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•ouPE ;o.oCJf 1'1 
MlftriiLr 

Suearsala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon 2S:J280 

Anul XI, 
nr.28&3 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

1 l~-!!ft)~i;i 
MOBiLiCR. .1....A 
COMA~DĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

UŞI Şf FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profila Tllb. Genn~~nia 

~RTLINE 
lei-fix: 211461 

094607211 
AtaiJ B-dul L ManilHll.26 ap~ 1 

·' ft, ., n , r ,. '.'.·.·~.·.·.it\.1tW'H 
··; .L;..ţ'_j;~~ ~,::_,:}..t~J:· 

• MOBILIER MODERN 
LACOMANDĂ . 

t • AMENAJĂRI SPAŢI~ 
COMERCIALE 

• • MATERIALE IMPORT 
. •cALITATE 

SUPERIOARĂ • 
STR. VIŞINULUI NR. 74: 
TeL: 057/224888 

092/777381 

DO~q SfNfl 
(Continuare in pagina 7) ... 

BANCA COMERCIAlĂ WEST BAHK SA 
acordă dobânzi avantajoasa 
la depozitate la lennen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii leQ 

11unA-50% 
21unl-51% 

BRAT §:j Tiraj mecfiu 
~zilnic vândut. 

:H-948 
' 

CM4âec9 >U~ .-~nu~ 

-~pe--~ 
e«U ""'*e~ ~ua~ de 
u.ule 're ·eoeu ~ ·~ l4 
~ d4te ~ ţM{trtee. 

SE APROPIE 
ALEGERILE •••• 

Pentru că anul 2000 bate 
la uşă şi alegerile odată cu 
el, la Alba-Iulia, Ieri, au fost 
prezenţi o seamă de oameni 
politici, Tnconjuraţl de mal 
mulţi sau mal puţini susţină
tori (fiecare după puteri). Nici 
preşedintele Emil Constanti-

· nescu n-a lipsit, însă pe cât 
de fericit era Tn '96, proaspăt 
câştigător al alegerilor, pe 
atât de supărat a plecat Ieri 
de la Alba Iulia. fncă de la 
coborârea din maşină, 
preşedintele Constantinescu 
a fost copios huiduit de 
mulţime, firavele aplauze 
indrăznite de cei 15-20 de 
membri PNŢCD mai curajoşi, 
fiind acoperite de fluierături. 
Totul a culminat cu Tncer-

carea de a-şi ţine discursul, 
când rumoarea şi huiduielile 
au atlus cote maxime, 
Constantlnesc11 renunţând a 
se mal adresa mulţimii. Iar ce 
e mal Tngrljorător pentru 
dânsul e că a fost huiduit de 
toa~ lumea, Indiferent că .se 
aflau sub pancarte ale PDSR, 
Pf'!R, ApR sau chiar PNL. 

· Din Alba Iulia, 

'E~Bfl" POPESCQ 
. (Continuare in pagina 5),.. 

la tmlillnlrea 
vftrstel da 50 de ani 

Prea Sfinţitul Părinte Episeop 
. dr. TiMOTEI SEVICIU, 

CORNEliU VADIM TUDOR UI5111E:LI 
.·. ieu111m1 r1 ua REGRETI CI S-A NASCUT 
ll\1 li.l!fti!fiUI III: ,. lf'llm.lll'l'll ft\ftR 
- llfUUMI!INil \ lltltliWUIUlldl ÎN ACEST SECOl . . 

Astazi sa l~nesc 15 ari da 
la lntronizarea P.S. dr. Timotei 
Seviciu ca Episcop al Aradului, 
lenopolei, HAimagiului şi 
Hunedoarei. · 
R~aDmurui~Arur 

lransnite, QJ acasl P,rilei. si""""'. 
felicitari Prea Sfin~tului Părinte 
Episcop er. rmotai Sevlclu ş; ro 
ureazA ;La mulţi ani· intru 
artipăstorirea epartiei AraciJiui. 

Asupra acestui insemnat 
IMiliment dn via\S Bisericii, van 
reveni in pagina spirituală a 
ziarului nostru da sămbi!ta. 

Vă oferă 

e Tâmplărie aluminiu din 
import şi româneşti 
e P.V.C. şi gearruri termopan 
e Rolete si jaluzele 
Telefon: 279699; 092292559 
Arad, SIT. Voinicilor, Nr .. 34. 
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li;U~:!IJ;1il 
• Astăzi, Soa~ 

răsare la ora 7 '' · 
de minute 'i apUne 

ora 16 '1 37 de minu1e. 
• Au trecut 336 de zile din 

acest an. Au mal rămas 29 de zile 
până in anul 20001 , 

• Praznicul zilei: Biserica 
Ortodoxă: Sf. Prooroc Avacum; Sf. 
Mc. Meropi; Biserica·rom·ano-. 
catolică: Biblana; Biserica greco
catolică: Sf. f>f. Avacum •. 

Câftietitorii eoneursului aCel mai lnm prieten al tău" 

PREMII DE MiliOANE OFERITE DE PURINA 
EAGAlE SI HY·RATION PRIN SPEED PARTNER • 

Câştigătorii concursului. ,.Cel mai bun 
, · prieten al tău" din această săptămână sunt: 

Petru' Liviu, str. Stupi lor Bl. A -53 şf 
Mihălesc Olimpia, corn. Şiria, str. Ştefan ce 
Mare nr. 624. 

Fericiţii câştigători sunt rugaţi să se pr&-
"' zinte vineri, la magazinul "Purina" - Speed 

Partner, din Aradul Nou (Calea Timisorii -
lângă magazinul "Top Gun", intra Orele 
9.~16,00 pentru premii. Ridicarea premiilor 

se va face in baza buletinului de identttate, 
premiile reprezentând hrană pentru Cilini, 
respectiv pisici. Câştigătorii sunt aşteptaţi la 
magazinui 11Purina", în rursul zilei de vineri. 

P .S. De sărbători, cei mai fideli cHitort 
al ,,Adevărul"..,; pot intra în posesia pre
miilor oferita cu generozitate de Speed 
Partner Nădlac. Printre surprizele 
pregătite stă un cuptor cu microunde '' 
aHa premii. 

METEO 
Vremea va fi in ge-

neral închisă in . 

"BIG STAR" Şl·A 
DESEMNAT 

Joi, 2 decembrie 1999 

c11:1 !~'~O N1 ;t;la 
Dacia: Soldatul u_niver

sal-lntoarcerea (SUA) 9,30; 

11,45; 14; 16; 18; 20 

. M~'llf."%~JA~!< Cat,. 
W~a~~~:) 10; 

12 u:.,. v. 5.·"' ~.:;;::;;"' -.: "·.' 
·~~. '~.J ,·'''P.'/ . 
Artl: ~lia) 15; 

17; 19 

Sala mică: Tentaţia 

seduciiei (SUA) 15,30; 18 

Arad: Miros Andrei Raul, 
Ţăran Andrei iulian, Horhat 
Andrei Răzvan·, Burtă Maria 
Cristina losefina, Bornea 
Loredana Andrada, Becze 
Paula Andreia, Vaga Denis 

de câmpie, unde ceaţa ;_,. ,_,. 1 
va mai persista, '' fru- 1 IIIJ 111J 1 . 
moasă la deal '' -4 _ · · 

Anunţă DESCHIDEREA DEPOZITULUI EN GROS 
de LEGUME-FRUCTE situat în 

UN BOSCHETAR A MURIT 
DE ZWA NAŢIONALĂ 
Ieri dimineaţă, in jurul orei 10, pe ~trada 

' Ştefan· Cicio Pop a fost găsit decedat un bărbat 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă s-a deplasat la 
fata locului. a constatat decesul si a eliberat un 
certificat constatator al decesului. Mortul nu 
avea asupra lui nici un act de identitate. Ca 
urmare, a fost anuntată Politia si Procuratura. 
Serviciul de Pompe Funebre 'a transportat 
cadavru! la morgă. Se ·spune. că cel decedat 
este un boschetar. · . T.l't 

munte. Cerul va fi temporar noros ,l.pe 
alocuri, in cursul zilei, va ploua slab .. 
Vântul va sufla slab la moderat, din sector 
vestic. 

str. Episcopie! cu începere de astăzi, 27.XI.1999. 

· Andrei, Vlădut Emanuel Paul. Temperaturi maxime: 4 la s•c; 
Temperaturi minime: .J la -1°C. 

VĂ OFERIM: Portocale; Clementine; 
Kiwi; &truguri, grapefruit, rQ,ii, mere. 

Glepe Diana Andreea, 
Crăciun Adelina Mihaela, 
Popa Raul Andrei, Gaidas 
Claudiu Dan.iel. ' 

' loleteorolog de serviciu VĂ ASTEPTĂM. 

La lneu: Covaciu S9rina, 
Seres Emanuel. 

L3 Chi,ineu-Cri•: Geme 
A,nina Lavinia. 

'.--

.. CARMEN ŞARGA 

H 
Joi, 2 decembrie 1999 
'f ,..,NBERBECUL (21.03· 
~ 20.04). Aveţi parte de 

..._:..o zi critică, cu agitaţii, 
. nervi si stres, mai ales 

la locul de m~ncă. 
TAURUL (21.04-t]. 
20.05). Din punct de . 
vedere ·financiar 
lucrurile stau cam 
pro&t. Nici in plan sentimen
tal lucrurile nu merg mai bine. 
....,G41menii (21.05-
a #!"'- U0.06). Unul dintre pri-

I .1etenii dvs. vă va şoca 
1 l · cu Intrebarile. c~e .vi le .. 
va pune. 

RACUL (21.06·~ 
22.07). Vă adunati;- ~ 

să acţionaţi mai mult Hotărât 
(ă) să va reveniti in urma unui 
eşec, veţi obţine adevărate 
performanţe la ·locul de 
.munca. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 

. . . Telefon 235221 . . 

Vinde'' ·· 
monlează mochetă 

la preturi 
., cu o reducere · 

de ID-20% 

Conferintă 
A. S. C. 0.' R. 

. , cu mverşunare 1mpo- 22.10). Succesul atât 
toa~e forţele şi l_upta\i~"j BALANŢA (23.0!1-~ 

triva celbr ca1e vor să vă facă in plan profesional cât 

Asociaţia Studenţilor 
Cre,tini-Ortodoc'i Români -
Filiala Arad. Vă invită să par
ticipaţi, sub genericul 

. "Ortodoxie 'i Cultură" lş 
conferinţa sus~inută azi, 2 
decembrie 1999, atele 18, in 
sala .lului Maniu". de P. S. ' 
Dr. Timotei Seviciu, Episcop 

· · al Aradul~i. 

să vă indoiti de dvs. mai ales sentimental 
-·~LEUL. (23·07"22•08>· · · e.ste. o certitudine. Se va 
rfi 11111 Persoanele· cu care 
· (~ vet,i intra azi in con- naste astfel oportunitatea de 
\ a vă elibera de trecut. · tact vă vor oferi 

destule idei, pe care dacă ştiţi fls C O R P 1 O N U L-
să le aplica~ in viaţa de zi cu (23.1 0-21.11 ). Ocoliţi 
zi. veţi avea o surpriză plă- controversele cu ce1 
cută. de acasă, sau cu. 

22.09). Străduiţi-vă ascultaţi sfatul veţi avea 
FECIOARA (23.08-~ superiorii dvs. Dacă nu ne 

să vorbi~ mai puţin şi .... • numai de pierdut ' 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editorz S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 161H938eCODSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT 
J 0211886din31 X 1991eCODSIRUES 020956601eiSSN 1220-7489 

............ .a •• • hl ~ 2900 Arad, Bel. Revolutiei nr.-81. 
Telefoane: SflCRETARIAT · 281802, fax 280655, '280625; 
ADMiN(STij.ATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'. 2).()775; MĂRE<\ PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. · ! · 

COIUiliaJ de adllliaistraţiet DOREL ZĂVOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prcşCdint<;) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-~ct) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrc~al) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-~ct) telefon 281797. 

' 

~SĂGETĂTf:J.i, UL 
M'1 (22.11'21.12ktnima. 

.I'Jilvă va fi un ghitÎ~ 
in această zi. in ciuda ~ 
program· încărcat şi a unUL . 
munte de detalii de analiz!lt'. 
comunicarea directă va 

. reprezenta un mijloc imin6nt 
pent'u a face fată pro
blemelor profesionale: · ,_. 
CAPRICORNUL~'tl 
(22.12-19.01). O per-..-: ~ 
soană de sex opus, , 
dacă-i veti acorda .._ 
atentie, va' avea o confuzie 
neîntemeiată in sentimentele 
dvs. Motivul s-ar putea să-I 

. constituie, de exemplu dorin.ţa 
sa de .a afta mai multe detalii 

-despre viata dvs. 
· V ARSĂ TOR U.L 

(20.01-19.02). Nu vă 
încruntaţi! Nu merită 
s-o faceti pentru a 

obtine consolar'ea si tan
dreţ!IB din partea persoanei 
iubite. Poaj;e fi un succes 
temporar! · 
PEŞTII (20.02-20 .. 03).~. 
Veţ1 fi agasat de per-r,.. ' 
manentele lamentări · ~ 
pe care le veti 
receptiona · ·din ' partea 
colegilor sau a subalternilor 
dvs. Depăşiţi toate piedicile şi 
vă realizati toate obiectivele 
cu ajutorUl unor persoane 
influente. 

• PIE'fE, 
TÂRG URI . .._ ___ ..... 

Ast~zi, e.ste zi de piaţă 
agroallmentară la Curtici, 
Sebit, Bata, Cermel, Zădă
reni, Ghioroc, Săvârşin, 
Secusigiu, SAntana, ·Târ
nova, Zibrani, Zerind. Tot 
astăzi au loc târgurl săp
tămânale la Curtici, Sebi,, 
Cermei, SAvârfin, Secu
siglu, Zerind. 

Mâine, se desfătoară 
tilrguri săptămlinale la lneu, · 
Şepreu,, Şimand." Colegial de ..... f:ieo MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set); 

AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (~ef se~ţic'.actua~i~ă.~); tCicfon 
281855; 21ffi003; IOAN IERCAN (sef sccttc pohttca)1 telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie socîa)-ccono'niic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef seCtie cu'itură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (~cf sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCF.L CA:>OCiiJ (~cf sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (;'Cfscc\i< publicitate) telefon/fax: 280904. 

ALr:rA~~TIS•U:CID. 
o 

1'iparal executat la Laqn- ia S.C.. MEDIAGRAF S.A.. 

ABAD, -· FeleMului F.N.,--, lax Z509:10· 

,-. 

~·<Îi LINIA VI 1 
··-.'· 

'1' 
·O , R 

0571214214 Vă asc~lt~, ~inţelege 

intre orele 20,00-08,00 ljll va aJută 

-. ./ 
-,·, __ . ,, 

(4808605) 

pentru construirea, aehi~:iti 
sau minderea de 

.. , .. ' ... ,.",L· .. '>'''',•,;;;.,·., ·"·,_;;,·,~-<ci. ·."~:;,i,~j;:; .. , .... ,.·. ~ .. , .. '"'""'~~~, ., .. _::,,_..c:··:L) 
primă fază VQ( apărea listele Remus Ion, .Maramureş 

solicitantilor ce urmează a ·se Ioana Lucian, Bârsei 1; Lipan 
prezenta ia BCR pentru oblinerea Maria lftinia, Lăcrămioarelor 11; 
cer1ilicatului de solvabiitate: · Lupsa Iosif, Faleza Sud; Morar 

Persoanele care se vor regăsi Vior'ica, Au rei Vlaicu; SimOn 
in aceste liste vor aştepta invita~a Daniel Claudiu, DorobanţHor 51; 
scrisc1 a BCR - Care va comunica Sinkovicz Pavel, Caius Iacob 17; 
si qocumentatia necesiml solici- Tamaş Matei, Faleza Sud 11; 
t'antu!ui pentru' obtinerea certifica- Ternauciuc Irina, Roşiorllor 3; 
tului de solvabilitate. Vodenschi Ovidiu, Dezna; Vodican 

Listele se voi' .pUblica pe Adelina Simona; Aurel Vlaicu 
masura prelucrarii datelor de 206; Vlasiu Gabriel, Blanduziei 24 
catre Poşla Română, anaiLzate de Bonţeşti .. 
ANL fiecare transă fiind ordonată Mannca Daniei,Bon1~156 
alfabetic pa solicitBnţi şi ""judeţe, Cermei . . ' ... 
până la epuizare. . Vid1oen !Jorina Mana, Garu 191 

Toate transele următoare vor Crucem . 
urma ac~la'şi procedeu de Ardelean Teofll, Cruceni 236; 
ordonare aHabetică pe solicitanţi MAdutarescu V1onca, Crucen1,. 
~i judeţe, până ce to~ solicitan~i 232 
care au bimis cereri către ANL s, FelnaC .. -
vor-regl!si pe una !lin aceste liste. Cârstea Constantin Adrian, 

Arad Felnac 572; -Neroţov Slaviţa 
· Begov Cosrn'n Nicolae, str. Vesna, Felnac674 

In eu 
Dreptă~i nr. 25; flunaciu Gannen . Gaica SUviu CriStian, Republicii 
Adriana, Faleza Sud; Bupte Călin 80' · . . .. 
Marrel Piaţa Spor Jrilor 6; Ciulea 
Seb~stian Cătălin, Săvârşin 2; Păullf . 
Culcsar Dionisie, Cenad 4; 56~eraru Crlstlar1 Petică; PAuflş 
Docopil Laura Otilia, Mihai Vladimirescu ~-
Eminescu 31; Fizedean Cristina 
Corina, Aleea Neptun 3; Iordan Hiticaşi Petru, Mureş 35 

• FARMACIA 
DE SERVICIU 

In noaptea de joi spre 
vineri este de s&rviCiu, cu 
Program non-:stop, farmacia 
"FARMAVIT", str. Dâm
bovlţei, nr. ~. tel. 274794. · 
Farmacla "SINAPIS", Bd. 
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul 
Stil, telefo!' 282369 'i ,r 
.,NOUA FARMACIE", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, tele
fon 948, sunt de serviciu cu 
program non-stop. , 

• BONSOL'I'ATII 
ŞI'I'RA'I'AMENTE 

CU PROGRAM 
NON .STOP 

Cabinetul "Ap011onia",' 
&ltuat la part&rui blocului 
din spatele Casei Albe 
(zona. GJirii); str. Miron 

.. " 

. Costln nr. 13, se. A, ap. 
·tel. 251225, efectuează 

tratamente injectabile (intra
muscl>lar '' intravenos), 
aerosoli, E.K.G., ecografie 
'' analize laborator. 

• CABINET 
S'rOMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic 
. prfvat, Bd. Revoluţie; nr. 62 
(vizflvi de Biserica Ro,ie), 
telefon 256665, deschis zll' 
nic intre orele 8,00-12,QO 'ii 
14,00•20,00. 

• ÎNTRERUPERI 
DE CURENT 

Astăzi nu sunt progr•" 
ma le Întreruperi de curent, 

JOI; In municipiu: ISD • 
Staţia d~ epurare ap_e rezi
duale. · · 

·VINERI: Araviascomb • 
Abatorul de p"ăsiri. 

-~'·; ··:. t .• _,.. 

·. ' 
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Tn cadrul şuitel t;le manifestări dedicate Zilei Naţionale a 
României, a avut loc miercuri, 1 Decembrie, ora 12,00, cere
monia de depunefe a coroanelor la Crucea Martirilor, organi· 
zată de Primâria Municipiului Arad şi Casa de Cultură a 
Municipiului. S-a oficiat o slujbă religioasă de pomenire a 
Eroilor Neamului, urmată de cuvântarea P,S. Timotei Seviciu, 
Episcop al Aradului, lenopolei, Hălmagiului 'li Hunedoarei. 
S-au depus coroane din partea oficialitâţilor arădene, a 
reprezentanţilor veteranilor, asociaţiilor de revoluţionari, par
tidelor politice. 

... 
Acest moment solemn a fost urmat de dezvelirea plăcii 

comemorative in memoria .primului prefect al Aradului, lustin 
Marşîeu, care a locuit în clădirea din Bd. Decebal nr. 5 în 
perioada 22.03.1919- 01 .05.1920. Au evocat personalitatea 
acestui mare inaintaţ; domnii Mircea Vlad, colaborator 
apropiat al primului prefect, Viorel Dolha, care a amintit ~âte· 
va repere majore din viaţa lui lustin Mar,ieu, 'li Gheorghe 
Căpitan, pre,edlntele asociaţiei Astra. Primarul Aradului, 
t;lomn1,1l Valentin Neamţ a mulţumit a~t celor prezenţi cât fi 
organizatorilor acestei manifestări. w w 

(fiTfiLIHfll.fiTO 
Foto: OHORIU FEWI 

ARADUL ŞI ISTORIA RO~EI 

"BOBOCII" DE LA JANDARftll ŞI POMPIERI 
-AU JURAT CREDINTA PATRIEI · 

' Ieri, de Ziua Naţională, 
.bobocii" unită~i de jandarmi pre
cum şi cei ai pompierilor militari 
(peste 200 la număr} au jurat 
aedint1 patriei. 

Pe platoul comandamentului 
judeţea ... n de -jandarmi din 

Vladimirescu, fe~tivitatea de 
depunere~ jurământului s-a 
desfăsurat in prezenta oficia
litătifor' locale arâdene reprezen
tate de prefectul Gheorghe 
Neamţiu şi primarul Valentin 
Neamţ, a şefului de Stat Major al 

PEPISTATI ŞI 
INCARCERATI 

Marii unitâţii de jandarmi din 
Timişoata, colonel Dan Boacă, a 
reprezentan~lor M.Ap.N., Poliţiei 

~ S.R.I-\Jiui. 
"Pe lângă Statul Major al 

jandarmilor din judeţul Arad in 
frunte cu dl. col. Alexandru 
Chîş, de faţă ati fost şi rudele 
cbobocilor», ne-au mai illforn)at 
dl. It. col. Vasile Iov, ofiţer de stat 
major in cadrUl Comandamentului 
judeţean de jandarmi. 

Dupâ depunerea jurâmântu
lui, rudeniile şi prietenii soldaţilor 
au vizitat cazarma, luând corrtact 
direct cu conditiile de instructie şi 
de viaţa ale ~ldaţilor. Ace~sta, 
deoarece, ieri a fost şi instituita 
.,liua porţilor deschise". 

H.OPREfiH 

, , '· Jn organizarea Consiliului Judetean Arad, a Muzeului Judeţean Arad, a Inspectoratului pentru Culturâ 
Arad, a Universita~i de Vest .Vasile' Goldif ~a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, a avut loc marţi, 30 
noiembrie 1999, Sesiunea de Comunicări Ştfinţffice dedicatA Zilei Naţionale a Ron,\3niel, sub titlul 
Aradul fi Istoria României. Programul Sesiunii de Comunicări a cuprins 3 secţiuni - Momentul 1918, 
Istoria veche 'i medie a României şi Istoria moclemă fi contemporanA a României. fJw prezentat 
expuneri de specialitate personafda~ din judeţele Arad, Alba, Mure~Ş, Hunedoara, Sâlaj, Bihor, Braşov,· 

· Tn urma măsurilor specifice" între
prinse de poliţişti. au fost identificaţi şi 
încarcera~: FOFIU DIOMEDE~OVJ.. 
DIU, de 31 ani, din sat Tisa-Nou, 

INCi O SOCIETATE 
ARÎDEANI CUMPÎRATi 

DETRINITY 
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Sibiu~ Bucu~. CĂTĂLIHfl LfiTO 

· - Simpozion PNTCD 
dedicat Zilei Na~onala 

· a României _ 

1 ,] ii 4 .fi# fifiif#ii{IJit~J> 
OMAGIU PINTBU UN MARI 
ÎNAINTAŞ, DR.IOAN SUC:W 

,· 

Ieri, 1 Decembrie, a. c., organizaţia 
judeţeana a PNŢCD a organizat un slrrr 
pozion dedicat Marii Uniri. AJ.J participat 
PS Tlmotel Seviciu, prefectul Aradului, 
deputatul Mihai Calimpnte, senatorul 
Marin Nicolai, Gheorghe lAszlo etc. IW 
prezentat materiale prof. Ioan Măneran, 
Vasile CioMncan, Cristian Molsescu şi 

F.amllia 1-a omagiat, Ieri .dimineaţă, pe cel care a 
fost unul dintre corifeii Marii Uniri, dr. Ioan Suciu. 
Prima coroană depusă la monumentul funerar al 
marelui om din cimitirul Eternitatea, a fost un omagiu 
adus de nepoata dr. Ioan Suciu, doarnna Lucia Ion din 
Timi!f<>ara. Mo~tenitoarea lui Ioan Suciu a dorit ca prin 
acest gest, memoria celebrului său înaintaş să fie 
onorată cum se cuvine, iar rolul.adevărat al dr. Ioan 
Suciu în pregătirea Marii Uniri sA fie reconsiderat la 

Gt1eorP L.aszlo.) 
D.S. 

adevărata sa valoare. · 
. '· V. fi. 

~--------.... ·-.. _ ·eL c t· . ~-, . &~rie;'/1114 -;-a . . ur Iei./ ···1Jw e. eUuU4, 1t,w,a 
La Casa de Cultură din Curtici, lrl 30 nolem- In cinstea Marii Uniri de la 1918, sâm-

brie a avut loc_un spectacol artistic susţinut de bătă 4 Decembrie, la Siria, la muzeul de 
către elevii Şoolii Generale şi Liceului din Curtici Artă Plastică se va deschide o expozitie per-
care au omagiat Ziul.t Natională a RomânieL · . • .. 1 Ofj · l "tăt "l 1 1 • T f t · 1 manentă . .,Promotorul acestei expoz1ţ1 

1c1a 1 ,1 e oca e, n run e cu pnmaru . 1 ·-" dl ş· ... 
Gheorghe Don au depus coroane Tn cinstea eate Cerc~l de A~ P ast•:- n 1na • ne 
eroilor căzu' la 1918, la crucea din faţa bisericii spunea pr!marut dm localitate Ioan Dorin 
ortodoxe. Gurban. 

La Siria~ 
Gatşa · 

"UNITI PRIN 
CUGE! 

ŞI SIMTIRI" 
Anticipand aniversarea 

Marii Uniri de la 1918 la 
căminul cultural din Şiria a 
avut loc un spectacol artis
tic Intitulat sugestiv: .,Uniţi 
prin cuget 'i simţiri" 
prezentat de ~la gene-' 
rală din localitate. Cu o oră 

- inainte o serbare de ~cest 
gen s-a desfăşurat şi la 
Şcoala Generală din Galşa. 

8.0. 

8 . 0. a.o. 

filA CHlflN-U·CRIŞ S·A 
SĂRBĂTOBÎ~~~CIMBRII 

Marti, 30 noi'emblie 1999 a fost o zi deosebită pentru cetătenii din oraşul 
Ch"lneiJ-C"'. Oraşul a imbăcat haine de sărbătoare. Peste tOt au fost afbo
rate drapele tricolcfe. ln organizaţia Primăriei şi a Gamizo!nli cfn Olişmu-
~ a avut loc sărbătorirea ziei de 1 Decembrie. . 

La orele 11,00 in prezenţa unei numeroase asisteriţe la Monumentul 
era1or grăniceri a avut loc ceremonia ofidală. Dupa prezentarea onorului mili
tar şi a intonării imnului de stat al României de către fanfara militară din 
Garrizoana Arad, a urmat skJjba relgioasă oficiată de preoţii biseOCii ooodoxe 
dil localitate. Despre semnificaţia zilei de 1 DECEMBRIE 1918 a vabit pri
marul oraşului CHIŞINEU-CRIŞ, domnul BURDAN GHEORGHE care â ew
cat insem~ea Zilei Na1ionale a Romaniei la constiinta poporului rcmân. 

Tn· acordurile fanfarei militare sau depus coroane de flori din partea 
Primariei qaşukli, a Uritătii Mlitare, ce1or1a1te unitati eronomice si institutii ca 
de pildâ: Spitalul oraşenesc, Liceul Teoretic, Grui>ul Şcolar AQ.m. POrlţia 
orâşeneascâ, Ocolul Silvic, Cooperativa de Consum, Cooperativa 
~ ~ dela. Manifestarea _s-a incheiat pm detiarea Gârzii de 

oooare. · · ; · · B. O. 

Cu prilejul Zilei Na~onale a României, elevii 
scolii din comuna Bârzava, clasate V-VIII au 
Susţinut un prog~m artistic incheiat evenimenru. 
lui de o deosebită importanţa. pentru renaşterea 

comunei Bârzava a intrepretat .Hora Unirii", 
.Trece~ batalioane române Carpa~i •• Deşteap
tă-te române!", cânteoe sus~nute şi de recitatorii 
Şcolii Generale. 

naţiunii ~ne şi intregiri,i neamului. _ 
· Evenimentul a fost consemnat de d-na 
VIOrica Leric printr~ succintă trecere in revistă a 
faptelor celor care au înfăptuit actul de 1~ 1 
Decembrie 1918. Corul şcolii, sub conducerea 
preotului- profesor Gheorghe Bindea, parohul 

,. 
, _· '. 

Spectacolul s-a incheiat .Aşa-i romanul• şi 
.Noi suntem aici stăpanii •. Au participat la acest 
eveniment: corpul profesoral, elevii ~ii, părin~i 
şi bunicii celor care au susţinut spectacolul inch~ 
nat acestei mari sărbători a poporului roman. 

Cpt comandor. r. Ion L Bonch" 

-comuna Fantanele, care are de axe
. cutat un mandat de 1 an Tnchisoare, 

pentru conducerea pe drumurile p~ 
blice a unul autovehicul neinmatrie~; 
lat şi fară a poseda permis de con
ducere: FARCAŞIU GHEORGHE, de 
29 ani, din Arad, care are de e)(ecutat 
un mandat de exeeutare pentru furt 
avut privat lli PETROV1CI ŞTEFAN, 
de 20 ani, din Arad, care are de exe
cutat un mandat de 1 an şi 1 O luni 
Inchisoare, pentru furt. 

La ultima sedintă a CLM Arad, a fost adoptat Regulamentul 
privind metodâ de oontorizare pe apartament~ a consumurilor de 
apA ~i de energie termica. · · . 

• 
TUCĂJ..A 

· . . "'~· .· ... • . ·. :- .... 

..... 
A ._, 

TAIJIARIT PE 
AVRAM 

CONSTANTIN 
Parchetul a emis man

dat de arestare preven

tivA, pe timp de 5 zile, 

Impotriva lui hei loaa 

~.-

' . 

Conform acestui regulament, asociaţiile de locatari (propri
etari) nu au nici un temei juridic să se opună acelor proprietari 
(locatari) care doresc să-şi monteze aparate de contorizat ·apa 
rece sau cea caldă, Tn devans fată de program. 

Cel care dore'ste să-si monteze contoare in apartament va tre
bui să incheie o Conventie cadru cu Comitetul executiv al asoci
atiei care prevede pe lângâ datele de identificare ale solicitantului 
si' o solicitare către conducerea asocia~ei de proprietari (locatari) 
de a participa la montajul, la- recepţia ~~ punerea in funcţiune, la 
Tnceperea citirii contoarelor, respeCtiv la luarea in evidenţă. 

Soria, 31 ani, din comuna ; • 

Mici, judeţul Mure,, · 

cunoscut cu antecedente 

penale. ln noaptea de 

26/27 noiembrie, aflându-

Contoarele montate va trebui să albă aplicată marca metro
logică de model acordată de Biroul Roman de Metrologie Legală, 
Buletinul de verificare metrologică şi marca metrologică de verifi
care. De asemenea , contoarele trebuie să corespundă tehnic ti
pului·~i debitului agentului furnizat. Conform aceluia~i regulament, 
Asociatia de proprietari (locatari), este obligată, prin reprezentan
tul său' să citească contoarele si să calculeze cheltuielile core-
spunzătoare consumurilor înregistrate. · . 

se tn zona Girll Aract, ... ' 
Tuei a sustras, prtn vio

lenţi, ~e la · A•r•• 
C:oaataatla, din Vladi · 

mlrescu, bunurt în valoare 

de 300.000 lei, aftlm de la 

Biroul de presA al I.J.P. 

Arad . ... . . D~ L 

O NOUă CAPTURi DE NARCOTICE · 
Tn ultimul timp, sunt·tot mai dese incercărila 

de introducere sau de tranzitare a narcoticelor 
prin ţara noastră. Un astfel de caz a fost ~i 
incercarea de scoatere prin punctul vamal 
Văfland a unor pastile de amfetamină. · 

Astfel, Tn noaptea de 28/29 noiembrie, la 
biroul vamal Văr~and s-a prezentat pentru 
iesirea din tară autoturismul·marca Mercedes, 
inmatriculat in Germania, cu numărul K-KN· 
1939. Cei doi pasage(i etau· cetătenji turci 
Kamber Ozay, care este şi proprietarul autotu-
rismului şi Mehmet Eris. · 

Motivand că trebuie si 'ajungă dimineaţa Tn 
Germania si că se grăbeşte, şoferul a refuzat 
să prezintebagajele pentru cOntrol. 

ln urma efectuătii controlului vamal s-au 

descoperit in buzunarul unei gen~ de mână 16 
pastile. Acestea aveau culoarea roz şi aveau 
imt>rimată pe o parte sigla Playboy, iar pe 
cealaltă parte două linii cace se intersectau sub 
formă de cruce. Cetaţeanul Kamber Ozay a 
recunoscut că tabletele îi aparţin, motivind cA 
sunt medicamente pentru prostată. 

Având suspiciuni pentru că nu erau amba-
late; arganele vamale au procedat la efectu- . . 
area testului cu trusa Narcotest, tn urma cAruia • · 
s-a nascut prezum~a ~·pastilele ar put~a fi de 

·tipul amfetaminei. 
Pastilele au fost predate Of9aOelor PCTF 

Vă~and. '· · . . .. . - · . . AHCfl BOGARIO 
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Înalt Prea Sfintia Sa Andrei 
Ar 7 •-n. artliepiscop de Alba lu~a. a luat po-

24DEO.RE Joi, 2 decembrie 1999 

ziţie faţă de "manifestările necuviincioase" ale 
Unor cetă~ni aflaţi printre cei adunaţi in faţa 
Catedralei Reintregirii Neamului, din timpul 
Uturghiei Te Deum si a ~orlatte momente ale 
sărbâtoririi Zilei Natiorlale. 

·Nu este cuviiOdos si este o rusine chiar că 
r~~ m.; ştiu .xi ;espeC\e şi să .dn5tească c.um 
se cuvine institutiile fundamentale ale statului, 
Biserica, Armata Şi instituţia preşedinteluf', a spus 
.arhiepiscopul de Alba Iulia. . · 

totdeauna că săr
a trebuie să fie un 

prilej de reconciliere, de .. ropiere intre toţi 
românii, o zi in care mani1 J!ările politicianiste 
nu trebuie să i!ji găseas( locul. Pentru par
tidul nostftA, ziua de 1 DeLembrie are o sem
nfficaVe aparte: ne adUce ·-ninte de tnainta!jli 
noş,tri si ne obligă să ne .. :jcăm la inăftimea 
com;tiinţei lor politice şi n<~;;.Jna:e. ' . ·· -~~ 

Actele de huliganism politic de la Alba 
Iulia din acest an, săvir!;i 1~~ de purtători de 1 

întotdeauna expuşi atacurilor de tot felul de 
către exponen~i fostUlui regim ·comunist. Ne 
aducem aminte de felul in care a fost batjo
corit Corneliu Coposu, impiedicat să i!ji ţină 
discursul tocmai la Alba Iulia, in ·ziua de 1 
decembrie 1990, de către acoliţii lui Ion 
lllescu. 

Recur1oa,tem astăzi Tn manifestările 
antiromăneşti de :a Alba luli~ ac~la~i tipar al 
provocărilor, încercînd să il denigreze pe 
pl'e~intele României, Emil Constantinescu, 
exact aşa cum au incercat să il denigreze pe 
Corneliu Coposu in 1990. Regretăm că opinia 
publică românească nu a fost scutită de astfel 
de manifestări iresponsabile nici astăzi, cind 
sărbătorim Unirea la cumpăna dintre milenii." 

Sâmbătă seara, după spectacolul cu piesa "Vârstele drag'!stei", 
un grup de elevi din clasa a VIl-a, de la Liceul german, au intrat in 
spaţiul magic din Templul Thaliei cu ofrande tradiponale, prefigurând 
bucuria Mo!jilor: lui Decembrie. "Să nu rupem vraja- spunea doamna 
profesoară Monica Laţcov, diriginta clasei- că miroase"' a mere, a gutui 
ş,i a cozonac, iar nucile salţă-n traistă: Şi, fiindcă micii se grăbesc spre 
2000, ziceam c-au venit moşii Nicolae !fi Crăciun. Primiţi cu colindul !ji 
cu urările, dragii no'tri actori, voi, cei plăsmu~l din aluatul din care-s 

pancarde cu numele pa: ·for din Opoziţie, 
făcute visele"! · 

"Şi aşa sunlem destul de săraci, nu mai 
avem nevoie şi de o sărăcie a sufletului", a adău
gat Inalt Prea Sfinya Sa. 

sunt cu atit mai conctam~ .e cu cit au avut 
loc in timpul unor manife::.tări care au Inclus 
slujbe religioase, depunerea jurămîntului mm
tar, intonarea Jmnului naţiortal !ji arborarea 
drapelului. Astfel ® sacrilegii au fost intot

. deauna Inspirate tocmai de cei care nu au 
nimic sfint, unna!ji ai regimului politic comu-
nist, penb'u c;are actul de Unire nu reprezintă 

Sinceritatea·,~ admiraţia copiilor au emoţionat chiar pe acela 

• Miaisteral ele lntwae a aiticat, ieri. 
prin intermediul unui comunicat remis agenţi.ei 
MEDIAFAX, manifestările "reprobabile ale unor 
partidpany la activită~le omagiale desfăşurate la 
Alba Iulia ru prilejul sărbătoririi Zilei Na~onale a 
României", arătind că asemenea comportamente 
pot fi "sanclionate" potrivit prevederilor legale in 
vigoare. . 

"Dezavuăm_ in totalitate reacţiife acefor per
soane care, pe timpul desfăsurării ceremoniitor 
religioase ş,i milita~ consaciate acestui eveni
ment cu profunde semnificaţii in cugetul şi 
sirnţirea cetăţenilor români, au întinat in mod inad
misibil simbolurile sacre ale natiunii noastre -
inclusiv Imnul de stat - şi momefitele de pioasă 
recunoştinţă aduse inain~lor", se arată in comu
nicat. 

MI apredază că "principiie statului de drept, 
inclusiv Ubertatea de exprimare a opiniilor, nu au 
nimic oomun cu intoleranta si manifestările necon
trolata aliate la limita legii:._ 'bimpotrivă, acţiuni de 
genul celor menţionate Sunt cu totul străine 
normelor care trebuie să guverneze o societate 
democratică, fiind sancţionate a~ cum se cuvine 
de prevederne legilor ţării", preazează comuAie&-
tul citat. . 

e PDSR sus~ne că incidentele petrecute in 
timpul manifestărilor organizate la Alba Iulia au 
fost provocate de fostJI electorat al puterii, avind 
drept cauză măsurile de seo.Jritate excesiva luate 
pentru protecţia demnitarilor. 

PDSR il acuză pe preşedintele 
Constantinescu pentru criticile aduse po"porutul 
român în legătură cu modul in care se poartă cu 
conducatorii într-o zi de sărbătoare. 

Prezentăm comunicatul remis agen~ei MEDI· 
/lFAX de Biroul de presă al PDSR: 

"Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie 1918 
reprezintă un moment de solidaritate !ji de 
COn!ftiinţă naţională, de rememorare a trecutu
lui, de reflecţie pentru 'destinul ţării noastre la 
inceputul mileniului. 

deprinşi cu oflcierea miracolului. 
D. T. 

"Astfel de incidente ii1callficabi!e" aduc "atin
gere imaginii României .Pe plan internaţional", 
adaugă comunicatul MI, care apreciază că "este 
posibil ca astfel de acte şi manifestări iotolerabile 
să fie subordonate unor scopuri politice". 
;. e ~ conclamnă inddente&e ptÎ:woc:ate 
de opoziţie la Alba Iulia, apreciind că acestea 
amintesc de practiole regimului cOmunist care au 
oontinuat si după 1989. 

decit demagogie de,arţă şi pretext de ma
nipulare. Ei sint cei care au introdus in viaţa 
românească obieciul c.ondamnabil al 
dezbinării forţelor pofitlce chiar 'i in momente 
de o importanţă deosebită pentru ţanl. Rămîn 
consecven~ principiilor comuniste, iar faptele 
lor sunt cu atit mai condamnabile. Adunaţi la 
Alba Iulia cu un an în L.rmă·, Ion lliescu, 
preşedintele PDSR şi Mlro" Cosma,ln calitate 
de vicepre~lnte PRM, au oferit românilor un 
discurs intolerant !ji revanşard, animat doar 
de dorinţa de intoarcere la· putere. Acea 
prezenţă tristă a fost unnală la scurt timp de 
mineriada de la inceputul acestui an, cea mai 

Sărbătorirea din acest an, la Alba Iulia, s-a 
desfăşurat intr-o atmosferă tensionată, gene
rată de măsurile exagerate de pază şi pro
tecţie a demnitarilor puterii. Inclusiv zona de 
suspnere a Te Deum..Wui a fost bl&:ată acce
sului populaţiei sosite din diferitele ~iuni ale 
ţării. Pe fondul condiţiilor sociale tot mai vi-
trege in care trăieşte majoritatea poponllui 
român, reprezentanţii Puterii, inClusiv doiŢinul 
preşedinte Emil Constantinescu, au fost prl· 
miţi cu ostilitate de cei care, in urmă cu trei 
am, i-au adus la cinna ţării. 

Este regretabil că sărbătorirea Marii Uniri 
a românilor a oferit ocazia unor astfel de ma
nifestări. 

Pe de altă parte TrfSă, felul il\ care domnul 
preşedinte Emil Constantinescu s-a adresat 
poporului român, mustrfndu-1 că nu ar ~ să 
se poarte faţă de conducători in zi de sărbă
toare, l)l!ste greu de acceptat într-un sistem al 
valorilor democratice. A susţine că poporul 
român !ji-a huiftuit două dintre instituţiile sale 
fundamentale - Annata fi Biserica - este un 
act de jignire ~ desconsiderate a propriei naţi
uni. 

INTENJIONÂND SĂ ARBOREZE DRAPEWl NAJIONAl 

PE BlOCUl ÎN CARE lOCUIA A AJUNS lA POUpE 
Prezentă integraf declara~a remisă agenţiei 

MEDIAFAX de către purtătorul de cuvTnt al 
PNŢCD. Remus Opriş: . 

"Partidul Naţional Ţărănesc Cre,tin 
Democrat protestează ferm faţă de mani
festările iresponsabile ale unor grupuri de 
susţinători al Opoziţiei politice care au tulbu
rat Adunarea de la Alba Iulia, cu prilejul sărbă* 

Un bărbat este cercetat de 
poliţie fiind acuzat de o vecină ·că i-a;_ 
incendiat usa apartamentului, 
intrucit nu i-a permis să intre in 
locuinţa ei, de und~ putea urca pe 
bloc, pentru a arbora drapelul 
României, transmite corespondentul 
'MEDIAFAX. toririi Zilei NaţioncUe a României. , 

Partidul nostru este direct legat de actul bună dovadă că exponenţi ai totalitaris-

Participind cu toată slmţirea, alături de 
intregul popor român, la sărbătoarea naţio
nală, Parţidul Democraţiei Sociale din 
Rominia 'ti exprimă credinJa in pnsete unul 
viKor al construirii normalităţii şi prosperită~l 

Incidentul S-8 petrecut ieri 
dirl'lineată, intr-un bfoc din cartierul 
arădean Aurel Vlaicu. Gavrilă 
_Puşcaş intenţtona să arboreze ~~-

bloc drapelul României, însă nu 
putea a"junge pe terasă decit din 
apartamentul unei vecine. Femeia 
nu 1-a lăsat să intre in casă şi-spune 
că, după plec;:.rea bărbatului, a 
simtit miros de fum pe hol. Vecinii 
au ânUnţat" că Uşa apartamentului 
sau este cuprinsă de flacări şi au 
ajutat-o să stingă incendiul. 

Marii Uniri din 1918 intemeietorul său, mului trece la violenţa discursului 
la Iuliu Maniu, dar oameni de 

TVRI 
7,00 Matinal na~onal 
9,00 T\IF laŞ 
10,00 Concert folcloric 
extraordinar ·rei. 
11,00 TVR Cluj-
Napoca 
12,00 Pe fala • rei. 
13,00 1VR runişoa'ra 
14,00 Jurnal .. 
14,15 Ciberfan 
14,30 Deslinul unei 
na~uni 
15,00 Conviell*i 
16,00 Penţru dv .. 
doamnăi 
17,00 La lelefon, muzi. 
ca populară! 
17,25 Casa mea 
17,50 Tragerile Lolo. 
17,55 Handbal feninin: 
Romania-Franţa 
19,20 Sunset Beach • 
s. 
20 00 Jurnal • Me!BO • 
~ . 
20,55 Moflenlraa - .BP· 
8 
21,45 Reflectii rutiere 
22,00 Memorialut·nm~ 
şoara • decembrie 
1989 
23,00 · Jurnalul de 
noaple 
23,15 RomAnia '89 -10 
ani cu Rareş Petrişor f 
Răzvan Dunltru 
0,15 Rock la miezul 
nopţii 
1,15Pariu1Trio 

TVRz 
· 7,00 Muzică populară 

8,00 Desene animate 
8,25 Soldatul necunos
cut· s. 
9,25 Curierul de ambe 
sexe- rei. 
10,05 Umbi slrliine: ger· 
mană 
10,35 Născuţi prinire ani
malele sălbatice 
11,00 Desene animale 
11,30 Trupa DP2 
13,00 Alfa \'Î Omega 
14,00 Emisiune in. limba 
gennană . 
15,00 Obsesia - ep. 94, 
95 . 

16,30 Sania Barbara • 
ep. 1046 
17,15 Curier de ambe 
sexe 
18,00 Portrete In 
acvalorte 
18,30 V!deodipuri 
18,45 Se întâmplă awml 
19,00 Ştiri bancare 
19,15 Dreptul la adevk 
.19,45 De la lume, 

~~3~~;:: secol de cine-
ma Marilyn Monrue 
21,20 lola Montes • 
dramă, Franta/Italia, 
1955, cu Martine earo1 
23,05 Time-Out 
23,50 Noduma 
0,00 lVM Mesager 

RADIO ARAD U RADIO 

. / ? ' t' 

săi nu au fost in noastră." ~ 

PROTV 
7,00 Bună dimineata. Pro 
TV cal tău! 
10,00 Inimi nelnfrkati
rei. 
12,55 Stirile Pro TV • O 
propozitie pc zi 
IJ,osB'abylonV-s._.-
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Mirarolul HoeretJI • 
s. 
14,45 FamBia Bundy- s.· 
15,15 Nisipurile din Mlaml 
• s. 

16,00 Tlnlr ,1, nellnltdt • 
cp. 888 
17,00 -~tirilc~PrO TV.-• O 
propoZl\lC pc lJ 

i7,15StirilcProTV Arad 
17,30' Spitalul Chicago 
Hope-cp.28 ' 
18,30 Doi polltl!tl li junai
tate - ultinlul episod 
* Extragerea cărţii poflalc 
"Te uiti si cfu.1igi .. 
19,30 Stirile Pro TV 
20,00 Stirile Pro TV Arad 
20,30 Un an de cumpinil -
acliuncldramă, SUA, 1986, 
cu Mei Gibson, Unda HWlt 
22,25 Stirile Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei • eu 
Florin Călinco<cu 
23,30 Stirile Pro TV * Profit 
• O p~ziţic pc zi .. 
0,00 Criminaliltil· s. 
1,00 C'hcl.1iunca zilei· tel. ' 
2,00 Ştirile Pro TV 

_,!'' -

'IV ACASĂ 
5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire sfântă -rei. 
6,45 Dragoste '1 putere • 
rei. 
7,15 Acasă la bunica· rei. 
7,30 Căsuţa pove~tilor • 
rei. 
8,15 Rosallnda ·rei. 
9,00 Inger sălbatic- rei. 
10,00 Luz Clarila ·rei. 
10,50 Angola- rei. 
11,40 Nimic personal • 
rei . 
12,30 Casablanca • rei. 
14,15 Viaţa noaslră - s. 
15:00 Dragoste 'i putere 
-s. 
15,30 Iubire sfAnlă - s.. 
16,30 Luz Clanta- s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosarrnda. s. 
18,30 Angela • s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica -
retete rulinare 
19,45 Desene animate 
20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 Singe din săngele 
meu-s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Perry Mason: 
Când moartea vine 
râzând • acţi~ne, SUA, 
1995 
24,10 Dragoste '1 pu18re 
-rei. 
24,35 Surorile • s. 

ANTENAI 
7,00 Obst..-rvator 
B,OO Dimineata devreme 
10,00 Stiri • . . 
10,10 Colivia de 11ur .:s_ 
11,00 Mount Ro)'lll- s. 
12,00 &ywalch Nigbtsw L. 
12,59 De.c:Emlium 
13,00 Stirile mniczii 
13,15 Pretender- s. 
t 4,0tlll«q>~i • s. 
1~00 Luz Mari• -ep. 168, 169 
16,59 Deoennium 
17,(XlStiri 
17,25 bra- lnvingo • op. 
6t,62 
18,59 Dor:xmium 
19,000bstn'ator 
20,00VJP-ep. t3 . 
20:.0 Alr America--ep: 1'4 -. 
21,40Brigadamobili . -
21,59 Deccnnium 
22,00 Observator 
22,30 Mnrius Tlk"ă SboW' 
O,OIJ Twin Peaks- s. 
1,00 Cou,; ... de 11ur-s. 
2,00 Observator - rd. 

TELE7ABC 
7,00Stiri -
7,10' Buni dimineam, 
România 1 

' 

9,00 Lov-Gnot- rd. 
IO,OOStiri 
10,30 'DintR sute de ziare·
.. t. 
II,IO·Practic la Tele 7: rel 
12,10 R-Tele7 ·rei. 
12,30 24 din 24 - rei. 
IJ~oq. Drumuri p_rintre 
ammtm -rei. · 
14,00 Medid la datorie- s. 
15,00Stiri 
15,10 tetcâM>pp!ng 
15,30 Post Mendinn 

~!~i~ARA 
8,00 M11zică popul111rii cu dedica~ 
9,00 Cint din sullt.-t; 10,00 Rlldio dmlit" 
.J.l,IMJ GramofUA 
12,110 Miez de zi hl poluh.- . 
13,00 Emisiune în lb. ~rmani; maghhui 
15,00 Emisiune în lb. sirbi 
16,011 Rllldio rockblil 
18,00 Actualibltri-nulie 
18,10 t-·amili• 
JIJ,Oll Radiojumaf; 19,15Vinta•tnU 
111,05Cilitoriein lumea~r . ·:•· 
20,15 Contemplaţii simtOnlet! , ' 
21,00Curierulde~eari . 
Stiri: 6,00; 7,5!1; 9,00; 11,00: 1Z.55; 17.00; 
i8,00; 20,00; 2i,OO; 21,55. . 
IWiioJui"UI: 7,00; 16,00; 19,00. 

-_-A_ 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show- rei. 
8,00 Dimincaia cu Prima • ~ 
magazin matinal - mctco, 
muzică, revista presei, 
bucătăria zilei 
12.00 Celebri IIIJotMi ·rei. 
13,00 Politica de mâine- rei • 
15,00 Apel de urgen~- rei. 
t 5,10 De ,colo colo • maga· 
zin turistic. 
16,00Viataindirţ:ct .· 
17,00 Celebri~ bogaU ·s. 
18,00 Focus • Sport • 'Metto 
_18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke Show 
20,00 Fllm ar1istle ~.' · 
21,30 Exploziv 
22,00 Clip Art ·rei. 
22,05 Focus 
22.30 Revista presei 
23,35 Politica de mâine 
0,30 Abraham Uncola • f. 
clasic 
2,00 Focus- rei. 

17,00 O singuri vlaţi- cp. 
261 . 
18,00L.ouGI"'lnt 1 ep.I.J3 
18,55 Pnriul Trio · 
19,00 Sec~· de politie. ep. 
i04 
20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de 'Ziare 
21,40 Pariul Trio 
21,45 Loto 
'22,00 Linia imii 
13,00 Dcrrick - s. 
O,OOStiri , 
0.30 Ora H- emisiune de con
fesiuni 
1,35 Tcloshopping 

\.: 

Femela este convinsă c~ 
Gavrila Puşcaş a dat foc uşii, însă 
acesta susţine că este nevinovat 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Stiri TVA • rei. 
8,30 Ctub T • rei. · .'. 
9,50 Anunturi- rol. 

~~:~~~~a Maur-~'~ 
11,00 Mouot Royal - s. 
12,00 Baywatch Nights- s. 
12,59 Dcccnnium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pretender- S. 
14,00 DecepţU • s. . 
1 5,00 Luz Maria - s. 
16,59"Dcccnnium 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Viaţă Spirituală 
18.20 ~unturi 
18,30ŞtiriTvA . , ., 
19,00 Observator 
20,00 Fip cu ochii pc noi! _. 

;:~~~::,ţi 
22,00 Observator 
in continuare programul este 
identic cu cel al Antenei 1. 

HBO 
10,00 Congo • acţiune, 
SUA,1995 
11,45 D.ragoste de 
vrăjitoare - dramA, 
Franţa, 1997 
13,30 Selena - drama, 
.SUA, 1997 . 
15,30 Bogus • comedie; 
SUA,19~. 
17,15 Dracula: Un mort 
iubăreţ - comedie, SUA, 
1997 

TVa INTEIIIIIATJONAL 
21,30 S-a întâmplat •.. azi 
21.35 Revista presei 
21,40 Practic lnfo- · 
22,00 Jurnal • Curs valutar 
*Mctco 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 Rcaelor. rei. . 
10,30 Atomic €afC • rel 
11,00 Atomix cu Tudor-
rei. · 
14,00 Interactiv i ,> 
15,55-Rcaetor. 

. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea programu-
lui · 
9,00 Imersat Music 
9,30 Cuna contra dll'pU· 
lut- film, rei. . ' 
11,00 Stirile lntCrsat _ 
11,30 Dulce ispiti·~ 
12,15 Comorile lumii 
12,30 Fetfta tatii· film, rei. 
14,QO Aromânii la ei acad
doc., rct 
15,00 Bala~!• justlll<i- s. 
15A5 Joia bănăteană 
17 ,45_ Emisi~ne in lb. 
maghiari 
18,45 Stirile lntcrsat 
19,20 Dulce Ispiti. s. 
20,05 Mistere, farmece, 
miracole- s. ~ 

20,30 Microb· cmisi''""-1 
sportivă în direct 
21,00 Un strllo ia C!Ofi • 
film l • ";:.··.'.: 

23 .. 10 ŞtirilQ lntcrsat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea programl,!lui 

18,45 Cu orice preţ
suspans, SUA, 1995 
20,30 · Cursa sub 
soare • acţiune-, SUA, 
1996 . 
22,15 Intre vis '1 
Insomnie • dragoste, 
SUA,1996 
23,45 Beverly Hllla 
Cop III - acţiune, SUA, 
1994 
1,30 Jurnalul Panto
fului Ro'u • s. 

22,40 A vocal din oficiu 
23,40 Cultura in ·rumc: 
Gheorghe Zamfir 01) 
.0,1 O Arhive rominc.tti: . 
Făuritorii Unirii 
_Q,40 Bijuterii muzicale 

16,00 Mctropolis -·cu,Dinu 
-rei. 
-17,00 Selector 
l9,00 Atomix cu lna. .: 
2t.S5Rcaclor . 
22,00 Hai Hui - rcL . . 

· 21,30 sOutll Pari< • d. L · 

23,00 Klub Bizzar ·rei. 
0-,00 Insomnia · · 

. ; 
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~ E*' ~~·~''' ,, 'at§'l:i ;ara ş~ r~f1''1 '*, ,, -. - -' 
La Alha-lolia, de Ziua Naţională 

A 

CORNEliU VADIM TUDOR REGRETA CA 1 
ROMANII SI·AU HUIDUIT 

S-A NASCUT ÎN ACEST SECOl PRESEDINTELE 
- D-le senator, împliniţi o jumătate 

de· secol. Ce regretă omul Vadim Tudor 
că a făcut sau nua făcut preşedintele. 
P.R.M.? 

- Cel mai mare regret al meu este că 
m-am născut. Asta nu e vrem6 de adus 
copii pe lume. Ca dovadă că ar fi trebuit 
să mă nasc in alt veac este paseismul 
meu. Tn scrierile mei~ eu dau timpul 
inapoi, mă gândesc la secolul 18, la se
colul 19. Dar, mă rog, asta a fost voinţa 
bunului Dumnezeu. Eu zic că am făcut 
mai multe lucruri bune decât 1ucruri 
greşite. Greşelile nu le-am făcut cu 
intenţie, pentru că eu sunt organic un om 
bun, crescut in cultul creştinismului şi al 
dragostei de tara. Matematic vorbind, voi 
incepe un nOu deceniu la 51 de ani. 
Deocamdată pot să spun că am schimbi 
prefixuf. · -

- Şi cum e cu un alt prefix? 

..,.. Tmi aduc aminte ce-mi spunea bunul 
meu prieten Nichita Stănescu atunci când 
se apropia de 50 de ani. Eram la berăria 
.Berlin•, era vară, beam o bere, depănam 
amintiri şi băteam politichia. Atunci mi-a 
spus că vrea să moară tânăr, pentru că un 
poet bătrân e ca un student bătrân. Nu 
l-am crezut si, din păcate, viata lui de 
boem a fost Un fel de sinucidere.' Cred că 
eu, ca poet, nu mi-2m terminat opera,· iar 
ca om politic abia mi-am inceput-o. 

- inseamnă Că pe această latură nu 
aveţi prea multe de regretat? 

- Regret că trebuie să-i dau dreptate -
după 61 de ani - lui Octavian Goga, care 
după ce a fost demis de Carol al li-lea in 
urma guvernării sale scurte de 44 de zile, 
a exclamat cu năduf: .. Ţar~ de.secături!• 

- Chiar este România o ţară de 
secături? 

- Fire~e că România nu este o ţară de 

secături, însă uneori se adună vremelnic 
pe metru pătrat. Sunt ca ploile toren~ale 
secăturile în România. Deci, regret că sunt 
prea multe secături pe metru pătrat. Mai 
regret că nu avem alt amplasament 
geografic care să ne fi ferit de răspântie 
celor trei imperii lacome: imperiul rusesc, 
imperiul turcesc şi imperiul austro-ungar. TO 
rest, cred că România este o tară iubită de 
Dumnezeu şi veţi vedea că fOarte curând. 
când vor veni forţele na~onale la putere. se 
vor rezolva ca prin farmec multe luciuri. 

'-Vor dispărea secăturile? 
- Nu vor dispărea, dar nu vor îndrăzni 

să ridice capul, aşa cum viperele cu corn 
din mWlţii Banatului sau Semenicului nu 
lndrăznesc să iasă la drumul mare, pentru 
că le calcă o căruţă ·şi le zdrobeşte. Eu le 
sfătuiesc să stea la locul lor, că! suntem 
încă pe pace. 

- SIMIO" TODOCA 

~(Urmare din pagina 1) 
N-au lipsit nici momentele ten

sioante. La depunerea de coroane, 
reprezentant!i UDMR au fost huiduiţi 
de cei prez6nţi. Ministrul justiţi.ei 
Valeriu Sloi ;p, cbind probab~ să nu 
păţească 11 el, a apărut intempes
tiv, gărzile Slle de corp impingănd 
oamenii in IJturi şi la fel de intem
pestiv a plec 1f. Cea mai numeroasă 
delegaţie a 1>;1 cea a PDSR-ului, in 
frunte cu M1ron Mitrea şi Octav 
Cozmâncă, su,~, 1ind absenţa lui Ion 
mescu sau Adri<n Năstase. Nici de
legaţiile ApR şi F NR nu au fost lip
site de importantă. in fruntea lor 
aflându-se preşedinţii Teodor 
Melescanu, respectiv Virgil 
Măgureanu. Apropo de iderul PNR; 
acesta a fost retinut mai bire de 30 
de niinute de 'un cordon al jan-

darmilor, care nu I-au lăsat să 1reacă 
spre lribuna oficială. 

Dintre arădeni i-am remarcat pe 
Avram Crăciun, Pavel Sârbu 
{PDSR), Ioan Cuzman {SIF Banat
Crişana), Constantin Buzatu şi 
Teodor Mara {PNR), dar şi pe 
Adrian Ţolea {ApR). 

Am mai zărit la depunerile de 
coroane delegatia rcimilor condusă 
de Florin Cioabii, pe fostul prim-mi
nistru Victor Ciorbea, deputatul 
PNŢCD Sorin lePŞa. reprezentanţii 
Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului 
condusi de Dan T oader. 

La' ora la care transrni1em aces-
te rânduri, pe platoul din centrul ca
pitalei Alba-Iulia se desfăşura un 
spectacol folcloric, festivită~le pn'le- · · 
]uite de Ziua Naţională urmirld a se 
incheia cu un uriaş foc de artificii. 

,_ ... ': Tableta zilei ,f<') 
·IA ZĂRAND, PJUMĂBIA SE DE .. -. l!i DB ANI " ZIUA NATIONALA 

Slructu~, nu sunt Jn om are vede tot tim
pul lucrurile in negru. Incerc din niiJliC să ~ 
sesc O rază de speranţă. Şi aceas'ta atât in 
ceea ce priveşte viaţa personală, că! şi viaţa 
lumii, in general, sau a României, in special. 

"Pestii! eitaei ani, eoJIStruefiiJ ar trelnd să 
intre în reparaţii eapitale. Şi nu·i gata ••• " 

Noua primărie şi noul dispensar 
din Zărand se tot construiesc de 25 
de ani. Primarul, Ioan Florin Mot, 
ridică din umefi: uNU sunt bani. C8 
să facem? Avem datorii la RAIF, 
RENEL şi CONSTAR. Despre 

. finalizarea investiţiei, nici vorbă~.··" 
Medicul, Cristian Pocriser, ne 

declară: "Acum, di$pens~rul se 
găseşte intr-o hrubă de 150 de ani, 
care stă să se prăbuşească. Şi 
crămida-i putre~ă, ;>şa că nu me-

rită să mai investesc nimic. Dacă 
vine Sanepidul, m·am ars. M .. am 
gândit să-mi fac. dispensar in 

maşină şi să merg să-i consult pe 

pacienţi la e< acasă. In rest, aştept 
să se· termine de construit noul 

dispensar. Dacă merge tot afa. 

poate iel11a pensie ••. '' 

DO~Q SUtfl(l 
i'oto: ŞT. MATYfiŞ 

V 

In acelaşi timp însă, nu pot să inchid ochii 
şi să fac abstracţie de mizen11e şi neimplinirile 
in care se zbate societatea românească. Iar 
aceste neimpliniri (eufemistic spus) se mani
festă la toate nivelele societăţii. 

Ziua na~onală a oricărei ţări este un prilej 
de sărbătoare, chiar mai in sărăcie in unele 
ţări, cum e 'ii România. il:lua naţională poate 
iQsemna o rememorare a istoriei, dar şi o 
proiecţie in yiitor pentru ţară. Dacă avem ce 
rememora, i,f'l schimb nu avem aproape nici un 
argument pentru viitor. ,._ . 

PRM VREA SA PROT~"ZE CBIRIA,II 
DIN CASELE NATI~~ALil~ATE -· · 

~ ~ ~-~~ ... 
Dacă mergi pe străzile GrafUlui vei -a 

pustiul care macină intreaga societate. Ici fi 
colo căte un steag, de obicei la instituţii, fiind
că e o!Jiigatoriu. Cetăţeanul nu se sinchiseşte 
să arboreza drapelul naţional. De asta ii arde 
lui?, 

Nu există o educaţie fundamental.i a patri
otisinului, ci una de circumstanţă. la noi, patri
otismul nu apare structural fi peren, ci se 
manifestă aleatoriu şi sub impulsuri de 
moment 

PPit riU VA FACE ALIAHŢE. 
Conferinta de presă de 

-marţi a organizaţiei judeţ~ne 
PRM a avut ca subiect de dis
cutie lucrările Consiliului 
Naţional ar partidului. 
Presedintele Luciag Stana a 
prezentat protocolul de fuzi
une prih absorbtie, semnat cu 
PFD' 89, partid format din cea 
mai mare parte a Uniunii 
Naţionale a Organizaţiilor de 
Revolutionari din Decembrie 
'89 (UNORD' 89). Lucian 
Stana consideră că fuziunea 
este o realizare deosebită, atât 
pe plan naţional căi şi pe plan 
local. Tot ca o <ealizare este 
considerată şi inscrierea in 
PRM a lui Eugen Pleşa, 
preşedintele Asociaţiei chi
riaşilor din casele naţiona
lizate. Acesta si-a manifestat 
speranţa că membrii Asocia~ei 
n vor urma exemplul şi .se vor 

LA fiLEGEiti~E LOCALE 
Gheorghe Ghenof, preşedintele organi

zatiei judetene Arad a Partidului 
Pensionarilor: a participat la consfătuirea 
interjudeteană de la Timisoara. Au fost 
prezenţi lideri ai PPR din judeţele Timiş, 
Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara. . 

D-1 Ghen'of 1-a propus preşedîntelui 
George Muntean ca partidul să-şi schimbe 
titulatura, urmând să se· numească 
"Partidul Pensionarilor şi Protecţiei 
Sociale11

• Propunerea nu a fost acceptată, 
însă dl. Ghenof o va reftera la Conferinta· 
Naţională, care se va desfăşura pe data de 
11 decembrie la Bucuresti, in sala de 
şedinţe a Regionalei CFR din incinta Gării 
de Nord. • George Muntean i-a anuntat pe 

. participanţi că in curând va ieşi pe 'piaţă 
săptămanalul "Umbrela", pensioriariî cu 
veleităţi fiind invitaţi sa colaboreze cu 

PDSR D 
-STRATEGIA 

POliTICi 
2000. ··-:' 

diverse articole. 
Domnia-sa a solicitat sugestii de 

îmbunătăţire a activită~i. Gheorghe Ghenof 
le_-a sugerat celorlalti lideri să urmeze 
exemplul organizaţiei arăi:lene, care va 
de~ide la sediu un club al pensionarilor. 
ideea a fost acceptată, după cum a fost 
acceptată şi sugestia ca preşedintele 
Muntean şi ceilal~ din conducerea centrală 
să aibă o activitate mediatică mai intensă, 
aceasta fiind până acum aproape inexisten
tă. 

• In ceea ce priveste politita de aliante 
sau fuziuni, George Muntean a spus că 
există mai multe oferte, însă nu s-au purtat 
nici un fel de negocieri. Cert este că la 
alegerile locale Partidul Pensionarilor 
participa cu liste proprii. · 
. SIMIO" TODOcfl 

;"--f""i'ofâ-" 8lreului *CeR*'""''" • O. T. P. S.. 
D- .IL -A""' din """' de :Z9-U.11199t 1'iJNrdid Socilll Democrat Jlomân 11 
Joofăftit M frimlfă spre pullliaN ~ ".."";,_...., ..".._,.. lladoQii 

-fă-"'-" Popă Uvia " .. _ Prif"'i- ........... _1._.. 
inlel 8<1W a pooiţlei .......,.a.ofiri - de liowNt, uă ......... aii pullli-
""fi~ tcdtd .........,td 11e1iseri. Vă _,_,ion ..cieipolt. 

Scrisoare deschisa pam responsabili ai situatiei actuale din 
.. In atenţia conducerii organizaţiei . cadrul organizaţiei noastre. · 

judeţene a PSDR - Arad Pentru o mai bună intelegere a po-
ln aten~a domnilor ing. Popa Liviu zlţiei Organizaţiei judeţene Arad a 

Crăciun şi a domnului dr. Prişcă Sorin T~RerStului Social Democrat Român faţă 
Organlza~a judeţeană de tineret a de actuala conducere a PSDR Arad, vă 

Partidului Social Democrat Român reamintim următparele: -
doreşte prin prezenta să-şi prezinte pro- • Tineretul Social Democrat Romăn 
fundul dezgust faţă de evenimentele. a fost in mod constanl obStrucţionat de 
recente din PSDR, evenimente care nu dumneavoastră Tn desfăşurarea acti-
aduc onoare nici partidului; ca structură, vftă~lor {organizarea de acţiuni proprii, 
nici membrilor, nici simpatizant!lor, şi cu organizarea de conferinţe de presă pro
atât mai puţin dumneavoastră, domnilor· prii) 

Popa Uviu şi dr. Prişcă Sorin, prind- • Prin atitudinea dumneavoaslră aţi 

' insc1ie in PHM pentru a-~i 
pute1 apăra drepturile in 
cadrul unui P~·1id puternic. 
PRM· zice Luc:an Stana - s-a 
promntat intotdeauna pentru 
o soft 1ionare L-oreclă a situ
aţiei ,;hiriaşilor din casele 
na~onalizate. • Un a~ punct pe 
ordin s de zi a Conferintei de 
pres3 a fost o scurtă 
prez:mtare a ProgramUlui 
Anti<:riză al PRM, care 
cuprinde: • EVoluţia economiei 
Tom~mesti in anul 1999 • 
CauzeiB 'adâncirii crizei eco
nomi oe • Implicarea PRM in 
rezol ;acea problemelor eco
nomice-sociale ale ţării • 
Măsurile imediate şi de pers
pectivă pentru stoparea crizei 
şi relansarea economică a 
ţării. . . 

S. TODO(fl 

Iar in ceea ce ~ ziua naţională, noi o 
schimbăm c;t ~ganii, caii. A fost 10 mai, apoi a 
rost 23 Augus~ este acum 1 decembrie ~ mai 
vedem noi de unde mai găsim prin istorie o zi 
naţională. Ca să nu ne plictisim, mai schim
băm una, alta. Pentru francezi, ama·ricani, 
englezi, unguri ti alte popoare serioase, ziua 
naţională rămâne bătută în cuie. Ca şi imnul, 
de altfel, un alt simbol al seriozităţii unui 
popor. Câte imnuri am avut noi până acum? 
Eu ştiu vreo patru şi, probabil, nici Deşteaptă
te, române! n-o să facă prea mulţi pureci in 
fruntea topulul. 

Sunt convins că această fluctuaţie de sim
boluri este o dovadă de instabilitate funciarli şi 
vina fundamentală o poartă aproape in exclu
sivitate cei care ~u fost in fruntea neamului 
de-a lungul Istoriei. Aşa cum, aproape in 
exclusivitate o poartă ~in ziua de astăzi_ 

~tept cu optimism o zi na~onală in care 
să văd români fericiţi şi in care ZI să nu mai am 
senzaţia că poporul român umbl.i orbecăind prin __ 

1. IEI{(fiH 

într tinut un pennanent climat de tenst
Url€ in interiorul partidului, dirnat care s-a 
răs ânt negativ asupra participării unor 
me 1bri ai Tineretului Social Democrat 
Ror ăn in activităţile realizate de... organi
zaţi arădl>aoo a PSDR. 

Considerarea Tineretului Social 
Demooat Roman ca un inamic, din sim
plul motiv că ~re o altă părere şi că nu 
inţelege ruptura dintre actul politic şi 
morală, vă plasează pe dumneavoastră, 
domnule ing. Popa Uviu şi dr. Prişcă 
Sorin in afara spaţiului act,iunii demo
crate, si ne ridicăm serioase .semne de 
intrebem cu privire 1a 1ocu1 şi ro1u1 organi
zatiei de tineret in acest partid. In cazul 
în 'care atitudinea dumneavoastră nu va 
fi revizuită in cel mai scurt timp posibil, 
semn de protest, Tineretul 
Democrat Român şi filiala Arad va demi
slooa in bloc, din PSDR. 

1 11 Din momentul in care Tineretul 
Sq.. •1 Democrat Roman şi-a exprimat 
cla1 pozi~a diferită de cea a dumnea
voe >ii, orgnizatia noastră a fost margi
nalt rtă, {organiZaţia de tineret nu a fost 
in vi :1ta la niciuna din. conferinţele 
jud( ene extraordinare organizate de 
dum eavoastră şi la nici o all1l conslă
tuirt. poordonată de dumneavoastră, 
pent J a-şi spune punctul de vedere), 
culminllnd cu blocarea accesului Ol'gani
zaţiei oo ~rlEIR3! in sediul Partidului Social. 
Democrut Rc,mân $i;· implicit, la docu
mentele. noastre şi la aparatura partidu
lul 

Arad, 29.11.1999 
.Pre=;edinte PSDR Arad 

. Ing. Cristi Cobrac 
· ··Secretar general TSDR Arad 

Daniel Niţă 
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POPUlATIA ARADUlUI ARE PROBlEME , 
CU PRESIUNEA GAZUlUI METAN 

De câteva zile o parte dintre arădeAi, 
i!l special cei care Yşi încălzesc 
locuinţele cu ajutorul gazului, se confrun
tă cu lipsa pr~sunii in reţea a gazului 
metan. Dacă in conformitate cu preve
derile contractului incheiat de către be
neficiari cu Distrigaz, presiunea gazului 
trebuie să fie de minimum 1,2 atmosfera, 
la consumatori, in aceste zile, presiunea 
a scăzut la 0,6 atmosfere. 

· Pe lângă faptul că Aradul este capă! 
de reţea in distribuţia gazului metan, 
situatia creată se datorează în principal 
insuficientei din punct de vedere cantita~ 
tiv al gazului metan care este distribuit 
Aradului. 

La nevoile pe care le ar.e România la 
ora actuală, rezeivele indigene de gaz 
metan, satisfac 75% din necesar. Din_ 
această sursă internă, ar trebui satisfă
cute cu prioritate nevoile 'populaţiei. 
Ceea ce rămâne; in baza cotelor alo
cate, ar reveni agentilor economici, 

· restul necesarului de ga;a, pentru agenţii 
etonorriici ar trebui importat, prin 
ROM GAZ. 

Doar că, prin presiuni si alte manevre 
de acest gen făcute la nivelul factorilor 
de decizie, in distribuţia gazului metan, 
unii agenţi ·-economici reuşesc să 
primească o cantitate de gljz cu mult 
mai mare decât cea care le-a fost alo
cată. 

De ce recurg agenţii economici la 
acest lucru? Pentru simplul fapt că preţul 
la care este livrat gazul metan indigen 
este cu mult inferior celui din import. Şi 
mai apoi, pentru a se efectua importul de 
gaze, agentul economic este obligat să 
incheie un contract cu fumizorul extem. 
Şi mai ales să plătească, in avans, cel 

'JJI 

pu~n o parte a preţului. Ceea re-i clar că 
nu le convine ... Nici că le pasă, că din 
această cauză populatia are de suferit! 
Se află in acestă situatie, la nivelul 
Aradului agenţi econorTiici precum: 
ARIS, UTA, IMAR, ASTRA, etc. O parte 
dintre aceştia pe lângă faptul că primesc 
mai mult gaz decât le. revine, înre
gistrează şi mari restanţe la· plăţile către 
DISTRIGAZ. . 

"E o situaţie, absolUt anOrmală, 
apreciază prefectul Aradului, dl: 
Gheorghe Nea.mţiu, ca marii con
sumatori, care în general sunt şi rău 
platnici să «fure» de la cei care sunt 
buni platnici. Ne furăm singuri căciu
la!" 

Pentru· ameliorarea" intr-un fel a situ
atiei create, de la nivelul Prefecturii 
Arad, s-au făculdemersuri la Distribuţia 
Natională de Gaze si la Minsterul 
IndUstriilor, pentru ca pf.esiunea gazului 
metan să ravină la cea normală, caa 
prevăzută in contract. Doar că, de la 
Distributia Natională de Gaze. in răspunc· 
sul dat 'Prefecturii se arată că .ambele 
părti trebuie să-si respecte obligatiile". 
Dacă, Aradului, 'i-a fost repartizat' prin 
cotă 14.000 m3/oră, de gaz metan la 
momentul de faţă Distribuţia Naţională 
de Gaze, distribuie dublul cântităţii pro
gramate, adică 29.000 m3/oră. Şi .cu 
toate acestea, din motivele arătate mai 
sus, cantitatea este insuficientă pentru a 
Se crea o presiune normală în reţea. 

Marea problemă, e că, in perioada 
imediat următoare si cei a căror locuinte 
sunt racordate la reteaua de termoficare 
a or.aşului pot avea probleme cu căldura. 
Şi asta pentru că, din cauza agenţilor 
economici care i-au mai mult decât li se 

""..,..., • .,...,.., .. ARAD 
Selecţionează candidaţi in vederea 

participării la concursul organizat pentru 
ocuparea următoarelor funcţii vacante': 

•1 post analist programator • 1 post·de analist 
(salariat civil) la programator ajutor 

Serviciul evidenţa populaţiei. (militar) la Poliţia oraşului Lipova, 
Condiţii: e absolven) al. forma~unea Evidenţa Popula~ei. 

invăţământului superior, cu Condiţii: • absolvent de 
diplomă de licenţă - specialitatea liceu cu diplomă de bacalaureat; 
informatică; e vârsta maximă - e curs absolvit de analist-pro-
35 ani;e apt medical şi psiholo- gramator ajutor; • vârsta ma-
gic; • experienţă in operarea pe ximă - 35 ani; e apt medical şi 
calculator. · psihologic; e înălţimea minimă: 

• 4 posturi de analhfti 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; 

cuvine, CET-ul nu primeşte, nici măcar 
cantitatea. de gaz contractată. Trecerea, 
procesului tehnologic de încălzire a ·apei 
cu ajutorul ccimbustibilului lichid nu este 
posibilă deoarece rezervele pe care le 
are CET-ul nu' ajung nici pentru două 
săptămâni. 

Ca. solutie imediată, pentru 
rezolvarea pr;,blemelor legate de pre
siunea gazului, în cadrul unei intâlniri, cu 
factorii de decizie implicaţi, ce a avut loc 
recent, la Prefectura Arad, s-a luat in 
discuţie necesitatea ca agenţii econOmici 
care au centrale proprii se folosească 
combustibilul lichid şi nu gazul metan. 
De asemenea, marii consumatori, care 
nu si-au plătit consumul de gaz, vor fi 
debranşaţi de la reţeaua de gaze. -Marii 
consumatori care desi plătesc la zi con· 
s~mul de gaz, dar folosesc gaz peste 
cotele repartizate, vor fi nevoiţi să 
incheie contracte cu ROMGAZ-ul pentru 
a importa surplusul de gaz metan. 

In prespectivă, Distrigaz, are in 
vedere, o investitie de extindere a con
ductei de gaz, cu aproximativ 2 kin. 
Această investitie ar asigura· inchiderea 
.inelului" de retele de gaz. in' jurul 
Aradului şi ar ajută la menţierea presiunii 
gazului in reţea. Această investiţie ar 
urma să se efectueze ins~. doar in 
cursul anului viitor. De asemeneq_, se 
doreste ca in prespectivă, din conducta 
de gaz metan ce vine dinspre Avrămuţi 
Salonta să se creeze o magistrală care 
să fie injectată direct in .inelul" Arad. 
Ceea ce ar permite ca Aradul să nu mai 
fie capăt de linie şi deci presiune!' gazu
lui să. crească. 

DAltA UISC 

-··· 
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In nu-ele legii 
DIN !996, NICI UN CAZ DE 

PRUNCUCIDERE ÎN ABAD 

i 
viata linistilă a două din 
judeţul Ari.d. La vremea respec
tivă, două femei au purtat in pân
tece timp de nouă luni, prunci pe 
care imediat după naştere i-au 
condamnat la moarte. 
· Prin bunăvointa judecătorului 
l\llargareta Ardelean, preşedin
tele Sectiei Penale din cadrul 
Tribunaluiui Atad, am dat timpul 
inapoi si am aflat cum au curmat 
cele dooă femei viata plăpânde-
lor fiinte. ' 

INECAT IN FINTINI 
in 1995, G. A., de 26 de ani, 

absolventă de zece clase, 
incadrată in muncă, căsătorită, 
mamă a .. unui copil niinor, 
rămâne însărcinată. Femei<! nu 
se înregistrează in evidenţa dis
pensaru1ui medical, pe motiv că 
in 1994 pierde spontan o sarcină 
şi i se spune că nu va mai putea 
rămâne gravidă. in fet>ru;3riE!!I 
1996 merge la locuinţa · 
sale, care nu se afla acasă. Aici 
isi dă seama că se declanşează 
nasterea. Aduce copilul pe lume 
şi im.ediat il .îmbracă" intr-un sac 
de nylon. Ţlnta sacului a fost fân
tâna din curtea vecină. Vecina 
găseŞte fătul mort datorită asfi
xierii mecanice prin înec. G. A. a 
fost condamnată la trei ani 
inchisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de pruncucidere, pre
văzută de articolul 177 Cod 
Penal. Inculpata, conform exper-

prezenta mintală pe o · 
structură labilâ imatură a perso
nalităţii. Ţinând seama că şi-a 
recunoscut fapta şi nu a avut 
antecedente penale, Tribunalul a 
dispus suspendarea condiţionată 
a executării pedepsei. 

ARUNCAT IN WC 
in 1996, S. F. a fost con

damnată pentru pruncucidere la 
·doi ani inchisoare. tot cu sus

pendarea condiţionată a pedep
sei. S. F. a rămas însărcinată in 
perioada minoratului. Era 
necăsătorită si putin scolită. 
Avea doar cinci' clase. AScundea 
sarcina pentru a nu afla părin~i. 
Naste in WC-ullocuintei, unde si 
lasă copilul. Moartea 'violentă a 
micutului s-a datorat asfixierii 
meca'nice prin aspira! de matefii 
fecale. Minora nu a avut ·ante
cedente penale. A săvâ~it fapta 
datorită conditiilor in care a năs
cut. Imediat după naştere, s-a 
deplasat la dispensarul din locali
tate, unde a relatat cele intâm-
plale. .• 

Din 1996, nici o mamă n-a 
mai recurs la astfel de· crime. 
snuatie îmbucurătoare am putea 
spune. Să nu uităm însă ·ca mai 
sunt destule mame care îşi 
părăsesc copiii la naştere şi 
implicit n condamnă dacă nu la o 
moarte fizică, cu siguranţă la o 
moarte sufletească. 

TEODOitA I'IATICA 

• Politia il cercetează in stare de liber
tate pe lovanovici Pardailian, 20 ani, din 
lratos, care prin amenintare 1-a deposedat 
pe N'egru Doru-Lucian, 2o ani, din Pecica, 
de30 D:M. 

• Tonţa Flavius Cristian, 16 ani, din 
Macea şi Hri~ca Mihai Marlan, 16 ani, din 
Beluşti, judeţul laşi, ambii fără ocupa~e şi 
antecendente penale, sunt cercetaţi in 
stare de libertate pentru săvâ~irea infracţi
unii de furt. Cei doi,_au fost de faţă la 
comiterea unui furt, primind de la autori 
câte 70.000 lei, pentru a nu· declara poliţiei 
despre cele văzute. 

programatori ajutori • să cunoască o limbă străină 
(salariati civil) la: • Politia orasului de circulatie internalională. 
Chisineu-Criş - 1 posi; • Poiilia Inscrierile soliciiantilor se fac 
oraSuluilneu-1 post;•Polilia pănă la data de 10.1'2.19991a 

CARMANGERIA,,PROCARNIS" s-A REDESCHIS! ... 
• Moise Vasile, 50 ani, din lneu; a 

pătn.ms fără drept in locuinţa Elenei Covaci 
din localitate, unde a spart şi un geam. 
Acum, Potnia il cercetează, in stare de li
bertate, pei,tru săvâ~irea infracţiunilor de 
violare de domiciliu si distrugere. oraşului Lipova - 1 post; • Poiiţia Serviciul personal şi învăţământ 

oraşului Sebiş- 1 post . al Inspectoratului de Poliţie al 
- Condiţii: e absolventi de Judeţului Atad. 

liceu cu diplomă de bacalaureat Tematica pentru concurs, 
e vârsta maximă ~ 35 ani; • data susţinerii acestuia şi alte 

/ absolventi ai unor cursuri de relatii suplimentare se pot obtine 
analisti programatori ajutori; e de 'ia Serviciul personal' şi 
apţi niedical; • cu domiciliul sta- învăţământ al inspectoratul~i. 
bil in localitatea unde se află pos- telefon 223803, 1nt. 142, 234, ZI~ 
lui scos la conCUIS. nic, intre orele 6,00-16,00. 

80 DE MINUTE ••• 

In urmă cu câteVa zile consemnam faptul 
că-pentru grave neajunsuri şi încălcări ale 
normelor igienica-sanitare in vigoare - spe
cialiştii lnspecţiei Sanitare de Stat Atad au fost 
puşi in situaţia de a aplica sancţiuni severe la 
unHatea de carmangerie a S.C .• PROCAR
NIS" din ~ ChiŞineu Ctiş, sb'. Stejarului IY. 
13, sanctiuni care au fost .materializate" in 5 
milioane 'iei amendă şi sistarea temporară a 
activitătii până la ... intrarea in legalitate! 

lată câ in mai puţin de 2 săptămâni sancţi
unile şi-au făcut efectul atât in interesul pa1ro
nikY cât şi al consumatorilor produselor car
mangeriei. Intr-o primă fază s-au montat 2 noi . 
boi>ere care asigură apă caldă suficientă la 
temperaturi necesare procesulUi de producţie; 
s-a•J asigurat ca~ suficiente de substanţe. 

Pe tema buzunărelii la care sunt 
supuşi, zilnic, cei care călătoresc cu 
tramvaiul s-au scris .romane". Cu atM 
mai mult, nu inţelegem apatia, păgu
Moare pentru arădeni, a celor care, cu 
legea in mână, ar trebui să inhaţe hoţii 
de pe tramvaie.· 

Vineri, orele 13, tramvaiul cu numărtJI 
16 se aglomerează pe traseul Centru
Podgoria. La staţia Cinema Dacia, trei 
ţigani (doi bărba~ şi o femeie) urcă preci
pitându-se in mulţimea de oameni şi 
bagaje. Cum intotdeauna unii călători 

dezinfeclante şi delergenţi; mizeria din, unitate 
şi de pe navetele de lucru, precum şi de pe 
suprafeţele de lucru, ustensile şi utilaje a dis
părut; spa~lle frigo funcţionează in parame(jir 
corespunzători. 

Adică - S-A PUTUT! Tocmai de aceea, 
unitatea a fost redeschisă PÂNĂ LA Ft>:ZA 
DE TRANŞARE, PREPARAT PASTĂ DE 
MICI ŞI CĂRNA Ţl PROASPEŢI unde încă se 
mai lucrează ia asigurarea circuitelor necesare 
la prepararea mezelurilor in condiţii igienico
sanilare de excepţie. Când şi acestea vor ft 
puse Ja punct cannangeria va primi o noua 
autoriza~e sanitară de funcţionare. Aşa că, 
spor la treabă, domnilor! Şi nu uitaţi: con
troalele continuă! 

COitSTArtnlt SII'IIOH 

sunt mai neatenti, o bătrână ce tocmai 
incasase pensia s-a văzut jefuită pe par
cursul unei singure staţii. Mai precis, la 
Podgoria, şi-a dat seama că ii lipseşte 
portofelul, unde fireşte avea bruma de 
bani, cu care, poate trăia o lună. 

Deloc intamplător, au spus alte per
soane, martora la Tnghesuiala pricinuită 
de ţigani şi coborârea lor rapidă la 
Podgoria. In fapt, o altă femeie in vârstă 
spunea că portofelul ar fi circulat rapid 
din mâinile obraznice ale , i in cele 
ale 1 Apoi cei trei .evapo-

• Bursuc Mihai, 50 ani, din Onşşti, 
judeţul Bacău, este cercetat pentru 
săvârsirea inli'actiunii de abandon de fami
lie. Acesta a .uităr să-i plătească fiicei sale 
minore, pensia alimentară. 

• Covaci Viorel, 24 ani, din Şimand 
este cercetat in stare de libertate pentru că 
pe 31 mai a.c. l-a bătut pe Buzgău Dumitru, 
30 ani, din Arad. , 

• Politia l-a depistat conducând pe dru
murile publice un autoturism fără a poseda 
permis de conducere pe Ştefan Sorin, 30 
ani, din Lugoj, judetul Timis. Este cercetat 
in stare de libertate.' ' 

D.L 

rat" in tot atâtea direcţii, prea repede 

pentru orice (eventuală) reacţie a opiniei 

publice. Care, o spunem incă o dată, nu 

funcţionează aproape niciodată, făcând 

mai uşoară sarcina hoţilor. Ar fi cazul ca 

gardienii publici ~i de ce nu? controlorii 

~e bilete, atât de curajo~i in alte situaţii, 

să-şi facă odată datoria şi să starpească 
bandele care ne .uşurează." şi de puţinul 

ce-i avem. 

ADRIAit IOSIF 
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RROMII DIN SIMAND AMENINTA 
1 1 

CU BLOCAREA. TRAFICULUI RUTIER 

~C:e;;~m~1PifOAPEUR·s·RRT~·o ., .· >! 

WAiiu~JJt~JJJJUJII~J!!~ -
Sătenii de etnie rromă din comuna Simand 

sunt foarte supăraţi pe reprezentan~i Primăriei 
din localitate pentru că aceştia nu au dejnitivat 
încă formalitătile pentru acordarea ajutoarelor 
sociale. Liderui neofiCial pentru rromi din Şimand, 
Florin Muntean ne-a spus că .am fost purta~ pe 
drumuri, de către Primărie, luni de zile pentru a 
ne întocmi dosarele pentru ajutorul social. Noi 
am muncit si ne-am tinut familiile, cum am putut. 
toată vara. Nu a existat gospodar Tn comună la 
care rromii nostri să nu fi presta! diferite munci 
gospodăreşti ori agricole. Dar acum, iarna, sun
tem lăsati in voia sortii. Dl. -Florin Muntean ne-a 
declarat Că Tn Şimand locuiesc multe familii de 
rromi de căte 5-6 membri, care trăiesc doar din 
alocatiile copiilor .• Noi am munci ca să ne tinem 
familiiÎe, nu· ne temem de muncă. Dar ... unde? 
Domnule primar, domnilor consilieri am ajuns ln 
pragul disperării. Nu avem lemne pentru a ne 
încălzi copiii. Şti~ şi dvs. că o maşină de lemne 
costă în jur de un milion de lei. Poate a~ uitat că 
şi noi v-am votat şi nu 11uţine au fost voturile 
noastre. Dacă nu vom primi ajutoarele sociale 
căt de curând, nu vom participa la alegerile din 
2000", spune dl. Muntean. 

Reprezentantul rromilor şimăndani ne-a spus 
că într-o situa~ materială precară subzistă zeci 
de familii. Rromii din Şimand sunt hotărâţi să 
declanşeze o demonstraţie publică paşnică la 
sediul Primăriei. Dacă nici în acest caz nu yor 
primi ajutoarele sociale, rromii ameninţă cu blo
carea traficului rutier pe raza comunei. 

Primarul 1 1 dl. Petru Şonca 

ne-a spus Că: la ora actuală, conform legii, nu pot 
beneficia de ajutor social toate cele 35 de familii 
de rromi din comună. Ca urmare vor fi soluţio
nate doar 9 dosare .• Multi rromi nu mai 
indeplinesc criteriile pentru a beneficia de faci
lită~ financiare. La proxima şedinţă, ce va avea 
loc peste căteva zile, Consiliul local va stabili 
sumele ce le revin asistatilor social", a mentionat 
dl. Petru Şonca. · ' ' 

Din luna mai, din lipsa de fonduri, Primărta 
·Şimand nu a mai avut posibilitatea să acorde 
ajutoare sociale sătenilor nevoiaşi. La rectificarea 
de buget, comuna a primit 100 de. milioane de 
lei. Banii au fost folosiţi la achiziţionarea lemnelor 
de iarnă pentru şcolile comunale şi la achitarea 
investitiei in reteaua de apă curentă. Primarul 
Petru Şonca mi-a deciarat că restanţele la plata 
ajutoarelor sociale vor fi achitate în această lună, 
din fondul de taxe locale. Liderul rromilor şimăn
dani vine cu o propunere umanitară.: .Domnilor 
consilieri, a~ fost plătiV lunar, timp de 3 ani, cu 
câte 700.000 de lei pentru căteva ore de şedinţă. 
Nu sunteţi amărâţi ca noi. Ar trebui să daţi 
dovadă de buni creştini şi, in aceste luni de 
iarnă, să dona~ banii aceştia Primăriei, care ar 
putea să onoreze o parte din ajutoarele sociale". 
Referitor la această dorinţă a el-lui Muntean, pri
marul Petru Şonca a spus' .lndemnlza~ile con
silierilor sunt reglementate de lege. Ar fi benefică 
donarea banilor pentru cei săraci, dar in acest 
caz, fiecare procedează după cum li dictează 
conştiinţa." 

IEfOL1J1D_tmiiMEJ 
(Urmare din pagina 1) 

Opt ft ţară lităţii numărului de. spectatori şi torul Bărbosu. • 
a ve~iturilor, Aradul se b"cură Reducerale aduc 

Aproximativ 120.000 de 
oameni au vizionat, in primele 
zece luni ale acestui an, un film 
la cinematografele arădene. 
Prin numărul spectatoril6r, 
RADEF RomâniaFilm - filiala 
Arad si-a Tmbogătit veniturile cu 
1,117'miliarde lei.' Acestora li se 
adaugă încă 940 de l(lilioane 
de lei (din asocieri, inchirieri 
etc), <:aştigul societăţii ridi<:an
du-se astfel la peste două mi
liarde de lei. .Din acest punct 
de vedere, filiala RADEF a 
judeţului Arad se află pe :vcul 
opt la nivel na~onal, depăşind 
filiale formate din două-trei 
judeţe. Intr-o societate săracă, 
noi reali-zăm profit, in com
petiţie cu alte filiple care 
generează pierderi şi datorti de 
sute de milioane, faţă de 
diferite institutii" - ne-a spus 
Petru BărboSu,' directorul filialei 
arădene a RomâniaFilm. 

Repertoriul ::::bun 
spre foarte bun 

Repertoriul cinematografic 
este de prima mână, fiind de 
muHe ori inaintea Occidentului. 
Orice premieră poate fi văzută 
la Arad odată cu lansarea ei la 
nivel naţional. .Datorită stabi: 

de pnma tranşă de programare, t • 
în competiţie cu marile oraşe spec alora 
ale ţării. Calitatea repertoriului o Din totalul filmelor ce au 
putem considera bună spre rulat la cinematografele ară· 
foarte bună, Tn condiţiile in dene in perioada ianuarie • 
care, in fiecare an, spectatorii octombrie 1999, cele mai 
de film pot vedea aproape in vizionate au fost: Starwars 
totalitate filmele nominalizate (5.914 spectatori), Mumia 
pentru Oscar, Cannes, Berlin (5.725), Bean ·o comedie de-
sau Vene~a· - a adăugat Petru zastru (4.588), Shakespeare 
Bărbosu. in love (3.500). Cinematogra-

"Melodramela fui cel mai solicitat a fost 
z .. ="-"''f"T~~~== Dacia, urmat, in top, de 

Vl·ca·aza· " 
Din păcate, repertoriul si 

calitatea spectacolului cine
matografic nu sunt principalele 
motive pentru care oamenii 
merg/nu merg la cinema. De 
cele mai multe ori, posibilitătile 
materiale ale. spectatorilor Ti 
iinpiedică să vizioneze un 
spectacol cinematografic. Şi 
atunci rămâne televiziunea. Ce 
oferă ea? .Câteva zeci de filme 
pe zi, in care greutatea o detin 
melodramele latino-amerii:ane, 
mult sub nivelul satisfăcător din 
punct. de vedere al realizării 
artistice şi ca mesaj. Aceste 
melodrama pOt duce la vicierea 
gustului consumatorului de film, 
actul artistic fiind considerat 
mediocru" •. a mai spus direc-

Mureşul şi Arta. Primele două 
sunt singurele din Arad care 
au instalatie de aer conditionat 
Dacă la Mureşul aceasta există 
de anul trecut, la Dacia ea a 
fost finalizată acum căteva săp
tămâni, fiind rodul unei investiţii 
de 233 milioane de lei. 

Majoritatea spectatorilor 
care se bucură de confortul 
din sălile de cinematograf sunt 
tinerii. Ei vin la film mai ales in 
zilele .cu reduceri" (joi -la 
Dacia, luni • la Mureşul, mier• . 
curi • la Arta). La celelalte c~ 
nematografe se ,fac reduceri 
de 10% din capacitatea sălii, 
pentru toate spectacolele. 
Preţul unui bilet variază intre 
4.000 • 15.000 de lei. . 

Dlfll'lfl DU'fCI . . 
PBEfUBILE MAXIME LA flGĂBl· DEPĂŞITE 

La inceputul lunii noiembrie, printr-o Pentru cei care nu 'tiu, dăm. câteva 

Cea de-a treia cale a fost pur '1 simplu evadarea din 
economia de suprafaţă. Un raport al Trezoreriei SUA aprecia 
că jumătate din produsul int.em brut se produce in ,,zona nea
gră". Supra-acclzate, afacerile cu alcool, ţigări '1 cafea se 
derulează in cea mal mare parte in acest teritoriu de umbre. 

ordonanţă a guvernului s-au stabilit exempl#' de preţuri ce nu pot fi depăş~e: 
preţurile maxime de vânzare cu amănun- HOLLYWOOD - 11.500 lei; KENT • 
tu! a ~gărilor. Cei care se ocupă de co- 18.500 lei; VICEROY • 10.000 lei; '· 
merciallzarea acestor produse nu au voie MONTE CARLO • 11.500; WINCHES· 

• Banii negri produc însă corupţie. Afacerile din această 
zonă au nevoie de protecţie. Şi astfel se face legătura cu clasa 
politică, iar RomAnia este plasată pe locul patru intre cele mai 
corupte ţări. Caricatura de capitalism creată la noi nici nu 
putea să ducâ altundeva. Obligaţi de lipsa de performanţă a 
economiei, miniştrii de finanţe au recurs la cea mai simplă 
soluţie ·.mărirea taxelor şi impozitelor. Şi au obţinut exact 
contrariul: tot mai puţini bani, pentru că economia, după ce i 
s-a luat sânge, s-a restabilit cu încă o treaptă mai jos. In aces
te condiţii, reforma fiscală a devenit o adevărată urgenţă de 
stat, pentru câ este evident că un bolnav câruia i se ia tot sân
gele, nu va fi nici vesel şi nici din cale afară de vioi. 

Proiectul programului major de relaxare fiscală (publicat 
săptămâna trecută şi de noi) prevede reducerea aproape la 
jumătate a impozitului pe profit (de la 38% la 20%); reducerea 
la 5% pentru exporturile făcute direc1 de producători şi nu de 
intermediari; exceptarea de la plata TVA a importului de 
tehnologie pentru producţie, direct de către importatori; 
exceptarea de la plata TV A pentru servicii de utilităţi publice • 
canal, apă • sau ia transportul urban de călătorie; restituirea 
TVA plătit de cei c;e construiesc locuinţe. Proiectul lui Remeş 
mai ,cuprinde: renunţarea la plata impozitului pe salariu cuve
nit bugetului pe 3-5 ani dacă agenţii economici angajează per
sonal nou şi nu n concediază; reducerea accizelor pe unităţi 
de produs cu 20%, in condiţiile in care aceasta se poate lega 
şi de un preţ m..Xim la cumpărător. Cei care deţin autoturisme 
înscrise pe fundaţii şi le vor putea legaliza contra unei taxe 
forfetare. Un set de alte propuneri se referă la reglementarea 
Catorillor·,,lstorice" ale societăţilor; corelarea sistemului de 
salarizare din administraţia pu~lică, .regiile autonome şi soci· 
etăţile de stat; introducerea unui sistem de contabilitate care 
să nu impoziteze inflaţia; reglementarea impozitului la intre
prinderile mici şi mijlocii; legiferarea plăţilor intre agenţii eco
nomit;i, numai prin instrumente bancare. Nu este vorba, după 
cum se vede, de o simplă reducere a impOzitului pe profit, ci 
de un set de măsuri financiare care vor asigura agen~lor eco-
nomici, sufocaţi de taxe, o gură de aer. . . 

Evident, bugetul pe anul 2000 va fi afectat de Introducerea 
acestor măsuri. Impozitul pe profit este una din sursele princi
pale de alimen1are ale bugetului. De fapt, el va fi adus la pro
centul real plătit de agenţii economici care au găsit tot felul de 
artificii pentru a-1 reduce. Ministerul Finanţelor mizează pentru 
compensarea lipsei de resurse din prima parte a anului viitor, 
de reducerea celor câteva zeci de fonduri speciale (deductibile 
din impozitul pe profit), care au o valoare egală cu a bugetului 
de stat. Nu in ultimul rând, se are in vedere albirea economiei 
negre. 

Ar fi, desigur, o premieră ca FMI-ul sâ accepte pentru o 
ţară aflată in cadrul unui acord .,stand-by" o relaxare fiscală 
de asemenea propo'lii, dar vorba lui Reme': ,.In toate cele 
există un incepur• 'fJ, oricum, până astăzi FMJ..u~ nu a dat sem
nate negative. Practic, in acest sfâ~it de an, pentru România 
s-a deschis o .,fereastră de oportunităţi". Uniunea Europeană 
ne va sprijini financiar, ia fel Banca Mondială şi chiar'FMI nu ar 
avea ce obiecta la un pachet de măsuri ce se susţin logic fÎ 
vor avea certe efecte economice. · 

· Un deceniu de politică financiară a demonstrat clar un sin
gur lucru: nu există o altă soluţie pentru ~rea economică 
decât reducerea fiscalităţii. · 

să depăşeacă respectivele tarife. Poate TER .: 10.000; ASSOS • 12.500; MARL· 
din cauză că unii comercia~ din Arad nu SORO • 18.500; L&M -12.000; BOND • 
cunosc aceste preţuri, le depăşesc, 10.000; LUCKY STRIKE -15.000. 
devenind astfel pasibili de amendă. D. fiLEXfiHDitESCU 

~~=~=~~~~ 

Intr-una din zilele trecute, când timpul placut invita lumea la prome- legat a făcut-o cu bani mul~.~ 
nadă, două femei tinere stăteau pe o bancă din parcul Eminesru şi Ghicitoarea întreabă curioasă dacă e măritată· si primeste un 
cite3u. La un moment dat s-a ap<opiat de ele o ţigancă scundă şi pl~ răspuns negativ. Află că are doar un prieten. Urmează înşiruirea de 
nuţă, trecută de 40 de ani, ~nând in cârcă un sac plin de.-. Oacheşa prenume de băie~ .• Mai dă-mi 10 mii, să-ţi dezleg blestemul." După. 
lasâ.bagajul in iarbâ 'li intră in dialog cu cititoarele absorbite de lectură: căteva încercări eşuate ale ţigăncii, fata ii dezvăluie numele prieleo!Jiui 
,Hai sâ vă ghicesc. Se vede câ n-aveţi noroc la bani şi a·~~ r-=WJri în său. Ghicitoarea este de părere că ,Ana"l-a vrăj~ pe iubilul fetei. 
dragoste." Fără sâ primească un răspuns, ţigane>' ,jaseşte ~ motivul. Ţoganca scoate din buzunar un fir de melan;'i '!i il in~ in jlo'ul 
.. Să ştiţi că asta e din cauza unui blestem." '..! • .a dintre ~~e n1mâne, in pumnului stang al fetei şi iî sugerează acesteia să rupă aţa. · _. 1 
continuare, cu nasu·n carte şi chiar se inr,u~ puţin. Cealaltă, incepe .. · .Pune 40 de mii pe bancă şi acoperă-i cu pumnul pentru că ~rul Se 
sâ fie interesată de oferta ţigăncii 'li întrerupând lectura o priveşte .• Hai va lipi şi blestemul va dispArea." . . . , 
să-ti ghicesc tie, văd că tu crezi $; fll.l râzi de mine.'" Fata, sfioasă, ii Fata ezită, dar ţiganca ~ avertizeazA că, dacă refuză aşezarea ba
spune ţigăncii 'că nu are prea mul~· bani. Ghicitoarea, dupâ ce o fixeaza niior sub pumn .• firul nu se va lipi, blestemul nu se va destrăma, ba va fi 
în ochi, ii răspunde calm: .Dai căt r.>ţi" 'li se aşază pe bancă lângă noua 'li mai rău!" . . 
dientă. ,.E prietena mea. Pute~ sâ-mi ghiciţi faţă de ea. Suntem ca două· Speriată, ctlenta scotoceşte prin poşetă ~scoate 40 de mii. n aşază 
surori.' pe bancă. Ţiganca ia cu o mână banii, iar in cealaltă ~ne un fir mototolit, 

După ce le aten~oneazâ pe tinere să nu povestească nimănuL' i>e care n desfăşoară demonstrativ .• Vezi? Firul s-a lipit! Din pâcale, tre
.numerel~ magice" ce le vor urmări, ghiciloarea incepe sâ înşiruie vreo buie sâ-ţi spun că prietenul tău te-a părăsn, dar e mai bine aşa. 1~ .. 
5-6 prenume de bărba~ şi de femei, lntrebându-~ dienta dacâ are legă- găseşti tu altul... Oricum, să nu-~ pa.ră rău câ mi'ai dat ceva bani. Vei · 
tură cu una dintre aceste peiS08ne. găsi .intr-o încăpere, peste câteva ore, vreo 600 de mti... Dacă nu 9 se 

Ţiganca se opreşte la numele ,/VIa" 'li ii spune fetei că: .Poate tu nu vor întâmpla toate astea, mă găseşti tot pe aici peste o săptămână" ... 
cunosti nici o - cu numele ăsta, dar trăieste una care iti va face un Ţ&ganca se îndepărtează incet cu sacu'n spate, sccitocindu-se prin 
mare' rău. ŢJ-81'11 citit in othi că scorpia asta ie va necâji. M~ groază buzunare. Pe o aloo abordează un tânăr vesei şi destul de grăbit: .Hai, 
sâ-~ povestesc ... Dacă vrei să ştii <;e o sâ pâţeşti, fă.ţi pomană cu 10 mi tinere, să-ţi ghicesc. Te paşie un blestem .. .". Băiatul răspunde ferm că 
de lei. n-are timp: .Am întâlnire cu prietena mea. Vezi ... tănăra aceea care stă 

Fata. Incepe să se agita şi scoate din poşetă o bancnotă .• Eşti In picioare lângă bancă." 
blestemată 'li ~ s-o făcui vrăji sâ n-ai noroc în dragoste şi cea care te-a 

·"ARS FOTOORAFICA' 99" 
Marţi seara, la Sala Forum, in organizarea Foto-Ciub Arad, 

Inspectoratului pentru cultură, Consiliului Judeţean fi Fundaţiei 
TOTAL ART· a avui loc vernisajul expoziţiei de artă fotografică. 
Expun 'aptesprezece artiftl fotografi arădeni care au abordat o 
tema-tică diversă: nud, peisaj, portret, reportaj din cotidian, experi- · 
mant-foto. . . . . 

Expoziţia este deschisă publicului pină in 12 decembrie, Sala 
Forum din str. V. Alecsandri nr. 3. Credeţi-ne, aveţi ce vedea! 

Fato-text: VIOilEL MUSCfl 
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e spune jueătoarea de llasehet Laura Ni,uleseu 
Alături de Monica 

Broşovszky, o altă fostă (şi, s-ar 
putea, viitoare baschetbalistă· 
a B. C. ICIM) s-a reintâlnit cu 
publicul din Sala Sporturilor 
.Victoria", la meciul România
Germania. Este vorba, desi
gur, despre Laura Niţulescu. 
Cu speranţa că mini-interviul 
realizat cu acest prilej nu s~a 
pierdut din actualitate şi din 
interes, dată fiind efer
vescenta ce se creează 
mereu in jurul baschetului 
feminin arădean, vi-I redăm in 
cele ce urmează. 

- Cum ţi s-a părut meci
ul? Cum vezi campania de 
calificare? 

- Mă bucur cii totul a ieşit 
bine. Avem un moral foarte 
ridicat. Dacă învingem şi în 
Danemarca (n. a. -. lucru care 
s-a intămplat). şansele de a fi 
prezenti la faza finală sunt 
mari. Germania s~a dovedit 

·periculoasă prin nume, lup
tând pentru a-şi adjudeca suc

. cesul. 
- Care este situaţia la 

echipa ta de club din 
Grecia? 

.-Ce as putea spune? Este 
o fotmatie ilou-promovată, fără 
pretentii' deosebite .... Presedin
tele eSte un om extraordinar, 
care ne jnţelege orice pro
blemă. Ne jucăm şansele şL. 

nu se ştie niciodată. Poate 
izbutim să ajyngem chiar in 
cupele europene. 

- Nu te intorci la Arad? 
- Deocamdată mă simt 

bine acolo. 
-Şi apoi? 

· -Apoi... nu ştiu ce va fi. 
·- Ce crezi despre B •. C 

ICIM? 
- li urez baftă. Sper să 

câştige campionatul şi anul 
acesta, să joace in cupele 
europene şi să .scoată capul" 
in sfârsit. in intrecerea conti
nentală'. · 

- Iti multumesc! 
' ' A consemnat 

fiDitlflrt ttĂRTĂO 

liTUANIA-ROMANIA 
80-63 140-421 

, n llasehetul arădean se pregătefte 
.,;:'*7'~:<1\:ţ~:~~~~flll, traiJsfer·llomllă~ 

C.E.de e lugoslavul Kmezic - la West Petrom? 
După .inregimentarea" jucătorilor 

Bubanja, Ma~anovic şi Nicolic, .legiunea 
străină" de la West Petrom, condusă de · 
antrenorul Dragan Petricevici, tinde să 
sporească in continuare. Ieri a sos_it la 
Arad, pentru probe, un alt stranier, 
iugoslavul Milorad Kmezic. Din primele 
informatii aflate, baschetbalistul este un~l 
foarte valoros. Evoluează pe postul de 
pivot (2,07 m, 110 kg) si este in vârstă de 
30 de ani. Kmezic a jucat in prima ligă 

iugoslavă la Spartak Subotica (cu care 
s-a clasat pe locul 4) şi in seria a doua a 
aceleiasi tări, la lbon, formatie cu care a 
promovai. Periplul său european a 
cuprins echipa cipriotă Nicosia şi cea 
franceză Bondy Paris. In cazul unui acord 
intre părţi, Kmezic ar putea debuta chiar 
sâmbătă, in meciul de campionat al West 
Petromului ~u Herlitz Tg. Mureş, din 
cadrul grupei 1-8. 

fiDitlflrt HĂRTĂO 

JUNIORII DE lA UTA AU 
REZUlTATE BUNE ÎN ITAliA 

Echipa J!e juniori a clubului UTA, aflată in turneu de verificare in 
Italia, sub comanda antrenorului Antonio Antonucci, a disputat pănă 
acum două jocuri de verificare. In primul, a fost infrântă de echipa simi
lară a Pannei cu 3-2, după prelungiri. golurile lotbaliştilor arădeni purtând 
semnătura lui Răzvan Fritea si Mărginean, iar in cel de-al doilea a infrănt 
Sampdoria cu 2-1. Astăzi, UTA dispută un nou joc de verificare, in com
pania Veneziei. De remarcat cii partidele echipei au fost urmările de 

Ieri, la sediul FRF a fost ales noul selecţioner al 
"naţionalei" de tineret a României. kfa cum sa anticipa, 
acesta este dinamovistul Ion Moldovan, care ii succede 

rapidlstului Nae Manea. 

numeroşi oficia~ şi impffisaii ai cluburilor italiene. 
D. TODUffl 

S-a discutat 'i despre instalarea lui Gabi Balint, ca 

"secund" al lui Jenai, la "naţionala" mare, însă deocam .. 
dată acest lucru este posibil, deoarece Balint are co,.; 

tract cu Sportul Studentesc, până la finalul acestui an. 
. . L S. 

-· 
TENIS DE MASĂ· CUPA FEDERAfiEI 

La Sala Sporturilor din Arad s-a 
desfăşurat zilele trecute Cupa Federaţiei 
Române de Tenis de Masă, concursul pe 
echipe băieţi {2 senior!, 2 juniori, 2 o;adeţi). 

Din echipa CSM Ccinar Arad au făcut 
parte: 

• seniori: Valenlin Dobai (antrenor - jucă
tor), Cristiian Tamaş, Watter Berg şi Ştefan 
Dumitru. 

• juniori: Bogdan Roman şi Zoltl!n 
Szekely. ' 

• cadeţi: smon GergO şi Răzvan Rolaru. 
Echipele care au participat la această 

STAGIU DE 
KARATE 

competiţie au fost unnătoarele: CSM Canar 
Arad, U. Craiova, Armătura Zalău, CSM 
Bistriţa şi CSŞ llmişoara. Au participat doar 
echipele de mai sus, acest lucru datorăndu-se 
lipsei de bani. 

Rezultate: 
• CSM Canar Arad - CSŞ TnniŞoala 8-8 
' CSM Canar Arad - U. Craiova 5-8 
• CSM Canar Arad - Armătura Zalău 6-8 
• Annătura Zalău- CSM Bistrita 8-7 
• Annătura Zalău - CSŞ Tim~ra 8-3 
• U. Craiova- Armătura Zalău 8-1 
• CSM Bistriţa - CSM Copar Arad 8-5 

Clasament 
1 - U. Craiova; 11 - Armătura Zalău; III -

CSM Bistriţa. 
Vom reveni cu rezultatele ~ in 

competiţia feminină. _ 

"Intre 29.11.1999 şl5.12.1999, jucii

toarea echipei de teris de masă CSM Canar 

Arad, Otilia Bădescu, participă in Grecia 

(Patras) la calificările pentru Jocurile 06mpice 
din anul2000 de la Sidney (Austraia). 

- fiUrtfl BOTACI 

"'" 
-PAS CU 

In perioada 27-28 
noiembrie, in sala de sport a 
liceului .Iuliu Manlu· dirf 
Arad a avut Joc un stagiu
seminar de karate taekwon
Do organizat de clubul 
.Shihawa-Do". Stagiul a fost 
susţinut de Cristinel Popa (2 

Echipa Manchester United a cucerit, marţi, la Tokyo, litima· 

DREPJUliA C.M. DE 
HANDBAl RMININ 

ediţie a Cupei lnten:ontinentale, invingind, aJ scaul de Hl (1-0), ~ 
braziiană Palneiras. infonnează AFP. 

Manchester Un~ed (Anglia)- Pamens (Brazia) 1-0 (1-0) 
A marcat Keane '35 

. , Dan) din Călan, antrenor 
secund al lolului naţional de 
taekwon-Do. Au mai partici
pat Csiki Oszkar din Haţeg 
(2 Dan) şi Mihai Bumbu, 

Manchester. Bosnich - IIWWI, G.Neville, Stam, SINestre - Bed<ham, 
- Keane, Scholes (75 Sheringham), Butt - Solskjaar f45 Yorke), Giggs. 

twr.Nex Ferguson. ' 
Palmeiras: Marcos - Aloe, Junior Baiario, Roque Junior, Junior

GaJeano f54 Evair), Cesar Sampaio, Zinho - ~ax -· Paulo Nunes m 
Euller), Asprila f56 Oseas). Antr.Luls 

' Feipe Scolari 
, reprezentând oraşul 
Petroşani. Stagiul a avut un 
caracter de pregătire şi per
fecţionare a mai mul\i 
karateka (copii, juniori şi. 
seniori) oe unnează să con
cureze pe plan intern si 
internaţionaL La finele mani
festării ~-a desfăşurat exa

. menul de centură al 
sportivului Fabian Spătaru, 
·acesta primind centura nea-
gră, 1 Dan. • • 

fiDitlflrt ttfiRTfiO 

.-.., -

A arbitrat Hellmut Krug (Germalla). 
. Spectatori: 60.000. . 
FOI1Tiaţiile cîştigătoare ale Cupei lnteroonlinenb!le sunt urmliloarele: 

Real Madrid (1960, 1998), Penarol Monlevideo (1961, 1966, 1982), FC 
Santos (1962, 1963), ln-azionale Milano (1964, 1965), Racing Club 
Buenos Mas (1967), Estudiantes La Plata (1966), AC Mdan (1969, 1989, 
19SO), Feyenoord Rollefdam (1970), Nacional Montevideo (1971, 1960, 
1988), l'jax Amslefdam (1972, 1995), lndependiente Buenoo Aires (1973, 
1984), Atlellco Madrid (1974), Bayem Munchen (1976), Boca Junlorş 
(1977), Olimpia Asundon (1979), FlamenQo Rio de Janeio (1981), Gremio 
Pa1o Alegre (1983), JuventusTomo (1985, 1996), Rivflf Plate (1986), FC 
Pa1o (1987), Steaua Rosie !leigrad (1991), FC Sao Paolo (1992, 1993), 
Velez Sarsfield (1994), Borussia Dortmund (1997). Manchester Unibid 
(1999). Această compeliţie nu va mai fi cxgani2:alll, deoarece din S82DfiiJ 
vitcr va debuta Cupa Mondială a duburilor. ' ... . . 

,·.:..... 
.4 • '· • •. 

t:_ - • - .k. 
-~-
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GAll DE BOX lA 
DISCOTECA VIVA 
Vineri, 3 decembrie, de la ora 18,30, la discoteca VIVA va avea loc 

o gală de box dotată cu .Cupa Unirii". Reuniunea pugilistică, organizată 
de dubul Motorul .Silva Lazăr" Arad, se bucură de participarea boxerilor 
din mai multe oraşe din ţară, printre care TimişOara, Oradea, Zalău, 
Baia Mare. Pe ringul instalat la discoteca VIVA vcir evolua in faţa propri
ului public şi cei doi boxeri ai dubului arădean care s-au afinnat anul 
acesta prin rezultate deosebite. Este vorba de Florin Oelamarian, 
medalia! cu bronz la C.N. de seniori, .argint" la Centura de Aur, calificat 

. la C.E. de anul vi~or. precum şi Ionel Dărău, campion na~onal de tineret, 
vicecampion national de juniori, ambii pugilişti fiind pregătit! de antrenorii 
Dionisie Szeke~ şi Florin Bama. Se anunţă o gală atractivă, cu meciuri 
interesante, un spectacol pugilistic de calitate. 

C. fiLEX. 

+ Şase sportivi ealifiea,i la 
./. O de la S~dne~ 

Sala Păcii si a Prieteniei din 
capitala Greciei a găzduit timp 
de opt zile Campionatele 
Mondiale de Haltere pentru 
seniori, competiţie ce avea o 
dublă semnificaţie: 1mpă'1irea 
titlurilor mondiale pe categorii de 
greutate şi desemnarea număru
lui de sportM califica~ la J. O. de 
anul viitor, pentru fiecare ţară, 
după un clasament pe puncte. 

Nationala masculină a 
României, pregătită de Nicu Vlad 
si Petre Becheru ~a atins obiec
tivul propus, calificarea a cinci- . 
şase sportivi pentru .operaţi
unea· Sydney. Pănă la urmă 
s-au calificat sase halterofili la 
Olimpiadă, da'torită punctajului 
bUn acumulat de cei 7 reprezen
tanti ai tării in concurs. Asta, 
deoarece se stie, al8-lea sportiv 
de lot national, arădeanul Yuri 
Cojohariu nu a fost lăsat să 
.arunce·, datorită unor jocuri de 
culise nu tocmai ortodoxe. Cele 
mai multe puncte le-au obţinut 
Adrian Jigău, Răzvan Ilie, 
Marian Dodiţă şi Adrian Mateaş, 
care au dus România pe locul 
12 in lume, pe ultima treaptă -a 
ierarhiei ce dă dreptul de partici
pare la şase sportivi la J. O. din 
2000. Dar iată clasamentul de 
puncte şr numărul de halterofili 
calificati la Olimpiadă din fiecare 
tară, c:U mentiunea cii doar 25 
de natiuni au 'obtinut bilete pen
tru Sydney, din tOtalul .de 75 par- · 
ticipante ... 

1. Grecia; 2. Bulgaria; -3. 
China; 4. Turcia; 5. Polonia; 6. 
Ucraina - 8 sportivl calificaţi; 7. 
Rusia; 8. Quatar; 9. Koreea; 1 O. 
Armenia; .11. lran; t2. România 
• 6 sportivi; 13. Germania; 14. 
Ungaria; 15. Belarus; 16 . 
Japonia; 17. Cuba - 5 sportivl; 
18. Kazahstan; 19. 
Azerdbaidjan; 20. Moldova; 21. 
Georgia; 22. Italia; 23. Taipei - 3 
5portivi; 24. SUA;•25. Australia-
2 sportM. 

Un aft tap intocmft a fost cel 
al medaliilor, unde ţara noastră 
s-a· clasat mai ~us, pe locul 9, 
inaintea Poloniei, Koreei, 
Armeniei, Germaniei şi Ungariei. 
Să ne aducem aminte cu 
plăcere de .argintul" (la total) şi 
.bronzul" (la smuls) obţinut de 
arădeanul Adrian Jigău (cat 56 
kg), dar, mai ales de .aurul" lui 
Răzvan Ilie (cat 77 kg) la şmuls. 

. ·.-· 
~ •... . ,_ 

Clasament medalll 
1. Grecia: 4' aur - 10 argint-

5 bronz; 2. Quatar: 3-1-2; 3. 
Rusia: 3-1-t; ..... ; 9. România: 
1-1-1. 

Acest dasament este .oglin
da" .mondialelor" de haltere de 
la Atena deoarece, in ierarhia cu 
puncte contează enorm dacii ai 
8 sportivi intre locurile 8-15 pe 
categorie, mai mult decit patru 
medaliati si trei cu ratări. Topul 
pe baza, pUnctelor nu este unul 
elocvent, dar fiind criteriu de cal~ 
ficare pentru J.O. din 2000, se 
presupune că are o .mai mare 
valoare. 

Cu o seară inainte de final, 
delegatia micutului stat Nauru a 
oferit un dineu oficial invita~lor 
prezenţi la Atena, deoarece, 
intre 15-22 septembrie 2001, aici 
se vor desfăşura .mondialele" de 
haltere. Nauru este o Insulă in 
OceanulPacific, cu o lungime de 
35 km şi o populaţie de 5000 
locuftori. Intre 1987 şi 1994, ha~ 
terele se confundau in Nauru cu 
un singur nume Marcus 
Stephen, iar din 1995 acest 
sport a devenit naţional, fiind 
practicat de toată lumea. Aşa 
precum in Rji, o altă insuliţă din 
Pacific. rugbyul se .mănâncă pe 
pâine". Prima edi~e a C.M. din 
noul mileniu va avea cele mai 
mari premii in bani, un adevăra,t 
record: 8.000 dolari (locul 1); 
4.000 dolari (locul 11) 2000 dolari 
(locul III) ~i 1.000 dolari (locul 
IV). 

Banchetul de final a inceput 
greoi, fiind prea mult aşteptate 
nişte personalită~ ale sportului· 
elen. Continuarea a fost una de 
vis, cu dansuri Sud-americane şi 
nu numai, dar precum la noi, in 
Balcani, organizatorii s-au dat in 
petec la sfârşit, stingând luminile 
la 12 noaptea. trimiţănd lumea la 
culcare, desi distractia era in toi. 

Multe· 'ar mai'ti de spus 
despre aventura greacă prilejuită 
de ..mondialele" de haltere, dar le 
păstrăm pentru un număr viitor 
al ziarului nostru. Nţ~ putem 
incheia fără a mai mulţumi spon
sorilor, care ne:-au sprijnit in 
această deplasare~ 11T.D.G" 
SRL (patron Pop Arghlr); 
Energovest -Ar (director Viorel 
Omuţ); SC "Comarls" SRL 
(patron Ioan Cocil;) fi Adrian 
Mateaf. 

DflrtiEL SCitiDOrt 
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Pe perioada · 
SOrbatorilor de ia ma 

AICI. l 

Poate fi Firma 
Dumneavoastra 

Pe perioada · 1· 
Sarootorilor de iarna 1 

AICl 
Poate , fi Firma 
Dumneavoastra 

~ponsor OficiQ!j. Sponsor Oficial! 
Pe perioâCia ___ l 

sarbatorilor de ia ma 

AICI_ 
, ' ". Poate fi Firma .. 

Dumneavoastra ,-.. " 

Sponsor Oficiali 
..... ___ , __ _j 

Pe perioada 
SOrbatorilor de ia ma 

AICI 
"""Poate . fi Firma 
" Dumneavoastra 

Sponsor Oficial 

.----",---- ,_, __ ____, 
Pe perioada , 

Sarootorilor de iarna 1 

\ AICI 1 

SERBÂRlLE lERDll. 
Poate fi Firma i 

. ' 
" Dumneavoastra i 

Sponsor Oficiali 
• 

Finna SIESTA S.R.L. are placerea să vă ofere, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, " Pe perioada , 1 

precum si ·a Revelionului 2000, un contract de publicitate; având ca intentie participarea SC:Jrootorilor de iarna i. 
dumneavoastră la sustinerea spectacolelor ce le vom organiza în perioada 24-31 decembrie, C • 
în incinta strandului Neptun din Arad. , AI 1 ' · ! 

Ca urmare a succesului înregistrat de firma noastra în organizarea festivalului Poate fi Firma j 
"Eclipsa 99" desfiisurate la strandul Neptun, precum si a dificultătilor Jntâmpinace din Dumneavoastra 1 
cauza traficu~u~ der~jarii ordinii publice, etc., ~ alţs ca loc ~e '!:sfiisurare ~ man_ifesta:uor Sponsor Oficia 1: 
platoul de la zntrarea m Strandul NEPTUN, avrnd astfel posibtlttatea creen unet ambiante i 

.----~-~"----~--. specifice sărbătorilor de iarna. Pe lânga amenajarea locului prin amplasarea unui brad ;-· --,------'------, 
Pe periodda imens, iluminatul specific(pentru care aducem multumiri Primariei si S.C. Gospodiinre Pe perioada 1 , 

SO.rOOtorilor de ia ma Comunală S.A.) amplasarea de carusele, bunji jumping, mini carturi, patinoar, aducerea SOrootorilor de iarna, ! 
. · Al C 1 .· ,_· ualcnor p

1 
~~, etc,lcfac

1 
~it~ltfinnedlor rnd· tereslarg~e co.mercializarea de ~duse cu~inare, bauturi AI C 1 · ~ k " 

Poate . fi Firma oo tcestnea oo zcesza epro use e mterespentrunumeromspectaton. p t f' F , 
. Având în vedere importanta evenimentului si dorind ca de aceste sărbători sa se •. 00 e 1 lrma" 1 

Dumneavoastra bucure cât mai multi araden~ intentionam aducerea în recital a cât mai multor artisti din Dumneavoastra ! " 
jSponsor Oficial toate genurile muzicale. Sperăm astfel sa reusim aducerea în recital a unnatorilor artisti: Sponsor Oficiali " . 

MIRCEA RUSU BAND, PASĂREA COLIBRI, DUCU BERTZ/, TUDOR L....!..--Ţ--------' ' 

·:< 

' . .. 

..---=-Pe-pe--,-rioa.,.., -d-:-a--, GHEORGHE, NARCISA SUCIU, CARGO, DUMITRU FĂRCAS, VETA .----+--=:-Pe-. --pe---,-rioa-d-:-a--'!.' 
.... , .... ~- BIRIS, VAMA VECHE, VITA DE VIE, IRIS, NICU ALIFANTIS, : SOrbatorilor de iama SărOOtorilor de iarna j 

AICI 1 ĂLEXANDRUANDRIES,IOANGHIURYPASCU,HOLOGRAF,3TREISUD AICI i 
~ .. ··. -· -·· EST, VALAHIA, .L.A., NO COMENT, ANDRE, STANA ISBASA, PUIU / · 1 

Poate. fi Firma CODREANU, PARAZITI!, LA. FAMILIA, B.U.G. MAFIA, CATALINA, . Poate fi Firma j 
Dumneavoastra MARIJUANA, DJ din tara si strainatate, etc. . 'Dumneavoastra 1 

Sponsor Of'c' .,1 ·. Credemcaacestespectacolesuntunmomentprielnicpentruorice{irmâdeasea{inna s onsor Ofl'cl'al; 
. 1 1 a j pepiată, putând totodata prin aportul său să aduca un cadou de suflet tuturor ariidenilor si în . p .. 1 

.----'----.-------. mod specimal angajatilor si colaboratorilor, constienti fiind că, fără aportul dumneavoastră, .------------, 
Pe peribado 1 nu ar fi fost posibil aducerea, în recita~ a numelor prezente pe scenă. . Pe perioada 

SOrbatorilor de ia ma Invitatia noastră de a participa financiar la aceste spectacole este adresată tuturor SOrOOtorilor de iarna ~~-Al C 1 . finnelor,functie de aportul acestora noi asigurând: . AI C 1 . . 
Poate fi Firma. · . . - anuntarea numelui societatii si a activitatii acesteia în cadrul spectacolelor Poate fi Firma j 

- anuntarea numelui societatii în mass media loca/ii ' 
Dumneavoastra · - prezenta firei pe afisul evenimentelor (Al full color), tiraj 2000 buc ·· Dumneavoastra 1 

1Sponsor Oficiali . -distribuirematerialpublicitarpropriu Sponsor Oficiali 
. . . · - prezentarea firmei pe site-uZ Internet al manifestarii - . . 
r----Pe-pe_r_ioa_d_a-----. · .., difuzare spoturi audio pe instalatia de sonorizare 

SOrbatorilor de ia ma - confectionare si expunere de bannere în zona de desjasurare 

Ale 1 
-acordarea dreptului de instalare în zonii de puncte de vânzare mobile, inclusiv corturi 
- actiuni de sampling , .., 

Poate fi Firma / · - prezentarea finnei în ziarul ADEVĂRUL, timp de 10 zile 
Dumneavoastra . . - pezentarea firmei în felicitarea specială (pliant AS full color), tiraj 15.000 buc 

Sponsor Oficial' _- 'difuzare spotu~ ~blic~tare î~ perioada des~ră~i ~tiunii la radio Pro Fm Arad' 
L......!.----,--------"· 1 

- difuzare spotun video tn penoada_ desfiisuram actlunn la Pro TV Arad. 

Pe perioada , 
SOrOOtorilor de iarna ! 

AICI 1 
/ Poate fi Firma f 

Dumneavoastra j 
Sponsor Oficiali-. 

1 . 

,, 

,---=----.,-----.--.
1 

- Jm_ezentarea. de anunturi si felicitări speciale de ciitTe artistii invitati si remunerati · · 
Pe perioadd ; exclunv de firma dumneavoastră , . · Pe perioada j 

SOrbatorilor de iarna 1 ., alte _oferte speciale _ . · · Sarbătorilor de iarna l 
AICI 1 . · AICI l 

·\ Poate fi Firma .. j , ·,; . _ . · .. _ . · . . . . . · _ . P<x;lte fi Firma· · r 
· DumQeavocistra ~ ·. In masura pos1b1litat1lor SI a 1nteresulu1 dumneavoastra, . . Dumneavoastra i 

jSponsor Oficiali asteptam ane contacta la tel .. : 21so27 sa~ 092-709487" jSponsor Oficial[ 
. ~-- .. .. -, 

' 
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~'Ociot.tc Ccmerci~ă AUTORIZATA de Ministerul de Finanţe 
· pentru VÂNZARE ŞI SERVICE 

APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE 

COMERCIALIZEAzĂ: (co'lfomt OUG18/l!JIJ9) 

cu ;i fii interfaţă pontru log..-ea la calculator 
1' cititor de cod de b1<e 

;>E.ASIGURĂ SERVICE 1' CONSUMABJLE 

IMPORTANT !1! 

Pirma ao:ardiireduceri importmte depnjuri 
. în cazulretumirii cuelor doman:at 

TRAVELAGENCY • 
SUNA TI-NE PE NOI PRIMA DATĂ/ . f' 

\~~~~ ' 
VĂ OFERIM BILETE DE AVION DUS-iNTORS .. ~o.~"!'•'? 
CU PLECARE DIN TIMIŞOARA . ·--~"""'~' 
BUDAPESTA SAU BUCURESTI' PE ZBORURILE ·. ......_ __ .· 
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, . 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ . 

ZBURAŢI PRIN 

-'!• 

e NEW YORK 368 USD . ' · e OTTAWA • 384 USD 
e WASHINGTON· 368 USD e VANCOUIIER. 510 USD 
e ATLANTA • 408 USD . ••• e CALGARY • 510 USD 
e DALLAS • 408 USD e EDMONTON 510 USD 
e DETROIT· 408 USD e WINNIPEG- 505 USD 
e MIAMI • 408 USD e SYDNEY. 789 USD 
e CHICAGO • 408 USD ./; •. e AMSTERDAM • 184 USD · • 
e HOUSTON • 408 USD e ROMA • 221 USD 
e BOSTON • 383 USD . , . e PARIS· 210 USD ~ , 
e PITTSBURGH· 466 USD e LONDRA. 198 USD' ' . 
e PHOENIX- 515 USD e MALAGA • 290 USD ''··· 
e TORONTO ·•364 USD . \ . , .. · e TEL AVIV. 247 USD 
e MONTREAL • 364 USD e LARNACA • 208 USD 

CLIENŢILOR FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERSII! 

.. IF1&W~!LO@Ifl!J ?l®®®U 
VIENA- 30 DECEMBRIE - 03 IANUARIE- 650 OM 

ZILNIC TRANSPORT 
TIMIŞOARA· AEROPORT BUDAPESTA 

·· . la c~le mai rnici preţuri 

.. ! 

. ) 

începând cu anul 1999 - lna:u:l~a:st:a~~=~ 
Până la data de 3 ianuarie 2000, ora 15,00 se fac inscrieri la următoarele facultăti: 
• COLEGIUL UNIVERSITAR PEDAGOGIC IN_YĂŢĂTORI ;EDUCATOARE • 3 ANI 
• FACULTATEA DE ISTORIE- LB. ENGLEZA- S ANI ·. 
• FACULTATEA DE CONTABILITATE-FINANŢE-INFORMATICĂ • 5 ANI 

· Forma de invătământ: I.D.D. (vinerea, sâmbăta, duminica). 
Inscrierile se fac la dl. prof. Teodor Pătrăuţă- Şcoala gen. lneu- 057-511870 (~coală); 

057-511727 (acasă); mobil 092316387. . 
fnscrierea candidaţilor se face pe baza următoarelor acte:. · • 
1. Buletin de identitate; • 
2. Certificat de naştere (copie xerox şi legalizată); 
3. Diplomă de Bacalaureat (original); 

... _,... ... 
4. Adeverinţă medicală privind starea sănătăţii; 
5. Chitanţe privind plata taxei pentru concursul de admitere Tn schimbul cAreia se primeste 

legitimaţia de concurs; . · .. . . . ' 
6. Trei fotografii 3/4; · · · 
7, Un dosar plic. '• . 

Taxa de admitere - 300.000 /el. 
Taxa anuală peotru cursuri : aproximativ 400 dolari (in trei rate). 

RECTOR: 

c;_Qu~AK:> 
0 IRJK lUCBaAR 

• SONY Model: CFD·V27L 

'' •-.'" --llclny • EQ cu 3 benzi cu 10 poAJrl pil bll:•t 
• 2 X 100 W (RMS 10%) 
•lrngiwbwe Uaoa ' 'Z pe CD 
• FM 1 MW cu 30 pooturl ".-
• DJ Mtx. CO 1lal, VACS, Dalby B 

. i 

. r. ~-~ .. ·. SONY MOdel: MHC-RXD7 
• 

Magazin Quasar, Arad, P-ţa A.lancu. ~r. 10 
tel.: 057-211.822. 

Aceat "-'n comercializeazA produse ortglnale Sanyfnoollle de 
certiftcatul de ofidal pentru RomAnia, emis şi onorat de Sony. 

univ. dr. AUREL 

DISTRIBUI'I'OB 
IL PBODUSELOB 

PEmU ACOPEBIŞ 
COVEBIIACJI 

DESCRIERE: sistem pentru 
acoperl,url ~In tablă de oţel 
aluzlncată R 0,5 mm profl
lată '' modulată, cu strat 
periat .sau granuhlt, din 
ardezie coloratA. 
GARANŢIE: In condiţii 
corecte, 30 de ani. 
DURABilrţATE: circa 100 de 
ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
-1185 mm X 450 mm. Elem~nt 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoperire 2,26 elemente 1 
mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.: cea. 
6kg/mp 

Arad, Calea L Vlalca 
ar. 2117 (lâllgă Peca 

Vlalcu) Tei.Jfax: 
087/288740 

li//.. $~TU CU MOI-ÎN TARA SFÂNTĂ! 
~ţ~ CR~OIL'NUL ŞI REVRLIONtrt lN ISRAEL 
Ex~LE QRGANIZA'IE, . • . . . 
• CIĂClJN ,; REVWON 2000 12 •·- 1 t ao usot _.a 
•PAŞJHE....U 200010 ri~ • 1060USO/_.. 
•10 .;lo - 1 000 USD/ponoonă 
•7 zilo -780 USO/p<noona 
fn p<et sunt c.upnme oboalut bata ..W:iiloo: . '' 
•ObJi......,vimldooaju<lh ...... ; · .. 
PVIZitatea cbiedioelo. ref:9ootefi~ 
• kicns ti o~ modlmr, 
•Holelwi lo >klndarde oo:ide!oole; . 

_,._ 

•Sa~nKJ CRĂCil.N.W la. B&!1Ht.f!M(Iiaaia""'", 
!oLMzolâ In d;roct); 

e·RE'1'EtiOJ'r.l.Jl. ru ~ mmllri şi~ 

m"' foc lo l'lllRINAJ 2!XXHol 01/311.11.28 
5<V lo _.;ilo-d;n-"""" 
A~f'tl~Ct.j$.A.-M: M&AM o::tat-~ 
J.t:W/281403 _ ~~~/2:5DtJO t.l:056/20121Xt . 
JDW.u.smav~ StM · PmtoW:-Orodto 
Te~057/211711 · Tel0157/25104 IKGSP/1~ 

cu 25-30°/o in ·perioada 1-1 X11.1999. ~~
La fabricile de cărămizi Ceala Arad ;;i FAntân81e . ...,- ' 

, RELAŢII LA TELEFOANELE: 280270; 256864. 

Taloanele se depun la magazinul MONDO, din Arad, 
· Bd. Revolutiei nr. 70, până la 22 decembrie 1999. 

· Nu se primesc taloane prin poştăl 
Data extragerii premiului in 23 decembrie 1999, ora 10,00. 

. . . . (974315) 
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.. GHICUa. TOHI 
Utilaje ugrieole eu durot.ilit:at:e Jli ealit:ot:e 

Aparate de erbicidat VN 

Semănătoare de 

păioase lsaria 

Pluguri normale FARMER 
'2-8 trupiţa 

s.c. ARSOR s.R.t. 
TEL: 270511, 094548149. 

• Sistem lnfonnatic financiar-contabil, in confonnl
tate cu cerinţele anului 2000 

. • Salarii (iclusiv fişa fiscală a salariatului, conform 
Ord. Guvernului 73/99) 

• Mijloace fixe, Clien~: Fllmizori, Casa-Banca (şi Tn 
valută), tvA •. Gestiunea şi contabilitatea stocuri.lor,. 
Contablitate generală. 
• Calculatoare 
• Reţel!l de calculatoare. 

Profesionişti cu experienţă vă asigură, 
la cerere, asistenţă tehnică post-garanţie. 

OFERTĂ LIMITATĂ! 
1 -

(974384) 

. 
.-,/;•-

,..._.,,_ 

630 1112 m ' 

TOMBOLA ANULUI 
2000 

.. PREMII DE .. 
150.000.000 LEI! 

Scrle'l pe o foaie numere. pren~_mek; .adresa, 
te19fon-uJ •i răşpund9 la următoare., intrvbilr8: 
"Care osta sloganul beril Haţegana?" 
Trin\Ue foaia împreuni eu 3 ~~ de be!rc 
HaJegana la CP 7, OP Hateg 'i poţi fi unul din 
cAvtlgitori! numeroaulor premii tn bani 
oferite de ..,.~bob Anului 2000• • Haţegana: 
- 25 de premii a 1.000.000 lei ol<orito in wma 

trag-erii la ~ortl din 1Ju011 de luni, 6.12.1999 
-25 de promli a 1.000.000 lei oferite in uma 

tragerii la sOtţi con Ziua de luni, 20.12..1999 
-12 premii a 4.000.01/0 lolti 
Marele Premiu de 50.000.000 tel 
oferite In urma trageri la~ dln ziua de 
m01rţi. ze.12.1999. 

Ptlcurtle rAm ... vor Imra of 
••00111· 

anu"!BBIIn pnoA 

,',. privind convocarea Consiliului judeţean Arad 

·Preşedintele Consiliului judeţean Arad, 
In temeiul prevederilor art. 65 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, a 

administraţiei publice locale, republicată 

DISPUNE: 
ARTICOL UNIC - Consiliul judeţealf Arad se convoacă in şedinţă in 

data de 10 DECEMBRIE 1999, ora 12,00, cu următoarea 

., · ORDINE DE ZI: · 
• 

1. Proiect de hotlirâre privind aprobarea lnventarulul bunurilor din patrimoniul public 
;.1 Consiliului judeţean Arad., ~ 

... ~' . . . ~- ~ 

2. Proiect de hotlirâre priVInd rectlficarea bugetului pe anul 1999 la Regl~ autonomă 
apă-canal. 

3. Proiect de hotlirăre p,riv!nd utilizarea sumelor din fondul de tezaur al Consiliului 
judeţean Arad. · 

~ ~ 

4. Proiect de hotărâre prlvlnd scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, aparţlnllfid 
domeniului public judeţean, cu durata normală de utilizare'explrată fi care se găsesc 
concesionate la S.C. Corn~ ''"ia de transport public S.A. Arad. ,.,. - ... 

5. Proiect de hotărâre pr'v'nd transferul unor obiecte de Inventar din gestiunea 
Centrului judeţean al creaţ,.j pop_ulare. · 

6. Prezentarea Raportului i)rivlnd controlul efectuat fn perioada 23-24.09.1999, tn 
judeţul Arad, de către C~rpul de Control al Departamentului pentru Protecţia 
Copilului. 

7. Prezentarea Raportului ::kl activitate a.Comlslel pentrU protecţia copilului Arad, pe 
trlm.l-111.1999 •. 

8. Diverse. · 
; 

-:· . rt?t 

,,·;'· 

PREŞEDINTE, 

Dan lvan 
(97ol386) 

5socinllltAÎ 
~:COMERCIAI.I4 
VvlnvtNico~i 
diAIIATCA.SA~ 
~h o,o-•• -.-;-c.;,·~-~,--·~'1-~~ -• "-"'-~-~'";;<-"-'--·C--._.,11> 

COMUNAPĂULIŞJUD~LARAD 

ANUNJ 
Conducerea Socl.etăţl 

VITMNICOLA BARAŢCA S 
corn. Păullf, judeţul Arad 
anunţă pe aceastli cale 1 
loril, acţlonarll '' agenţii 
nomlci dorl1ori In a ach,i:z· m· ·oo.ll 
produsele noastre cii dis 
trlbulrea acestora se fac 
pănă la claia de 23 decombrie 
1999, ora 16,00. 
Distribuirea produselor o K1ffl 

rellJa Tncepând cu data da_ 10 
-ianuarie 2000. 

Rugăm locatarii şi a~ari 
societăţii să se organizeze 
.Iru ridicarea produselor T 
această perioadă, pentn) a 
aglomeratia din preajma 
torilor. . • . • 

41!08600 

rw&f· ,. -

"~\ 

,_·. 

• ··~- r 
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MINISTERUL AGRICULTURH SI ALIMENTATIEI 
" 1 ... , .. 

AGENTIA NATIONALA SANITARA VETERINARA 
' ' 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ARAD 

Calea Bodrogu/ui 

nr.22 

Cod 2900 Arad 

te/. 280760, 281925 

fax: 280761 

IMOBil DE 
VÂNZARE 

ANUNT 
' privind intenţia de a recurge la negocieri directe pentru conceslonare 

a unor activităţi sanitare veterinare de interes public naţional, 
a unor bunuri proprietate publică a statului 

. , 

Ministerul Agriculturii fi Alimenta~ei," B-dul Carol 1 nr. 21, sector 3, Bucureftl, anunţă 
intenţia de a recurge la negociere directă pentru concesionarea unor activităţi sanitare ve
terinara publice de interas naţional fi a unor bunuri proprietăţi publice a statului din cadrul 
circumscri~llor sanitara veferinare de asistenţă neadjudecate in cele două·licita~i publice. 

Negocierea directă va avea loc la data de 17.XIt1999, ora 10,00, 1a sediul 
' Direcţiei Sanitare Veterinare Arad. · 

Rămân valabile Caietul de sarcini fi instru-cţiunile privind conceslonaraa transmise 
pentru licita~ile anterioara. -~ 

CS.V.-ul in cauză fiind BATA. 

' In situaţia in care sunt 'li noi ofertanţi inscri'fi, ace,tla i'li pot procura documentaţia de 
la sediul Direcţiei Sanitare yeterinare Arad. 

1 
. . , . 

Pentru relaţii suplimentare la Ministerul Agriculturii !ji Alimentaţie/. 
Agenţia Naţională Sanitară Veterinară sau la sediul 

Direcţiei Sanitare Veterinare Arad, te!. 280760 sau 281925, int. 36. 
(974381i) 

S.C .. · . . · · .. · DAEWOO . 
"FRANCKMAR"~r~ ·AUTOMO,ILE 

·,_ . ARAD,. , · ROMANIA 

Întotdeauna 
mai IEFTIN 

decât cel mai IEFTIN 
!"rezentare gratuită la 
comenzi. Comisioane. 

Toate acestea la un 
tarif de 21 oo lei 1 km. 

lngajăm: · 
·.-_ 

'OFER 
PROFESIONIS' 

TELEFOANE: 
284444 !fi 2855~~6) 

.. ,,.,. 

>-- :· j ·' 

DEAlER AUTORIZAT . ' 

. -~ ·~ .':....:~.·~,?;: .. -
. . '. ~ ,• ~;., 

·Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 

Vă oferă autoturisme din gama ,. · 
,/DAEWOO ··. 

_,in cele mai atractive conditii: 
' 

NUBIRA, lEGANZA, MATIZ. MUSOO, KORANDO, 
. CIElO, TICO, DAMAS, lUBLIN, A VIA 

· • Se pot cumpăra în rate !fi leasing cu avans de 20% .. 

• Se asigură service în perioada de garanţie !fi post garanţie. 
-

• Dispunem de service modern cu dotare de specialitate !fi personal cu 

înaltă calificare. 
-.,~'" . 

ID~Et1BJ>OZ~~~1f!{UJJI6 
CONSTRUf~TION 

' Joi, 2 decembrie 1999 

S.C. ANTIPYR -2000 SRl 
Arad, str. Gh. Doja 11r. 136, 

tel. 057/280908, fax 057/230571 
societate atestată de I.G.P.M. Bucureşti pentru verificări 

fli incărcări stingătoare, respectiv, executie ~i intretinere 
instalatii de stingere a incendiilor, vă oferă servicii pe liflia 
prevenirii si stingerii incendiilor astfel: · 
1. Efectuează expertize tehnice, cercedrl ile cauze 'llncendiu 
etc: 
2. Întocmeşte documentaţii peotru autorizare p.s.l. '' scenarii 
de siguranţă la foc; Acordă C!>nsultanţă 'i asistenţă tehnică pe 
linia p.s.i.; 
3. Execută Instalaţii sanitare noi '' de stlngera a lncen'dlllor 
{hldranţl, case pompe, 'pinklere, drencere etc); 
4. lntreţine stingătoare de Incendiu şi instalaţii de stingere; 
5. Aprovizionează sollcltanţii cu materiale !fi mijloace de stln-
gere a incendiilor (stingătoare, furtun p.S.I., accesorii din Al, 
scări, echipament etc); 

Pentru clienţii cu contract transportul este gratuiti 

NOU!!! 
Tn calitate de distribuitor autorizat vinde stlngătoare din -alu-

miniu cu pulbere-A, B, C presurizate cu valabilitate 5 ani; Preţuri 
minime, Calitate si design deosebit!! 

Pen~ru Comenzi, contracttf, Informaţii etc, 
•· vii a'lteptiim la adresa de mal susi!! . (c.b.) 

SC Real SA organizează licitaţie 
pentru inchirieraa următoaralor SPAŢII COMERCIALE 
1. str. Voinicilor bloc 510 · 
2. str. Pajiştei nr,_1 , 
Licitatia este liberă, cu strigare· si se tine la sediul sOcietătii 

din Arad, str. Ghib<1 Sirta nr. 2', bl, 'M1-M2, in data d~ 
16.12.1999, la ora 10,00. 

Taxa de participare este de 50.000 lei pentru fiecare ~l"'~~l\ 
Garantia de participare: 1.000.000 lei. 
Inscrierile se pot face pănă in 16.12.1999 ora 9,30. · 

· Informatii suplimentare ia telefon 281060 fi 281036 . . 

DIRECTIA SILVICA ARAD ' . 
ORGANIZEAZĂ UCITATIE PENTRU VÂNlAREA 

POMILOR D_E CRĂCIUN din specia molid in zilele de.: 
. 10.12, 13.12, 16.1?.1!/99, la ora 10,00, 

. ·>; ·fa.sediul DS Arad, _str. Episcopiei nr. 48, . 

TAXA DE PARTICIPARE la licitatie este de 150.000 lei, garantia " 
de licita~· este de 30% din valo~rea lotului adjudec;at şl se va 

__ restitui numai la ultima livrare. 
După dâta de 15.12.1999, garan~a de licitaţ\e plătită anterior- nu 
se va mai restitui in cazul neridicării intregii cantită~ adjudecate. 

Alte informaţii suplimentare se regăsesc in caietul de 
sarcini fi la telefonul 280261 "compartiment prtJductie. 

(4808~01) 

Arad, str. Păd~: ... ii nr. 49, tel.:254457 . 

VINDE DIN 1 TOC LA PRETURI 
. DE L 'EPOZI ... ! / · 

OUŞI METALICE (UŞI BL "'DATE) OTabiA zlncatA ooţ..1 beton 
!;;IP.C. O'Piacaj !;;IPFL !;;IF .L OBINALE (u'fl, ••restre - peste 20 

. · modele) OPodele ffl • ·mbrturl din brad OParchet- •au · 
'OCAHLE TERACOTĂ (me >nlce 'fi manuale) OCArArnldil 'f&motil 

OŢJGLĂ- TArnAvenl O~ IAel azboclrnent O Bitum OCarton 
-••ttat OCarbid OEie~C>Zi 

1' ', 

VIZI'fÂND DEPOZiftL NOS'I'RU VĂ CONSYRUI O CASĂ LA UN 
1 '•':• 

··,.~ 
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Doriti să faceti un cadou 
surpriză_si IJU stiti ce? 

Noi 
vi putam ajuta 

ofer 1 n d u-v'i 8 ROS A 
MILENIULUI precum ai noua 

1 colectie de bijuterii placate in 
Mag. Zirldava-parter • 

··.~····· 
Cumpără fn valoare de 

lpeste40tl.O!IO lei '1 prime!ill 
cadou o penche de cen:ei din argint 
Ciutăm coordonator tJ repnt-

2illnlllnl' vAnziin, . cA1ft!guo1 tn 
funcţie ·de performanţe-. 

•' _= 

PVBUCITATB 

;. . -~> 

--~.-~ .•. ·.········-·._·:, , .. ,_.,_,.'" --~-' 

.. " ·.r JJl;'JJJ 

: •• _;m,-~,pt;: SUCURSAlA /;,.\\)i;.'tl'JI,q}j/f; 

~l~;;.~TROCENTRAlE ARAD' 
dlt~ .... ; ... ,;., .................. "'. - ·-"··· - ..... ' ·"' 

Organizează LICITAŢIE în data de 21.12.1999 pentru 
Inchiriere suprafeţe în vederea amplasăril de PANOURI şi 
CASETE PUBLICITARE pe estecade de traversare conducte 
magistrale de tetmoficare de pe str. "6 VĂNĂTOR! (zon 
Jl.!JTOGARĂ) şi CALEA VICTORIEI (zona ARIS). 

Caietul de sarcini şi infonna~i suplimentare la sediul sucursalei 
dil Arad, str.6 VanăiDri FN ·telefon 222223 - intsfior 259. 

(4808604) 

:-.. ···-

Vând apartament 2 camere, 
et. 1, Podgoria, bL G. Telefon 
233586, 094 592 267. (36819) 

Vând apartament la casă 2 
lca,me,re. bucătărie, baie, cu 
intrare din stradă, ideal pentru 
privatizare. 20.000 OM, negocia
biL Telefon 092.964.945. 
(36868) 

Vând foarte ieftin apartament 
2 camere, centraL Telefon 
253326. (36870) . 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca 300, 17.000 OM.· 
Telefon 253326. (36870) · 

Vând apartament 2 camere, 
B-dul Revolutiei, 25.000 OM. 
Telefon 251722. (36869) · 

Vând apartament 2 camere, 
. parter, Alfa, pret 14.500 OM, 

Vând convenabil garsonierA Vând (închiriez) apartament 2 negociabil. Telefon 270105. 
el. ·1, et.lll, Grădişte. Telefon . camere, confort 1 + garaj, zona (36899) · 
222050,287051. (36800) UTA Telefon 249246. (36393) Vând apartament 2 camere, 

Vând.,apartament 1 cameră, Vând urgent apartament 2 ·zona 300, pret negociabil. 
el. Il, str. Crasna bl. F. Telefon camere, imbunătătit, Piaţa Telefon 219190. (:i6978l 
514778_ (3683S) Spitalului. Telefon' 233146; Vând apartament in centru, 2 

Vând garsonieră, confort 1,· 094·513·335· <38401 ) camere, decomandate, mobilat- · 
300 bt 361 A 51 Vând apartament 2 camens, . • nemobila~ cu pivnită, , baie, gara1·, zona · • · . • se. · ap. ; · Podgoria, etaj 4, acoperis garan- telefon t ;· fa' tat · ia!, 

et. IV, preţ 6.000 OM, urgent. tat; proaspăt aranjat 18.800 OM. , sa e ~. lan SI gnss 
Telefon 282460. (36867) Telefon 250966; 092_344_621 _ 1 toată tâmplăria 'făcută la 

1!!"!"1"'~"'1!'"''!'!''!!'~-,r Vând gasronieră Micălaca,' (36342) <Comandă. Telefon· 235538, 
711, et. 4/4, lmbunătăţită, şi Ocazie! Vând apartament 2 278908· (369S3) · 

.. 

.. ,, 

(36284) 
Vân~ apartament uria cameră, 

bucătărie, baie, Confectii-central, 
6.900 OM. T11lefon 237048. 
(36554) ' 

Telefon 
(36085) . 

Vând garsonieră mobilată, 
Micălaca, 7.300 OM negociabil. 
Telefon 557315. (36758) 

Vând urgent apartament o 
cameră, parter, confort 1, 
lmbunătăţiri, telefon, satelit. 
Telefon 289559 sau Secusigiu, 
telefon 104; (36665) 

: ~ . 

-~~---·""'·-;. 

mobilată. Telefon 092.810065. camere, Vlaicu, confort Il, 8.500 
(36907) . OM. Telefon 270634. (36811) 

Vând sau închiriez garsonieră, · Vând apartament 2 camens, · 
confort 1, Confecţii. Telefon Alfa, imbunătătit; 11.500 OM. 
468645. (3042170) . . • Telefon 270834.'(36811) . 

Vând garsonieră confort III, Vând apartament 2 camere, 
4.700 OM, Vlaic.u, total Confecţii, bl. 12, se. A, ap.-16. 
imbunătătită. Telefon 289820, Telefon 092·295·340· (362Q~) . 
după ora 17_ (368S6) ··- Vând apartament 2 camens, 

central, amenajat stil occidental, 
Vând garsonieră, Micălaca. elaj 1. Telefon 520845, după ora 

Telefon 219190, 094.935.406. 18. (36739) · • 
(36978) Vând apartament 2 camens;' 

Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, decomandat, et. 
1/4, suprafaţă mare, 28.000 OM: 
Telefon.235784; 092.308.400. 
(36855) 

Vând apartament 2 camere, 
parter. lângă Tnbunal; preferabil 
birouri; finne. Telefoh 253861. 
(36348) 

•. 
:,, .-- .·_ 
~-. ~.:;.·-c. ·~ 

îmbunătăţit, zona Mioriţa; nego
ciabil. Telefon 269213. (36772) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, bloc 512, ap. 19. 
Telefon 272201; 092.288.577. 
(36784) . 

Vând urgent apartament semi: 
decomandat, 2 camere, etaj Il, 
bloc 708. Telefon 262658. 
1367821 . 

Vând apartament 2 camens, 
Vlaicu, mici lmbunătă~ri. '11.000 
OM. Telefi:Jn 270856. (36811) 

· . .; 

Vând (schimb apartament 3 
camens) garsonieră pe Poetului. 
Telefon 272633; 234684. 

Vând apartament 3 camere, 
confort!, 2/4 Vlai~u. Telefon 
253050. (36754) 

· Vând apartament 3 cl!mere 
decomandate, etaj Il, zona 300, 
garaj. Telefon 259188; 094. 
921.369. (36659) . 

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

Vând apartament, In casA, 3 
camere, bucătărie, hol, şpais,
aneXe, posib~ită~ gaz; str. Gelu, 

. ~: 

·. :·: .. -.. 
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nr. :Telefon 216587. (36811) 
Vând apartament 3 camens" 

Banu Mărăcine, lmbunătătirf. 
· Telefon 233420; 094.583.389. 

(36332) : 
Ocazie! lftind urgent aparta

ment 3 camere, decomandat. el. 
1, central, zona gării, preţ 20.,000 

· OM, negociabil. Telefon 236676, 
. orele 17-20. (36515) . 

Vând apartament 3 camens, 
confort 1, bucătărie mare, vedens 
pe 2 părţi·, etaj III, Calea 
Romanilor. Telefon 250209. 
(38639) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, decomandat, etaj 1, 
Grădiste. Telefon 250209. 
(36639) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, garaj, Fortuna:. 
Telefon 249450, orele 16-20. 
(36033) -

Vând apartament 3'-camens, 
Micălaca, decomandat, lmbu
nătăţit, 14.700 OM. Telefon 
270834. (36811) . 

Vând apartament 3 camens, 
contorizat, imbunătătit, pret 
13.000 OM. Telefon 270105;
zona TIC-Tac. (368999) 
. Vând urgent apartament 3 

, camera, Micălaca, zona 600, et.. 
III, garaj, parchet, preţ 15.500 
OM. Telefon 249806; 094. 
778.46Z. (36893) 

Vând sau schimb apartament 
3 camere cu 2 camere sau 1 
cameră plus diferentă. Telefon 
094~510.374. (36878). 

Vând apartament 3 camens, 
parchetat, Vlaicu, 12.000 OM. 
Telefon 253326. (36870) 

Vând urgent apartament 3 
camere, (ne)mobilat, _stil occi
dental, Alfa cu foarte multe 
dotări. Telefon 257730. (36936) 
· Vând apartament 3 camere, 
zonă centrală. Telefon .219190; 
094.935.406. (36978) 

Vând (!nchiriez) 2 aparta; · 
menta cu 3 camere, zona 
Polivalentă. confort 1. cu garaj şi 
zona Intim, negoclabii.Telefon 
223165 . 

' ,, ~. . -~ 

apartament 
· trai, str. Horia, compus· din 4 

calnens, 2 băi, 2 holurl, confort 
sporiL Informaţii zilnic orele 
10-17. Telefon 255344 sau 
094.797.812. (36710) 

Vând apartament 4 c;~niere, 
toate imbunătătirile, zona 300, 
pe malul Mureşului, garaj auto
rtzat. Telefon 259891. (36632) 

·Vând apartament 4 camere, 
zona Gării, contortzat. Telefon 
223552. (367 44) 

Vând apartamen~ 4 camere, 
'Micălaca, preţ 18.500 OM, nego
ciabil. Telefon 262114. (36804) 

Vând apartament patru 
camete, et. IV, bl. 217, Micălaca, 
decomandat, excep~onal, preţ 
23.000 OM. Telefon 263925, 
245646. (36948) 

Vând apartament 4 camere, 
ultracentral. Telefon 094.929. 
971. (36965) 

VÂNZĂRI CASE 111 

Nou, zonă bună, încălzire cen
trală, curte betonată, preţ foarte 

. bun, 800 mp. Telefon 092. 
226.357. (36442) 

casă central: 
et~J'Iocuin,ţ.:. Te!lefcm 11 

cu mp, 
· mobilier. Telefon ·092 599 416. 
(36533) 

Vând casă, comuna Mişca 
plus 4 heclara pământ Telefon 
252517. (36348) . . 

Vând casă in Zimand Cuz nr. 
.112. cu grădină mâns. (36535) 

(Contlnu ...... pagina 14)• 
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... (Urmare din pagina 13) 
Vând casă 5 camere, 

dependinţe, anexe, incălzlre 
proprie, 216 mp in Nădlac. · 
Telefon 092.344.863. (36581) 

Vând casă 12 camere (6+6 
demi;;ol), curte, grădină. garaj, 
85.000 OM negociabil. Telefon 
270694 sau 092.531.181. 
(36670) 

Vând casă str. Arh. M. 
Tabacovici (Aradul Nou), 4 
camere, baie, bucătărie, incăl
zire centrală pe gaz, apă, grăd
ină. Telefon 092.640.821 .. 
(36685) 
. Vând (schimb) casă mare 5 

camere, cu tot confortul + dife· 
renţă, in oomuna Vladimirescu, 
nr. 40. (63700) 

Vând casă tot confortul, OOI)lu
na Vladimirescu; negocia:--il. 
Telefoo 255981. (36716) · 

Ocazie! Vând casă in 
Zimandul Nou, mobilată, 20.000 
OM. Telefon 243756. (36743) 

Vând casă central, cu etaj, · 
singur in curte. Telefon 280046; 
2Ş2919. (36764) 

Vând casă in Nădab nr. 54, 
grădină mare. Telefon 094 773 
·806. (36031) 

Vând casă mare, In Semlac, 
11.000 OM, negociabil. T elefoo 
057-277 453. (36769) 

Vând casă mare. toate faci
lităţile, grădină mare, in 
Valdimirescu. Telefon 514418. 
(36741) 

Vând casă 3 camere', grădină, 
720 mp, cartier Poltura. Telefoo 
248581, după ora 16. (36815) 

Vând casă 3 camere, baie, 
curte bentonată, grădină, zona 
Grădişte, str. I.B. Deleanu, preţ 
35.000 OM. Telefon 270105. 
(36699) 

Vând casă mare cu anexe 'li 
grădină in comuna Şimand, preţ 
11.000 OM. Telefon 211573. 
(36917) 

Vând In rate, casă 5 camere, 
dependinţe, gez stradal şi teren 
intravilan, ambele in Grădiste. 
Telefon -276419, 237794. 
(36864) 

Vând casă nouă In Şlria, posi
bilităti privatizare, Telefon 
531218. (36857) . 
Casă de vânzare, Sinmartin, 

Arad, 3 camere, baie, bucătăria, 
incălzire centrală, grădină 2000 · 
mp. Telefoo 536809. (36940) 

Vând la Pincola, central, casă 
mare, dei>endinţe, curent trifazic. 
telefon. Informaţii telefon 
288713, seara. (36950) 

Vând casă construită din pia
tră + grădină, două camere, 
·antreu, bucătărie, cămară, pos~ 
bilită~ gez, apă, pret 35.000 OM. 
Telefon 057-2451>46, 057-
263925. (36948) 

Vând casă cu anexe şi g~ 
dină 16 ari, localitatea Mocrea . 
nr. 51. Telefon 512770, după ora 
20. (4112522) 

VÂNZÂRISPATII 

Vând hală cu toate dotările 
necesare (170 mp) şi casă 
împreună cu Alimentara. T elefoo · 
092.636.497; 283882. (36704) 

Vând punct alimentar si soci-

=~2~~:.r~~~i~;orma~i tele-

VÂNZĂRI,.ERENURI 

Vând teren intravilan 791 mp 
· cu casă veche, posibilităti gez, 
apă, canalizare, Aradui~Nou, 
17.000 OM. Telefon 241800, · 
orele 18-23. (36330) 

Vând loc casă electrificat, 
1440 mp, comuna Macea, 3.500 
OM negociabil. Informatii telefoo 
094.773.543 sau Ma cea, nr. 
317. (36874) 

VÂNZĂRIAU'I'O 
Vând Dacia 1300, an fabri

caţie 1983, CIV, stare bună, 
1600 OM, negociabil. Telefon 
273504; 092.308.400. (36855) 

Vând Dacia din 1984, stare 
bună, Telefoo 254901. 

Vând DACIA 1310L, supe 
dotată, fabricat-decembrie 
1998. Telefon 274848; 094. 
703.748. 36731 

Vând avantajos ANVELOPE 
auto noi fi folosite, de camion, 
diametru: 17 ,5; ARO, Jeep 

15,16; autoturisme 12, 13, 14, 
15, 16, 17 ţoil. Telefon 259339; . 
563027. (4113081) 

Vând BMW 316i, an fabrica~e 
noiembrie 1997, toate op~unile, 
inmatric,ulat, preţ negociabil. 
Telefoo 094 517 763. (36126) 

Vând microbus M.B.100 D, an 
1990, înmatricula!, CIV + VT 
2000 (sau schimb cu D.acia 
papuc, an 1999 +diferenţă), preţ 
fix 9.500 OM. Telefon 281581. 
(36595) 

Vând Opel Vectra 1,6 i, 1994, 
ABS, servo, inchidere centraliza
tă, stare ireproşabilă. Telefon 
092.509.092. (36348) 

Vând camion MAN 6,5 tone, 
33 mc, inmatriculat, 22.500 OM, 
negociabil. Telefoo 092.515.508; 
565227. (36573) . 

Vând Dacia 1410, an 1995. 
Telefoo 242841. (36661) 

Vând D~cia 1310, an fabri
caţie 1994, stare foarte bună, 
pret 3.900 OM. Telefon 092. 
640:821. (36685) 

Vând uigent Saviem 4000 OM 
negociabil. Telefon 514785. 
(36152) 

Ocazie! Vând urgent microbuz 
Fiat Ducato, 1984, 2.500 cmc, 
persoană fizică; 5300 OM. 
Telefoo 094.847.712. (36438) 
. Ocazie! Vând 2 Dacii 1300 din 
1976-1978, CIV, persoană fizică, 
perfectă stare de funcţionare; 

• pret 1.200 OM/bucata. Informatii 
telefon 421058. (3042250) ' 

Vând autocamion Raba 10 
tone, cu CIV, preţ 18.000 OM 
negociabil. Telefon 557348, 
Săvâ~n. (3716837) 

fectă, preţ 33.000.000 lei, nego
ciabil. Informatii Vladimirescu str. 
V. Roaită nr. 51. Telefon 
514770. (36905) 

Vând autoturism Ford 
Scorpie, an fabrica~e 1988, preţ. 
negociabil. Telefon 271278. 
(36904) . 

Vând Mercedes 190 Diesel, 
an fabricaţie 1987, stare foarte . 
bună. Telefon 276565, 094. 
988.648. (36902) 

Vând disc GDU 2,2 pe roti cu 
lagăre de rulmenţi, nou, preţ 
avantajos, Birchis nr. 187, familia 
Stanislav. (3716838) 

Vând Dacia 1310 TLX, din 
1989. Telefon 267500, 092. 
275.643. (36888) 

Vând Dac1a 1310, Dacia 
papuc; covenabil. Telefon 
464027. (36891) 

Vând talon Audi 100 CC si o 
maşină neinmatriculată Audi ioa 
ce. Telefon 237328. (36895) 

Vând ARO cu remorcă. 
Teleton 278764. (36934) 

Vând OpeL Omega, an 1995, 
neîr'lmabiculat, cu multe extrase, 
preţ 12.000 OM; Opel Kadett, an 
1988, înmatricula!, preţ 4.200 
OM. Telefon 257730, 092. 
281.015. (36932) 

Vând cauciucuri pentru TIR 
marca Rigdon 295-80-22,5 preţ 
200 OM/ buc. Telefon 094. 

. 797.824. (36948) 
Vând microbus W 8+1, an 

fabrica~e 1989. Telefoo 420281. 
(4810503) 

Vând VW Golf 11 Diesel, an 
1987,' înmatricula! normal. 
Telefoo 094.929.971. (36965) 

Ocazie! Vând Opel Kadet Vând ifron cu cupă şi gheare 
Breck persoană fizică, 1991, pentru lemne , stare perfectă, 
exceptional, 5.400 OM. Teleofn preţ negociabil. Telefoo 462431. 
092.344.705.136755\ (4114775) 

Vând Dacia '97, 4.000 OM Vând Audl 100 CC si Jeep 
negociabil. Telefon 238425. Samurai cu vama plătită. 
(36765) Telefoo 462182. (4114775) · 

Vând motor Ford Sienra 2,3 Vând VWTransporter, an 
Diesel, dezmembrez microbuz 1991, preţ 15.000 OM, negocia-
Ford Tranztt model 80. Telefon bil. Telefon 258482 sau 
264781. (36778) '·· 094.819.91)6: (36734) 

Vând (schimb) vw Passat Vând Ford Sienra Diesel, an 
C b. 1600 b · ă 1988 1991, preţ8.500 OM, negociabil 

om 1 enzm • • sau schimb cu Dacia. Telefon 
Telefoo 468613. (3042169) 

Vând Jeep Mitsubishi L2oo 258482 sau 094.819.906. 
(pick-up), 4 uşi, Turbo Diesel, 4 <36734) 
WD, an fabricaţie 1995, preţ Vând autocamionetli IVECO, 
19 000 OM · bil T lefoo an 1981, consum 10%, 3,5 tone, 

· • negoaa · e preţ 6.500 OM, negociabil, per-
534133. (36832) ·soană fizică, Draut nr. 500. 

Vând Mercedes 207 pentru Telefoo 467231 _ (36923) 
dezmembrare complet si Opel Vând Ford Sierra 1,6 1986, 
Astra 1,6i, 1993, persoană fizică. Tnmatriculat şi vw Golf il, 1988, 
Telefoo 092 344 865. (36831) TD, vama plătită pentru re-

Vând, prin dezmembrare, carosare. Telefon 513036. 
iFord Tranzit, an 1991, model (41 12521) 

scurt, benzină. Telefoo 092 251 

55S.(36817) 11U:W IMWH .. ~·1 
Vând Volkswsgen lwig, per- • 1111 •• 11 1 • ,. , • .,, • _ 

soane, 91ocuri, 1993, inmalricu- Vând TV color, 1.000.000 • 
lat recent. Telefoo 092 251 555. 2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 

(3~;~ Ford Transtt, an 1993, Telefon 244904, orele 9-17. 

lung, semilnăltat, 9 locuri, inma- (3SV3,;14d) TV COLOR 
· triculat recent: T elefoo 094 557 dn an-gros, 

en-detail, gamă dlverslficatll, 
714. (36817) preţuri minime; garanţie. 

Vând Dacia 1310, an 1995. Telefon 289456; 092.239.242. 
Telefoo 094 825 872. (36791) (35449) 

Vând.Dacia 1310, fabrica~e .-------~-...-..., 
1985, reparaţie capitală, preţ 
1.700 OM, negociabil: Telefon 
247351, după ora 12. (36850) 

Vând Ford Escort Combi, 
Diesel, an fabricatie 1991, nain
scris, preţ negociabil. lnforma~i · 
telefoo 462126, seara, orele 19-
21. (4114771) . 

Vând Opel K8dett combi, 
Diesel, an fabricatie 1986, pret 
6.500 DM, negociabil. lnforrn~i 
telefoo 462126, seara, orele 19-
21. (4114772) 

Vând remorcă RM 2,.pentru 
tractor, stare bună. Telefoo 149, 
Beliu.(4112519) • · 
· Vând VW Passat Die&el, 
1989, inscris persoană fizică. 
Telefon 094 184 142 sau 
511455. (4112520) 

Vând Dacia Break, 1987, 
import Slovacia, fără talon, 1.500 
OM; Dacia 1310, 1984, talon, 
CIV, 1.500 OM; plug 3 capuri, · 
din teavă, 1.000 OM; remorcă 
auto' 5to, basculabilă, cu factură;, 
motoare Dacia 200 OM, toate 
negociabile. Telefon 513001 . 
seara sau localitatea Chereluş . 
nr. 72. (4112521) 

Vând Opel Frontera 2,3 TOl 
Euro 11. Telefon 092.810.065., 
(36906) 

Vând trador U-650, stare per; 

Vând cel mai ieftin , configu
ra~; de computere 486166/100 
MHz, HOD 200-600 Mb, memo
rie 8-16 Mb, monitor SVGA, 
garan~e 3 luni. Telefoo 252983; 
092.353.498. 36835 

Vând 486/66 MHz, compaq, 
HDD 210, memorie 8Mb, mon~ 
tor SVGA color, tastatură, 
mouse, garan~e. pr!'ţ 210 DM. 
Telefon 252jl83; 092.353.498. 
(36835) 

Vând TV color, combină fri. 
gorifică; congelator; maş;nă de · 
spălat automată. Telefon 
28501 o. (36790) 
. Vând maşină spălat auto· 
mată 1.000.000 lei; TV color 
930.000 lei; ladă frigorlflcă 
1.400.000 lei, ofer garanţie. 
Telefon 259339; 563027. 
(4223081) . 

Vindem TV color, stereo, 
150 modele, mari, mici, vizibile 
zilnic, intre orele 10-20, preţuri 
convenabile. Telefon 280260, 
211213. (36563) . 

Vând TV color, ,carcasă plas
tic, deosebite, la preţuri bune, 
Grundig, Phillips, Samsung. 
Telefoo 260807. (36265) 

Vând TV colOr sigilate: PhNips, 
Vestel, Sony; preţ negociabil. 
Telefoo 210631. (36657) 

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

Vând masină spălat atrtomată 
Phillips, stare bună. Telefon 
271320. (36823) 

Vând TV color, videorecorder, • 
maşină spălat automată, cuptor 
microunde, calorifer electric. 
Telefon 284604. (36793) 

Vând TV color, maşini spălat 
automate şi combine frig9rifice 
(cu garantie) orele 9-17. Telefoo 
251392 'sau 094 293 568. 
(36843). 

Vând combină muzicală din 
bucăli, boxe, Titaniu. Telefon 
211491. (36957) 

Vând PC compaq Presario cu 
monitor 17" + imprimantă. 
Telefoo 211491. 

Vând TV color diagonala 70, 
stereo, convenabil. Telefon 
211491. 

Vând TV color cu diagonala 
foarte mare. Telefon 211491. 

Vând masină spălat automată 
şi TV eolor Philips cu teletext, 
noi, 1 an garanţie. Telefon 
242502; 094.253.964. (36924) ' 

Vând calculator IBM 386. 
Telefoo 245290. (36897) 

Vând maşină spălat automată 
şi obiecte sanitare. Telefon 
216143. (36873) 

Vând 486/66, 8RAM, HOD 
210, monitor SVGA color, tas
tatură, mouse, preţ 210 OM. 
Telefon 234718, 092.972.017. 
(36835) 

Vând congelator ladă, sertare 
'li combină mixtă, 250 DM/buc. 
Telefon 094.797.824. (36948) . 

Vând urgent ladă frigorifică, 
marca Privileg, preţ avantajos. 
Telefon 247394. (36985) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5.500 
lel/kg; B.C.A 605.000 lel/mc, 
str. Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 273785, 092.457.280. 
(36587) 

Vând (închiriez) garaj autO
riza!, zona Vlaicu-Făt Frumos. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
.(36833) 

Vând plasă gard zincată, can-

Vând porci de casă, Dacia 
Break 1.800 OM, moară boia 

•. mare. Telefon 287041. (36820) 
· Vând canapea extensibilă, 2 

mese mari, un frigider mijlociu şi 
2 ha pământ. Informaţii telefon 
286045 sau 245451. (36822) 

Vând moară panificaţie grâu, 
porumb, semiindustrială. Telefoo 
092 251 555. (36817) 

Vând masină spălat, ladă fri
gorifică 300 It, canapea mică. 
Telefon 258519. (36767) · 

Vând 2 haine vulpe argintie. 
Telefon 250037. (36777) 

Vând 2 locuri veci in Cimitirul 
Eternitatea .. (UTA). Telefon 
232138. (36808) 

Vând locuri de veci, cimitirul 
UTA. Telefon 057/279463. 
(36922) 

Vând fân furajer 2000 leUkg. 
Informatii telefon 462342. 
(4114774) 

Vând tablă cutată, vând grâu 
1C tone. Telefon 281994. 
(36953) . 

Vând scaune autocar rabata
bila. Telefon 094.847.948. 
(36938) 

Vând frigider mare, canapea 
extensibilă,- anetenă parabo
ilcă, TV color. Telefon 288211. 
(36937) 

• Vând făină soia pentru fura~ 
animale şi păsări 5200 lei/kg, 
motor tractor 45 CP. Telefon 
531218. (36857) 

Vând staţie alimentare ben
zină + motorină cu 2 pompe, 
remorcă tractor RM2. Telefon 
094.290.433. (36929) 

Vând termoteca Beretta, ·con
vectoare şi boilere pe gaz. 
Telefon 253973. (36933) 

Vând maşină sifon şi motoci
cletă MZ 175, negociabil. 
Telefoo 531123. 15214118) 

Vând cărămidă manuală 700 
leilbui:. Telefoo 222806. (36872} 

vand banzic metalic con
strucţie deosebită şi di~c de 
şlefuit pentru tâmplărie. Telefon 
094.929.689. (36875) 

Vând vacă roşie cu alb, 8 ani, 
'tuna a IX, gestantă mai are 1 O 

zile ·până fatll. Telefon 464831. 
(36879) ' 

:~~~ari. Telefon 246910. Ocazie! Vând urgent mobilă 
.Lenghel" curbatli, 300 OM şi 

Vând an-gros HAINE se· alte corpuri mobsiliă. Telefon 
cond - hand GERMANIA, " 

t 20 rtl t T lef '-"092~·966"""?·;::50~2oy· """
368=96

"'-=---:-;;;' pes e so men e. e on Vând 35 oi tu, rcane. l~i 
289456, 092.239.242. (35449) 

Vând mobilă sufragerie, stare localitatea Cuied nr. 249E, orele 
12-17. (4810502) 

bună, 5:000.000 lei, negociabil. • ' Vând (închiriez) garaj auto-
Telefon 279582· (364S4) rizat, zona Podgoria. Telefon 

Vând:COTURifiBURLANE 
FUM 21.000 leVbuc.; PLASĂ 
GARD zlncată 13.420 lel/kg, 
orice dimensiuni; PLASA 
RABITZ 22.000 lel/kg ,1 CUIE 
CONSTRUCŢII 9.000 lellkg, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. (27190) 

MOIZOLANŢI cu garantie 
· 300x25Qx200, la 3.600 ei 
/bucata; 1 mc • 240.000 lei. 
Telefon 281491; 092.381.750. 
(36458) 

Vând colţar de cameră, nou, 
7.000.000 lei; mobilă folosită (10 
piese)- 5.000.000 lei şi ceas taxi 
500.000 lei. Telefon 094. 
629.471. (36723) 

Vând terrnotecă Beretta 24 W 
sigilat, preţ fix 980 OM şi cazan 
încălzire combustibil solod, 

, 2.500.000 lei, negociabil.' 
Tel.efon 263760 (seara) sau 
094.703.762. (36725) . 

Ocazie! Vând utilaje brutări, 
completă, malaxor 200 litrj + 
diverse, 1.200 OM. Telefon 
092.344.705. (36755\ 

Vând televizoare, maşini cusut 
electrice, combine muzicale, bici- . 
clete, lanţuri derapante. Telefoo 
279582. (36454) 

Vând urgent şi ieftin 2 TV-.~ 
color, telefon mobil (cartelă), 2 
ceasuri modele deosebite. 
Telefon 277834, 094 275 484. · 
(36843) 

094.840.314; 221679. (36911) 
Vând moară de măcinat cu 

pietre cu motor sau fără, Pincola 
str. V. Goldiş nr. 41. Telefon 
466513. (5226690) 

Vând căţei T ekel 5 luni, pări~ 
import, campioni. Telefon 
280147~36918) 

Vând baracă auto, ideală pen
tru apicultură, preţ negociabil. 
Telefon 094,897.428; 094. 
843.759. (36973) 

Vând apartament 2 camere, 
central, gresie, faianţă,o25.000 
OM; Fiat 1100 D. convenabi, 
haină blană Monton Dore. 
Telefon 233903. (36941) 

CUIPĂRĂRI TERENURI, B!ll 
IMOBILIARE Em 

Cumpăr spa~u de lucru (hală, 
casă), ofer 12.000 OM. Telefoo 
092.344.782. (36680) 
Cumpăr urgent, garsonieră, 

confort 1, maxim 8.000 OM. 
Telefon 270872. (36870) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm CEREALE pen-
tru FURAJ (porumb, soia, orz 
şi grâu furajer); plata la ridl-
care. Telefon 06.5 • 163885; 
065-443693; 094.789.1137. (1) 

Cumpăr grău 1400 leilkg, can-
tităli mari. Informatii telefon 

. 462342.14114773) -Cumpar coarne de cerb, ofer 
100.000 leilkg şi pene de gâscă, 
str. Gh. Doja nr. 197. (36928) 
Cumpăr urgent porumb 

ştiuleţi, plata imediat. Telefon 
232943. (36880) .• 
Cumpărăm: ORZ, GRÂU 

furajer, ORZOAICĂ, PORUMB 

recolta 1999, plata la ridicare. 
Telefon 065/163885; 094. 
789.037. (f. 974377) 

.. RERIŞIOJ'ERTE 
... .DE SER'"-•~·.c-'·. 

' " 

"SALVI .. ~OM" a:->-:;aJează 
SARMANA şi OS~ATARE. 
Telefon 270772, după ora 12. 
(36780) 

Companie străină sertoasă, 
caută persoane dinamice, 
peste 27 ani, minim liceul. 
Telefon 094.888.456. (36747) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează CONFECŢIONERE 
CALIFICA TE pentru maşini de 
cusut şi tineri şi tinere necalifl· 
caţi in vederea pregătirii in 
meseria de confecţioner; 
decontează abonamentul pen-
Iru cei din judeţ. Telefon 092 
27 4 835. (36029) • 

FABRICA DE INCALŢA· 
MINTE angajează FUNCŢIO· 
NARĂ pentru contabilitate prl· 
mară şi salarizare. Condiţii: 
experienţă in domeniu de mi-
nlmum 5 ani, cunoştinţe bune 
de operare calculator, vârsta 
max. 35 ani. Telefon 272240. 
(36801) 

FLORANIS angajează per· 
soană agreabilă pentru 
RECEPŢIE SALĂ SPORT, 
cunoştinţe · operare PC. 
Telefon 253838. (38848) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează: 2 MECANICI AUTO 
cu experienţă fi 2 PAZNICI, 
salariu foarte bun. Informaţii 
telefon 270441. (38844) 

FABRICA DE CONFECŢII 
angajează CONFECŢIONERE 
calificate, personal croi 
BANDZIC, In Incinta Tehno-
metalice. Telefon 253062. 

. (36939) 

Angajăm CONFECŢlONERE 
pricepute, cu carte de muncă. 
Telefon 283038. (36871) ' 
Angajăm ŞOFER cat. B. 

pentru alimentară NON STOP. 
Telefon 283882; 092.636.497. 
(36908) 

SOCIETATE COMERCfAI!. 
angajează SECRETARA. 
Condiţii: limba maghiară, 
engleză, operare calculator. 
Telefon 284857, orele 10-16. 
(38900) 

~ngajăm: BA_RMANE·OS· 
PAT ARE, BUCATARI, AJU-
TOR BUCĂTAR!, personal 
BILIARD. Telefon 092.944.678. 
(36884) 

Angajez SPĂLĂTOR! AUTO, 
str. Pădurii nr. 147. (36882) 

PRESTĂRI SERVICII 

ASIGURĂM toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA 
PERMISULUI de CONDU· 
CERE. Telefon 281968. (36621) 

Execut lucrări INCĂLZIRE 
CENTRALE • SANITARE 

· (cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. (c.) 

"WES" execută reparaţii 
frlgidere, congelatoare, clima
tlzări, piese noi, garanţie 1 an. 
Telefon 284857, 092 556 562. 
(35709) . 

REPARAŢII FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, avantajos. 
Telefon 288575, str. Pescăruş 
nr. 2. (36816) 

EFECTUEZ OPERAŢIUNI 
VAMALE pentru firme Import
export. Telefon 094 773 808. 
(36788) - 1 

Transport MARF 3-5 tone, 
avantajos, convenabil. Telefon 
264755; 51502. 

(Continuare In pagina 15) ... 
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Reparăm: MAŞINI SPĂLAT 
automate, la domiciliu, calita.te. 
Telefon 259146, 094. 241.398. 
(36858) . 

Execut tot felul de LUCRĂRI 
CONSTRUC'Ţll: interioare, modf· 
ficări, zidării, tencuieli, zugrăveli, 
faianţări, gresieri, pcirchetări, izo
laţi~ acoperisuri. Telefon 273233. 

C· .IIIV.ERSE ~ 

RESTAURANT CENTRAL 
MACEA organizează REVEUON 
2000, tacămul 350.000 lei. Cilntii 
forma~a FRAŢII ALBU. Telefon 
536150. (36248) • 

SC "CARINA" SRL cu sediul 
în Arad, str. Nicolae Oncu nr. 20 
dore!fle autorizaţie de mediu 
·pentru abator în Arad, str. N. 
Oncu nr. 20. Eventualele conte&
taţilse pot depune la Agen~a de 
Protecţia Mediului Arad, "BeL 
Dragalina nr. 16. (36827) 

In data de 8 decembrie 1999, 
ora 12, la Judecătoria Arad, 
camera 104, se vinde la liclta~e 
publică imobilele din localitatea 
Curticl, str. Alba Iulia de la nr. 45 
!fi 47, imobila care sunt propri
etatea debHorilor VAN VASILE'' 
SIDONIA. (36807) 

SOCOM "PIELARUL" Arad, 
organizează licitaţie, marţi 7 
decembrie 1999, ora 9, pentru 
inchirierea SPAŢIULUI din B-dul 
Iuliu Maniu nr. 15--17, suprafaţă . 
285 mp. Telefon 236116 sau 
250429. (36859) ' 

Caut ASOCIAT de afaceri, 
deţin SPAŢIU. Telefon 094. 
841.948. (36938) 

SC "CORSA IMPEX" SRL cu 
sediul in Arad, str. Piaţa Gării nr. 
1, do re, le autorizape de mediu 
pentru depozit en-gros de ~gări, 
situat în Arad; str. Calea 6 
Vînători nr. 55/C. EVÎ!ntualeJe 
contestaţii se pot depune la 
Agen~a de Pro~a Mediului, B
dul Dragalina nr. 16. (36949) 

SC "TABAN TRAAC" SRL cu 
sediul in Arad, str. Calea 6 
Vînători nr. 55/C dore!fte auto- . 
rizaţie de mediu pentru depoZit 
e'l!Jros de ~ări situat la acee"'l 1 
adresă. Eventualele contestaţll 
se pot depune la Agenţia de 
Protecţia Mediului, B-dul 
Dragalina nr. 16. (36950) 

IMPORTANT- ARUD'89, asocl
a~a răniţilor urma~ilor Revol~el 
'89, convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ, lunr 6 decembrie 
1999, ora 16, sala 33, a 
Consiliului Judeţean. Rugăm to~ 
membrii. răniţi url)la~i a se 
prezenta, având mult~ prob· 
leme:· comemorarea a 10 ani de 
la revoluţie; ajutoare de Mo~ · 
Crăciun; problema pământului; 
diverse. Comitetul. 

SA .CERES" VINGA vinde 
GRÂU panificaţie 100 tone. 
Telefon 460281; 460159. (36885) 

SC "ELECTRICA" SA cu sedi
ul in Arad, str. Zimandului nr. 3, 
dore,te autorizaţie de mediu 
pentru magazin ateliere, birouri, 
aceea"l adresă,. Eventualele 
contestaţii se pot depune la 
Agen~a de Pro~a Mediului, B
dul Dragalina nr. 16. (36890) 

'rURISM 

Cilătore'ti cu autocarete . 
noastra moderne tn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SiJED!A 
(plecărl zilnice). 

BELGIA. OLANDA, DANE
.MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA _,i poţi fi un 
.călător câ,tigăto~l 1 

NOU! Reducen de tarife in 
luna NOIEMBRIE! Reduceri" 
suplimentare pen1ru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru· 
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

SCHIMBURI 
Schimb apartament 2 camere, 

• c:f. 1, et. 4/4, cu apartament zona 
F-ortuna, el- f-III, dau diferenţă 
3.000 DM. Telefon 231546. 
(36829) 

Schimb apartament 2 camere, 
Alfa, et. 1, statia tramvai, amena
jat, boxă, c:f. ';, cu apartament 3 
(4) camere, neamenajal Telefon 
258258. (26828) 

#ÎNCHIRIERI 

Ofer spre închiriere .aparta
ment sa~ casă (ne)mobilat(ă). 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(36855) • . 

lnchiriez (doresc) l&cuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784; 
092.308.400. (36855) 

Doresc să lnchi• iez· urgent· 
e~;partament 2 cam,3re, centru, 
'mobilat. ofer 150 DM, anticipat. 
Telefon 235784, 092.308.400. 
(36855) / 

Ofer spre inchiriere garaj 
zidărie, zona Podgoria.., 
Barbusse. Telefon 251355; 
094.703.748. (36731) 

Ofer spre inchtnere aparta
ment (ne)mobilat. Telefon 
210255. (36299) 

Doresc să irlchiriez aparta
ment (ne)mobilat, ·ofer 80-150 
DM. Telefon 210555. (36299) 

Dau in chirie, avantajos, garaj' 
nou, zona Mioritei. Telefon 092. 

. 973.109. (:i6411') 
lnchiriez un spatiu comerciat. 

:80 mp, sau două'spaţii de 40 
mp, central, Piaţa Pompierilor. 
Telefon 094.786.334. (36583) 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
ultracentral. Telefon 211792. 
(36136) 

' lnchiriez spatiu comercial 240 
mp, bloc 246, 'se. B. Micălaca. 
Telefon 264397, luni-vineri, orele 
9-17. 136086) 

Tnchiriez cameră mobilată, 
decomandată, pentru o fată, 
zona Aiia, 350:ooo lei + cheltu'. 
ieli. Telefon·27i'595. (36759) · 

inchiriez apartament 3 
··camere, Bel. Revolutiei bl. 28. et. 

1, ap. 1, garaj. lnfomia~i orele 16-
1~. (36805) -

ln~hiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 113, 
vizav Restaurant Flora. Telefon 
092 921 103. (36769). 

lnchiriez in Arad, ultracentral, 
spaţiu comercial,' aprox. 100 mp 
sau fractiuni. Telefon 092 515 . 
769. (36791). 

lnchiriez spa~u uilracentral, eo 
mp. Telefon 09.4 594 49!<. 

. (36818) . 
Dau in chirie garsonieră mob -

iată, zona Micălaca. Telefo 1 
282698, după ora 16. (36851) . · · 

lnchiriez .apartament 2 
camere, Vlaicu. Telefon 2725o2, 
după ora 12. (36849) , 

lnchiriez apartament 3 
camere, Central. stare bună, 
s~mimobilat, gaz, baie, bucătărie 
si hol gresiate, 200 DM, negocia-

. bll. Telefon 281138. (36926) 
-Ultracentral dau in chirie 

apartament două 'Camere, sepa
rate, tot confortul. Telefon 
265514. (36869) . 

Tnchiriez spatiu comercial 
·complet.amenajat, Piaţa UTA. 
Telefon 289722. (36876) 

Primesc o lată in .gazdii, 
Telefon 23?662. (36865) . 

lnchiriez avantajos aparta
ment 2 came.-e, mobilat, curat, 
zonă centrală, telefon, satelit, 
gaz. Telefon 092.973.109;. 
26914!f. (36862) • 

Ofer spre inchiriere spa~u 20 
mp, zonă ultracentrală pentru 
sediu firmă. Telefon 092. 
793.126. (36969) 

Ofer spre inchiriere ·garso.:. 
nieră, mobilată, plata anticipat. 
Telefon 251587, seara; telefon 
264794. (36976) 

, ·yn·ch.iriem __ spaţîi comerciale 
pentru magadne, pepoztte, pnr 
ductie, etc. Telefon 281060 si 
281036.(36982) ' 

fnchiriez s-patiu productie, 
suprafaţă 60 mp,' încălzire cen
trală, apă caldă, apă rece, curent 
trifazic, faianţă şi gresie. Telefon 
276906. (36984) 

--~-· 

. ·.·. ·-

PUBUCITATE "~ 

Pierdut legitimaţie veteran 
război nr. 842559. eliberată de 
AVR Arad, pe numele Bonca 
Gheorghe .. O declar nulă. 
(36798) 

Pierdut certificate de tre
zorerie cu seriile: A20063341 
in valoare de 10.000.000 ~i A 
1008282, 1008283 in valoare 
de 1.000.000 fiecare, scadente 
in 13.12.1999. Le declar nule. 
36794 

Pierdut tichet RCA 3445032/ 
14.06.1999, eliberat de ASIROM 
Arad, pe numele Pop limoftei. li . 
declar nul. (36792) 

Pierdut carnet membru
Cooperativa .Mureşul Arad pe 
numele de Regulaş Dorina 
Ofelia.li declar nul. (36913) 

Pierdut âtestat taximetrie pe 
numefe Kertesz Francisc eliberat 
de I.J.P. Arad. li declar nul. 
(36912) . 

Pierdut carnet sănătate' nr. 
1180290 pe numele Simon 
Alexandru eliberat de Dispen
sarul medical Turnu. li declar 
nul. (36910) 

Pierdut carnet de somaj eli' 
berat de DMPS Arad Pe numele 
Apostol Vasile. li declar nul. 
(36861) 

o'i'8ECESE~· 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetare~ din viaţă după o 
lungă suferinţă, la vârsta de 07 
ani, a.1:elui ce a fos1 soţ tată, 
socru fi bunic • 

GUJGAVIULA. 
lnmonnântarea va av(ta loc 

azi, 2 decembrie 1999, ora 14, 
din str. Ulm.ulul nr. 10. Familia 
lndoliată. 

După o scurtă suferinţă, 
moartea nemiloasă l·a smuls 
de la mine pa iubitul meu fiu • 

MERCEA DUMITRU, 
la numai 51 ani. lnmoi

mAntarea 3 awt loc. miercuri, 
1 decembrie, la Cimitirul din 
Micălaca,' la ora 13. 
Nemângâiată in veci, mama. 

Cu adâncă 
durere anuQ
ţăm incetarea 
din viaţă a 
iubitului nos
tru soţ, tată, 

socru '1 frate 
plt. adj. ,.s (Jo) 

MURESAN DIMITRIE, 
la vârsta de s2 de ani. 

lrimormântarea azi, 02.12. 
1999, la Cimitirul UTA. Familia 
indoliată. 

' 
Cu adâncă durere anunţăm 

incetarea din viaţă a celei care 
a fost 
D~SUSANA, 
in vârstă de 81 de ani. 

Inmormintarea. va avea loc 
azi, ora 13, de la Capela 
Cimitirului Pomenirea. 
DumnezeU s..a odihnească in 
pace. Familia indoliată. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din .viaţă a celui care 
a ·fost fiu, soţ, tată, frate, 
ginere, cumnat 

NEMET NA1UN IONEL, 
la vârsta de 42 ani. Înmor· 

mântarea va avea loc azi, ora 
13, de la domiciliul din locali• 
tatea DUMBRĂVIŢA. Familia 
indoliată. 

. Copleşiţi de o profundă 
durere·~i o imensă tristeţ~ 
anl:'nţăm moartea celui mai 
bun 'i tandru soţ, tată, socru 
si bunic, fostul 'ef sector 
Construcţii de la ALFAR SERE! 
Arad 

SĂBĂU TEODOR, ., 
la 65 de ani. Cât ai trăit te

am iubit 'i-ţi va rămâne veşnic 
vie amintirea in inimile noastre 
indurerat&. Ceremonia fune
rară se va oficia, vineri, ·3 
decembrie 1999; ora 13, la 
Capahi Cimitirului Pomenirea. 
Soţia ~1 fiul cu familia, indo-
liaţi. · 

Cu mare durere anunţăm 
incetarea din viaţă a iubitei 
noastre so~e, mamă ~i bunică 

iag. TAMŞA ELENA 
la vârsta de 54 ani. Tnmor

rnântarea va avea loc, viner: 3 
decembrie 1999, ora 12,00 de 
la Capela Cimitirului 
Pomenire-a. Oumnez~u s ·O 
odihnească! Familia indoliati.!. 

. 'l''SEBVICII mEBIRE 1 

NON STOP 
RD-STYI. COMPANY 
firmii. produciitman: de sicrit'-r str. M. 

Cu mare dur&re in suflet 
anunţăm trecerea in. nefiinţă a 
celei care a fost cea mal 
scumpă soţle '1 mamă 

TAND IOANA, 

Emine,c:Q ar. 4 (vizllvl Clnem11 
- MUREŞUL). telefOn. 211929, 094.5J7.715 .. 

niiscută HOZA. In veci · 
nemângâiaţi soţul Vasile, fiica 
Ioana, ginerele Emil '1 nepoa-_ 
ta Oana. lnmotmântarea a 
avut loc in data de 01.12.1999, 
la Cimitirul din localitatea 
Sintea Mică, judeţul Arad. 

Cu Inima indurerată anunţ 
· moartea celui ce a fost pantru 

mine ca un părinte 
1ag. TIBERIU MĂCBAH, 

in vârstă de 69 ani, pe care 
l-am ingrijit cu dăruire pănâ in 
ultima clipă a vlaţii. Dumnezeu 
să-I odlhneascăl Ziua inmor
mântăril va fi. comunicată in 
ziarul de, vineri 3 decembrie 
a.c. T1TiANA COSTEA. 

Cu adâncă durere '' tristeţe 
anunţăm incetarea din viaţă in 
ziua de, 29- noiembrie a dragu
lul nostru tată si socru 

ing. TJBF.JUv MĂC:EAH,' 
in vârstă de 69 ani. 

Odihnească-se in pa~el Fiul 
Adrian 'i nora Cicl, din SUA. 
Detalii privind inmormintarea 
in ziua de, 3 decembrie a.c, 

.-·-
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'1l' CONDOLEANTE '1l' 

Tran$milem ·sincere con 
dolean19 colegei noastre 

DOBOIRINA 
ŞI familiei, in aceste 

momente de trlstaţe pricinuite 
de moartea mamei sale. 
Colectivul Secfiei a 7-a 
Croitorie IMAR Arad. (36892) 

Ioan, Irina, Lenuţa''i Marfa 
Haţegan sunt alături de familia 
KOVĂCS la marea durere 
pricinuită de decesul soţului 
IACL Sincere condoleanţe! 
Dumnezeu să-I Ieriel (36921) 
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Un ultim omagiu calul care a 
fost un om deosebit 

COSTEA EMIUAH.. 
Sincere condoleanţe familiei 

indoliate. Colegii de la SC 
,,A TELMEC" SA Chiflneu Crif. 
(36920) 

Studenţii anului V, Facultatea 
de Medicină Generală, 

Universitatea "VASILE GOL
DIŞ" sunt alături de con!. dr. 
MARIA PUŞCHIŢA la trecerea in 
nefiinţă a mamei. (36919) • 

Colectivul firmei SC .. ŞOI~ 
MOS PRODIMPEX" SRL Upova, 
este alături de doamna FLO
RENTINA NEMET 'i fiica 
MIHAELA in greaua incercare 
pricinuită de moartea fulgeră-

'

toare a soţului ~i tatălui 
MARIN NEMET · 

· la numai 42 ani. Sinceri con
doleanţe, familiei. (4809313) 

Elevii' clasei a-WI-a D, de la 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 
impreună cu părinţii sunt alături 
de doamna dirigintă DANIŢA 
POPIAN in marea durere prici
nuită de pierdere mamei sale. 
Sincere condolea • (36930) 

Colectivul de cadre didactice 
al Şcolii genereale nr. 4 Arad 
este alături de colega lor, prof. 
DAN!ŢA POPIAN 'i ii 
im~c durerea la trecerea 
in nefiinţă a mamei sale. SinceR! 
condoleanţe. (36931) 

Cadrele didactice de "- Grup 
Şcolar de Industrie Alimentară 
Arad sunt alături de familia, pro
fesor VALENTIN POPIAN in 
incercarea grea pricinuită de 
moartea mamei soaae fi trans-
mite sincere ~ndoleanţe. 
(36860) 

Un ultim âmag;u bunului ao&
tru prieten, 

... 'I1BERR1 <nn&loi) 
MĂCEAN. 

Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei Sincere condoleanţe fami
liei indoliate. Familia ing. Tiberiu 

. Şiclovan. (36971) 

lmpărtăsim durerea indo- · 
iiatelor familii CRISTEA ' 
SAVICIIa decesul celui care. a 
fost un nepreţuit tată şi bunic · 

.u.EXANDRU CIUS'IEA.. 
Dumnezeu să-I odihneasc8 in 

pacei Familiile Eiseie 'i Cristea. 
(36975) . 

Suntem alături de colega 
noastră BARBU DANIELA in 
aceste momente grele pricinuite 
de trecerea in nefiinţă a soţului 
~DIMITRIE, 

Dumnezeu să-I odihnească in 
pace! Colectivul de cadre didac
tice a Şcolii generale cu clasele 
~VIU nr. 11, Arad. (36971) 

Cadrele PPF Nădlac aduc un · 
uHim omagiu celui care a fost 
colegullor, 1 

~ lliMrl"RRE. 
Sincere condoleanţe familiei 

indor~a~e. 

Suntem alături de coleeii 
110ftr1 VICTOR ijli ERIKA SABAU 

• la marea durere pricinuită de 
deCesul tatălui. Sincere con
doleanţe. Colectiwl Serviciului 
Administrativ, Universitatea de 

. Vest "VASILE GOLDIŞ" Arad. 
• (36980) 

Suntem alături de familia 
DEBRECZENI in greaua incer
care pricinuită de moartea celei 
care a fost • 

DE8PFI"'lFNN SlJSANA,. 

, Fie-i ţărâna u'oarji. Familia 
,; 

SUntem a~ de CARMEN fi 
ANCA Of!!IŢA in durerea pricinu- · 
ltă de dispariţia prematură a 
celui care a fost • 

DORUONrfA. 
Familia Săvianu, din Saţu 

Mln.(36987) 

Colectivul secţiei "Media
graf" impărtă'e~te durerea 
colegului Ştefan Bodea in 
grelele momente prilejuite de 
decesul tatălui său. 

Sincere condoleanţe familiei 
indoliate. 

Cea mal dragă nepoţică 
TEODORA CONSUELA pentru 
cel mai scump bun!C _ 

TEODOR SABAU, 
transmite e;ondoleanţe, 

lacriiJlă caldă '' iubitoare. in 
veci t. · te voi uita bubulel 
SABĂU ~ONSUELA-TEODO
RA. 1 16991.) 

Mulţumim rudelor, priete
nilor, vecinilor, conduc.erli 
Sucursalei Electrocentrale 

!Arad, Sindicatului Liber 
Energia 'i colegilor de servi
ciu care au fost alături de nof 
in momentele. grele fi I-au 
condus pe ultimul drum pe cel 
care a fost 

COCRJBAION 
din GALŞA·. Faf11illa 

Cocluba. (36995) 

Colectivul SC "TRANS
ARAD" SA este alături de 
colega lor SÂRCA LAURA In 
clipele de durere· pricinuite de 
moartea fulgerătoare a tatălui 
oii. Slncer.e condoleanţe 

intnegii. laf!1.!fii. (36997) 

'U'ICOMEMORĂR~ 

De ziua ta, 2 
decembrie, 

<-, bunul nostru 
~ tată, socru 'i 

bunic ... 
CIURDA 

MDfAJ 

Tristă 
ne uitată 
rămâne ziua 1 

de, 2 1 
brie, când se 
implinesc 17 
ani de cind 
moarte 

lne•mllc.asă 1-a răpit pe al 
fiu 
BONCIIIŞ MIRCEA, 

din ARAD. Am da bani am 
avere si te scoatem din 

, dar cum asta nu se 

IP~;:;:;"~te vom plânge mal 
Ici Chipul bju cu nof va 

loc, in orice .zi. 
1 Nl,cloda1~ nu vom uita o!ăci al 

n'oi cindva. Ai tăi 
(36894) 

Timpul nu 
poate 'terge 
durerea din 
sufletele noas
tre 

\ 
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Pagina 16 - ADEVĂRUL 

(11 DROPSURI a CIOCOlATĂ a SALOANE). 
paste 200 de produse alimentara din depoZit· 

• ULEI HOREA • OŢET • PFER • OREZ. CAFEA • 2:A.HĂR. EUGENIA 
• NAPOUTANE • a.scum (un bqgat sortlmant de dulcluri ,1 sucurt) • 

CONSERVE PEŞTE, PORC, VTTĂ'f! o gamA la .... depateurf(Cehla~ 
• Oferă prod. alimentare pretablle constituirii ceadourilor pentru 

cooii cu ocazia sărtJătorii.POMU,I.UI DE CRACIUN . .1999'' 
Toate aceste proCiuse se gasesc m vanzare cu afflfinuntul/a 

chloşcul nr. 5 din Piaţa Catedralei. 141146861 

'1 

. "' ;.· .PUBUCITATE 

, Calea:\.. \'laJeu nr. 274 
Consiliul de administratie al S.C. Armopan S.A. Arad, convoacă 

Adunarea generală extraord(nară a Acţiorl:Srilor la data de 20 decembrie 
1999, ora 10,00, la sediul S.C. Armopan S.A. Arad, Calea A. Vlaicu nr. 
274 pentru toti acţionari! tnregistraţi tn registrul actionarilor la sfarşltul 
zil9ide15.12.l999. • 

ORDINEA DE ZI 
1. Analiza situaţiei economica- finandară a societăţii. 
5. Majorarea capitalului social cu diferentele din reevaluare. 
6. Majorarea capitalului social cu suma de 20 miliarde lei . 
7. Prezentarea programului de restructurare. 
In cazut in care nu se tntrunGfle cvorumul de participare pre

vAzut de statutul socletiţll, adunarea se reprogrameazi pentru 
data do 21.12.1999. --

. Profedlnla Consiliu do Administraţie, 
Ing. CONSTANTIN BEJU 

joi, 2 decembrie 1999 

-~,-l-;_. --: ~Gm.GIL~BL329B(Micalaca) 1 
~ ){ '/11. 'S Tei./Fu: 0571270111; 270100, Arad 1 

r:r TehnicA de calcul ___ __t_ 1 
- PC aa .. ntJe 3 ani ~ 

· - lrnprlrnaote HP , EPSON 1 
'0 MINOLTA 1 

.;r Mobilier de birou 

r:r Maşini de numărat bancnote 
<:rCentrale telefonice SOLOIION 

1 
1 

- - - - - - - - - - ·1. 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOST) Mlcălaca - Piata 
Soarelui (vizavi de Postă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 . . 

prin Centrul de Domenii •i· Infrastructuri 
· nr. 5 Timişoara 

. + Balerii aulo pl autoturisme. camioane 
si lractoare 

+ Frigidere, congelatoare 
+ Aragaze • 

organizează licitaţie publică deschisă fără preselecţie, penlru achizi~onarea de apar1amenle 
cu 3 ca~re, decomandat. confort 1, cu destinaţia locuinţe de serviciu in municipiul Arad -
zonele 1 SJ Il. · + Aerolenll!!, radiatoare electrice cu ulei 

+ Sobă de încălzit pe butelie, amvec
toare 

~ Gresie şi faianţă, adezivi pl lipit şi 
rostu1t • 

c:::t·, · +Sobă de încălzit cu lemne si cărbuni 
+ Arace~ Vopsele, diluanti si lacuri 

NOU! 
La lidta~e oot participa atăt persoane fizice, Cat şi Agen~i imobinare, contraclul de vanzare -

cumpărare incheindu-se intre persoana fizică şi Minislerul Apărării Na~onale. 

· + Sobe de gătit emailate cu ladă pt. 

D~ .. ~Sobe de gătit emailale şi tip cizmă 
+ lmpletitură sannă gard ' 

VIZITAn MAGAZINUL NOSTRU 
DESCHIS ÎN UPOVA, 
VISA VIS DE PIAŢĂ 

Produsele: electrice, electrocasnice, 
uz gospodăresc si agricol se wnd si cu 

Caietul de sarcini avand o valoare de 50.000 lei, se va procura de la U.M. 01249 Arad, cu 
sediul in str. Cetă~i nr. 1-3. 

Ofertele vor fi depuse la sediul Unităţii Mililare nr. 01249 Arad, Intr ,un plic sigila~ pănă la data 
de13.12.1999,ora8,00. ' 

Licita~a se va desfă~ra in ziua de 13.12:1999, ora 9,00, la Cercul Militar Arad, cu sediUl in str. 
Lucian Blaga nr. 4, telefon 057/281.693. . 

• lmpletitură sannă ootarcă 
1:1 • '+Plasă rabitz 

+ Cazan pl baie cu 2 surse (electric şi 
cu lemne). · · 

+ Hidrofoare,-oompresoare, pompe 
+ Incubatoare ·· . 

PlATilJI iiiTL AVANS O. 
Tn situa~a in care nu se indeplinesc condi~ile impuse de Regulamentul aprobal prin H.G.R. nr. 

63/1994 republicată in M.O. nr. 14911997 şi completată cu H.G.R. 568/1998 publicată in M.O. nr. 
37611998. activitatea de flcitatii se repetădupă 7 (sapte) zHe, la aceeasi oră si la acelasi sediu: 

· Pentru persoanele partt~lare, val~area ~aranţkii. de parti~i.,_; la ~ aat8 .,., 
100.000 de lei şi .se depune la casieria Unităţii Militare nr. 01249 Arad. +Drujbe 

TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, 
fN" JU~EI, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPARATURI MAl MARI DE 5.000.000 
LEI. 

+ Televizoare color . 1 · 
+ Combine muzicale 
+ Maşini de spălat aulomate şi simple (S213799) 

Pentru Agenţii imobiliare, valoarea garanţiei de participare la licitaţie este de 
lei/oferta prez~mtată-t.l;~ dapyne la casieri;~l,lnitli!il Miii~ nr, J!1249 Arad· .;0 

Relaţii suplimentare la telefon/fax 05tv.!I66~ lnt. 26 
sau 0571'.!80700~ lnt. 0136. WHIBLPOOL BOSCH 

{~R~ s.c. TERMOROH IMPEX s.lu. 
\!~) Vă oferă următoarele produse: 

• CAZANE (micro <*1tnlle) 
~ BERETTA ( ttala), ARISTON Qtab). POl IERIUH~). 
UNIOR(~). TERM<lMAXt'-) • 

8 BOILERE INSTANT . 
- JUNKERS (Gtwmanle)11-1o411n*l., BERE'TTA(a.ll) 13-171hr*t.. 

· •BOILERE CU ACUMULARE 
- ARISTON (Italia) 50-500 l 

• RADIATOARE DIN OŢEL 
-DU~ {Ungaria) 

e ŢEAVA ŞI FmNGURI DIN CUPRU , . 
• - SANCO (Gerrn$nla) 

8 ŢEAVĂ MULTISTRAT ŞI FITINGURI 
. • HENCO (Belgia) 
e ŢEAVĂ ŞI FmNGURI PVC 

- PANNON PIPE (lJnga111) 
e ROBINETĂRIE 

· COMN' (F-). IQ.UDI (-) 
e USTENSILE ŞI MATERIALE DE LUCRU miii' 
e POMPE DE RECIRCULARE . 

~ GRUN:>FOSS Si 
8 VASE DE EXPANSIUNE TOATE CAPACITATILE ' ie, 
81ZOLATII · 

• THERI.!Aru;x 
Penlru flecare cazan BERETTA curnp1rat se 8COI'dA un 

Tennoatat digital de cameră g~atuH 
A'rad, Str. Brâncoveanu 12A TEL: 273780; 271828 

lJu· S.t ~!'rB~~~NSTBO~' SJ.IRAD 
-~:'o.-:-. . ..3 ~ ~,, 

'· angajează prfn concurs -ntllbll cu studii medii 
, , sau superfoare, având cuno!ftlnţe 

· . operare pe calculator. . · "' 
'Iafo••• fii la setlllu. etr. J\.eatlleala/ · 

Teeloglc!A -· 14 ... telef- 221140. ,__, 

·solicită oferte ·pentru închirierea 
spaţiului· din Arad, str. Horea 11r.l 

,._,.,,. ,._,·, {fost sediu DACIA FELIX )yt+'.:. 
. . ~ -- ' -.- '-, 

, '"· - Oferţ~{E , , -_.,,. ~ SE vor· depune pana 1n data dE · 

', ... 15.12.1999 •_>-·,·~·~ ,:·•;. 

Informaţii la telefon:057/256.543 

~
•." ',â'-' IMPOTRIVA DEPUNERII DE 

.f' . .·.. _ . CALCA~OOO . . 

. fLODRAVIN>· 
r UN APARAT ELECTRIC 1CARE 
EVITĂ DEPUNERILE DE CALCAR 81 

PREVINE F'DRMAiiEA 
PIETREI DE APA ., 

.""" ·· ·'?rin · · ' 

INSTAl/MPEX.t:z• . ,::· 

str. 6 VAniitorl nr. 35/A - Arad 
Anuaieazi 

CONTROLOR TEHNIC DE CAUTATE 
pentru fimele co~ din atara~lul '1 judeţului 

CONDIŢII: , . 
• Experienţă In domeniul confecţii tmbri-

~minte . 
e Vânstii maximA - 30 ani 
e Disponibilitate la program prelungit de lucru 
e Cuno!flinţe de limba Italiană .·· . 
Cel interesaţi se vor prezenta ta sediul societăţii 

Tnj;epând cu data apariţiei anunţului tn ziar. · . 

SALARIZJ El.\-V' • FI Al ?..ACffVĂ, 
CONFORM ' . .t;.!Ft 1 DE LUt;RU. 

- (974366) 

,--·. .• ·' 
_._--:~··· ~" ...... ":O:$f~~r:;:::·-." •. , •. _,,,, 

LINFLEUR ROIVI. .... v~ 
-avantaj, cunoştinţe limba gennanl . ' : ' • '~ •. . ckganizează sehu:ţie pentru postul da SECRETARĂ 

DACTILOGRAFA inc:epAnd cu data da 30.11.1999. 
Condiţii minime: 
- vărstă maximă - 30 ani 

~ .. : .,. - domiciliul stabil in Arad 
- aspect fizic plăcut 

-cunoştinţe P.C. WORD, EXCEL . 
Persoanele interesate vor depune C.V. la Sediul S.C; 

ARNETTA RO~ SRL, din str. Independenţei nr. 3. 

Informatii suplimentare la ·· · 
telefoanele: %89.244.244.516. · • · • cunoattere obligatOriu limba ~llanl (scris, VOrbit) ... 

. . . .. ' . . '•'Xl.::: :>);,,;.,,,;, -_ . .-;\.:.~_f-1:;-;.,..;,. .. •::,· :.< .... :. .""·""--.-;~".·. J;"·.:,;. (~J/· 

J 

• 

' . r ,. 

. . . . \ . 

. r./• 

1 
1 




