.Mihai Ţâriea. 

West Petrom: Ţapoş- Bene,.V. Arman, 
G. Radu, Agache, Lăpuşte (min. 46- Pavel)
Botoş (mln. 86 - Sârbuţ), Bala), Munteanu -
Ştefaligă, Mlh'l!l. Antumor: Gianpio dai 
Monaco. · 

AuutJlt:ntcu~EmiiArsa-la 
centru, Martus Axente !fi Valentin Sabiu • 
asistenţi (toţi din Arad). · 

Cartonafe galbene• Toma, Sabou, 
Grad, Varga, Oprescu, Sabău, Volocaru, 
respectiv Balaj, V. Arman, Bolo,. 

Obtlervator FRF• Octavian Ştreng 
(Oradea). 

Nu mare lucru a arătat derby-ul arădean 
.dintre Telecom şi West Petrom. Nu a mal fost 
spectacolul de altă-dată, nici măcar lncran
cenarea specifică unul asemenea meci. 
Probabil că situaţia liniştitoare a ambelor 
echipe in ctasamenl a fosl aceea care nu a dat 
na'tere la orgolii şi ambiţii prosteşti. A fost mal 
degrabă un joc incălcll, ce s-a desf;!'i""'t mai 
mutt la centrul terenului, acolo unde s-a dat o 
luptă oarbă pentru balon. Cu fotball'li dispuşi la 
efort şi mutt mai lnventivi, Telecom a dominat 
mijlocul terenului, iar victoria a venn ca o cor>< 
secinţă logică a acestui fapt. 

PraCtic, gazdele au dominat marea majori- 1 
tate .a celor 90 de minute, West Petrom arătând 
ca o echipă ce se mulţumeşte ru puţin şi nici 
nu arE;! p~ea multe valenţe. "Petroliştir au fţlst 
de nerecUnoscut. 

Noroc cu arbitrul Arsa, care a mai lncătzit 
atmosfera, prin cateva decizii eronate, de te lua 
râsut. A mai fost şi momentul de vârf, din min. 

Alin Volocaru a adus victoria 
Telecomulul in derby-ul cu 

.,lupii" West-Petromulul 

60, cănd ,.centralut: arădean 1-a luat de gat pe 
V. Arman, încercând in acest fel să-I 
potolească pe fundaşUI ·oaspe~ lor. care avea 
deja un .galben'. 

Joc, prea puţin. In min. 13 .. Ştefăligă .1-a 
· făcur pe Bama la marginea careului de 16 m, 
după care, singur cu Sabău, a ~tin acesta. 
Ce ocazie... . , 

In replică, şutuliul Votocaru - zece rTlinute 
mal târziu - de la dOi metri,' a fost blocat de 
Bene. După ce Ţapoş era gatai}ata sa scape 
in poarta o minge tri{nisă de Grad, de la 30 de 
metri. in min. 37. s-h- deschis scorul: Toma a 
centrat de Pe dreapta, Volocar'U a scăpat 
din marcajul lui V. Arman !fi • cu capul • a 
plasat balonul la rădăcina bare!: 1-Q. . 

Faza meciului a venit la doar trei ml.nute 
după gol. Acela'! Tollld, dorind să respîngă in 
oomer, a şutat senzational- de la 16 m- direct 
in bara din stanga 'portarului Sabtiu. Era, 
Intr-adevăr, un autogol de zile mari. 

in repriza secundă- una de uzurll - fiecare 
echipă a avut căte o ocazie mare de a marca. 
Prima dală -in mln. 58 -la o a'"zare perfeclă 
a nou-lntratului Pavel. şutul expediat de Mihali 
a fost blocat in extremiS de un picior Intins da 
Bama. Cu un sfert de oră inainte de finalul 
ineclului, .cepul" lui Rus - dio 3 m - a fost prins 
incredibil de Ţapoş . 

cam atai ... Per ansamblu, .telefoniştll" au 
meiffat victoria, In duda faptului că p""edintele 
gazdelor, Gheorghe Marinca, ne spunea la 
inceputul partidei, că are ceva ~i. Nu era 
cazul..' 

LEO SFiiRA 

Tenis de masă llascllâl' ROMANIA INVINGE DANEMARCA 
&.-%.-. ---~-;.;;-} .. __ , __ ,_,~·+,-~..,_\ ·k-i' =..:;:....;;;;_;:====..:;=;;...=-=-==-=--=-....;;;;..:~=.::.::....;:;=.;===..:;:....;;;= 

de astăzi, 1 

orele 9-13 si 16-20, la Sala 
Sporiurilor • VICtoria" este organi
zală inlrecerea de tenis de masa 
intitulată .Cupa Federatiei". 

Echipa naţională femininA 
de baschet a Romaniei a 
cîştigat, cu scorul de 69-65 (35-
35), partida cu reprezentativa 
Danemarcei, disputatli, simbătli, 
la Copenhaga, în cadrul grupei 
semifinale B pentru calificarea la 
Campionatul European din anul · 
2001. . 

Pentru selecyonata RomA' , 
niei, cele mai multe puncte au 
fosi marcate de jucătoarele 
Monica Brosovszky (32 de 
puncte) şi LaU[a Niţulescu (18). 

eliminatede pe teren pentru acu
mularea a cinci greşeli perso· 
nale. 

Antrenorul George Man
dache le-a folosit, ,în partida de 
simbătă, pe toate cele zece 
jucătoare ale lotului: Anca 
Stoenescu, Andra Mandache, 
Carmen Na'stor, Lansa Serghei, 
Cristina Matei, Caniela Colceag, 
Laura Niţulescu. Cristina 
Ciecan, Monica Brosovszky !fi 
Floriana Pascalău. 

vejies (Lituania), unde va 
sustir1e, miercuri, de la ora 
'1ş.3o (ora locală), partida cu 
reprezentativa similară- a 
L~uaniei. · 

Tot simbătă, echipa naţie
nara â Lituaniei a învins. cu' 
scorul de 60-57 (23-18), for
matia Germaniei, într-un meci 
disputat la Dessau (Gennania). 

·in partidele din cadrul 
Grupei B, disputate pe 24 
noiembrie, s·au inregistrat 
unnătoarele rezultate: RomAnia 
- Germania 74-67 şi Lituania • 
Danemarca 90-58. 
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Daniel Scridon transmite dia Atena 

Ul C.M. DE HAL TERE. ARĂDEAHOL 
ADRIAH MATEA$ A RATAT DE 

·. POTIH PODIOMOL Ul SMULS 
1 ' 

Ieri seară in capitala Greciei, cal 85 kg, acolo unde ar ft tril-
odată cu probele greilor s-a bu~ să ridice şi arădeanul luri 
'incheiat a 70-a ediţie a Cojoharlu. Influenţa grecilor la 
Campionatului Mondial de hal- Federaţia Internaţională 1-a oprit 
tere pentru seniori, care a pe roman din drumul spre titiu 
insemnat un succes pentru ţara mondial făcându-i-se .culoar" 
noastră, sportivii .Tricolori" fiind elenului Dimas. Nimeni nu s-a 
in prim-planul întreGerii. Dacă de gândn la o altă alternativă. Nu a 
pove!fti şi analize vom mai avea fost luri, dar nici Dimas al lor, 
timp si la înloarcerea acasa. sa spre deziluzia celor peste 3.000 
trecein acum in revista succint de spectatori, care au creat o 
momentele mai importante din atmosferă mai ceva ca la fotbal. 
ultimele zile ale .mondialelor" de Antrenorul Gigi Birts. (CS Astra 
haltere. · 

Singura reprezentantă a Arad) era vizibil afectat de 
sexului frumos din Romania, neparticiparea lui lurl la aceste 
prezentă in cencurs, Mihaela .mondiale". Cu 217 kg .arun-
Geambaşu (cat. 75 kg) nu a .eate" la ,na~onalele" din acest 
putut ridica bara la valoarea ei, an, luri ar fi devenij numărul unu 
datorită starii febrile (39°, la ora in lume la aceasta categorie de 
startului). Deşi, d-na doctor ·greutate. Ar fi fost frumos, dar ... 
Baroga s-a opus prezenţei pe . nu-i nimic. J.O. de la Sydney 
podium a Mihaelei, pentru .bar la uşă ~i Juri Cojohariu va 
evitarea nedoritelor complica~i, avea ocazia să· demonstreze 
sportiva noastră a tinut cu orice lumii intregi că e cel mai bun. 
preţ să concureze, 'motiv pentru Greilor le-a venit rânduf ieri, 
care merită felicitliri. Ca o curi- in ultima zi a competiţiei. Pe noi 
ozitate, pentru prima oară in ne--a interesat in mod deosebit, 
istoria cel6r 13 editii a C.M. le- cat. 105 kg unde Adrian Mateaş 
minin, o sf>ortivă 'din Nigellia ne dădea speranţe. Arădeanul 
obtine o medalie. S-a inlâmplat nostru a concurat in grupa B 
sa 'fie de bronz si la cat. 75 kg. valorică ~i a .smuls" 185 kg, 

Vineri ne-a'm speriat cănd ceea ce i-a adus medalia (locul) 
am intrat in Sala Păcii şi a cinci .. 
Prieteniei din Atena, care era \ La aruncat, Adi a reusit 210 
aproape plină. Preţ de câteva . kg, performanţă cu tare a ocu
ore au fost peste 10.000 do ·pat locul12. Cu un total de 395 
spectatori in sală. Şi ast~· kg, Adrian Mateaş s-a·ciDsat in 
deoarece, aproape 200 de auto- final pe locul 12. La ora cănd 
care cu copii scolari din capitala transmitem aceste rânduri, 

-Greciei si din fmprejurtmi au foSt 1 
dusi să vadă cu ochii lor .. mondi-- . clasamentul final de puncte nu a . 
aleie" de haltere. A fost cea mai f~st dat încă publicitli~i. dar neo-

ficial. vă putem spune că 
· grea zi pentru organizatori; dar România va avea cinci sportivi. 
si pentru sportivi, care- hu se 
puteauconcentra, datorită gălă- la a~easti'l disclplinâ in 
gi"'ilor copii, ce nu pricepeau Australia 2()()(t.-
de ce trebuie să facă liniste. Cu alte amănunte vOm 
Dacă unii copii au pafnrt vănâ- ·reveni la întoarcer~a acasă, 

·toarea de autografe biţii plictisiV după opt zile petrecute in Atena. 
de greutăţi. au incins o miuţă pe Transmisie sponsorizată de 
cele trei terenuri de fotbal din .TDG" SRL (patron P<ip Arghir), 
complexul sportiv. Energovest ·- Ar. SC Comaris 

·Multă satisfactie ne-a adus SRL (patron Ioan Cocis) si 
·victoria iranianulo1 ~asinisia la ·Adrian Mateaş .. , • ' · 

FOTBAL ~ DIVIZIA A- "URSUS" 
Rezultatele etapei a XIX-a: 

F.C .. l!lraşov- Ceahlăul Piatra Neamj 3-1: F.C. One~tr- ,u· 
Craiova 0-0; GloriâBistriţa'- Dinamo 1-0; Farul- CSM Reş~a 3·: 

·1; Extenslv- Oţelul Galaţi ·3-0; Petrolul- F.C. A~ 1-1; F.<:. 

Naţional- A,stra 1-0; Rapid- F.C.M. Bacau 2- 1. Partida Rocar 

- Steaua se disputâ marţi: 30 noiembrie. 

Etapa viitoare, 4 decembrie: F.C.M. Bacău- F.C. 

Naţional; ,O,Stra - F.C. One,ti; .u· Craiova - Farul; Oţelul -

Petrolol; Gloria- Extenslv; F.C. Arge~ .. Rocar; Steaua- F.C. 

Braşov; Dinamo- CSM Reşiţa; Ceahlăul- Rapid. 

t::Iasament · · 
1. Dinamo 

2. Rapid 

3. Ceahliul 

4. F .C. Arge' 

19 

19 

19 

•18 

5. Gloria 19 

6. Steaua - 17 

7. F.C.M. Bacau 19 

8. Astra 

9. "U" Cra10YI) 
10. Petrolul 

19 

19 

'19 

11. Farui 19 

1:.t. F.C, NaJIOnal 111 

13. Oţelu~ . 19 

14. Rocar 

15. F.C. One.tl 

18 

19 

16. F.C. Bra,ov 19 

16 

12 

11 

11 

9 

9 

8 
8 

7 

7 
6' 

-ti 

2 

3 

1 

4 
4 4 
3 4. 

2 8 

7 

·7 
8 

8 

8 

9 

56-14 . 50 (+23) 

(+12) 

37 (+7) 

36 

32-19 . 39 

. 27-22 

24-14 

27-24 

34-31 

19-23 

(+12) 

29 (+2) 

28 (-2) 

28 (·2) 

26-24. 27 

22-19 25 

(-3) 

(-5) 

25 (-2) 

22 '(-8) 

22-28 

24-31 

10. 28-25 21 (-9) 

(-8) 

(-3) 

28-31 21 

23-28 . 21 
' 24-39 

21·28 

21 (-llt 

20 (-7) 

Competiţia se disputa pe 
echipe· :Onnate din .-se jucători 
(doi seniori, doi juniori, doi cad~). 

, la feminin şi masculin, urrnăndo a 
se finaliza joi. VA vom ţine la 
curent cu amănunte. 

A.H. 

Reprezentativa Romaniei a 
evoluat in ultimele 6 minute ale 
partidei fără jucătoarele Florina 
Paşcalău, Daniele Colceag şi 
Larisa Serghei, car~ au fost 

' La această partidă, care a 
. fost transmisă in direct de tele
viziunea daneză, au asistaf 
1.500 de spectatori. 

Echipa nationala a Roma
ntei .va pleca.' marti. la Pana, 

Partidele retur vor avea loc , 
in anul 2000, pe 22, 25, ~i 29 . 
noiembrie. 

17. CSM Re.iţa 19 

18. Extensiv 19 

ti 

7 

6 
6 

4 
.4. 

1 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

3 
o 
3 
2 

5 
2 

10 

11 

10. 

11 

10 

13 

23-43 .. 17 (-13) 

14 (-13). 15-36 
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COMERA • ŞOIMII LIPOVA 1-2 (1-1) 
Partidă .cu scantei" sam

bAIA la Şofronea. Nemulţumire 
din partea gazdelor, fericire in 
tabAra oaspeţilor, dar sA le 
luAm pe rtnd. Partida Incepe cu 
o ocazie ratatA de Sandu In 
mln. 4. Peste 5 minute, la o lovi
turA liberă In favoaru 
oaspe~lor. Slei trimite de la 25 
da metri un şut cu efect şi 
mingea se opreşte in plasa 
porţii lui Daniel: 0'1. Peste 
numai 1181 minute are loc primul 
Incident care ne dă de gândit că 
va fi o partidA dură, Olarlu 
vAzind cartonaşul galben pen
tru un fautt asupra lui Trif. PAnă 
In minutul 41 se joacă la fel de 
dur şi la un contraatac al gazde
lor ba_lonul centrat de Vidlcan 
este scApat de Popa, fi Bala] 
din 1181 metri lndepllneşte o sim
pli formalitate: 1-1. RepriZa a 
doua· Incepe la fel de dur, 
primul care vede cartonaşul 
galben eate Ardelean, pentr:u 
proteste. In min. 58, dupA fautt
url repetate_ (cel puţin aşa . 
apune centralul Buici), 
Vlldoala vede C8110naşul roşu 

Stadion: .Podgoria", teren 
moale, timp reca, spactatort 30 . 
Au marcat: RAdac - mln. 411 
'respectiv Suclu - mln. 7, 
HodAjeu- mln. 40. 

F~atJI: Ohloroi:: Şofronl
cl - 1. Orban, Lovasz, Sărbu, 
Perţa, lovuţa (mln, 46 - Boja), 
RAdac, Dalamarlan, Ardelean 
(mln. 84 - O. KlltohNoica, L. 
Orban, Antrenor: Vasile 
Şofronlel. 

Curtlcl: Covacl • Leva, · 
Popa, Mercea, lanoş (miri. 30 • 
BAtâneent), Suclu, Mladln, 
Barbu, Duma, Plduraan,: 
Mocuţa (mln. 18 - Hodăjeu). 
AntrenGr: Ocru Balaş. 

· Au arbitrat bine: Mircea 
Gomlc - Leontin Buda - Mihai 
Jlvan. 

Obaervator AJF: lonut 
Leac. ' 

La juniori: 0-2. 
Sâmbătă, la Ghloroc s-au 

. şi se declanşează un scandal 
atât In teren cât si In tribune. 
Peste patru mlnuie, asistentul 
VIda opreşte partida, reclatnând 
centralului că a fost tras de' 
echipament. Totul nu se ter
minA alei. Trtf, lAsat In pozi~ de 
offside, pAtrunde şi Inscrie, 
asistentul Rusan nesemna
llzând poziţia ·afarA din· joc. 
Aşadar, oaspe~! conduceau cu 
2-1, iar gazdele les la joc. In 
mln. 76, Leţu ·IncearcA sA 
ajungA la minge InsA e faultat 
tie portarul Popa, acesta 
vâzănd doar cartonaşul galben. 
Spiritele se tnclng atAI pe teren, 
căt şi In afara lui, Sandu văzând 
cartonaşul galben pentru 
proteste. . . 

· In mln. 80, aliat cu spatele, 
oentralul Bulcă nu vede un fautt 

· intenţionat asupra lui Trif (lovire 
Mrll balon). Sa pune tntrabansa 
cum atât subsemnatul cAt şi 
c;lomnul Cornel Zahoi, observa. 
lorul AJF am văzut de la 50 de 
metri fauttul, Iar asistentul Vida 
nu. Fluier final, Iar unii jucători 
gazdA căt şi ct~va spectatori 

!ntAinit două forma~i, Podgoria 
şi Frontiera Curtlcl, care aveau 
mare nevoie de osle 1181 puncta 
puse in joc. Gazdele au Incaput 
In poarta cu antrenorul lor 
Şofrilnicl, pentru că golkaeperul 
ghiorocan Duc nu s-a prezentat 
la teren. Inca din minutul 7, 
oaspeţii preiau conducerea 

·printr-un gol marcat de Suclu 
dintr-o loviturii liberi! de la 30 de 
metri, lmprovlzatul portar 
Şofronicl scăpând mingea prin
tre millnl. Minutul 17 putea 
aduca şi golul doi pentru curti
cani, Suelu pldiid lansat Insi 
trage pe IAngA, deoarece 
mingea a ln1181 In-Imensa battă 
din faţa porţii. La un duel pentru 

· balon, lanoş este lovit In falA de 
un adversar care a ridicat 

·piciorul prea sus, curtlceanul 
alegăndu-se cu nasul spart şi 
Imposibilitatea de a mai conti
nua · 1 In mln. 40, Hodăjeu 

sar asupra asistentului Rusan, 
cerându-i socotealA pentru 
nesemnallzansa pozitiei de off
Side la golul doi al oaspe~lor. Şi 
dacă preşedintele clubului 
Tmrreună cu antrenorul princi
pe al gazdelor nu ar fl interve
rilt, acesta era să fie bătut. · 

Concluzionând, arbitraj bun 
al centralulul Buică, ajutat slab 
de Marcel Vida şi Dumitru 
Rusan. 

Au evoluat: Comera: 
Daniel - Vloidoaia, • Olariu, 
Bangău (mln. 76- Ardelean C.), 
Stai, N. Ardelean, Botezatu, 
Vldican, Sandu, Balaj, Ghimblr ; 
(mln, 69 Leţu). Anlhnot: Vlorel 
Pun:el. 

Şoimii Upova: Pope - Rop, 
Stel (mln. 28 - Vatany), Albu, , 
Stolu, Ghlţi, Tilf, LlţAtu,, . 
Da nelu, . Matei, Filimon. 
Antrenor: Mircea Dumttru. · · 

ObaerVItor AJF: Cornel 
Zlhol. 

La Juniori: o-3 (filrll joc, din 
cauza lipsei de ·asistanţll med
IcalA). 

PfiOL fiLTMfiHH · 

evitA pesul la offslde al aplrărll 
gazdelor, pAtrunde in carau '' 
Inscria printr-un şut plasat. In 
uttlmul minut al reprizei Rădac 
Inscria cu o lovitură de cap 
după o centrare veniiA de la 
Ardelean. . 

In repriza s&cundll tot 
oaspe~! sunt la cărma jocului, 
lncercănd şuturi de la distanţă, 
douA dintre acestea lntAinlnd 
transversala, Iar In contul 
gazdelor Delamarlan trage· 
pasta, deoarece_ mingea a 
popoatt din nou In ... batta de la 
Ghloroc, eate sa opune pentru 
a doua oarA golului. 
NerllbdAtorul Perţa şi-a luat mal 
repede vacanţă decât restul 
jucatorilor, fllnd eliminat In mln. 
79 pentru lovire& adversarului 
fArti minge. 

f18RIUS HKOUIE 

.~FOTBAL INTERNATIONAL J 

Germania • , Strasbourg 0-1; Rennes - Auxerre 1-
0; Troyes - Metz 2-2; Le Havra -

_ _ etapa a 13-a . Monaco 1-4; Seden - Nantes O -O; 
SSV Ulm - Schalke 04 1 '1; Lens- Bordeaux 3-3. 

Freiburg - VFB Stuttgart 0-2:; In clasament: 1. Monaco- 33 p.; 
Wolfsbury - Herth~ Berlin 2-3;- Arminia 2. Lyon - 31 p. (un meci _mai puţin); 3. 
Bielefeld - Bayer Leverkusen 1-2; P.S.G.- 30 p. · 
Hansa Rostock- Unterhaching 1-1; Italia • . 

. 1860 Munchen - Bayem Munchen 1- . 
· O; Borusia Dortmund - MSV Duisburg ._ · etapa a IJ-8 _. 

2 - 2; Werder Bremen - Hamburg 2 - · Piacenza - Verona 1-0; Bologna -
1; Eintracht Frankfurt - F.C. Fiorentina 0-0; Cagliari • Bari_2- 3; 
Kalserslautem O • 1. Lecce - Venezia 2_- .1; Milan - Parma 

In claaament: 1. Bayem MOnchen 2 - 1; Reggina - lnter O - 1; Torino·
·- 26 p.; 2. Leverkusen • 24 p.; 3. Perugla O~ 1; Udlnese- Roma o-~-
.Hamburg- 23 p. Partida: Lazlo - Juventus s-a disputat 

. Anglia • du~~n~~i!~,~a~~~~~~·; 1. Roma- 22 

etapa a 18-a ,p;; 2-3. Lazlo, Juventus - 21 p. 
Coventry - Le1cester 0-1; Everton • • (ambele un macl mal puţin); 4-5. lnter; 

Aston VIII a 0-0; Middlesbrough - Milan- 20 p. . . 
Wlmbledt;r, O-O; Watford - Sunderland _ Spania • · 
2-3: West Ham - Uv~rpool 1-0; Leeds , 
Utd - Southampton 1 - O; Arsenal - etapa a 13-a 

• Derby County 2 - 1; Newcastle Utd - Sevllla - Mal aga 0-0; Espanyol -
Tottenham 2- 1; Chelsea- Bradford 1 Alaves 2 - 3; R~cing Santander-

CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ • 
- PĂULIŞANA PĂULIŞ 1·1 (1·0) 

Pe un t1mp foarte rece, in şutul-lul Butăriţă; In min. 41, gazdelor devine şi mai ingrijorA-
prezenţa a doar 20 de specia- Balint scapă spre gol, Bujor tor in timp ce Păulişul ramane 
tori, dar pe un teren excelent, Inchide bine unghiul si fundaşul pe locurile căldute ale mijlocului 
s-a disputat sâmbătă după-am~ gazdelor trimite pe lângă Poartă. de Clasament. Cam pu~n pentru 
ază o partidă vitală pentr.u Pauza este un sfetnic bun o echipA care are In compo-
gazde, care aveau nevoie ca de pentru elevii lui Mihai Petcut nenţă stătea piese grele ale lot
aur da punctele puse in joc. care reuşesc egalarea In min: balulul arădean, dar care nu a 

Oaspeţii, veniţi la acest joc 50: Dudaş şutează de la 30 m făcut nici un antranament da trai 
fără primarul Cucoş, puteau de poarta gazdelor făl'lli spe- sâptămănilll 
deschide scorullncă din minutul ranţa pentru Pali, iar rezultanta Au arbttrat foarte bine SIMu 
9, cănd Sinescu trlm~e mingea _ sa vede pe tabela de marcaj: 1- Mocanu, asistat de N. Dahelaan 
In barll. Regula nescrisă a fot- 1. 0~1 nu puteau emite pra-' ŞI G. Petrlşor, supervlzaţi din 
balulul, cum că ocaziile ratata sa tenţli la victorie atâta timp căt pertaa AJF de Alexandru Dan. 
rllzbună, avea să-şi găsească vArfurlle Burtea şi Sinescu efeo- Crltul: Pali - Chiş, Ballnt, 
confirmarea şi pe malurile tiv lşi băteau joc de eforturile Bembe, Lase, 1. Mlhoc, 
Crişulul: In mln. 13 Butărlţă coechipierilor dovedlndu-se. Ardelean, Lazea, Iancu, Ş. 
.bate• o lovituri! liberi! din lateral foarte deconectaţl de la miza Mihoc, ButArlţă. Au mal Jucat: 
dnsapta, 1&>20 de metri de poar- partidei. Mal mult, Crişul putea Gomol, Brescan şi Buligă. 
ta lui· Bujor, In vi nelu, obVne victoria dacă nu sa lovea Antrenor: Radu Turcaş. . 
deschizând socrul: 1-0. Finalul de un portar in zi mare: min. 70 Plulltana: Bujor - Panln, 
primei reprize Ti găseşte pe Gomoi scapă singur la 30 metri Coraş, Dudaş, Ungureanu, 
gazda In atac: ButărlţA cen- de poarta, dar Bujor sa opune Gherga, Nlcoara, Volnea; 
traazA, dar Ardelean (sărbătorit- cu succes; mln. 75 Chlş rala da· Burtea, Bulzan, Slnescu. Au 
ul zilei) nu ajunge la .rendez- la 8 m, reţine Bujor; mln.90 mal jucat Ceh, Petcuţ. Lueh_lan. 
vous"-ul eu mingea In mln. 37; Brescan traga din 6 m In .eroul Antrenor: Mihai Pateu!. 
peste un minut, Bujor, printr-o zllal'- Bujor. _ ·_ _ 1.11 juniori: 3-0- făiă joc. · 
roblnsonadă de efect respinga In urma acestui joc pesiWI · SORIH CfiZfiH 

DACIA BELIO • F.C. 
IHEO 2-4 (1·1) 

Au m1rcet: Dulcean - min. 12, 
Flrcuţa- mln. 51 ras~ Bun- m!n. 7 şi 
61, Avram- mln. 63, GoidiŞ- mln 90. 

-ta junltirl: 24 _ · 
Prima reprizA a darby-ulul zonal dlntra · 

Dacia Bellu şi F.C. lrieu a fost extrem de 
disputata, cu, faza mutte la ambele ~ şi 
cu două goluri frumoase. Paşi in partea a 
doua a tntâlnlrtl s-au marcat nu mal puţin 

• de 4 goluri, din minutul 61, In urma unul 
penalty transformat de ~. atmosfera 
In teren a degenerat. ca~ dlntra jucă
toril gazdA s-au repezit la .centralul" 
Apătean, reproşAndJ-1 acestuia acor
darea penalty-ulul prin care lneul a reuşit 
desprinderea. Mai mult, baleanul Varga 
1-a lovit pe Apălean, care in pnsalabll n ara
lase cartonaşul rQŞu: .Curajosul ftuiereş" 
a mai Incasat-o şi In finalul partidei, cănd 
acelaşi Varga 1-a fugărit pe tot terenul, 
ameninţandu~ şi lnjurtndu-1. Scăparea lui 
Apătean s-a numit portarul Dacie!, Jurcă, 
cara 1-a calma! pe agresor. In urma aoss
tul incident, sa pere ca arbitrul fugărit n v-a 
BCllona In judecatA pe Varga, insă ceea 
ca s-a lntamplat din nou la Bellu a fost de 
dorneniui,Vestulul sălbatic". 

C. COTOHfl 

Rezultatele etapei a DI-a 
Victoria Nădlac - CrişaQa Sebiş 2-0; Motorul Arad , 

Şoimii PAncota 4-1; Cornara Arad- Şoimii Llpova 1-2; 
Crişul Chlşlneu Crtş- Piullşana Păullş 1-1; CPL Arad
Semlecana Macea 2-3; Podgoria Ghiori:lc - Frontiera 
Curtlcl1-2; DaCia Ballu -'F.C. lneu 2-4, Partida Rornvest 
- Gloria a fost amânatA. Tricoul ROfU a atat . . · 

' . Etapa vlltoant, martie 2000 · · -_ 
Frontiera Curtlci - CPL Arad; Şoimii Lipove • Romvest 

Arad; Gloria Arad - Motorul Arad; Şoimii PAncota -
Podgoria Ghloroc; .F.C. lneu - Crişul Ch. Criş; Păulişana 
PAullş - Victoria NAdlac; Crtşana Sablş _- Comera Arad; 
Tricoul Roşu - Dacia Baliu. Semlecana Macaa stA. _ 

· (;Jasament · ·-' 
1. Motorul 20 16 1 3 84-20 48 (+19) 
2. ş. Plncolll 20 12 4 4 43-20 40 (+10) 
3.F.C.Ineu 111 12 z· 5· 37-20 38 (+11.) 
4. Cr. Seblf 20 1'0 1 s· 46-28 38 (+5) 
5. Tr. ROfU 111 9 8 4 4Q-19 33 (+li) 
6. ş. Llpova 20 9 4 7 38·37 31 (+1) 
7. CPL Arad 20 9 a 9 40.28 29 (·1) 
8. V. NAdlac 19 9 a 8 30-28 29 (;1) 
9. P. PăUllf 19 8 3 8 32-33 27 (O) 
10. Gloria - 19 8 2 9 42-28 28 (-1) 
11. Come111 20 7 3 10 42-58 24 (-8) 
12. S. Macea 20 8 5 9 . 32-41 23 (l7) 
13. f:.'Curtlci 20 1 2 11 30.53 23 (-1) 
14. Romveat 19 8 2 1t 16-35 20 (·10) 
15. Ch. Crlt 20 5 . 5 10 27-42 19 (·10) 
1Ş. Bellu 20 4 ,2 14 19-54 14 (-19) 
1t. P. Ghloroc 20 4 .2 14 23-59 14 (·19) 
• Minerul Moneasa s-a ratras din campionat. 

_ Prima partidă a fost parcă mai aproape de adevăr, adlcâ 
de echflibrul pronosticat de specialişti. Pe fondul a numeroase 
ratări cauzate da miza confruntarii, Astra revine de la 1-2183-2, 
în repriza a treia. Momentul psihotogic se consumă ta aceasta 
situa~e. pe finalul părţii Ştefănescu şi Urs Irosind desprinderea, 
ultimul dintr-<:> aruncare de la 4 m. Repriza decisivă este la dis
~ rapidiştilor, care zburda in bazin Şi_puncteaza nestinghe-
~. de patru ori consecutiv..._ _ ·. 

Duminică vizitatorii s-au vAzut conduşi cu 2-0, gra~e 
reuşitelor lui Urs. Acelaşi Urs inscrie la scorul da 2-2, In repriza · 
a dooa, insă Andrei; golgeterul Rapidului, intoarce rezuttatulla 
3-4. Va fl, apoi, 3-5 dar arădenii tresar şi egalează (5-5). 
Echilibrul se destramă tn repriza a treia, contraatacurile 
bucureştenilor dând roade (&8). Oa~i llnlştesc_definitiv dis- . 

: puta, marcAnd alte două goluri in ultima reprizA (5-10). 
Conturile sunt Incheiata, chiar dacă se mai Inscriu diouă goluri 
de către ambele părtl. ·. . 

Astra: Toma, tomescu - Broşovszky, l~ariu, Cosma, 
Rus, Huber t+1, Negoescu, Urs 1+4, Ştritler 1+1, Ionescu 0+1, 
Bella. Ştefănescu. . · 

Rapid: Jlanu, Radu 0+3, Stancu, Turbatu, Petrol! 1 +0, 
Cazacu, Ceobanu 0+3, Parlog 1+0, Tudora 1+1, Manea, Riktoi 
0+2, Petraa, Andrei 3+3. 

Au arbitrat Cristian Barabancea (Bucurefll) şi Ledlatau 
Vekerdy (Oradea). . · ... 

- O. Partida: Manche'Ster United • Betia Sevilla 1 -- 1; Zaragoza -
~heffield W a fost emanatA. • Valladolld. 1 - 1; Celta Vigo - Real 

Pe primele trei locuri: 1. Leeds Madrid 1 - O; Real Sociedad -
·Uid- 35 p.; 2. Manchester- 33 p. (un Numanc:ia 2 - 1; Atletic'o Madrid • 

interes, jocurile dintre Astra ·Arad şi 
cadrul Supertigii Naţionale de polo (etapa 

nu au motive de satisfacţie iubitorilor sportului din 
nostru. Aceasta intrucat favoriţii au cedat atat sâmbătă 

. ·_ ' l,a siA~! meclurilor, antrenorut Astral, Barbu Gh!IM ne-a 
dedllrat: .Insuccesele sunt pe undeva normale. Rapid~ au 
fast superiori. Sunt vizibile la aceştia tntil.,,;ea lotulUi, posibil
latea da a avea sportivi la antrenamente şi buna situ* finan
ciari!. Şansele de a urca pe locurile t -4 au devenit aproape 
nule. Luptam totuşi in continuare. Va avea loc o ljadinţă de 
analiza, urmatA probabil-de SChimbarea din mBI8 a ecllipai • 

maci mal_ puţin); 3. Arsenal- 32 p. Deporiivo La Coruna 1 - 3; Real 
Franta • Oviado- Valencla o • o; Real Mallorca 

· - Barcelona 3 - 2. -
.. . ltapa a 17•a __ In clasament: 1. Deportlvo La 

Nancy - Marseille 2-2; Montpelllii ConJna ~ 27 p.; 2. Celta Vigo - 27 p.; 
Paris SG 0-1; SI. ,Eiienne - . 3. Zaragoza- 22 p .• 

• 1 -··.'.'·· . :--

cat şi duminicA, in bazinul .Oellinul', in faţa partenerilor da Intre-
, cere, ;ar evoluţia AsnJ nu s-a ridicat la ootete valorioe impuse 

de prestigiul căştlgat cu trudă in uftlmele sezoane. Aşadar, 
Astra Ar.d- Rapid Bucureşti 3-6 (1-0, o-2, 2.0, G-4) şi '7 •• 12 
(2-2, 2-3, 1-3, 2-4), dupA intalnlri in care feroviarii s-au dovedit a 
ft mai buni, impunandu-se etar 91 pit t118t'lt 1• 1n111 c:om au 
decurs ootllilitle. • 

' . 
Â.. 

. .. ,. ....... 

lr)tinerirea el.· _ · · 
Proxima rund6, Altlll Ve evolua In ·deptaula.;cu Dlnamo 

8uc:ur'eşf: .......:._~. -~'' ; - ,~ -
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Luni, 29 noiembrie 1999 PUBUCITATE 

ID;fE~F/}0)~ 1 ili U IL 
CONSTRUCTION 

ADEVĂRUL - Pâgina Il · 

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

VINDE DIN S,.OC LA PRETURI 
· · · · DE DEPOZIT! . . . 

OWJI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablă zlncată DOţel beton 
DP.C. OPiacaj OPFL OPAL OBINALE (u,i, ferestre • peste 20 

modele) OPodele şi lambrlurl din brad OParchet ·fag 
OCAHLE TERACOTĂ (mecanica 'i manuale) OCărămidă fBmotă 

· OŢIGLĂ • Târnăvenl DPiăcl azboctment O Bitum OCarton 
asfaltat OCarbid OEiectrozi 

VIZI'fÂND DEPOZitUL NOStRU VA CONSTRUI O CASA LA UN ACCESIBIL 

DAMEot:LUX GRATUIT ..!U se<- , .. ", ''>00/"~t, sec 

~ 
IMPOTRIVA DEPUNERII DE 

CALCAR 
3000 

. ·,· fLODRAVIN 
U.f'l APARAT ELECTRIC,CARE 

EVITA DEPUNERILE DE CALCAR SI 
PREVINE F'CRMA!iEA 

PIETREI DE APA 

·.?rfn 

~.c. q m umorl U.l. 
str• 6 Vâaători ar. H/ A • Arad 

Anua.ieazi 
Cont~olor tebnic de calitate pentru firmele 

colaboratoare din afara oratulul ti judeţului 
Condiţii: 

O Experienţă in domeniul confacţil imbricimlnte · 
O Vârstă maximă - 30 ani 
O Di!lponibilitate la program prelungit de lucru 
O Cuno,tinţe de limba italiană 
Cei Interesaţi se vor prezenta la sediul socletliţll 

începând cu data apariţiei anunţului in ziar. . 
Salarizarea va fi atractivă. conform experien$ti da lucru. · 

• ' . (9743e6) 
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PUBUCITAT.E Luni. 29 noiembrie 1999 

. S.C.INSTAlSAN 
,. 

• 

. 1 

. ' . 

CONSTRUCTION COMPANY 
ARAD~ STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, 

MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

DE CONSTRUCTII: 
' • PAL • PFL • PLACAJ 

toate grosimile 

•·SOBE TERACOT Ă 
· • USI • FERESTRE 

' 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
• TIGLE • COAME 

' 
INSTALATII. 

' . SANITARE:.· 
• GRESIE • 

PROGRAM zilnic: 8,00 • 16,00 
sâmbătă: 8,00- 13,00 

· FAIANTĂ eQBIECTE SANITARE 
. ' . 

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

. ~·-- ... \ '.· 
' . 

AL TE INFORMA TII . . . ... . ' 

LA TELEFONUL 259088 .. 
(973883) 

. ' 
. . . 

VĂ MAl OFERIM 
l 

· • înmatricularea autoturismelor 
'··. cumpărate :, "' =· •. -

· · • montăm profesional sisteme de alarmă · 
• echipăm autoturisme cu radiocasetofoane 

ll·n•.n NEER si BLAUPUN KT · • •· . '· .. · . 
' '>--~.::A.._";"'.·- _c • , • ' (659243) 
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. , .:. 

EDlTl.E l.lMITATĂ. . . 

AMERICA~>,! 6LEND 

• J -

- .;- . Dir. Cons. CEE nr: 89/622: .Tutunul dăunează grav sănătăfii" 
~ .;, 

Societatea de Investitii Financiare 
' ' 

Banat-Crişana · 

QC!IunH& pe, core 1e dallnla SIF penfl1l că Ol:8!lea : ·au VALOARE ! 

~~~-
'""·~j 

•'• .t.!Mt/[{" 
Societatea de Investiţii Financiare Banat-Ci'işana 

' . : Sediul central: 
2ooo ARAD, Calea Victoriei 33-35, tel: 0040c57 -234167 .· 

fax: 0040-57-250165 _ 
·- Societatea de depozitare: . . . 

ABN AMRO Bank . 

. -_ • ;cr' 

·., .. , -Bulevardul Expoziţiei nr.2, tei:01-2020400 
·categoria de risc: 4-5 

. ·'·"-:<\' ' . 

'··" .·. 

DORITI O TÂMPLĂBlE MODERNĂ ' ' .. ·• PENTRU CASA DVS.1 .· , ... 
+ Preferafi ea aeeastii . ... : 

· ·· : . tâmplărie PVC eu stielii ·· 
terataopan să fie de ealitate fi · 

· din import1 . · -·~ 

·.- Apela,i.la: 

• Casa dvs. poatt avta dt astăzi: 
~- . ~ 

. · UŞI. FEitESTitE CU · 
STICLit TEitMOPAHI 
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. Pagina 14 - ADEVĂRU 

S.C. CENTRAL S.A. 
, Horea nr. 8 

Solicităoferte pentru închirierea 
spaţiului din Arad, str. Horea nr.l 
. . . • (fost sediu DACIA FEUX) .. · .. · .· 

Ofertele ·,··<.: 

Sf vor dEpullE panA In data dE .. , .··. 

15.12.1999 
Informaţii la telefon:057/256,54J 

VInde CĂRĂMIDĂ LA PREŢ REDUS , 
cu 25-30% in perioada 1·1 O.XII.1999. 

La fabricile de cărămizi Ceala Arad !fi FAntAnele. 

RELATII LA TELEFOANELE: 
' 
280270; 256864'; 

MATRIMONIALE~ 
.. 1.---------'-1 

.LA MULŢI ANI" 
;\UNi\ 

slnltate, ~ucurii, succese 
Bunicii Socaciu. 

garson1 
parter, lângă Confecţii; 7.300 OM 
negociabil. Telefon 094.610.513.. 
(36284) 

Vaoo apartament una camera, 
bucătărie, baie, .COnfec\ik:entral, 
6.900 OM. •Telefon "237048. 
(36554) 

Vilnd urgent garsonler.li, con
fort 1, lmbunătăţltă, preţ nego
ciabil, str. Belu~ bl. 607, ap. 52. 
Telefon 262006. (36595) 

Vând apartament 1 cameră, 
etaj il, Micălaca, recent renova!, 
12.000 OM. Telefon 279679, 

o 
cameră, parter, .confort 1, 
imbunătăţiri, telefon, sate"t. 
Telefon 289559 sau Secusigiu, 
telefon 104. (36665) 

Vând apartament 1 camerA, 
parchet, balCon mare •. 

t· ToiArnn 253326. (36706) 
garsonieră confort III, 

Romanilc>r. liberă imediat. 
231769. (36705) 

!!H i) il 
IHI .. : 

Vând apartament 2 camere, 
centru, str. Călimăn~. etaj 1/4, 

. , , suprafaţă mare, 29.oq<J OM nego-. 

(4808587) 

ciabil. Telefon 235784; 092. 
306.400. (35450) . 

Vand apartament 2 camere, 
parter, tangă Trtbunal; preferabil 
blrourt, finne. Telefon 253861. 
(36348) 

Vând apartament 2 camere, 
Mlcălaca, 12.000 OM. Telefon 
270856. (36189) 

Vând sau lnchirlez aparta
ment 2 camere. lnforma~i tele~ 
ton 094 124 318. (36141) 

Val)d apartament 2 camere, 
Vlaicu, 12.000 OM. Telefon 
270947. (36245) 
Vănd (inchirtez) apartament 2 

camere, confort 1 + garaj, zona 
lJTA. Telefon 249246. (36393) 

vand urgent apartament 2 
camere, îmbunătăţit, Piaţa 

Spitalului. Telefon 233146; 
094.513.335. (36401) 

vand apartament 2 camere, 
Podgoria, etaj 4, acoperiş 
garantat; proaspAt aranjat; 
18.800 OM. Telefon 250966; 

• 092.344.621. (36342) 

Vând apartament 2 camere, 
Chişineu Criş, centrat, lmbu
nătătiri, et. 1. Telefon 094. 
556.1,05. 36640 

Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, parter, îmbu
nătăţiri, 26.500 OM. Telefon 
219190. (36264) 

vaild urgent, avantajos, 
apartament central, 2 camer~ 
decomandate. Telefon 210928. 
(36552) , 

vand apartament 2 camere, 
faianţat, gresiat, bloc contor- • 
Iza!, balcon Inchis, scurgere · 
separată; preţ negociabil. 
Telefon 269213; 280550 . 
(36616) -· 

PUBUCITATE 

Dosar execuţional nr. 407/1999 

In ziua de 02.12.1999, ora 10,00, se vinde la licitaţie 

publică In ARAD, Şos. Timi,orii km 7, averea mobilă a 

S.C. ,,Agroindustrlala ARNO Aradul Nou" S.A., compusă 

din combine, tractoare 'i alte utilaje. 

Informaţii la Tribunalui.Arad, camara 104, miercurea 'li 

vinerea, orele 8 • 12. 
(4808590) 

J)osar execufloaal ...-. 9791I999 

In ziua de 08.12.1999, ora 10,00, se vinde la licitaţie pu· 

blică în comuna Semlac, nr. 526, jud. Arad, averea mobilă a 

S.C.A • .,ZOOLACT" S.A. Semlac, compusă din Vindrover 

E 303, SPC-6, MA-3,5, remorcă auto, SUP-29 'li GD-3,2. 

lnf9rmaţil la Judecătoria Arad, camera 104, marţea '11 
joia, orele 8 • 12." 

(4808191) 

vinde la licitaţie publică lmobllul din PAncota, 

s~r. Horia nr. 72, proprietatea girantului Coman 
Simion ·senior- girat pentru S.C. COMAN COMPANY 
S.R.L. PÂNCOTA, cu preţul de strigare de 

.UUI~.UIJU lei. 

Licitaţia s, organizează pe data de 21.12.1999, la 
sediul Ju.decătoriei lneu, camera nr. 2. 

Vând apartament 2 camere, 
Confort 2, Vlaicu, sau schimb cu 
2 camere conlort 1. Telefon 
244492.(36683) 

Vand apartament 2 camere, 
etaj It, Banu Mărăcine. Telefon 
270872. (36707) 

vand apartament 2 ·camere, 
parter, bloc A, se. A, ap. 3, 
Cotonia UTA; vlzlbM după masa. 

1 (36707) 
Vănd apartament 2 camere, 

ultracentral, str.' Cloşca, nr. 7, 
etaj ti, ap. 5; .orele 17-18. 
(36715) ' 

Vllnd urgent apartament 2, 4 
camere, cu imbunc1tAţiri. 
Telefon-092.612.701. (36719) 

li):i!H;lMY~ 
Vând apartament 3 camere 

decomandate, etaj il, zona 300, 
garaj. Telefon 259188; 094. 
921.369 .. 

vand apartament 3 camere, 
Vlaicu, el. 5/8, îmbunătăţit, mobilă 
de bucătărie, 17.000 OM. Telefon 
235784, 092 306 400. (35450) 

Vând apartament 3 camere 
· decomandate, garaj, Fortuna. 

Telefon 249450, orele 16·20. 
(36033) 

.. Ocazie! vand apartament 3 
camere, Vlaicu, faianţă, gresie, 
usă schimbată; 11.800 OM. 
TBtefon 270634. (36189) · 

vand apartament 3 camere, 
confort 1, decomandat, etaj 1. 
Grădişte. Telefon 250209. 
(36639) . 

vand apartament 3 camere; 
confort 1, bucătărie mare, bale cu 
geam, Micălaca; preţ 18.500 OM. 
Telefon 250209. (36639) 

. ' 

(974387) 

sucursala Fabrica 
Fermentare a Tutunului Arad, 
cu sediul in Arad, str. Petru 
Rareş, nr. 3, telefon 233131, 
doreşte să obţină autorizaţie 
de mediu. 

Contestaţii se pot depune 
la Agenţia de Protecţie a 
Mediului Arad, Bd. Dragalina, 
nr.16. 

(974388) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca, garaj, 15.500 OM. 
Telefon 249806; 094.778.462. 
(36712) 

&nni,t\,~:v::t~:~a~l 
Vând apartament ultracen· 

trai, str. Horia, compus din 4 
camere, 2 băi, 2 hoturl, confort . 
sporit. Informaţii zilnic orele 10-
17. Telefon 255344 sau 094, 
797.812. (36710) 

vand urgent apartament 4 
camere, decomandate, amenajat 
deosebit, preţ bun., Telefon 
266958. (36144) 

Vând apartament 4 camere, 
toate imbunătătirile, zona 300, pe 
malul MureşuiUi, garaj autorizat. 
Telefon 259891. (36632) 

VÂNZĂRI CASE ~~ 
Vând casă 4 camere, încălzire 

centralA, Tn Vladimirescu, zonă 
centrală, cuptor pentru patiserie 
german, preţ negociabil. Telefon 
514207. (34546) 

OCAZIE! VÂND CASĂ toate 
utilltăţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 • 

Ocazie! vand casă Aradul Nou, 
zonă bună, incălzire centrală,_ 
curte betonată, preţ foarte bun, 
SOO mp. Telefon 092.226.357. 
(36442) . 

Vand casă mare, centrat, cu 5 
apartamente. necesită ren'ovare. 
Telefon 210012, 092.295.320. 
(36210) 

Vănd casă central: parter-priva
tizat, etaj-locuinţă. Telefon 
234862. 14 

: 
-~-;_". . 

' 
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+.Magaalnul de vopsele 
TOTAL BAU 

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI 
' VOPSELE, UNELTE ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavablte pentru faţade şi interior, 800 nuanţe (DISZPER21T 
mAN, SUPRALUX, LIMIT, MODAKRIL) . 
• Vopsele pentru lemn şi metal ·1000 nuanţe; 
• Ba~urt, lacuri, chKuri, grunduri 

1 · VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu igrasle) 
C>FER.TPo.. LUNII : DISZPERZIT 

TIT AN • 25 kg • 300.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 

TELEFON 21 0676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 9,0M2,00 

(858988) 

S.C. BOLAND PLUS S.B.L. 
ARAD, STR.. ANDREI ŞA.GVNA. NR. 38. TBL 2~7323 .,, __ 

., uşi metalice (uşi blindate) pentru apartamente; 
~ gresie~ faJanţA import Spania" ltaUa" Iugoslavia; 
,. parchet" fag, stejar, carpen, tel; 
• caJorif'ere de alumlulu - "Global" Import JtaUa; 
,.. aplice tavan; 
,. ,adeziv pentru gresie,. f'alaDt:ll; 
,.. şapl. autonlvelantA; 
,.. glet - Interior şi exterior; 
)>- lambrJurl şi elemente de gard. ..........,.._. __ , .. 17: 

era- L.u 
computer 

OFERTĂ SPECIAlĂ . 

·-2000 
'CARCAsA ATX ZJI1W 
PLACA DE BAZA 

SIS 530, SUS 100, fi12ko 
AMD K6-2 400MHz 

-~ 
- Calculatoare 
- 1 mprimante 
-Retele 
-Soft 

HOD 4,3GB UDMA 
PLACA VIDEO SIS AGP 
FDD 3,5"l1.44MB 
SOUNC '(AMAHA +BOXE 
SDRAM 32MB Pc100 
MONITOR 14" 
TASTATURA 

- Se!Vice 
_, 

ARAD, CLOSCA 2 
TeiJFax.: 251838 

INTRARE DE PE B.a.Jt REVOU1TIB 

MOUSE+ PAD 

485USD + lVA 

liNFlEUR ROM Et '---::"7·-::~;;~~:.:;;.;::; .. ~Tr:;:.;,.;;:;~.r:.A...ji~-=----' 

INCEPEREA SWCTAIIII PERSONAlUlUI MUNCITOR 
cu data de15 nolembrte1999, la sediul societăţii ARNETTA ROM din 

CONDIŢII: . 
Arad, _str. tndepandonţel nr, 3. · 

• do preferinţă femel, cu experienţă in confecţii textile 
·vârstă max. 40 ani 
• cunoştinţe pentru ma,lnl trlplok, simplă, UBERDEK, butonlor.li, 
aplicat nasture. · 
• 'fCOala minimă 8 clase 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. 
' . (9744249) 

·vand casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(36533) 
Vănd casă, comuna M~ plus 

4 hectare pământ. Telefon 
252517. (36348) 

Vând casă in Zimand Cuz nr. 
112,'cu grădină mare. (36535) · 

Vând casă in santana, str. 
"Mărăş~ti nr. 6. lnfonna~i telefon 
462059. (4114765) 

Vând · casă 5 camere, -
dependinţe, anexe, incălzlre 
proprie, 216 mp In Nădlac. 
Telefon 092.344.863. (36581) 

Vând casă nouă, in provincie. 
Telefon 092 592 665. (36513) 

Vând casă 12 camere (6+6 
demisol), curte, grădină, garaj, 
85.000 OM negociabil. Telefon 

. 270694 sau 092.531.181. (3Ş670) 
vand casă str. Arh. M. 

Tabacovici. (Aradul Nou), 4 
camere, baie. bucătalie, încălzire 
centrală pe gaz, apă, grădină.,· 
Telefon 092.640.821. (36665) 

Vând (schimb) casă mare .5 
camere, cu tot confortul + dife-
renţA, in comuna Vladimirascu, 
nr. 40. (63700) 
Vănd casă tot confortul, comtJ

na Vladimirescu: negociabil. 
Telefon 255981. (36716) 
• 

Ocaziel Vând casă 3 camere, 
grădină + anexe,_ 2 curţi, vie, 
.acces auto, gaz;' 20.000 OM 
negociabil. Telefon 245362. 
(36720, 721) 

VÂNZĂRI SPATII 

vand hală cu toate dotările 
necesare (170 mp) şi casă lmpre
ună cu Alimentara. Telefon 
092.636.497; 283882. (36704) 

? 

VÂNZARI TERENURI 
Vând teren în Arad, de 750 mp 

cu proiect şi autorizaţie de con~ 
struc~e pentru o hală industrială 
de 144 mp, birouri (6 camere) pe 
2 nivele, garaj, fundaţii executate. 
Telefon 251411,257666. (36443) 
Vănd loc de casă (500 mp) In 

subcetate (apă, gaz). Telefon 
250411. 
Vănd teren intravilan 791 mp 

cu casă veche, poşibilităţi gaz,, 
apă, canalizare, Aradui-Nou, 
11.000 OM. Telefon 241800, 
orete 18-23. (36330) 

Vând loc casă electrilicaţ 1440 
mp, comuna Macea, 3.500 OM 
negociabil. Informaţii telefon 
094.773.543 sau Macea, nr. 317. 
(36674) 

Vând 4,70 ha pămant.lntre 
Macea ~i Curtlcl. Relaţii telefon 
221346. (36676) 

Vând intr,>vilan, str. Constantei, 
Micălaca, 360 mp front stradal 't3 
m, 15.000 OM negociabil, posibi
lităţi gaz, apă. Telefon 057 • 
265280. (36682) . 

i, 

Vând. convenabil Dacia o km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. 35968 

vand avantajos ANVELOPE 
auto noi şi folosite, de camion, 
diametru: 17 ,5; !IRO, Jeep 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, 
15, 16, 17ţoli.Tolefon 259339; 
563027. (4113081) . 

(Continuare în pagina 15) .. 
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.. (Unnare din pagina 14) 
VAnd BMW 316i, an fabricaţie -

nolembri~ 1997, toate op~unlle, 
tnmatrlculat, preţ negociabil. " 
Telefon 094 517 763. (36126) 

Vând \IN Pass&.t Combi, TUfbo 
Diesel, 1.600 cmc. fabricaţie 
1985. Tnchldere centralizată, netn
matrlculal preţ ~.400 OM. Telefon 
219979 sau 092 706 535. (~146) 

VInd \IN Golf 11, motor 1.200 
cmc, netnmatrlculat, preţ 1.700 
OM şi Mercedes 280 SE cu multi
ple tmbunâtaţ)ri, netnmatriculat, 
preţ 1.700 OM. Telefon 219979 
sau 092 706 535. (36146) . 

Vând Renault 21 Nevada, 
1991, benzina lnjec!ie. TelefoQ 
094.698.849. (36252) 

Vând Audi 80 alb catalizator 
perfect 1700 cmc. 7.700 DM.-
Telefon 281124. (36288) · • · 

vand microbus M.B.100 O, an 
1990, inmatric::ulat, CIV + VT 2000 
(sau schimb cu Dacia papuc, an 
1999 + diferenţă), preţ fix 9.500 
OM. Telefon 281581. (36595) 

Vând Opel Vectra 1.6 i, 1994, 
· ·r ABS. servo, Tnchidere centraliza· 

ta, staAl ireproşabila. Telefon 
092.509.092. (36348) 

Vând tractor U-650 '' remor
el 5 tomt, an fabricaţie 1995, 
tnm,atrlculata. Telefon 094. 
773.341, 4112517 

Vând camion MAN 6,5 tone, 33 
mc, tnmatriculat, 22.500 OM, 
negociabil. Telefon 092.515.506; 
565227. (36573) 

Vând Dada 1310, BAiak. 1989, 
tn'matriculat. CIV, talon, 2.300 
OM. Telefon 241456. (4112518) 
Vănd tractor U-650 R.K. 

Telefon 561877. (36604) 

VInd Mercedes 200 Diesel, 
caroserie 124, Tnmatriculat, alb, 
stare excepţionala. Telefon 
094.556.105. (36640) 

Vand autoutlHtanl Saviem 7,5 
torfe, stare excepţională, caro· 
serie +motor nou; CIV, 6.500 
OM. Telefon 092.308.033. · 
36640 

Vând Cltroen VIsa, pr ţ 300 
OM. Telefon 057-256829; 094 
114 410. (36446) 

Vând ARO 320 motor Braşov, 
an fabricaţie 1989, stare· 
excepţlonaiA, preţ aven'tajos. 
Informaţii sat Caporal Alexa rir. 
203, famHia Curta. (4114767) - . 

VAnd Dacia 1300 TLX, 1991, 

VAnd TV color, maşina spalat 
automatA. cuptor microunde. 
calortfer eledrtc. Telefon 284604. 
(36082) 

Vind matlnl apllat 
automati 1.000.000 leJ; TV 
color 930.000 lei; ladA frlgort

. fiei 1.400.000 lei, ofer garanţia. 
Telefon 259339; 563027 •. 
(4223081) 

Vând TV color Phlillps, 
Grundig, Nokla, stereo, teletext. 
Telefon 264004. (36106) 

· VInd toata gama de j)i8se pen-
11\1 flgidere casnice şi comerciale, 
congelatoare, combine şi· lăzi frl-

. . Telefon 270622. 36350 
Vinckm TV color, stereo, 150 

. modele, mari, miel, vizibile zil
nic, intre orele 10-20, pre~uri 
·convenabile. Telefon 280260, 
211213. (36563) ' · 

· VInd CĂNTARE ELECTRO-
. NICE .1 CASE M.e RCAT FIS· 

CALE avizate de Ministerul 
Finanţelor, pentru CC?fll&rţ, ser~ 
vicii , restaurant, ben&inărie. 
Telefon 272727; 092.264.526. 

1 (36590) 
vand TV color: carcasii plastic, · 

deosebite, la preţuri bune, 
Grundig, Phillips, Samsung. 
Telefon 260807. (36265) 
· VInd dlfertte TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit; transfonnatoa ... 
linii. Telefon 092.368.868. (mp) 

Vând TV color sigilate: Phllips, 
Vastei, Sony; preţ negoclab.ll. 
Telefon 210631 . (36657) 

VÂIIZĂRI DIVERSE 
Vând en-gros HAINE second 

·hand GERMANIA, peste 20 
sortimente. Telefon 289456, 

. 092.239.242. (35449) 
vand termotacă Ocean-Bereta 

24 KW, 990 OM şi toate tipurile 
de termotecl. Telefon 259854, 
094.600.332. (36255) 

Vlnd:COTURifiBURLANE 
FUM 21.000 lel/buc.; PLASĂ 
GARD zlncatl 13.684 lel/kg, 
orice dimensiuni; PLASĂ RA
BITZ 22.000 lellkg '' CUIE CON· 
STRUCŢII 9.000 lel/kg, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 127190\ 

vand cazan ţuică, nou, 170 lllri, 
motor trlfazlc 7,5 KW/1440 
rotlmln. Telefon 094.896.849. 

cu 2.600 OM şi Dacia 1300, 1981,.. • .... 
cu 1.600 OM, stare ireproşabilă. r--------__;_----, 

(36252) 

Telefon 521052 sau 094.253.658. VIndem avantajos mobilier · 
.. (36596) comercial (rafturi, pulturi. birouri; 

Vând urgent disc &Ospendat ş1 dulapuri vestiar), agregate frigori· 
Audl80. Telefon411124. (36595) - flce (vitrine, dulapuri, camere, 

vand Oltcit RM fărA motor. _ congelatoare) cantare 10, 100, 
Telefon 222318. (36666) . 500 kg, grtltare lemn, carudoare, 

-. vand Dacia 1410, an 1995: scAri. etc. Informaţii telefco 
Telefon 242841 . (36661.) . . 281060 si 281036._ 36262 

Ocazie! Vând Dacia 1410, Sr1 . .' Vand pre 'U!et comes b . tp 
. · 1999, preţ 4.500 OM negociabil ~1 _· Oradea. Te_lefon 512334. 

Dacia papuc, an 1990, 2.700 OM · · <4112513) · 
negociabil. Telefon 094:275.368. · Vând haine, Ieftin; dl'l 
(3231510) ·=~nla. T~lefon 274540. 

Vand Cade 1310, an fabricaţie Vând bole ardei, garentez cai-· 
1994, stare foarte bună , preţ tatea. Tele~ 234320_ (3S63S) 
~~~M. Telefon 092.640.821. · Vând (tnchirlez) garaj autorizat, 

vand Mercedes 190 E an fa. zona Vlalcu-Fat Frumos, 1.200 
brlcaţle 1963 Tnmatricuiat sau OM. Telefon 235784, 092 30.8 

. 400. (35450) . 
schlr'OO cu Golf ~1 Diesel. Telefon VInd utilaje confectli .textile Şi 
057 • 276730, 093.241.681. piele. Telefon 092 '592 685. 
(3S69S) (36518) 
~~durgent BM_W 520 tnma- Vind EUROBOLŢARI TER-

persoană !lzica, c_ry_, stare MOIZOLANŢI cu garanţie 
foarte bună, preţ 3.300 DM nego- 300x250x200, la 3.600 elrtbuca-
ciabll. Telefon 092.567.081 . ta; 1 mc. 240.000 lei. Telefon 
(36690) 281491; 092.381.J50. (35588) 

· OCAZIA SFARŞITULUI DE 
MILENIUl Decembrie, tlrtf unle 
• 195 dolart; numai prin "MIS. 
TRAL AUTO". VizA, transport, 
pleclrt tirg Utrecht, garaje spe
cializate. posibllltiţl repatriere. 
Sunaţi 'i vA convinge~! TeiGfon 
1 1.08. 

Vind TV color, 1.000.000 -
2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele. 9'·17 •. 
(35334) . . 

Vind TV COLOR an11ros. en
datall, gaml dtverşlflcat,, 
preţuri minime; garanţie. 
Telefon 219455; 092.239.242. 
(35448) 

VInd toatA gama de rrtgidere 
second-hand. Telefon 270622. 
(36350) . 

· Vind banzlc mare. Informaţii 
localitatea Stlntana, str. M. 
Sadoveanu, nr.17. Telaofn 
462511. (4114768) 

Ocazle!'VAnd maşinA rulat cor
nuri, preţ tlx 950 OM. Telefon 051 
• 269938. (36580) 

VAnd maşină sifon + 6 tuburi. 
Informatii la telefon 536105. 
(3231509) 

Vând semirefl1cllcâ aPioola 500 
kg, pentru 14 famiiU de albine, are 
toate accesoriie. Telefon 285480. 
(36676) 

Vând erm4 vinAtoare 1} de 12 
~1 tir 5,6. Telefon 221318. (36681) 

CUIPĂRĂRI TERENURI, Jlll 
IMOBILIARE III 

cumpar apartament 2 camere, 
ofer 7.500-8.000 OM. Telefon 
256859. (36469) 

CumpAr apartament, garsQ
nlerl, chiar ~t, nu ICUmp, 

PUBUCITATE 

plata Imediat. Te6efon 092 . 
344.705. (36641) 
Cumpăr spaţiu de lucru (haiA, 

casil). ofer 12.000 OM. Telefon 
092.344.782. (36680) 

CumpAr urgent apartament 2 
camere, parter, Alfa. Telefon 
270872. (36706) 

CUMPĂRĂIII DIVERSE 
Cumpăr - vand actiuni SIF 

Banat • Cri,ana. Feronerla. 
Telefon 094.693.516. (36296) 

CumpAr acţiuni : Feronetla, 
Astra Vagoane, Bat, PAncot's, 
Astoria. Telefon 092.308.389. 
(36694) 

CERERIŞIOFER'rE 
DE SERVICII 

AngajAm VĂNZĂTOARE pen. 
tru Alimentara Non-Stop. 
Telefon 092.636.497; 283882. 
(36704) 

ASIGURĂM toata serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA PER· 
MISULUI de CONDUCERE·. 

. Telefon 281968. (38621) 

EXECUT: ranovirl aparta-
mente, cne; zugrlvelllavabile; 
vopsltortl; tencuieli; Izolaţi! ter· 
mice •' contra Igrasiei, etc. 
Telefon 272695. (36345) . 

RECTIFICAM ARBORI 
COTIŢI tn Incinta Autoservlce 
Micilaca. Telefon 262091. 

1 (36706) 

,~-· DIVERSE-·-

Ofer IMPRUMUT VALUTĂ, 
contra ;aranţll:-lmoblllare tn 
ARAD. Telefon 092.294.842. 
(36073) 

SC ,.FLORIS TEOn SRL soli
citi autorizaţie de mediu pentru 
punctul de lucru din str. 
Clopotulul, _nr. 85. Reclamaţiile 
ae pot depune la Agenţia de . 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna, nr. 16. (36655) 

SC ,.Pf.tOIECT ARAD" SA 
angajeazA absolventi a fa· 
cultlţll marketlng. Cerinţe: · 
licenţA, englezi cursiv, scris 
'' vorbit, c~no,tlnţa avansate 
tn Word ,t Excat, domiciliul Magazinul ,.ROXIMAR" atr. 
stabil in Arad. candldatele Ghlba Blrta, nr. 12JA, vinde la 
vorbltoare '1 de limba fran- 'preţuri miel, diverse SORTI· 
cazA sau germani au priori- MENTE de MOBILĂ. Telefon 

tate. Informaţii B-dul Decebal ';;22~~3 .. 53~~5~ . • 3.6 .. 68~6 .. iiro;:;;i;;=~ 
nr. 2·4. Telefon 281585 . . 1 
(36556) 

SOCIETATE-COMERCIALĂ. 
angajeazA CONFECŢIONERE 
CALIFICATE pentru ma,lni de 
.cusut '' tlnerr ti tinere necallfl· 
caţl 1n vederea pregltlrll tn 
meseria de confecţloner; 
deconteazl abonamentul pen· 
tru cel din judeţ Telefon 092 
274 835. (3602i) 

SC "ASTRA VAGOANE 
ARAD" SA A TRINITY INDUS
TRIES INC. COMPANY anga
jează SUDORI ELECTRICI cu 
experienţă pr~feaionall. 
lnfonnaţli Serlvlclul Personal. 
Telefon 234698. (38574) 

FIRMĂ aerloaal STRĂINĂ, 
caută persoane dinamice peste 
27 ani. Telefon 084.866.456. 
(36622) . 

Continental "ASTORIA" 
organizeaza tn 8.12.1999, ora 
10, concura pentru post de 
INGINER. Condiţii: absolvent al 
unei facultăţi tehnice (lle 
p ... fertn~ con1trucţll); vechime 
minimA ca Inginer • 2 ani; vira· 
ta maximA 35 ani; stagiul rnllltar 
satlstacut ca ... rtle se depun la 
Hotel "ASTORIA" pinA tn 
3.12.1999, . la camera 212 • 
(36619) 

,.MIG" angajeazA LUCRĂTOR 
COMERCIAL (femeie). Cerinţe: 
cuno,tlnţe contabilitate pri
marA, calculator, vAr&ta ma. 
xlmă 35 ani. Telefon 256189; 
214134. Interviul miercuri, 
1.12.1999, ora 10. (38899) 

Câutăm urgent INGINER sau 
SUBINGINER CONSTRUCTOR 
pentru contract Germania, bun 
cunoecltor limbi germani 
(scris, vorbit). Telefon 
093.207 .43~; 093.226.457_. 
(36689) 

ŞCoala Manachlnl ,,CRISTINE" 
selectează tineret, stlmblta 4 
ct.cembrle, ora 16, la Discoteca 
LASER. Telefon 094.697.781. 
(36718) 

..,FARAON" angajezi CON· 
FECŢlONERE; salarlza ... avan
tajoasi. Str. Mlrlfeftl, nr. 9-11, 
etaj Il. (36721) 

PRESTĂRI SERVICII 

EXECUT REPARAŢtt: frigi· 
dare, congelatoare. Oferim 
GARANŢIA LUCRĂRII! Telefon 
270622. (36350) 

"WE8" executi reparaţii 
frlglde ... , congelatoare, cllma
tlzlri, piele noi, garanţie 1 •n. 
Telefon 284857, 012 556 512. 
(35708) 

Excursii EUROPA da VEST. 
lntermedlam VIZE tn regim de 
urgenţl. Telefon 212929; 
094.906.428. (36197) 

ca,tlgl un milion de lei cu 

:;:,~: ·:ra:A§:Sia,:·, 
... :c::....~~.(.,· ...... .::.~--~-~~.;. ··--- · --.: 
Cllit~tl cu autoc.,..le 
noaatre moderne ta 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA; 

FRANŢA. ITALIA, SUEDIA 
(pi.Un zilnice). 

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

· cllător ctttlgitor! 
NOUl Reduceri de tartt. Jn 

tuna NOIEMBRIE\ Reduceri 
aupllmentare pentru: elevi, 
atudenţl, penalonarl ti ,gru· 
puri. !Htul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252721; 
Autogara, l9~ 270582. 

NOU!!! REDUCERillE PRETURI 
• 1 

~ 
vi ot.ri: 

dnlc apre Germanie 
PASSAU • REGENSBURG • 

NO~NBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE •. 
HEIDELBERG • WOjZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GESSEN, 

SERVICI! cillkxta tn ~ 
noi, modarM; 2 ~ graiUite; 
tnaoţltoare da bord; o maai 
caldii tn Unguia. 

Informaţii ti tnacrlarl la 
AGENŢULE PLETL: ARAD, Mle
fon 057·252291; UPOVA. telefon 
057-5613n, telefon 057·563011; 
TIMIŞOARA. telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞJŢA. t.lefon 055-224904. (c.) · 

ÎNCHIRIERI 

Dol'esc sâ închiriez apartament 
2·3 camere (ne)mobllat. Telefon 
235784; 092.208.400. (34540) 

Ofer spre Tnchlriere apartament· 
(ne)mobllat. Telefon 210~55. 
(36299) 

Doresc sa tnc:hlrtez apartament 
(ne)mobilat. ofer 80·150 OM. 
Telefon 210555. (36299) . . 

Doresc sa Tnc:tmez apllrtamant 
.(ne)mobllat, ofer 80-150 Ot.ţ. , 
Telefon 210555. (36299) 

Caut să tnchiriez 200-!500 mp, 
spaţiu pentru depozitarea fteruiUI 
vedll. avantaJ Hnla feratA + cAna. 
Telefon 246998. (3&488} 

Ofer spre Tnchlriere garson6arl. 
lnforma~i telefon 2~9510, dupA 
Cf8 16. (36139) 

orar spre tnchlftln IP8\IU..~· 
trai, 1 00 mp. Telefon 094. 
n4.508. (38177) 

'-' ·: ·-~ " -
. : .. : .... . . ~. - .. ".~ .. 

.... . :• .. - .. ::'\ 

· ·. ADEVARm .. ~ .. aglnală 

Tnchlrlez spaţii comerciale ,1 
depozit pe Calea Lipovei nr. 113. 
vizavi de Restaurant Flora. 
Telefon 092.921.103. (36231) 

Dau Tn chirie, avantajos, garaj 
nou. zona Mlorlţet Telefon 092. 
973.109. (36411) -

Ofer spre tnd11riere gereonl«i 
mobilată tn Vlaicu. Telefon 
262122.' (36562) 

ll')chlrlez un spaţiu comercial, 
80 mp. sau două spa~l de 40 mp, 
central, Piaţa Pompierilor. Telefon 
'094.786.334. (36583) . . 

Ofer da Inchiriat apart8ment 2· 
camere pentru doi studenţi sau 
birouri. Telefon 210574. (36611) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
mobilat, zonă centrali. Telefon 
. 269878. (36593) 

lnd'liriez garsonleft la studen~, 
1 persoana 100 OM, 2 persoane 
130 OM. Telefon 285257. (36653) 
Studentă, caut colegA de 

apartament Tn Piaţa Spitalului. 
Telefon 237730, după ora-16. 
(36605) 

, PIERDERI 
P1eR:lut carnet de sână\ale eli~. 

bera! de Circumscripţia nr. 17, ~ 
numele Oarcea Alexa Gabriela. lt 
declar nul. (36693) 

~ SERVICU FUNIBUE 'ti' 

IC .. NOIPIUW' SBL. 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

- SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Slcrle, re~pete, cruci, tmbll
dmat, spălat, ImbrAcat, 
prosoape, batista, panglicA, 
baticurl, catafalc, sfe,nlca, 
ateag dotlu, coroana, jerbe, 
colaci, cozonac!, colivA. 
ORGANIZĂM POMENII 

PENTRU PENSIONARI · 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: alcrtu + re1pete + . 
cruce= 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul alcrtu
lul la domiciliu, lntarmedlem 
obţinerea actelor de dacea, 
fotovldeo, fanfart. 

NOUl Punem la dispoziţia 
clienţilor no,trt CAPELA. (c.) 

NON STOP 

I8-S1YI. COMPANY 
lirm.i pruducllt11•n: d" aitrit!, •tr. 

M. Emin.,iK'U nr. 4 (viuvl Cln~m• 
MURE§liL), M"fo. 211~1~. 
W4.5..17.715...W4...~~712 

. TOTI IL INTR-liN SJNGllll LOC, 
LA PRET DE I'RODllCATOR, 
CALIT ATE 'i 9PERATIVITAtE 
OCCIOto:l'o'T Al.A: · 

. . ·-tmhăbimMI, illlbnlcaC.CIIIIm11da.r 
-llicM: •wlOI~>I.lilntmw • 
-tinWiux 
·ll.'n~-rW citea: IIIIUIOIJ.GJIOP III 
• mKi, n,;nen: • oic:riu, ~~~~. 
Olo'ERT A: *riu, -lenjerie, C"- • 

7JOJnllt:i. 
Tnonsp~>rt In Arad GRA TliiT. 
Nou! Se pbl"'fflll 11\'llllf !f0'..4, ....... 

fn«N>huwi. 
Sunfml~n·•u*"PP-

m:irljt!i· (c) . • . . 

îi" DECESE îi-

_C(J adAncl tristeţe anunţlm 
Incetarea din viaţă, a scumpel 
noastre mamil, so~ bunică · 
AVKAMESC'U OUNA 
născută tn Blrchl,. lnmor· 

mlntlrea va evea loc marţi, 30 
noiembrie 1999, din str. 
Ghioceilor, nr. 6/A, Bujac. 
Familia tndollatl: soţul Ioan, 
copiii Ioan, Gheorghe, Dorel cu 
farnllllle '' nepoţii Alina, 
Cristian 1 Lavlnla. · 

Cu adinci durere anunţăm 
tncetarea din vlaţ.l a acumpulul . 
nostru soţ şi tati 

Mt1N'l'EANU V.Am.E 
la vârsta de 45 ani. lnmor

m6ntarea va avea loc ul, ora 
14, de la domiciliul din Falau 
Sud, bloc 23, la Cimitirul 
Pomenirea: Rlm31 v-,n!c viu tn 
aufletele noastre. Soţia lrma '; 
fiica Vaslllca. 

Cu suftetultndurerat anun
ţlm fulgerătoarea trecer• In 
nefiinţă a celui care a foat Iubit 
soţ ~ adorat tată 

EMillAN COtl'l'ltA 
· Tn vărs ti de 52 ani. Familia 

lndollati. Relaţii privind tnmo,.. 
m3ntrea, la telefon 2e9296. 

Cu adtnc:l du ... ,. anunţlm 
tncetar~a din vieţi a Iubitului 
noatru soţ tati fi bunle 

COri'AIOAN . 
Tn varstlt da 61 ani. lnmor· 

mAntarea va avea loc azi, 21 
noiembrie, Of'l14,00 la Clmftfnll 

_ C1,1 adinci du ...... anunţlm 
tncetaraa din vlafl a calul ce a 
ro.t 

O .... TOADD 
la doar 52 an 1. lnmor· 

mlntarea va avea loc ul, ora 
14, de la Capela Cimitirului 
Etemltlltea. Familia fndollatl. 

Cu adinci du ...... •nunţlm 
Tncatlrea din vlaţ~, la 78 ani, a 
dragulul nostru tatJ '1 bunle 

GUGORVAm.E. 
lnmormAntarea va av81 loc 

azi, 29 noiembrie 1999, la 
Cimitirul Eternl~atta. Familia 
Tu u. 

C1: euf:atela ara,latt de 
durere ~· :-tunţ.im trecerea Tn 
eternitate, la vArata de 73 ani, a 
celui ce a foat soţul, tatii, 
bunicul '1 socrul noatru 
GREC IUSTIN ODOilGIIB. 
Tnmormăntarea va 1vaa loc 

az.l, 29 noiembrie 1999, ora 13, 
tn ŞTCULA. Dumnezeu sA-I Ierte 
'' sl-1 odlhneascll Familiile 
Tndollate- G~R~E::.:C::..:· ___ _ __.J1 

~ co•ooLEANTE îi' 

Asociaţia blocului M6 eate 
alAturi dP- dr. MARIA 
PUŞCHIŢĂ. Tn greaua aufertnţl 
pricinuită da decesul mamei. 
Dumnezeu a-o odlhneaadl 
(36707) 

Un ultim riimas. bun acum la 
despărţirea de· cel ca ... a fost 
un ~rate '' cumnat bun 

Mt.JNTEANU V A8ILI'. 
Sora Florica '1 c~mnatul 

Daniel. (36712) 

Etern va dAinui tn auflettle 
noastre chipul blind '' vesel al 
calul care a fost prietenul nos-
tru bun 

MlJN'I'BANlJ V A8ll.& 
(UCĂ). 

· Dumnezeu d·l odlhneaacl 
tn pacei Famlllll• Ple••· lgnat, 
Han-.. (36714) 

Locatarii blocului 523 trana· 
n.lt sincere. condoleanţe faml· 
Uel Tndollate prtn dispariţia fui-
garltoare a celui care a fost 
1 cosmA'EMILIA.N 

soţ fl tată Iubitor. (36708) 

Sincere condolqn$ d-rr!Jrel 
Conf. Dr. MARIA PU CH A In 
aceste clipe de tristeţe prtclnu-
lte de trecerea tn eternitate a 
mamei sale. Dumnezeu sJ.l dea 
odihni ve,nlcăl Consiliul 
Judeţean al Colegiului 
Medicilor • Arad. (f) : 

Un ultim oma~lu calai ce a 
foat mltuşa !fi cumnata noastrl 
AVRAMESCV CAROUNA. 

Dumnezeu s-o odlhneasclU 
Familiile Trlf Mldorel '1 Trlf 
Simion. 

Sincere ~doleanţe familiei 
AVRAMESCU, _la dectaul celei 
cea fost · 
AVII..UIESCU CAilOUNA. 

Familia Blaj. 

~ COMEMORĂRI îi' 

Cu ac••••' 
du ... re nemir· 
giniUI tn 1uftet. 
reamlnUm tre· 
cerea a 1 O ani 
de cind ne-a 
piirhlt ~ea 
ca...aro.t 

fi'EFĂNUc:U IRINA. 
Nu te vom uita niciodatA! 

Familia Ştefănescu·, fa!!'llla 
Pltroescu. (36695) 

Un gind pioe ,1 o floare 1 
dorului la tmp.inlrea unul an dt 
ia trista despărţire de acumpa 
noastră mama 

DORINA S'I1'I1U.. 
FIII Ionuţ ,1 Bebe Mlclt cu 

soţia. (36696) · 

Az:l ae Implinesc 2 ani de la 
trecerea tn neftlnţl• celui ce • 
ro.t tati . 

ao.JTOeiOAJI 
din IRATOŞ ,1 10 ani dt la 

dtaplrţl,..a dureroaal a .cel .. 
ce a to.t maml 

.",...,. DMAWft'A. 
. Cu mare fi ve, nici du,..re: 

fiica Magdl, aoţul Sever fi 
nepotUl Peul. (38711) 
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X X Alege cea ~nai 
bună ofertar · 

511â79 
-uso·· 
Oi'erta CONNEX 

Conectare GRATUITĂ 

+3LUNI~~~ 

X 

OCIETATE 

Angajează In condiţii de salarizare deosebite, 
15 CONFECŢIONERE cu experienţă .In mat~lnl de cusut 
TRIPLOK şi SIMPLE • confecţii pentru copii. 

Persoanele interesate pot participa le probe Tn 
str. Buşteni nr. 11-13, vis--a-vis de Biserica Speranţa. 

lnfonnaJIIeupllmenlanlla 251.378 lntN orele 8,30.17,00. 
(4801N2) 

. _., 

e-n*· Br 11 k ">t s t r , : a t m § ..,., -~-- r 

PUBUCJTATE Luni, 29 noiembrie 1999 

Conec~ează-~e acuna! 
orertli valabilii până la 31decen1brle 19991 

SIEI'\II:ENS C10* . 49$-
ER·ICSSON A 10'1 8s* 

NOKIA 61.SO* 

59$"' 
239$·· 

Conectare GRA TlJIT Ă ••• 
_,:. 3 LUNI**** 

ABONA,.,.ENT GRATUIT 
55 din Guv. nr. 1 a următoarelor bunuri: 

NOI D.li.M TONUL COMUNICATIII..ORI* 
1. Circular multlplu cu avans CMA 3.20- 1 buc. . 
2. MaşinA de rindeluit şi profitat 4. feţe MRP 14-0/5 -1 buc. 
3. Maşină de Indreptat MI 5.20 • 1 buc. 
4. Strung de lemn SRL 100 • 1 buc. 
5. Ferăstrău panglică F .P. 300 • 1 buc. 
6. Maşină de şlefuit orizontală MSO - 1 buc. 
7. Maşină normali de frezat MNF 10 N • 1 buc. 
8. Maşină de frezat cu avans super MFA • 1 buc. 
9. Maşini de rindeluit la grosime RG. 630- 1 buc. 
1 O. Maşină universală d8 tâmplărie MUT. 400 b - 1 buc. 

-11. Maşină tocat-flna MATOCU 60/473. 1 buc. 
Licils~a sa va agantza la fostul sediu al S.C. ROGERA CRIS. 

lnfotrJn România -~ii~};~"') 
Lucian Blaga 2"" · <..!"'c:ONN•X 
tei.:OII7/281800 -

:~-~.:a'(:.:==-=-"=·~:::::r=a .. ':=..n-.: 

LORY SRL BELIU nr. 610, Tn ziua de 2 decembrie 1999, TncepAnd 
cu orele 9,00. . 

( 

Informatii suplimentare la talefon 1112.080. 
. (1743150) 

CU TERRA CÂŞTIGI DE DOUĂ ORII 

_"'!- . 

U1 pro4u 

Ptnldl111dlon ~ 111cn Ulii cu p!Uilllllll 

TERRA, 

5 PREMII X 1.000.000 LEI 

10 PREMII X 500.000 LEI 

Cumpiri ICUIII ahlr, orez NU gris TERRA. 
• pune clou6 lmllllajllntNII plic fi trtm111o1 

ldNN 11180 IIIPEX, D.P. 8 C.P. 1<10 md, 
III llllll1flnl "CCffCVVIUU 'IIRRA", UU 

organlzeazii un nou concurs cu premii: ~· 

MONDO"' CRĂCIUN 
l~remiu: un radiocasetofon Sony 

-- ..... --------l • • . • Stâ1J Gm. Gh. Mapjro BL 3298 {Mitala) 1 
IJX1111f8 Tei./Fu: 057mom1 %1o1oo, And 1 

r:r TehnicA d• calcul---*- 1 
- PC aa .. nţle a ent ~ 

- Imprimanta HP , EPSON 1 
0 MINOLTA 1 

r:rMoblll•r d• birou 

r:r Maşini de numArat bancnote 

1 
1 

\IIBIW IMPEX 

plicul lnlroollll din urnele pe cn It VII giel 
ti llllgiZint, penllu 1 PlllfdPI III ulilijilll 

lulllli, unele J1C111 clfllgl unul cln cele 15 prwmll 
.. Vllon to1a11 ele 10 MIUOANE LEI 1 r:rcentrale telefonice SOLOMON 

- ~· .... ---- 1 
,· 

.ECOSIMPEX 
··Oi?. 

. IIS'IRIIIJn'll 
IIIC IL PRODUSa.tl 

Jlllftl ~ 1:81IIDICI 
DESCRIERE: alatem pentru 
-rlfl!~ cln - de oţelllu
zlncati 1\ 0,5 mm profitati fi 
modulatA, cu strat periat 11u 
granulaţ din ardezie co1orati. 
GARANŢIE: In cond~ll coreate, 
30deanl 
DURABIJTATE: circa 100de .. 1. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185 mm X 450 mm. Element ! 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 

Acoperinl :Z.;HI ·-' mp GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cco. 8 
kg/mp 

Irad. CaJoa A. 1lllk:a 
ar. 297 (lângă Pllco Vlalal) 

TrL/111111: 1117/289740 
(66827 

B-clul Revolutiei (vizavi de BANKPOSTI Micălaca - Piata 
.Soarelui (vizavi de Pot;tă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

+Baterii auto pl. autoturisme, camioane +Frigider&, congelatoare c , 
şi tractoare +Ara gaze , ., 

+Aeroterme, radiatoare electrice cu ulei + Gresie şi faianţă. adezivi pt. Upit şi 
• Sobă de încălzit pe butelie, convec- rostuit 

toare + Aracet. vopsele, diluan~ şi lacuri 
'D~ +Sobă de IncAlzit cu lemne şi cărbuni . · N O U 1 
~~ ,

8
"! So~ de gătit emailate cu ladă pl • 

· VIZITA11 MAGAZINUL NOSTRU 
. j + Sobe de gătit emallate şi tip CizmA • . DESCHIS iN UPOVA, 

'1 +lmptetitură sârmă gard , VIS A VIS DE PIAŢĂ . 
. , · +lmptetitură sârmă colsrcă · 
•III·:~ ~ rabitz · Produsele: electrice, electrocasnice, 

· +Cazan pt. bale cu 2 aunte (electric şi uz gospodăresc şi agricol se vând şi. cu 

cu ~:n~~~foare. oofnpresoare, pcmpe PlATI li RID, IVAIIS l . 
It+~ .·~~toare TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, 

' IN JUDEŢ, .TRANSPORT GRATUIT LA 
+Televizoare oo1or '· • , CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 5.000.000 
+Combine muzicale 
+Maşini de spălat automate şi simple LEI. (5213799) 

~~~~.~. fj 1 8 ~1 1 8: f1.,~~!.~~. tri vr:%' a 
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