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• WESTBANK 
ţ:t ÎIWl, Jklul ll«alu!ki ar. It . ~ 
%~?84 1'!\FAII~j) 

BANCA COMERCIALĂ WEST BANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitate la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mH lei) 

11unA-50% 
21unl-51% 

Anul XI, 
nr.2858 

BRAT ~ Tiraj mediu 
~ ~ Jilnjc:vândut: 

. Joi, zs noiembrie 1999 e 16 pagini e zooo lei • e-mail: adevarul@arad.ro, .. , 
1
. ::--"'~-~.-~:~,7 ... ~n ~JS.mi9481ii~· 

PVCARMAT 
GEAM TERMOPAN 
Profile fiii!CXi Gennania 

·Ji~'.'''' . Ce este m!re, se zglllţllle d. In rncheleturl, P R IVIT 11111- ~ag. 4 ' ' · · remură fi scoate fum, clipe!jte din beculeţe !jl, 
'din cllnd fn cind, scoate un !jUrub de opt 
il/metri? ... • banc tehnlco-politic din epoca de .aur". 

~IJ7LtNE 
Tel-fax: 261461 

094 607211 
ad 8-dull. Maniu b,t25 ap.l 

• • 
Două declaralll cred câ pot circumscrie chestiunea. 

reacţiei de leham1te pe care o resimt tot mal mulţi atunci 
când se raportează la politică şi clasa politică. Cea dintăi il 
aparţine pref8dintelul Constantinescu şi a fost făcută cu . 
prilejul unUia dintre .contactele" sale cu ţara: .Clasa 
politică se pare câ şi-a epuizat capitalul de convingere". 
Cealaltă este a lui Radu Vasi!e, premier şi unul dintre li· 
derii PNŢCD: .Factorul principal pentru rAminerea 
României in urmă a fost cel politic". Reflecţiile celor doi 
politicieni, altminteri corecta, lucide, nu fac decât si con· 
state ceea ce sondajele de opinie au demonstrat deja: tot 
mai multor români le este scârbă de polltlcâ, le este greaţă 
de politicieni. Un procent covârşitor, 80 la sută dintre 
români, şi-au pus speranţa doar in Dumnezeu (Biserică). 
Principalele instituţii democratice • partidele şi parlamen
tul ·se bucură (incâ) de increderea a doar 8, respectiv 10 
la sută dintre cetăteni. Procente insignifiante. Cum de au 
ajuns polijicienii 'f' clasa politicâ, in general, să-şi piardă 
respectul nostru? Tn ţările cu o democraţie veche şi dura
bilâ cetăţenii îşi pot permite să fie dezinteresaţi de 
politică, dar o respectă ca pe orice lucru bine făcut. Acolo. 
totul merge, funcţionează de la sine. Tn România, in 
schimb, aproape Mlmic nu merge bine. Singurul element. 
dinamic este răul: economia se prăbuşeşte, sărăcia s-a 
generalizat, inflaţia roade însăşi esenţa statului, banul, 
disperarea au şters speranţa, privatizarea in loc să 
genere~e concurenţă şi prosperitat.e creează mafii. 
Oamenii au constatat repede că libertatea nu a adus 
automat şi pâine. Democraţia este doar un cadru pentru 
aşezarea unei societăţi a competiţiei generatoare de 
bunăstare. Dar, fără pâine, ea se poate transforma uşor in 
haos. Oamenii nu pot trăi însă in haos. Au nevoie de un 
minimum de ordine. Ordine înseamnă eficienţă, compe
tenP. şi r.Ospundere. Adicâ exact ceea ce lipseşte clasei · 
pohllce actuale. Tn ultimă Instanţă, cine este de vinlj câ 
politica, adicâ lupta pentru putere ca trofeu suprem, a fost 
identificată cu lupta pentru ciolan. Cine este responsabil 
câ parlamentul s-a transformat într'un bâlci, câ puţinii par
lamentari autentici se pierd intre incompetenţă, inculţi, 
ignoranţi, aplaudaci 'i farisei? ln fine,cine este ele vină câ 
personajele care se vântură pe scena politică pot fi incâ 
atăt de bine descrise in Caragiale? 

lfntr-un fel, e păcat câ il înţelegem incâ atăt de bine). 
Sunt, evident, nişte întrebări retorice. Aceasta si fie 

clasa politlcâ de care avem nevoie acum? Se spune câ 
avem ceea ce merităm, câ ne merităm conducătorii. Dacâ 
nu ne-au f0$t impuşi cu forţa. Deşi, fi atunci merită să ne 
întrebăm dacă nu e mai demn să mori in piciQ!lre decât si 
trăieşti pe burtă. 

ocmo SfNA 
(Continuare in pagina 5) 
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t-c1n11.1na se prefigurează 
Mai lipsesc gondolelel 

· Un amplu material despre ceea ce se 
întâmplA în Arad. după cea mal mici 

.ploaie, ciUţl în ziarul nostru da mllnal 

········a···.·. mobila ·
1 

.ISM , 

Arădeni 
seăldaţi in ferieire 
ROMANIA-GERMANIA 14-67, 
ASEARA, IN PREliMINARIILE 
C.E. DE BASCHET FEMININI 
FOTBAUSTUL MARIN NEG REA 
-ARESTAT DUPĂCE A FOST 

PRINS DE VAMEŞII MAGHlARI 
- El a .. clliuzlf' trei romAni 

care vroiau si aJunul în nana (a.Ji]l 

Nil AU 
56 DE COPil DIN 

CAlDURA CARE Oi .. fRISOANE 
Şi totUfi e'dstii soluţii, declară 

' GELU FLOJUNCAŞ, · r:J!!Iti!lll"i 
. directorul o~.P.C. Arad ~ 

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

GEAM TERMOPAN 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPAŢII • 
COMERCIALE · 

• MATERIALE IMPORI' 
• CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VlŞINULUI NR. 74 
TEL: 087/224888 

092/11186 • 

PREŢURI DECENTE 
la tlmplilrie din 

ALUMINIU 

G-]BGlllUHIRil 
Vă oferă 

• TAmpiArie alull'\iniu din 
import . ""'*"""ti 
• P .v.t. Şi gearruri l&ii1Uj18it 
e Rolele Şi jaluzele 
TekJiorl: 27!169!1; OIIIJIH229_2559_ 
Anld. sr . .vo~~-.,.. :u. 
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• Astazi, Soarele răsare la 

ora 7 şi 21 de minute şi apune 
la ora 16 şi 41 de minute. 

• "" trecut 327 de zile. din 
acest anc. "_, mai rămas 39 de 
zile pană in anul 2000! 

• Praznicul zilei: Blsanca 
Ortodoxă: Sf. Mare Mc. 
Ecaterina (Odovania Prazni· 
eului lntn!n1 In Biserică a Maicii 
Domnului); Biserica romane. 
catolică: Ecatarina din Alexan-
dria; Biserica greco-catollcă: 
Sf. M. Ecaterina din Sinai şi 
Mercurie; incheierea Sărbătorii 
Intrării in Biserică a Maicii 

'Domnului. 

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

'il;~t~i$ 
Arad: Bolgovici Rafael 

Florin, Romuna Rozalia Timea, 
Păiuşan AdeHna, Molnar Albert, 
Batkay Dan Ciprian, .Soro' 
Cristian Ioan, Lajo~'>Ni>rbert 
Ferencz, Bulboacil CâtălinJJi>n, 
Ro'u Violeta_ Nicojela._j;!e)an 
Ovidiu, Colll FJav!Us. : 

lneu: ~~:ins. 
-~11ea9'~ 

. Moroea. . 

·' METEO 
Vrşmea se menţine rece. 

: Cerul va fi temporar noros şi 
. izolat va m~i ninge slab In 
prima parte a intervalului. 
vantul va sufla moderat, cu 
intensificări temporare indeo
sebi în zona înaltă. 

Temperaturi maxime: O la 
5'C; ţemperaturi minime: -5 la_ . 
O'C 

o .. 

ACri1AuTATEA ABĂDEANĂ Joi, 25 noiembrie 1999 

• 

ACTUAUTATEA CVLTVRAIĂ 
Cll\'&'tlt\.TOGRAFI! Dirijor Cristian George Neagu, 

Dacia: Fiica generalului· solistă Teodora Ciueur. ln pro--
(SUAl 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19 gram: W. A. Mozart- Uvertura la 

Mureşul: Ehzabeth (Anglia) ,Aautul fermecar; Arii celebre din 
10; 12,30; 15; 18 . opere de Verdi, Puccini, 

Arta: Velvet Goldmone ,. Mascagni, Boito, L. van Beeth<>-
(Anglia) 15; _18 . . . . wen Simfonia a 11-a 

Sala mică: Pasoune pencOJo. ' · · 
loasă (SUA) 15,30; 17,30 • TFA'IKU . 
· Progresul: Sfera (SUA) 17 j • •. Teatrul de Stat Arad pre-

. · C.ONCER'm · . zinlă azi, 25 noiembrie, de la ora 
-A-zi, 25 no•embrie 199. 9, Ora 

1

18, spectacolul cu piesa .Ce 
19,00, la Sala Palatului Cultural înseamnă să fii onest' de. Oscar 
va avaa loc un concert simfonie. Wilde, in regia luiSabin Popescu. 

• J'IEl'E, TÂRGlllU 
. Astăzi, este -zi de piaţă 

agroalimentară la Curtici, Sebiş, 
Bata, Cennei, Zădilreni, Ghioroc, 
Săvărsin, SeCusigiu, Sântana, 
TărnoVa, Zăbrani, Zerind. Tot 
astăzi au loc lăoguri săplămilnale 
la Curtici, Sebis, Cermei, 
Săvă111in, Secusigiu,'Zerind. ' 

Mâine, se desfăşoară târguri
săptilmanale la lneu. Ş<lpreuş, 
Şimand: . 

.FABMA.CIA 
DE SERVICIU 

In noaptea de joi spre vineri 
este de serviciu, cu program 
nOI"l--Stop, Farmacia ,,Adonis", 
str. Iuliu Manlu, bl. 255, tel. 
266.646. 

Farmacia .,Sinapis", Bd. 
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul Sbl, 
telefon 282369 'i şi .,Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt 

de serviciu cu program nOf'toostop • 
•coNSULTAfDfl 
TRATAMENTE CU 
PROGRAMNO~P 

cabinetul .Apollania", situat 
la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării). str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, "1!· 1, 
tel. 251225, efectuează tratâ
mente injectabile (intramuscular 
şi intravenos), aerosoli, E.K.G., 
eoografie şi analize laborator.· 

.CABINET 
·STOMATOLOGIC 
Csbinet stomatologic priVat, 

Bd. Revoluţiei nr. 62. (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic Intre orele 8,00· 

12,~~~-
CVRENT 

In judeţ Joi fi vineri: Uzina 
de Apa li. . 

În atenţia asociatiilor 
de locatari - propraetari 

,. î$16 +*&î?...t:'-&i N·4H &4 $-;'~ 

"StiU~., l4 ~ ~ ij 
· ~lte;,;;~;:nt~i·~cruiut''F>'Rî:sEI'~" '"'7\t~ trec8-;;;J~i-{;;jr'il~-iii~;pr;ţt~· 
~deschide;, clcl9i nSERiLOR FOL· · marcă ai cânteculul popular. ~ 

. LORICE" in 'Ziua de joi a fiecărei sip. _ INFORMAŢII ŞI REŢINERI DE LOCURI 

,~~~~~ora 20,00, c:S partlcl~a so~!u- ·· · la ~est~u[aht~~:;;'u,b~IPf'1ser,, tel.-j 
~~ ft~~TE.FAN,Ml,JN'Q;NAŞ:~,;ii'ţ 2809,!~:\"&)*-c ·--~- •.t+·:)· · • · . i. 
fi•;; "·- -~~"'''-......L..":...-:.:-&<:S~w;.,.,;.,-.,,;:.:,.:,_~."':.,,;;..~~>i';', ;~.,...,-~""""i~~.JWo.J.ti&-'p&fJt~~~AJ!t,itl<.t:t;::~ 

...... 25 .... -
ERBECUL (21.03· 

. Deocamdală este 
ca intenţiile dvs. 

•L.••c e viitor sa nu le 
cunoasca decât un număr 
restrâns de colaboratOri, cei in 
care aveti increderea cea mai 
mare. şi 'ştiu să păstreze un 
secret. 

TAURUL (21.04-20.05). 
Munciţi t:u multă tragere 
de inimă, dar asta nu 
înseamnă că n·aveţi 

nevoie şi de odihnă - face~-vă 
timp şi pentru aşa ceva! 

GEMENII (21.05-20.06). 
Este bine să vă stn!duiţi 

• să finalizaţi problemele 
rămase restante. Sarei· 

nile care vi se dau riu sunt chiar 
alăt de simple cum par la prima 
vedeA!. 
~RACUL (21.06-22.07). 
... ".Vă tentează o aventură; 
~ .;:dar persoana pe care a~ 
~pus ochii nu este dis
pusă să se incuo<:e cu dvs., aşa . 
că ori renunţaţi, ori vă căuta~ pe 
altt:ineva, aveti de unde alege. 
LEUL (23.07-22.08). Nu vă simţiţi 

-~în apele dvs., nici nu 
· fir 1111 este de mioare că 1 
. { \. ~cu un randament 

~zut. . . . 

lf] r 

FECIOARA (23.08-
• 22.09). Evenimente 
• de<>sebire nu se inlămplil 

In această zi, dar nici nu se poate 
spune că a să vă plictisiţi. 

BALANŢA (23.09· 
22.10). Vă adapta-ţi cu 
usurintă la modificările care inteovin şi vă mari
testaţi· disponibilitatea 

pentru compromisuri. Bine face~ 
că nu cedaţi pnaa uşor presiunilor 
care se exercită asupra dvs., ci vă 

urmăriţi cu in~nare SOO!>Urile 
propuse. 

SCORPIONUL (23.1o-
21.11). Este posibil să 
inlălnlti un prieten vechi, 
pe caie nu 1-a~ văzut de 

multă vreme. · 
._..sĂGETĂTORUL 
a1< 2 2. 11.21 • 1 2 >. 

jifJ Deoarece nu beneficia~ 
de sus~nere din partea 

planetelor, degeaba vă stn!dloiţi -
realizări importante nu ve~ putea 
obţine momentan. . 
&;~CAP R 1 CORNUL 
..,::: (22.12-19.01). 

Problemele curente de 
.....,servk:iu le rezolvaţi cu 

multă uşurinţă şi vă rămăne mai 
muH timp la dispoziţie pentru a vă 
ocupa de chestiunile personale. 

VĂRSĂTORUL (20.01· 
19.02). Relaţi~ pe care 
tocmai ati inceput-o tre
buie culiivată cu grijă .. 

Nu dati dovadă de prea multă 
insiste.iţă, partenerul s--ar putea 
să se simlă sufocal 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Vremurile sunt destul de 

:- Jtulburi şi domneşte 
..multă agitaţie In jur. 

Oricum nu vă lăsaV antrenat In 
eventuale dispute şi nu vă pierdeţi 
calmul şi luciditatea. 

! .... Adevarul·· va asculta 1 
-· ~· . 

· Meteorolog de servl<:lu, · 

ADELAROŞCA 

Pentru rezolvarea mai opera
tivă şi evitarea aglomera~ei din 
anii precedenţi, potrivit recentei 
Ordonanţe a Guvernului s-a sta· 

bilit ca cererile pentru compen
sarea acordată la plata energiei 
tefqlice să fie ridicate de la cen
trele de distributie, numai de 
adininistratorii aSociatii lor de 
locatari.proprietari, nu irldividual 
de beneficiari. 

La lelefonul dimineţii, 2809U, 
fnlre orele 9,00-12,00 

· chloscul din localitate nu se mai 
vilnd, bilete Teleeurobingo. Este o 
problemă de ,bucătărie internă', 
deci vă sfătuim să lua~ legătura 
chiar cu organizalorii jocului. 

anunţa~ de către Regia Apa-Canal 
de aceaslă Intrerupere ... 

.. 

.-. 

.-·. 

Clubul Femeilor din Arte, Profesii 'i Afaceri Arad 'i 
Asociaţia Femeilor cu Diplomă UniversHară invită medicii 
de familie fi persoanele interesate sâmbătă, 27.11.99, 
orele 11, la Universitatea V. Goldi\1, Bulevardul Revoluţiei 
78, eli (deasupra la Mc Donald's) la Simpozionul cu tema: 
Menopauza: tratament hormonal de aubstltulre, 
Osteoporoza de menopauzi: prevenţle,- tratament. 
Simpozionul va fi susţinut de d·l dr. primar ginecolog 
lulius Mlclea fi d-na dr. primar Marta Valda V'oievod. 

. (48085731 

. Editon S.C. ADEVĂRUL -.r.L Arad 
eCODFISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
'l 02/1886din31 X 1991eCODSIRUEs020956601eiSSN 1220-7489 

"'""•11•.. ' •, tw .... 2900 Arad. Bd. Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: SECRETARIAT • 281802, fax 280655. 280625; 
ADMINISTRA,TIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE·. 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI - 280989. 

. CoadUal de admlal.straţiet DOREL ZĂVOIANU 
(preşedinte) telefon 28t802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc

·pn:!cdmto.:) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdacoori"f) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (din:ctor co111<0rcoal) 
ltlefon 280904; DOREL BARBU (contabil-şef) telefon 281797. 

Co' giul de a lo pe. MIRCEA CONTRAŞ (rcdacoor-scf): 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 28U\02, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
2818SS; 280003; IOAN IERCAN~(scf sCctic politidi), telefon 
280943; DORU SAVA (şef scc~c sociai-cconomic), oclcfon 281738; 
VASILE FILIP (~ef S\!cţic eultură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRl' CHEBELEU (sef sectie sport), .telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
2811003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\"'f ""'!ic publicitate) telefon/fax: 280904. 

'nparalaeeatat la Lapahwla S.C.. MEDIAGRAF 5.A. 
AllAD, str. F-F.N., te-z-. lu:2$119Z0. 

; .. i; --~· -· ).· 

. _., 

Cererile vor fi distribuite de 
administratori persoanelor in 
cauză, care vor fi. completate şi 
restituite acestora pentru cen· 
tralizare pe asociaţie şi decontare. 
. . • . . P. C. 

PRETUL AURULUI 
BANCA NAŢION.I'LĂ .. 

Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu rigicata -
170.321 lei, iar preţul" de achi
ziţie - 153.288 lei. Preţuri vala-
bile ieri. • 

PIAŢA NEAGRĂ - Aur 14 
K cumpărare: 80.000 lei/g, 
vânzare: 85.000 leilg. 

Aur 18 K cumpărare: 
110.000 lei/g, vânzare: 
120.000 lei/g. 

" OI. Marlnescu Ştefan, ve
teran de război, din Arad, strada 
Lucian Blaga, lntreabil căt va mal 
dura situatia ridicolă de a primi tac-: 
turile telefonice de la Direcţia de 
Telecomunicaţii. Uzina Electrică şi 
altele, pe denumirile vechi ale 
străzilor. Exemplu - dansul a primit 
factura telefonica pe strada M. 
Constantinescu, care de mult sa 
nu~ Lucian Blaga. in aceeaşi 
situaţie, spune dumnealui, sunt 
străzile Oimltrov şi Ocsko Terezia., 

,. Doamna Vlrabo' .Rozalia, 
strada Corbului 27, şi-a reclamat 
vecina de casă la Poliţia Sanitară 
(nr. 137/2.XI), deoarece, susţine 
dansa, .nu binevoi~te să,cureţe 
dejecţiile animale din grădină, 
provocăndtHni silă. cfro cauza mim
sului şi a şobolanilor ce colt;ăie 
acolo deja din vară." Vă st!tuim să 
aştepta~ măsurile Polţlel sanitafe, 
singuoa in măsură să remedieze 
situaţia. 

.. Mal onulţl clliiDri din Upova, 
printre care şi dna Lucacl 
Marioara, sunt nedumeriţi de ce la 

Jledieii speeialifti eare dorese sii ineheie 
eontrade de prestări seruieii •edieale eu 
C.A.S.S. sunt inuitaţi la sediul aeesteia, 
ineepiind eu dlltG de ZS..Xl.19CJ9 • 

~ ... · ~-

R-ctor de serviciu, 
fi, L 

. La telefonul după-amiezii, · 
281855, fnlro orele 15,00-18,00 

..,. Directoarea Grădiniţei cu 
program prelung~ nr. 9, de pe stra
da Conduraşilor, d·na Doril)a 
Surcel, ne spunea că incă de la 
primele Ore ale dimine~l de ieri, 
gnldinltia a rămas filn! apa, nefiind 

• " Mal mulţi pensionari se 
interesau dacă se plătesc rnajonltt · 
către Romtelecom in cazul în care 
pensia nu .ajunge Qană pe data de 
25 noiembrie. Se pare că 
Romteleoom-ui va percepe aceste 
majorări indiferent de faptul că 
pensia a aju·ns sau ba in mâna 
tuturor penslooarlor. lncepand de 
luna viitoare data limitl va fi ... 16 
decemlxiea.c. 

Redactor de serviciu, 
'::··. SOJtiH GHILEfl 

f&CO __ -_ o_ PE~~~- o_ E c_ R_ E_o_lf·:e_,_. o_·-~-CORD_ IA~_, 
ft ROM. BANCI POPUWAARAD ·~ 
Str. Eroul Necunoscut nr. 1, telefon: 057/283040 

1. Acordă imprumuturi per.wanelor fizice cu dobilnzi atractive. 
2. Constituie depozite la termen pentru persoanele fizice . 

TERMEN 
11uni 
31unl 
&luni 
91unl 

PERSOANE FIZICE 

52% 

54% 
56% 
56%. 

·prin COOPERATIVA DE 
CREDIT .,CONCORDIA 

ROMÂNA" 
BANCA POPULARĂ A~D 

şi Prin agenţiile sale 
din localitillilo• ALMAŞ, APATEU, 

121unt 60% BEUU, DIECI, HĂLMAGIU, 
PANCOTA, SELEUŞ. ŞIMAND, VTNGA, VÂRFURILE, ZIMANDU-NOU. 
NOTĂ: Lin1ta minină de oonsti11*e a UnJi depozit este de 300.000 

lei. . (9743451 

,,.,.-.- · .. ::-"·:_;:-_ . 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acorUA urm.itoarola dobAnzl 
pentru dapozttale la lennan: 

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

121unl - 69o/o 
LI Cll'lrt:l dilltllhli dob6ndla polll capbia 

DEPOZITELE SIJNT ASIGURATE ! 

Acordăm In alatem C.A.R. 
credite in regim de urgenţă 
L:l- E3 c::::> r E30' 

coedlte In regim normal · 1. ilrJO 
cv dobanda an~ 

~~~ 
edite penlou ac/1zlllonae b!.nurl 

cu dolxlnda Clf1IJ(jc de 
~~~~ 

tnbmaţllla .."...din Ar8d 
PIIIJII Spitalului de ocpl. 

III.H•parWr(llngi"~ 
.. u •• tjUfu: 0&7 1 2S5ZZI 
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PATRONATUL A 
CÂSTIGAT PRIMA BATĂLIE 

' CU GUVERNUL 
Ieri, la Prefectură, dl. 

Stelian Dorobanţu, directorul 
general al Uniunii generale a 
indu~triaşilor din România 
(UGIR) - 1903, a susţinut o 
conferinţă de presă in care a 
prezentat o serie de aspecte 
vizând activitatea Uniunii pe 
care o conduce. 

Subiectele .atacate" au 
fost: • OUG 9911999 si 
ordinul 275 al ministrului 
Radu Berceanu • poziţia 
UGIR 1903 faţă de mişcarea 
sindicală • situaţia instituţiei 
patronatului din România şi 
imbunătătirea acesteia, inclu
siv a"filialei Arad • sistemul de 
avantaje pe care le au mem" 
brii UGIR 1903. 

Referitor la primul subiect 
.atacar, dl. Stelian Dorobantu 
a afirmat că, prin actele nor
mative arătate mai sus, care 
prevedeau .atestarea agen
~lor economici producători de 
bunuri materiale destinate 
comercializării si acordarea 
unui permis de Operare" s-ar 

·, 

· .. 

•.t' 

! 

~-...;.<. 

fi creat un aparat birocratic de 
neconceput. 

.In aceste zile, dl. mi
nistru Radu Berceanu a 
afirmat că îşi va retrage 
ordinul, urmând să propună 
intr-o şedinţă de Guvern şi 
abrogarea OUG 99/1999. 
Prin aceasta, putem spune 
că patronatul din România 
a câştiga! primul conflict 
deschis cu Guvernul", a 
apreciat preşedintele UGIR 
1903. 

Prezent la discuţii, dl. pre
fect Gheorghe Neamţiu, a 
afirmat că doreşte ca Aradul 
să aibă un patronat bine 
organizat pentru ca negocie-1 

riie tripartite prefectură - sindi
cate - patronat să fie intr-ade
văr productive. 

Despre· celelalte subiecte 
dezbătute in cadrul confe
rinţei de presă (printre care şi 
convocarea Adunării generale 
UGIR 1903- filiala Arad) vom 
reveni in zilele următoare. 

-n.OP~fln 

':- ' 

S-A CONSTITUIT UNIUNEA CORPURILOR 
GARDIENILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

Corpului Gardienilor Pu
blici, recent v-aţi intors de la 
lntâlnlrea trimestrlală a 
'efllor gardienilor publici 
din România. Cu ce Impre
sie aţi venit? 

- La astfel de Tntâlniri, 
foarte utile de altfel, şefii 
C.G.P. ai tuturor judeţelor fac 
un util schimb de experienţă, 
mai ales in problemele de 

• 

i care ne pe 
toti. Unii dintre colegii noi, mai 
ales din judeţele situate in 
zone defavorizate, Tntâmpină 
dificultăţi extrem de mari, fiind 
cu luni in urmă la plata salari
ilor şi obligaţiilor către stat. 

Am încercat să avem o ati
tudine coordonată intr-o ini~a
tivă legislativă pentru modifi
carea legilor noastre specifice 
care ar putea • să 
Tmbunătăţească in general 
sijuaţia C. G. P.-ului. S-a con
stituit Uniunea Corpurilor 
Gardienilor Publici care şi-au 
desemnat reprezentanti pen
tru comunicarea direCtă cu· 
Guvernul României şi Par
lamentul pentru prezentarea 
doleanţelor noastre. 

~ Păi, parcă ştiam că s'a 
constituit Asociaţia Cor
purilor Gardienilor Publici '1 

. ;-

__ .;_. 

ţării, printre care 'i Aradul, 
n-au aderat ia ea ... 

milioane de lei, iar dacă vom 
recupera măcar o mică parte 
din suma datorată de unii bne
ficiari atunci toţi angajaţii vor 
primi o primă de Crăciun. La 
un nivel cât se poate de mare, 
repet, funcţie de situaţia finan
ciară de la acel moment. 

- Din start n-am fost de 
acord cu constituirea acestei 
asociaţii care prevedea o 
oarecare_ centralizare la 
Bucuresti, prin conducerea 
asociati6i, cu birou separat, 
secretară, cheltuieli etc. 
lmpreună cu Câteva judeţe din 
Ardeal am fost ferm impotriva 
constituirii. In uniune toţi 
partenerii sunt egali, iar 
deciziile se iau prin vot majori
tar in proportie de 213. 

-Imi amintesc că '1 anul 
trecut, in luna decembrie, 
aţi alocat o serie de fonduri 
pentru pachete 'i cadouri 

. - Şi pentru că tot oi 
sfirşlt de an, spuneţi-mi 
sincer ce aţi dori să vă 
aducă începutul de mileniu? 

- Pentru mine In primul 
rand sănătate iar pentru cei 
foarte dragi mie multă fericire 
şi implinirea tuturor dorinţelor. 
iar pentru noi to~ să simţim in 
sfârşit că ceea ce s-a intam
plat in decembrie 1989 nu a 
fost degeaba! • oferite angajaţilor corpului ... 

- Şi in acest an Moş 
Crăciun va aduce daruri copi
ilor angaja~lor C.G.P. Arad in 

A consemnat 
SO~tln GttiLEfl 

Foto: VIO~L MOSQI · 
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Televiziunea Arad şi r~allzată in colaborare cu ziarul 
,.Adevărul·, se vor afla primarul Aradului, Valentin Paul 
Neamţ şi directorul Salubrită!ll, Iosif Clodnlţchl. Arădenii 
care vor să ne semnaleze fapte şi Tntâmplări neflreşti, atat 
dlspre curăţenia oraşului ca! şi despre altceva, sunt aştepta~ 
să sune, In direct. lncepand cu orele 20, 15. Joi de joi, fiţi cu 
ochii pe noii . 

Tn şi, ca , au 
re~nut 5 certificate de inma
triculare pentru defecţiuni 
tehnice şi au aplicat 128 
amenzi pentru Tncălcarea 
Legii ·circulaţiei, tn valoare 

S.G. 

asemenea, au ridicat tn ve
derea suspendării 4 pennlse 
de conducer&, din care unul 
pentru conducere sub influ
enţa băuturilor alcoolice. 
Este cazul lui Ardelean 
Constantin-Dorel, din Aradr 
cu autoturismul AR.01-VUD. 

DEPISTAŢI R ÎtiCARCERAŢI 
in urma măsurilor specifice intreprinsa de poliţiştii ară

denl, au fost ldenHfica~ şllncarcera~. viNĂT CORNEL, de 
32 dă ani, din_ Cicir, fără ocupaţie şi antecedente penale, 
urmărit general, care are de executat un mandat de 1 an 
inchisoare, pentru furt; Grlguţi Ioan, de 45 de ani, din 
Nădlac, care are de executat un mandat da 6 luni inchisoare, 
pentru delapidare şi Gulyas Alexandru, de 25 de ani, din 
Peregu Mic, care are de executat un mandat de 3 ani 
Inchisoare, pentru furt. · 

e Drogu Gheqrghe, 26 de la Biroul de presă al 
ani, din Cicir, agent de pază I.J.P. Arad, motoreta Hoinar 
la s:c. CONAR SA - Baza 6-AR-6266 pe, care a con-
de productie Vladlmirescu dus-o fără a poseda permis 
este cercet'at Tn stare de Il· de conducere şi având in 
bertate. Pe 22 noiembrie, In singe o lmbiba~o alcoollcă 
timp ce executa servtciul de de 1,80 la mie. 
pază, a vândut 3230 kg fier, • Kovacs Ladislau, 43 
In valoare de 1.550.000 lei ani, din Şofronea, In calitate 
la 3 romi din Arad. de vanzător-gestlonar la 
Prejudiciul a fosl recuperat. S.C. ALONG PRESS SRL, 

e Akblylkoglo ,1-a insuşit din gestiune In 
Ylldlmlr, 43 ani, din Turcia, perioada iunie-noiembrie 
In calitate de patron la s.C. a.c. 14.071.000 lei pe care 
ANADOLU SRL din Clclr, tn 1-a folosit tn interes perso--
cursul acestui an a achi· nal. Poliţia tn cercetează 
ziţionat material lemnos de pentru săva"'lrea lnfrac~.unil 
la 60 de persoane fizice din de delapidare. 
zonă, pe bază de borderou- ~ e lmpotriva iul Rarlk 
de achizitii, majorand Mllan, 36 ani, din Repu-
preturile de' cumpâr~re cu blica Slovacă s-a dispus 
677:714.400 lei. Acum, este Inceperea urmăririi ·penale 
cercetat in stare de libertate pentru săvârşirea i~fracţiu~ 
sub aspectul săvârşirll nii de vătămare corporală 
infracţiunii de evaziune fis~ din culpă. Tn dimineaţa .zilei 
cală. · de 3 noiembrie, acesta 

e Vesa Teodor, 61 ani, aflându-se la volanul unui 
din ROşia, pensWlnar, este autovehicul a efectuat o 
cercetat pentru săvarş.irea depăşire făr"ă să se asigure, 
infracţiunilor de violare de tamponându-se fr?ntai cu 
domiciliu şi distrugere: Pe autoturismul condus de 
20 noiembtle, Vesa a Săcmărean Ioan, care a fost 
pătruns fără drept fn grav accident8t. Cetăţeanu-
locuinta Ailei lova, din locali- lui slovac i s-a tnterzls să 
tate urlde a spart· 2 geamuri. parăseas~ localitatea pânâ 

e Laţcu Dan, 24 ani, la finalizarea cercetărilor. 
din Lipova, a sustras, aflăm D.L 
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FPS Arad a vmdut. m1er- cumpărătoare. sieră, ultimul pret mediu de 

curi, prin licitaţie cu strigare, Societatea are-un capital tranzactionare, di~ 8 noiem-
pachetul de 64,35% din acţiu- social de 5,369 miliarde ·lei brie, fiind de 2.3481eVactiune. · 
nile societă~i producătoare de divizat in 214.793 actiuni, cu Pretul de pornire a fost mai 
ceasuri Victoria Arad. valoarea nominală de' 25.000 mic cu'50% decât la licitatia 

La licita~e au participat doi ·teL FPS deţine 64.35% din anterioară (amânată din lipsă 
ofertanţi, pachetul dE! acţiuni actiunile societăti!," restul fiind 1 de oferte), cor:form prevede-. 1 

fiind adjudecat de o societate detinuta de actionari rezultati in rilor legii 99/1999. . 
comercială din Arad,· au um,a procesuiui de privatiz3re Privatizarea societătii ară-
declarat surse din cadrul FPS ,. in masă. dene producătoare de eeasuri 
Ara.d, ~ră a preciza numele· Victoria Arad produce si s-a realizat după mai_ ~uit!:'! 
sooetăţn. . comercializează produse de Tncercărî ale F.P.S-ului. In tot 

Conform sursei citate, con- ceasornicărie ŞI mecanică fină acest timp, aproape' un an de 
tractul de vinzare-cumpărare. şi repere şi subansamble pen- zile, de BVictona· s-au Interesat 
va fi semnat in termen de 1 O tru industria electrotehnlcă si a mai mutte firme străine insă, in 
zile, urmind ca, după bunurilor de consum. ' cele din urmă, a fost cumpă-
semnarea contractului, să se Actiunile societătii se tran- rată.deofirmă arădeană. 
anunţe şi numele firmei zacţionează pe piaţ>Î extrabur- G. K. 

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind 
Statutul functionarului public pentru care iU 

va asuma răspunderea in Parlament . · 
Guvernul a adoptat, in 

şedinţa de miercuri, proiectul 
de lege privind Statutul 

. funcţionarului public, . pentru . 
care Tşi va asuma răspun
derea In faţa Parlamentului, 
posibil la inceputul săptăminii 
vutoare. 

Important va fi secretarul ge-, 
n1>ral de institutie. 

Mureşan a' precizat că nu 
vor face parte din categoria 
funcţionarilor publici consilierii 
şi consilierii de stat, deoarece 
aceştia aparţin Cabinetului 
demnitarului si sunt asimilati 
cu oamenii pot'itici. ' 

Din momentul angajării 
. răspunderii de către Guvern 
asupra unui proiect de ·lege, 
program sau C!eclaratie de 
politică generală, in temien de · 
trei zile poate fi depusă o mot~ 
une de cenzură. Motiunea de 
cenzură se dezbate 'după trei 
zile de la data cind a fost 
prezentată in sedintă comună 
a- celor două Camere legisla· 

,tive. 

Adoptarea legii este o ce
rinţă a Comisiei Europene 
pentru inceperea negocierilor 
de aderare a României la 

. Uniunea Europeană. 
Ministrul Justitiei, Valeriu 

Stoica, a declara( la Palatul 
Victoria, că proiectui de lege 
va fi discutat, joi, in cadrul 
Consiliului Economic şi Social. 

Ministrul Agriculturii şi 
Alimenta~ei, Ioan Mureşan, a 
declarat că potrivit proiectului 
funcţionarul public .cel mai 

Liderii coalitiei au decis, la 
intnnirea marti.' să recomande 
Guvernului să-şi angajeze 
răspunderea in Parlament 
asupra· legii priljind Statutul 
funcţionarului public in data de 
29 noiembrie pentru ca acest 
act normativ să fie adoptat 
pină la summitul de la Helsinki 
din data de 11 decembrie, pro
cedura parlamentară in cazul 
angajării răspunderii nece

. silind maximum şa,.Pte zile. 

Proiectul de lege pentru 
care Guvernul şi-a angajat 
răspunderea se consideră 
adoptat dacă nu este depusă 
o moţiune de cenzură sau 
dacă moţiunea este respinsă. 
In cazul in care motiunea este 
adoptată; Guvernui se consi-
deră demisionat si se IEece la 
formarea unui noU guvern . 

-
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TVR1 

7,00 Matinal natpnal 
9,00 lVR lasi 
10,00 Hora Satului. rei. 
1 0,30 Impas in doi • rei. 
11,00TVR Cluj-Napoca 
12,00 Pe faţă· rei. 
13,00TVRTI~ 
14,00 Juma! 
14,15 CiberFan 
14,30 DestiroJIL1181 ,.,.. 
uni 
15,00 Convietuiri 
16,00 Penlru ·dv., -
năl 

17,00 La-· nmlce 
popula răi 
17,25 Casa mea -' ·' 
17,50 Tragefie Loto 
17,55 Fotbal: Slavla 
Praga-Steaua Bucureşti, 
in turul al lll.foa al CUpei 
UEFA 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Spol1 
20,55 ~nl- . ep. 
7 
21,45 Rellecţl rutieno 
22,00 Teatrul National 
de Televiziune pllizintă 
Cisătorlo Imposibili 

~~ :~aş:=t~~: 
Mircea .. ~usu, Horaţiu -23,10 Jurnalul de noapte 
23,25 Punct ochii • talk· 
showpolitic 
0,15 Rock la miezul 
nop~i 
1,15 Pariul-Tria 

..-.~ 

TVRz 
7,00 TVM. Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,30 Elementele 
9,15 Un cantec, 6 glumă 
9,25 Curierul de ambe 
sexe- rei. 
10,05 Limbi străine: ger. 
mana · -

10,35 NăscUţi printre ani
male sălbatice 
11 ,00 Desene animate 
"f 1,30 Trupa DP2 
13,00 Alfa şi Omega 
14,00 Emisiune tn limba 
germană 

15,00 a-la. ep. 84, 
85 
16,30 Santa Barba"' • 
ep. 1040 
17,15 Curier de ambe 
sexe 
18,00 Portrete · Tn 
acvaforte-
18,30 VidSOcllpuri 
18,45 Se intamplă aoun11 
19,00 Ştiri bancare 
19,15 Videotonomat 
20,05 Un secol de cine· 
ma: Marilyn Monroe 
20,50 Senso f. 
dragoste Franţa, 1987, 
cu Chiara Caselli, 
Wemer Schreyer, Je&n-
Pierre Aumont · 
22,20 Tlme-Out 
23,0Ş Start-rec 
0,05 Noctuma 
0,05 TVM Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineata, Pro 
TVealtaul ' 
10,00 Tlnăr fi nellniftlt • 
rei. 
10,45 Vocl!f nopţii. f. 
SUA,1994 
12,30 O căsnicie porfeclll 
·ep.15 
12,55 Ştirile Pro TV· • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon V· ep. 72 
13,50 Ani de liceu. ep. 59 
14,15 Miracolul tinereţii • 
ep.59 
14,45 Farnlla Bundy. ep. 
222 
15,15· Nisipurile din 
Mlaml· ep. 21 
18,00 Tinir fi nellnlftlt • 
ep. 884 
17,00 Ştirile Pra TV •.o 
propoziţie pe zi 
17,30 Spitalul Chicago 
Hope • ep. 24 ' 
18,30 Doi poliţlfll '' 
jumăta1e • ep. 21 
• Extragerea cărţii poştale 
• Te uiţi şi cAştlgl' 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Ştirile Pro TV Arad 
20,30 CasA de vacanţj • 
comod. SUA, 1995, cu 
Holly Hunter, Robert 
Downoy jr., Anne Banaoft, 
Geraldine Chaplin, regia 
Jodie Foster 
22,25 Ştirile Pro TV' 
22,30 Chestiunea zilei ; ru 
Florin Cătioesw 
23,30 Ştirile Pro TV • Profit 
• O propoziţie pe zi 
0,00 CriminallşUI • s. 

RADIO PRO FM (92,1 MHz} 
0,00 - 5,00 PRO FM BY NIGHT; 5,00 -
6,00 BULETIN DE ~TIRI la fiecare sfert d!t 
OJA; 6,00 • 7,00 RO OUL DE DIMINEAŢA 
- INFO PRO cu Dan Apostol si Laura 
Călăceanu; 7,00- 10,00 PRO FM PÂNĂ 
LA 10 - cu Flavius Esnican; 10,00 • 13,00 
MIHAI CU NOI - cu 'Mihai Oobrovotschi; 
13,00 - 14,00 13-U CU ANDREI - cu 
Andrei ~e; 14,00 - 17,00 ORA~L 
SUB LUPĂ- cu CăhUin lăpuscă: 17, • 
19,00 STAR STATION MIX'- cu Mihai 
Gurai; 19,00 • 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZI· 
CAl • cu Călin Gheorghe; 21,00 - 22,00 
PRO FM GREA TEST HITS - cu Marius 
Vintilă; 22,00 • 24,00 RONDUL DE 
NOAPTE- cu Răzvan Exarhu 

1 

' 

-

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe- s. 

5,50 Renzo '' Adriana -
rei. 

6,45 Dragoste '' putare • 
rei. · 

7,15 Acasa la bunica- rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor • 
rei. 
8,15 Rosallnda • rei. 
9,00 Inger sălbatic • rei. 
9,55 Luz Clarlta • rei. 
10,40 Angola ·rei. 
11,25 Nimic personal • 
rei. 
12,10 Hochaiftll· f., rei. 
14,15 Viaţa noastri • s. 
15,00 Dragoste ti putare 
•S. 

15,30 Iubire llflnti • s. 
Argentlnai - ep. 1, cu 
Grecia Colmenares 
16,30 Luz Clarita. s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosalinda - s . 
18,30 Angela - s. 
19,25 Vremea de acasa 
19,30 Acasa la bunica -
reţete culinare · 
19,45 Desene animate· 
20,30 Inger sălbatic • s. · 
21,30 Singe din singele 
meu- s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Perry Mason~ 

Politica se face uneori 
-cu singe • acţiune, SUA, 
1994 

'· 1. 

. .., 

ASEARA, IN LIGA CAMPIONILOR INFLATIA • PESTE 
' " 50 LA SUTA GrupaC 

Dinamo Kiev • Real 
Madrid 1·2 

Rosenborg Trondheim • 
Bayern Munchen 1·1 

Grupa O 
Olympique Marseille • 

Lazio Roma 0..2 
Chelsea Londra 

Feyenoord Rotterdam 3-1 

Inflaţia estimată pentru 
sfirşitul acestui an este de 50 -
55%, a declarat miercuri 
Teodor Buftea, directorul 
Direcţiei de politică monetară 
din Banca Naţională a 
României. 

"Toate estimările merg 
spre ideea că inflatia va 
depăşi 50%", a spus Buftea. 

""'ti A. . . <'''' "-{,~Y( ...... w .• ·''' . ",",._"_._-_"' 

~.·., mceput ··~. vânatoarea·4:t;i 
Nivelul ridicat al inflatiei 

este urmarea majorărilor 'de 
preţuri din sectorul de servicii, 
ajustării cu mult peste pro
gram a contului extern, pre· 
cum ~i creşterii preţului" 
petrolului pe piaţa intema~o
nală. 

~()rn~~s1anţilor d~ petard.~ 
~---.·'·" ---><" '""'' '"" '"""'"-".,.-'"•"''·"' o .. · .. ----.,·_, ·.,_,·.o;·-~·->'4-

ln urma unei acţ1uni efectu- fost sanc~ona~ conform art. 1 !il 
ale de Poliţie in pieţele de pe .a" din Legea 1211990 cu căte 
raza municipiului Arad, in ve- 150.000 de lei amendă, fiind 
derea prevenirii ş{ combaterii ridicate, in vederea distrugerii, 
comertului ilegal cu produse 550 buc. petarde. De aseme· 
pirotetinice precum si a_ ca- nea, urmare a aceleiasi actiuhi, 
mertului de produse tăiă docu- au fost sanctionata confomi art. 
merite legale de provenienţă, au 1 1~ .• e• din legea 12/1990, cu 
fost depistati Faur Gheorghe, · câte 150.000 de lei amendă: 
de 32 de' ani. si Gabor Panfll Rozalia, de 19 ani; 

Prognozele nivelului 
inflaţiei pentru acest an au 
indicat succesiv valori de 
25%,-32%,37%,42% şi 47%. 

Conform datelor Comisiei 
Na~nale de Statistică nivelul 
inflaţiei era, pînă în luna 
octombrie de 44,7%,Jaţă de 
decembrie 1998. 

Ecaterina. de 34 de' ani. ambii Gabor Susana. de-22 ani şi 
din Arad, care comercializau Gabor Eva, de 22 ani, care 
petarde fără documente de comercializau"diferite produse 
provenienţă şi fără a deţine fără documente de provenienţă. · 
autonzaţte în acest sens. Au Ded, aviz amatorilor! 

PNR ARAD PREGĂTEJTE ~ONfERINJA JUDEJERNĂ 
• PNR, .,Vatra Românească", APR si Societatea 

"Avram Iancu" conlucrează pentru orga.iizarea mani:: 
festărilor de la Alba Iulia. 

dant al Gainizoanei .Arad, 
col. Vasile Heredea, s-a 
înscris în PNR, fiind unul din
tre candidaţii pentru funcţia 
de primar al Aradului. • PNL Arad şi-a deschis filiale noi la TArnova, Vlnga, 

Lipova şi Pâncota. 

Conferinţa de presă orga
nizată ieri de PN·R Arad a 
atins câteva probleme de 
maximă actualitate pentru 
activitatea filialei locale. 
Astfel, preşedirttele Teodor 
Mara ne-a informat că fi" 
lialele locale ale PNR, VR, 
ApR şi Societatea .Avram 
Iancu· se pregătesc Tmpre
ună pentru a contribui la 
manifestările de la Alba Iulia, 

prilejuite de aniversarea Zilei 
Naţionale a Ro-mâniei. în 
plus, la sfârşitul săptămâni! 
(sâmbătă, ora 10,00, la Casa 
Sindicatelor), PNR Arad va 
desfăşura Conferinţa 
Judeţeană. . . 

P ri m,vi cepreşedintele 
PNR _ Arad, Constantin 
Buzatu, ne-a informat despre 
o nouă achizitie de marcă a 
filialei arădene': fostul coman-

Celelalte teme abordate 
la conferinţa ţie presă au 
avut în vedere adâncirea: 
criz"ei econorn.ice _şi sociale 
pe care o străbate România 
(.Nu da, Doamne, omului 
ceea ce nu poate să ducă!") 
şi costurile enorme pe care le 
presupune preşedinţia OSCE 
pentru România. Costuri care 
vor fi evident, suportate tot 
de către contnbuabiL 

ANTENA 1. PRIMA TV 
7 00 Observator 7,00 Karaoke show- rei. 
8'00 Dimineata devreme 8,00 Dimineaţa cu Prtma-

1 10 00 Stiri ' magazin matinal - meteo, 
10:10 Coliv_ia de aur .. s. =~ ~tsta ... presei,. 
11,00 Cronici paranor· 12 00 c 1 b~ l•bo .H. 
male - s. re1' 8 8 f g_,. 
~~,00 Baywatch Nlghts 13:00 Polllca de mana.,.._ 
12:590ecennium ~~·~~CC:~t" 101· 
13,00 .Ştirile amiezii 16:ooVJaţa tn d<ect • 
13,15 Protondor • s. 17 00 Celebri fi bogoţl· s. 
14,00 Decepţil· s.. 1~00 Focus • 5pon • Moleo 
15,00 Luz Maria· ep. 16550ipArt · 
159, 160 19,00KaraokeShow 
16,59 Decenolurrl , . . 2o',oo Nopll In Ho~om 
17,00 Ştiri· --~~' comed. SUA, 1989, cu 
17,25 Dragostea Eddie Mu<phy, oamy Alelo 
invinga- ep. 50, 51 21,30 Exploziv 
18,59 Oecennium 22.00 Oll Art- ret -
19,00 Observator 22,05 Focus 
20,00 VIP- ep. 11 22,30 Revista presei. 
20,50 Alr America ~ ep. Principalele eve- 11o 
13 zleilllpresadea21 . 
21,40 Brigada niGbiJI 23,35 Politica de mlln8. 
21,$.9 Decennlum · Moderatorul Dan Dumitru li 
22,00 Obsţrvator invitaţii săi disctrta despre 
22,30 Marius Tucă Show viaţa polilial româneaoc6 
0,00 Maşina de război - 0,30 Monatrul din l•c • f. 
f. SF SUA, 1996 suspans 

TELE7ABC 
7.00 ŞWi 
7,1 O BunA dimineaţa, 
România . 
•.oo Loua--• 
10,00 şa; 
10,30 Oi1traauetde zlale-rwt. 
11,10 Denick- rei. 
12,00ReporterTele7·rel. -
12,30 24 din 24- ret 
13,00 ~ pmtra arnlrllki
rei. 
13,30 Documentar - - ' 
14,00 Medici III clilloM- 8.-
15.00 Stiri 
15,10t-
15,30 Post Meridian 

17,00 O singuri v1a11- ep. 
253 • . 
18.00 Şli1 
18,10louGlWIII:-ep.108 
18,55Pariu1Trio 
19,00 ......... pollfl". ep. 
100 . 
20,00T-
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
21,40 Pariul Trio 
21.45Lob 
22,00 Linia intii 
23.00 Denick - •. 
0,00 Stiri .• 
0,30 Ora H • enisklne-~oon
-.,; 
1.35 Teleshopping 

6,00 ~.!~. ~!:~~!nfOC 

• 

mi liutare - muzică populară; 9,00 Ahi, tu 
alegi!; 11,00 Cafeaua de zece; 12,00 La 
porţile dorului - muz~ă populară; 13,00 

FM-ul de prinz; 14,00 Om bun - muzlcă 
folk; 15,00 Astizl &irbitortm- muzică pop
ut8râ şi dedicaţii muzicale; 16,00 Dupi 
petru; 18,00 Telefonul cu butoane;19,00 
La Mulţi Anii - dedica~i muzicale; 20,00 
Casa noaStri; 21,00 Şueta cu Magi - taJk 

show; 23,00 Asculti '1 tul; 0,00 82,1 
lnaomnlil; 2,00 Noctuma muzlc.ti 

. <·'. 

-.1-.. , .. :.3 
< 

.. E .~ es,·-~-~----* ? 

TVARAD 
7.00 Observator 
8,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,30 Club T ·rei. 
9,50 Anunţuri • rei. 
10,00 Ştiri 
10,10 Colivia de aur· 
ep. 5P 
11,00 l'SI Factor • op. 
44 
12,00 Baywatch Nlghts 
• op. 24 
12,59 Decennlum 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pretonder • ep, 
32 
14,00 Decepţll' ep. 19 
15,00 Luz Maria • ep, 
159,160 
.16,59 Decennium 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Viaţă Spirituală 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Fi~ cu ochll pe noii 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TV A 
22,00 Observator 
Tn conUnuare programul 
este, identic cu cel al 
Antenel1. 

HBO 
10,00 Dependenţi de 
dragoste • comod. SUA, 
1997, cu Meg Ryan 
11,45 Urmărirea • 
dramă, SUA, 1998 
13,15 Atit do aproape 
do cer • dragoste, SUA, 
1995, cu Keanu Reeves 
15,00 Surplus !le bag ... 
je • comod. SUA, 1997, 
cu Allcia Silverston8 
16,45 Ochi pentru ochl
thrlllor, SUA, 1996, cu 
Satly Fleld, Klefer 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 Roador-rel. • 
10,30 Atomic Cale. rei. 
11 ,00 Atomlx cu Mlrt:ea • .... 
14,001nlonldlv 

,15,55-
• 

-. ----, . 

DOitO SlnACI 

TVINTERSAT 
8,55 Desch_lderea pro· 
gram ului 
9,00 lntersat Muste 
9,30 lstoaţa ·film. rei. 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Dulce Ispită · s. 
12,15 Comorile lumii 
12,30 Matineu! de )a 
miezul nopţii ·film, rei. 
14,00 Aromânti la .el 
acasă- doc., rei. 
15,00 Balanţa justiţiei_:· 
s. 
15,45 Joia bănăteană 
17,45 Emlslun~ in lb. 
maghlanl 
18,45 Şlirile lntorsat 
19,20 Dulce Ispită· s. 
20,05 Mistere, farm"ece, 
miracole 
20,30 Microb- emisiune 
sportivă ln direct 
22,00 Fraţi de suflet • 
film 
23,30 Ştirile lntersilt 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra: 
mulul · 

Sutherland, Beverly 
d'Angelo 
18,30 Box; Evander 
Hollyfleld vs. Lennox 
Lewls. Inregistrare de 
la LasVogas 
20,30 Crimetlme· • 
thriller, SUA, 1996 
22,30 Omul caro fila 
prea puţin • comed. 
SUA, 1997 
0,00 Şantaj c·1,hrlll6r, 
SUA, 1995 
1 ,45 Jurnalul Pantofu. 
lui ROfu • s. 

16,00 Melropolis. cu Dlnu ..... 
171YJ-
19,00Atomlxru-
21 ,55 Reactor . 
22,00 Hai Hul -rei. · 
22,30 Sou1h Port< • d. e: . 
23,00 Klub Bilzar ·rei. 
0,00 lnsormla . 
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UH COMITET DE IHITIRTIVA "PUTIH MAl LEHT" !~Ut![~~l]-:JJ!J!Ql 
r r Părintele Petru Trinc este preot ortodox în localitatea Susag, · . . N()l Zl(,-1,11 INI,XIS'I,EN'I' comuna Craiva. A ridicat din temelii o biserică nouă în Susag 'fÎ . r •1 1 11 r ,, 4 . 4 r ,, se o~upă, ~e ze~i de ani d~ zile de pro~l~mele suflete, ti. ~le 

i.1 J oi' .iJ. lo. cred!nclo,olor. ŞI nu numai ... In acela~! t1mp, este cons1her 
încă cifra de 300 pe care noi am tate a ANCD prin "lehamitea local, este pr~edintele organizaVei PDSR din comună, iar ime-
stabilit-o drept minim pentru generală." dia! după RevoiUVa din 1989 a fost primar în Craiva. 

constituirea unei filiale. Sper şi Iar despre dl. Cristian .LOCIJJL 
cred că imediat după congres Moisescu ne ·spune că ~i-a . 
să reusim să impulsionăm pro- plătit cotizaţia la ... PNŢCD !fi i 
cesul de Constituire si consoli-. este unul dintre candidaţii 
dare a filialei din Arad, pentru că acestui partid la Primăria 
am convingerea că potenţialul Aradului. Oricum, dl. T. Vuia 
este foarte serios. Din păcate, -va participa duminică la 
am impresia că, pentru Congresul ANCD la 
moment. aclivitatea Comttetului 
de init,iativă a fost put,in mai Bucure'fli. Va participa 'f1 dl. 

Cristian Sorin llea, fost 
lentă. Fie înainte de sărbători, 
fie imediat după sărbători, voi viceprimar al Aradului. 

Deocamdată, Comitetul de veni acolo şi pentru 
desfăsurarea conferintei, dar si iniţiativă nu are 'fef, fiind în 
pentrU intâlniri cu menibrii, sini- ,.faza primară", după expresia 
patizanţii şi. bineînţeles. cu d-lui T. Vuia. 
cetăţeni ai judeţului." · Un lucru e cert: după 

- Părinte Petru Trinc, ce 
politică-se mai face astăzi la 
Craiva? 

- Polidca supravieţuirii! 
Oamenii ·;e_descurcă foarte 
greu, C1 ailta este la capătul ju,_ 
datului, ,:w)riticienii nu se-nghe
suie să ·;ină pe la noi decăt in 
campan!ii•J electorale ... 

.., Altfel spus? 
_- Altft'l spus. suntem 

copleşiţi de promisiuni şi 

pătrunşi de sărăcie. 
· -Dar oamenii votează ... 
-Votează. Votează şi apoi 

se căiesc ... In 1996. desi la · 
alegerile generale PDSR:ul a 
obţinut în.. comuna Craiva 
peste 60% dintre voturile 
exprimate. la locale s-a votat 
omul... 

- O sli candidaţi la 
alegerile viitoare pentru pos
tul de primar? . ' 

~ O să candidez. 
- Cum se împacă preoţia 

cu politica? 
- Se împacă căt se poate 

de bine. Oricum. oamenii vin la· 
mine şi işi plâng necazurile. 
Mă întreabă ce să facă şi mă 
roagă să îi ajut.. Dacă n-aş fi 
implicat politic, dacă n-aş avea 
decizie, cum i-aş putea ajuta? 
Doar consolându·i? 

DO!tO SII'IACI 

serioase cu duşmanii, ·a 
reulfil să"'Şi înscrie partidul1a 
Tribunalul Municipiului 
Bucureşti. L-3m jntrebat _ce 
!ftie despre organizaVa ANCD 
Arad şi când va veni în oraşul 
nostru. lată răspunsul: .Stiu 
că există în Arad un Comitei de 
ini~alivă, că ar fi aproape 300 
de membri activi şi câteva sute 
_de simpatizanţi. Nu au atins 

Pe de altă parte, unul din· entuziasmul de început, 
!re membrii Comitetului de anecedi!flii locali au dispărut 
iniţiativă din Arad, dr. Traian de pe radarul politicii locale. 
Vuia, explică lipsa de activi- ·1. IEJtCAI'I 

STRASBOURGUL E MAI 
APROAPE -DECÂT.~. ARADUL 

~~~,;~!)~~,![Şpj!Ji~ji~~~~didaţl~fu~I!~:!!!m!,~l!Ji~~~!l 
CONDIŢIA: SA ŞTm UNGURESTE! 

-h-•o.~:, ' l..a conferinţa de presă de didează să stie româneste. In calitate de senator, ~ind respon
ieri a organizaţiei judeţene a .contrapartidă" UDMR:ul va sabii de Arad. Una peste alta. d-1· 
UDMR ne-au fost oferite noi putea sprijini un candidat român, .fioszu crede că adevărul despre 
amănunte asupra _celor discu- c~ condiţia să ştie ungu<e1fte. Se decembrie '89 s-a aflat în pro
tate la întrunirea primarilor şi pare că fostul senator Hoszu portle de 60% si pentru că s-a 
consilierilor din judet .ai acestui Zoltari are toate sansele să fie umîărit absolvirea Armatei de 
partid. • Aproape sigur, UDMR- desemnat candidat pentru orice vină .. .,Cei care s-au ală
ul va l:}rezenta un candidat la Primăria Aradului, mai ales că turat revoluţiei au fost 

Se pare că populatia are o SCRISORILE DESCHISE electorală a parlamentarului. 
percepţie greşită in 'privinţa adresate ALEŞILOR Care poate să fie pe fază, încer
raporturilor dintre electorat si POPORULUI, poate că majori- când.să rezolve scrisoarea sau 
aleşii săi. Aşa cum reiese din latea populaţiei n-ar fi ajuns poate să facă pe niznai şi 
scrisoarea d-nei Cornel ia la limita sărăciei 'i mizeriei." scrisoarea, dacă nu e aruncată 
Codreanu: •· Ce se întâmplă cu scrisorile la cos, rămâne uitată prin· vreun 

"Mereu citim in presa cetăţenilor? Cu rare excep~i. ele dosar mâncat de molii. Şansa 
locală SCRISORI DESCHISE nu sunt ctttte de către cei cărora de a primi răspuns la o 
AJ?RESATE PREŞEDINTELUI le sunt adresate. Iar sansa de a scrisoare scade vertiginos cănd 
ŢARII, SCRISORI DE LA CITI- fi citite este cu atât mai mică cu e vorba de un ministru si e 
TORI, etc. şi m-am întrebat nu căi personalitatea e mai în văr- aproape nulă cănd e voma de 
o <fată, dacă aceste scrisori fui piramidei. · presedintele tArii. 
ajung să fie c~ite de cei căro- Situatia descrisă mai sus e 
ra le sunt adresate. Normal valabilă Pe plaiurile mioritice. In 

/ 

.· 

.. 

.. , ._Primăria Aradului, avâ!ld în domnia-sa a început să-şi facă degradaţi, cei care au tras au 
vedere faptul că_ in municipiu .reclamă prin sprijinirea IMM- fost avansaţi", a spus d:l 
populaţia de naţionalitate urilor, fiind preşedinte al fun- Hoszu. • Subprefectul.levente 
maghiară depăşeşte 15%, pra- datiei CEDIMAR. Colateral, d-1 Bognar a acuzat lipsa de sin
;gul minim penţru ,desemnarea HoSzu a răspuns la nişte intre- cronizare a auto~ă~lor locale, ., 
de candida~ de primari în toate bări legate de Comisia de .factor decisiv". în amplificarea 
localităţile. Condiţia de bază .Cercetare a evenimerolelor din ns1pe!defoodun.-

. este .ca oriee maghiar car~ can- decembrie 1989, domnia-sa, în SIMIOI'I TODOCA 

asa ar trebui să fie, dar cum, Oc::qdent aşa ceva nu se poate 
din păcate, la noi - d~ mult - întâmpla. Acolo, orice scrisoare 
nimic nu mai e nonnal, to~usi . are .un răspuns, chiar dacă biro-
ce se întâmplă cu el•? luăm. de pildă, un craţia nu e atât de încărcată ca 
"SCRISOAREA DESCHIS.~ parlamentar. Acesta are în în România. Este vorba de un 
CĂTRE ... OCCIDENT" 'i arii· judeţul unde a fost ales un şef exercriiu democratic care la noi 
cotul "l-AM IMPUŞCAT de cabinet care preia scrisorile. nu a prins încă. De ce? Pur şi 
DEGEABA PE CEAUŞESCU", le c)asează şi. în mod normal. le • simplu pentru că alesii nostri nu 
apărute in "Adevărul" din 11 predă destinatarului după ce,· au ei insisi acest' exe'rcitiu 
nov. 1999, pag. 6, parcă mă eventual. a triat. alegând c•i democratic eare presupune din
tentează să le trimit este mai important Pentru oă · colo de cultura politică şi o edu-Partide de manevră Consiliului Europei, fiind con- unui parlamentar· nu i_ s'e catie civică. · 
vinsă că un răspuns tot voi adresează prea multă' lume. 'In plus. aleşii noştri 

Partidul Pensionarilor; 
Partidul A"tomobilistilor; · 
Partidul Particularilor; Partida 
Romilor + Unirea Romilor; 
Partidul Revoluţionarilor {titu' 
latura exactă - Partidul Fortelor 
Democrate· 89). Sunt câieva 
dintre partidele care au fost 
înfiinţate pe baza apartenenţei 
numeroase la diferite claSe 
sociale. categorii profesionale, 
etnii. Cei care le-au "inventat" 
erau siguri că vor da lovitura, 
adunând voturi cu ghiotura. In 
România sunt peste patru 
milioane de pen_sionari. Dacă 
toţi ar vota_ cu Partidul P.en
sionarilor, aCesta ar câştiga 
detaşat alegerile şi ar forma 
guvernul de unul singur. 
Numai că în foarte multe 
cazuri' un pe-nsipnar este si 
automobilist' si revolutionar Si 
ţărănist , saU "liberal saU 
pedeserist. Nu poat'e vota cu 
toate partidele care (la modul 
declarativ) îl repr_ezintă. O 
mulţfme de pensionari nici 
măcar nu se uttă unde este pe 
buletinul de vot sigla Partidului 
Pensionarilor. Tot asa, foarte 
mul~ ~gani votează eu lliescu 
sau Constantinescu (recte 
PDSR sau COR). Să nu mai 
vorbim de automobilist!. Ca 
dovadă. după ce a devenit evi
dent că Partidul Auto
mobiliştilor nu are nici o şansă, 
acesta a fuziona! cu PDSR-ul. 
Crede Ion llies~u că prin 
această fuziune şi-a atras 
voturile posesorilor de autotu
risme? Da' de unde! 

Un partid unic al ţiganilor ar 
avea serioase şanse să intre 
în parlament cu o reprezentare 
mult mai numeroasă decât 
partide cu .ştaif. Numai că ei 
sunt împărtiti, în. functie de 
intef!1sele li<ierilor de la eentru, 
care negociază si cu stfmga si 
cu dreapta. ' · • 

' Partidul Fortelor De
mocrate' 89 ar putea reprezen
ta intr-adevăr o fortă, mai ales 
că tocmai se impl.inesc -zece· 
ani de la rev(lluţie. Din păcate, 
prea puţini alegători vor 
constientiza că PFD' 89 
..inseamnă ,.Partidtţl Re
volutionarilor". în plus, diverse
le organizatii de revolutionari 
se bat cap 'în .cap, semnând 
protocoale ba cu lliescu, ba cu 
Roman, ba cu mai stiu eu cine. 
Câţi dintre cei care poariă ln. 
buzunar certificatul de 
revoluţiQnar 

sunt membri 
ai altor partide? Putini. eldrem 
de putini. Este e'vident că 
foarte 'mUI~ revoluţionari vor · 
votw cu alte partide. larăsi, ih 
virtutea intereselor propdi ale 
liderilor. Un singur amenda

. rnent: pensionarii nu vor merge 
niciodată la Bucureşti să-i 
prindă de guler pe şefii lor, 
cerându-le socoteală pentru 
trădare. Nici ~ganii nu se vor 
indura să-şi lase puradeii la 

.• vatră" şi să meargă la 
Bucureşti să le tragă o 
.mardeală" celor de la centru. 
Revolu~onarii, însă. ·au dov<)dtt 
că pot oricănd să creeze sttu
a~i explozive. Din pă<;ate, o· fac 
doar atunci când este atins 

· interesul acestei categorii. Se 
duc, se leagă cu lanţuri în faţa 
Palatului Victoria si nu pleac;ă 
de acolo până' când nu 
primesc ceea ce vor. In 
schimb, nici o organizaţie de 
revolutionari nu a mărsăluit 
prin centrul Capitalei atunci 
când organizau mitinguri pen
sionarii, automobiliştii_.- na~o-

·naliştii, profesorii, studenţii, 
şomerii. Cei puţin. nu la modul 
explicit Spun acest lucru pen
tru că de fapt de fiecare dată 
s-a găsit câte un revolutionar, 
membru de partid. care Să diri
jeze miscările clasek>r mai sus
affiintitEt. Din -păcate. nimeni n

1
u 

·a ştiut că .ei au fost acolo în 
calitate de revolutionari, ci iri 
calitate de pensioOari, someri, 
sindicalişti, etc. Probabii că au 
făcut acest lucru pentru ca la 
.,centru" să nu se afle nimic, 
pentru că - nu-i aşa? - un par
tid de manevră, indiferent 

primi. Lăsând gluma la o expeditorul are şansa să fie deră - făcând un exercitiu de 
parte, părerea mea este că băgat în seamă. Depinde de logică condamnabilă - că' igno
daGă în cei trei ani de zelul. conştiinţa şi inteligenţa rarea unei probleme {scrisoare. 

g~~~~~~~s-~a~r~fi~~~c~o~n~t~d~e~!!!!':!~ in speţă) înseamnă şi 1 rezolvarea ei. Cam ceea ce 
face pisica uneori .. 

ar fi acela, trebuie 
respecte.rangul"... , 

SIMIOI'I TODOCA 

Mergând pe ideea ssrio
zttă~i dialogului cu masele. care. 
pentru politicienii deştepţi 
TnseamAă... electorat, o asigur 
pe d-na C. Codreanu că mai 
'lepede va primi răspuns de la 
Consil.iul Europei, decăt de la ... 
Consiliul local-Arad, să zicem. 
drept exemplu. Pentru că, din 
punctul <le vedere al civilizatiei 
.politice româneşti. Strasbou,Yul 
e rr1ai aproape decăL Aradul.. 

I.IE~I'I 

MAŞINA DE FACUT ŞURUBURI 
(Urmare din pagina 1) , . 

Conform acestei logici, l-am blnemeritat pe Ceau'fescu, 
cum merităm 'i Parlamentul 'i actualii oameni politici care au 
învăţat politlclanismul înainte de a şti ce este politica. Nu pot fi 
de acord însă în totalitate cu aceste afirmaţii. Pentru că ea con
stată doar o jumătate de adevăr, pentru că plasează întreaga 
responsabilitate pe seama celor care votează 'i esccimotează 
faptul că este posibil ca ei să fie minţiţi. Cu bună-!ftiinţă sau din 
ne,tiinţă. "România să fie bine şi tot roinânul să prospere", 
ne-au spus ei. Şi noi i·am crezut De albninteri, aceasta e toată 
problema. Unul din costurile democraţiei. Un sistem totalitar e 
mult mal Ieftin şi mai productiv. Dar nu şi acceptabil. Cred că 
noi am înţeles acest lucru pentru că am plătit 'fi plătim încă. 

ExistA însă !fi alte costuri ale unei societăţi democratice. ŞI 
anume, chiar cele ce se pot măsura in bani. Tn '90, aveam 
aproape 100 de partide politice. Şi au mai rămas câteva. Tn 
ultimă instanţă, cam stătea căte doctrlne'politice le legitimează. 
Aveam un prag electoral de 31a sută. Urmează să fie ridicat la 5 
procente, ca să nu-l mai_sară atâţia. Aveam un parlament 
bicameral (Senat si Camera deputaţilor). It mai avem 'i-acum. 
Este la fel de ineficient, neproductiv ca atunci. Dar mult mai 
costisitor pentru fiecare. Funcţionarea celor două camere 
costă bugetul circa 245.000.000.000 lei, sumă în care cheltu· 
ielile de personal deţin ponderea covâ.,itoare. Este un cost 
imens pentru o ţară ca România. Cu atât mai mult cu cât 
Parlamentul e neproductiv, adică nu face legi. Procesul legisla
tiv extrem de greoi. Un proiect de lege trebuie discutat. 

., 
. ... 

adoptat de cele două camere, eventual conciliat. Procesul 
mănâncă timp, este categoric ineficient. Executivul este insă 
presat Şi scoate ordonanţe peste ordonanţe. Unele contradic· 
torii. Apare astfel un haos legislativ. Parlamentarii se plâg că 
principala instituţie democratică e ocultată. Dar nici nu se 
poate amâna la nesfă.,it luarea unei decizii {legi). Modificarea 
structurii parlamentului ar presupune modificarea constituţiei, 
cu votul a două treimi din parlamentari. l..ucru imposib~ de 
realizat acum, spun parlamentarii. 

Dacă am compara Parlamentul cu o întreprindere care face 
insă legi, am constata că are o productivitate nejustificat de 
mică. Una din căile sporirii eficienţei 'i totodată a scăderii cos
turilor este reducerea perspnalului. O ~tie orice manager de 
fabrică. Mai puţini senatori 'i deputaţi {că tot nu participă la 
activitatea parlamentară) mai puţine discuţii, mai puţin timp, 
mai puţini bani {mai mulţi pentru alte domenii). ŞI ar trebui 
.umblat" doar ia legea electorală. In schimb, am avea o legă
tură mai strânsă a partidelor cu alegătorii. Mai puţine promi
siuni electorale, {sintagma a ajuns să însemne minciuni) 'i în 
c.onsecinţă mai multă responsabilitate pe măsura cre,terii den
sităţii listelor de partid. Având in vedere că înjumătăţirea 
numărului parlamentarilor trebuie să fie votată chiar de ei, 
nu-mi prea vine să cred oă' ar putea da dovadă de prea multă-
responsabilitate. · 

Pentru că Parlamentul sancţionează doar conform Intere
selor sale. El este - răspunzănd la întrebarea formulată în ban-
cul de ia început- o de făcut.. de trei milimetri. 
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Şi totufi e~istă soluţii, deelară dl. GELU 
· FLORINCAŞ, direetorul Ofieiului Judeţean . 

pentru Proteeţia Consumatorilor 
vreme de această problemă, 
a~ar la ce concluzii aţi ajuns? 

- O primă concluzie ar fi 
aceea că prin achiziţionarea unor 
echipamente speciale putem să 
acţiqnăm asupra fiecănJi calorifer 
ind~idual, reducăndu-i debitul sau 

. oprindu-1 temporar. 
- Vă referiţi la existenţa 

unui con'tor pentru căldură pe 
bloc sau de branşament, cum 1 
se mai spune? 

- Da, dar aceste este doar 
primul pas, un pa!;3 foarte impor
tant, preţul lui - al contorului de 
bloc - vadind de ia 8 la 18 mi
lioane de lei, In funcţie de numărul 
apartamentelor din bloc. 

toate că şi până acum · -După câte cunosc, la ora 
problema incălzirii locuintelor a actuală aproape jumătate dintre 
provocat destule frisoane, Vremea blocurile din Arad au asemenea 
căinoasă din ultimele zile a acuti- contor ... 
zat şi mai mu~ această probleină, -Un lucru foarte bun;doar că 
neliniştile majorităţii arădenilor el se cere continuat, pasul· unnă
care au ,.buwria· de a sta la bloc tor fiind contorizarea fiecărui 
fiind legate de povara cheltuielilor apartament, prin montarea pe 
cu încălzirea şi, in aceeaşi fiecare calorifer/a unui robinet 
1'11ăsura, cu apa caldă. . care permite reducerea până la 

_Cum se ştie, solu~ile salva-. temperatura de neinghet (+t•)la 
toare nu p~r a fi decât două. caloriferului, robinet care in veri
Prima şi cea mai radicală. dar cu antă clasică costă 70.000 de lei, 
urmări lesne .de imaginat, este iar in cea de tennostat - 350.000 
debranşarea de la sistemul de de lei. 
încălzire, măsură disperată la care - Robinetul trebuie, insă, să 
au recurs până acum câteva zeci fi& completat fi cu un alfa-zis 
de !amiii. A dooa solutie - care din repartltor. _ 
păcate, însă. presupune nişte _Intr-adevăr. repartitorul sau 
resurse nu exagerate, dar oricum evaporizatorul .ridicându-se" la 
câtuşi de PUiin neglijabila· este circa 90.000 de lei, deci. una 

- Din magazinele din Arad. Tn 
aceeaşi ordhle de idei aş dori însă 
să atrag aten~a aWpra unui lucru, 
şi anume, că atât montarea, cât~ 
citirea vaporizatoarelor trebuie să 
se facă de către o firmă specia
lizată şi autorizată. Şi un a~ lucru: 
că sistemul amiAtit este viabil doar 
d~ to~ locatarii îşi montează in 
apartamente cele două aparate 
pomenite: robinetul şi repartitorul 
(sau vaporizatorul). 

- Ziarul nostru a scris mai 
acum o lună despre un intere
sant experiment legat de opti.:. 
mizarea ' cheltuielilor cu 
incălzirea, experiment aparţi
nând unor locatari din fosta 
Piaţă 30 Decembrie, mai precis, 
de pe strada Brătianu nr. 12. 
· - Cunosc acest experiment 

·lntrucăt am participat la punerea 
lui in practica. In principiu este--· 
vorba despre separarea drcutt
pe apartamente şi montarea unui 
contor de apă caldă identic cu cel 
de apă caldă menajeră, care le 
permite repartiţia cheltuielilor in 
funcţie de debttele măsurate de 
acest contor. 

- La cit se ridică ,jpartea 
leului" pentru fiecare aparta-
ment? , 

. - La 4 milioane de lei, benl 
recuperabili - conform unui calcul -
in cl9tJă, trei sezoane red. · 

- E o Idee. Rămâne de văzut 
la căţi le va da mâna să tacă 
"'la ceva. 

Avem, aproape toţi in casa noastră, un nPri·. 
etan ~un" cu care ne mângâiem singurătatea, 
prin care ne punem in legătură cu semenii 
nostri din apropiere si tot asa de usor cu cei de 
deParte, care ne înVaţă să ne in'grijim sănă
tatea, ne ajută să ne cultivăm sufletul Cu cele 
mai variate forme de cuitură apărute in intrea
ga istorie a umanităţii... E o minunăţie ... 

E adevărat însă că nu e numai atât... E 
mult mai mult, dar nu numai in bine, ci şi rn 
sens contrar, depinde de un mic buton. Intr-o 
fractiune de secundă se poate transforma 
intr-Un dusman pervers si rău-sfătuitor, intr-un
lacom mâncător de timp'si deci de viată ... Din 
această cauză. mulţi o'ameni preferă să-I 
scoată din casă, sau cel puţin din priză ... E 
vorba, desigur, de televizor. Minunăţia aceasta 
are ~i părţi bune şi mai puţin bune, depinde cu 
ce ochi este privit. Aşa după cum albinele gă
sesc totdeauna florile, iar muştele gunoaiele. 
Fiecare, ceea ce caută, aceea găseşte. 
Sfântul Vasile cel Mare indemna pe tinerii din
vremea lui ·să culeagă numai ce e bun din 
toate, ca albina care nulege mierea şi din flori, 
şi din buruieni. Aşa se poate culege numai ce. 
este folositor si din emisiunile de la televizor, 
dac·ă privim prin ochelarii credintei, după 
cuvântul Scripturii: .. Pentru cei curati ioate sunt 
curate, iar pentru cei necuraţi şi necredincioşi 
nimic nu-i curat, căci minea şi cugetul li-s inti
nate." (T~. 1,15). 

Totuşi. ar fi mai bine dacă alegerea ·cea 
bună s-ar face in studioul de emisie, cu bun 
discernământ şi nu numai in apartamentele 
noastre, unde putem numai culege ~i mai puţin 
alege. · 

Tntre emisiunile cele mai· bune_ si mai folosi
toare, mai instructiva si mai necescire sunt cele 
culturale, adică cele 'izvorâte din cult, fiindcă 
din cult s-a dezvoitat'cultura. 

Cu interes crescut si mare plăcere sunt 
urmărite de către telespectatori emisiunile de 
tradiţie şi folclor sănătos, transmise dl!' 

joi, 25 noiembrie 1999 

Televiziunea din Arad, sârilbăta seara si 
duminica dimineata, nu numai pentr'u 
"descretirea fruntilor".' atât de necesară astăzi, 
cât mai ales 'pentru întărirea noastr-ă 
sufletească, in fata problemelor multiple ce le 
avem de rezolvat in intreaga săptămână. 

lată, se apropie sărbătorile de iarnă: 
Sfântul Nicolae, Nasterea Domnului, Anul Nou, 
Boboteaza ... ce s-ar alege de aceste praznice 
dacă am neglija traditia si dacă am suprima 
sau denatura folclorul iegat de ele? S-a incer: 
cat, nu de mult, să se intervină cu opresiuni, 
dar cu atât mai mult s-au descătuŞat energiile 
traditiei, incat oamenii, atunci, in preajma 
·primului Crăciun liber, ingenunchiau in stradă 
si se rugau si colindau. ' 
' Vine iarăşi .. vreme"a colindelor•, cum 
spunea Eminescu. Pentru aceasta e necesar 
să învăţăm ~i să cântăm de pe acum colinde, 
nu numai in Ajunul Crăciunului, care nu ţine 
decât câteva ore. Colindele se Cântă tot timpul 
Postului de Crăciun, aşa cum .. colindau'" înain
taşii noştri, trecând dintr-o provincie in alta, nu 
numai de la o casă la alta ~i astfel au realizat 
unitatea noastră de obiceiuri, de limbă şi de 
neam, unitate de care are nevoie şi azi poporul 
nostru. 

Se sfârşeşte un mjleniu şi e nevoie de 
transmitere pe firul tradiţiei a tezaurului nostru 
cultural pentru generaţHie ce vor veni. 

Rugăm deci Televiziunea Arad, prin inter
mediul cotidianului Adevărul, să ne prezinte in 
tot timpul Postului de Crăciun căt mai variate ~i 
mai autentice tradiţii culturale, spre satisfacţia 
benefică a telespectatorilor şi spre buna 
povăţuire a urmaşilor noştri. · 

Ş_i-acum, te las, fii sănătos şi vesel de 
Crăctun, 

Dar nu uita când eşti voios, Române, să fii 
bun 

In numele credinciOşilor, 
PREOT IOAN HORNEA 

Arad 
M. DORGOŞAH _ contorizarea căldurii prin peste alta, un asemenea echtpa-

' montarea pe bloc~ mai apoi pe ment ajunge la 140.000 - 440.000 
fiecare calorifer a unor aparate de lei. 

.. 

speciale. - lnmulţind cu 5 calorifere, 
Tntrucat asupra chestiunii in câte există de obicei intr-un 

' cauză ne-au fost adresate apartament de bloc, rezultă un 
numeroase scrisori, am purtat pe cost al lucrării de 700.000 clEi lei 
această temă o scurtă discutie Cl.l 
dl. ing. GELU FLORINCAŞ. in varianta cu robinetul clasic şi 

de 2.200.000 de lei In cea cu 
directorul Oficiului Judeţean robinet termostat cam piperat, 
pentru Protecţia Consuma.. indeosebi in Yarianta din urmă. 
torilor, care s-a preocupat şi se 
preocupă cu 0 insistentă demnă - Cam, dar după aprecierile 
de toată lauda de găsirea unor căi noastre, cheltuielile cu căldura se 
de optimizare indeosebi a cf1ettu.. reduc cu până la 50%, amorti
ielor ru încălzirea. zarea investiţiei făcându--se astfel 

- Domnule Florincat;, fllu într-un siflgur sezon rece. 
ci vi ocupati de mal multă - De unde se pot procura 

acesta aparate de măsură? 

SMART ·PACK SE VREA UN 
STIMUL PENTRU MEDIUL 

ECONOMIC ARIDEAN 
Camera de Comerţ, Indus

trie şi Agricultură Arad orga
nizează, Tn premieră, o nouă 
manifestare expoziţională. Astfel, 
in perioada 26-28 noiembrie, la 
Sala Sporturilor, va avea loc 
Târgui SMART-PACK, specl~
lizat In tehnica ambelării. 

Ing. Nicolae Băcanu, 
preşedint,.le C.C.I.A. Arad, a 
spll$: .Pehtru ai:est tărg, fiind la 
prima edi\i<'. eforturile de organi
zare au fost altele, !aţă de mani
festările noastre deja con
sacrate. Tema sa este in concor
danţă cu nevoile aCtuale ale 
pieţei, insă se suprapune şi cu 
starea economica grea prin care 

cele mai muHe firme". 
Cu toate acestea, preze~ţa 

celor 35 de firme la SMART
PACK este Incurajatoare. Pe 

18 metri pătraţi de spaţiu 
expoziţional se vor etala materi
ale şi maşini pentru ambalat, 
maşini de grava!, benzi adeziv.e 

suport de hartie, lăzi compar· 
1 tinner>late şi necompartimentate, 

ambelaje din plastic, din folie de 
polipropilenă. din carton. 

Corina Giurgi, care s-a ocu
pat d'orecl de organizarea acestei 

manHestărl, a precizat .La cap~ 
toiul ambalare şi prezentare, 
majoritatea produselor româneşti 
se prezintă destul de modest. 
Oriunde în lume şi ambalajul 
vinde un produs sau altul. In 
plus. in această parte a ţării nu 
există o firmă specializată in pro
ducerea ambalajelor. lnvnăm pe 
această cale repezentanţii 
firmelor arădene la SMART
PACK. Poate ~i aceasta ar putea 
fi o cale ·pentru reuşite propriilor 
afaceri. De aceea evenimentul 
se d~ a fi un stimul real pe 

. care C.C.I.A. Arad il transmne 
mediului economic arădean·. 

La SMART-PACK va fi 
prezentă şi o firmă din Grecia, 
specializată in producerea 
ambalajelor pentru industria al~ 
mentară precum şi In utilaje şi 
maşini pentru ambelat. Din cele 
35 de firme expozante, 20 
activează tn domeniul ambala.: 
jelor, iar 15 in seclolul tipografie 
şi al papetăriei. 
' De aceea, SMART-PACK 
poate fi o modalitate pentru 
rezolVarea amamentArli cado
urilo{ 

G. COHSTAtmHES<:O 

Pe mal'llineG -•lemelor p a eazuriler soriGia din România .. ,.". 
.. r• flapaj Uar Îll apropieNG eampaniilor e .. ctora ... Atunci u promit 
fenduri, e.ondifii mai hme eia trai, faa"JităFi etc. Dar multela promisiomi 
nu H PNG pun in practieă fi eri fHRqifi rămân ciafa""rizaFii s•rietăFii. 
Care până la, o viitoare eampan;. elaetoralii triiiae din a .... ;u. _..,_ 
,.._ "f"""ifll ne firi pelitieNni. 

+ CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI 
DE ••• TINERI 

Am fost de curând la Căminul Spital 
de bolnavi cronic nerecuperabili din Arad 
(cunoscut ca şi Căminul de Bătrâni). Cu o 
capacitate de 2.25 de locuri, Căminul 
funcţionează la ora actuală, la subcapaci
tate. Aici !şi duc bătrâneţile, dar şi. .. 
tinereţile 193 de persoane. Am spus şi 
tinereţile pentru că in Cămin trăiesc şi 
tinere cu probleme psihice cu deficiente 
neuromotorii, venite de la şcolile ajută-
toare din judeţ. , , 

Pentru că in societate aceste per
soane cu deficiente au sanse minime 
să-si găsească' un loc de muncă, 
Inspectoratul de Stat pentru Handicapaţi 
a găsit ca soluţie pentru aceste persoane 
tinere, internarea in cămine spital. 
Directoarea căminului, d-na Fira Popa, 
ne-a relatat că, in urmă cu cativa----ani, una 
dintre fetele tinere a plecat la 'părinţii care 
o abandonaseră de mică. Nu de mult, au 
găsit-o la poarta Căminului, plângând şi 

rugându-se să fie reprimilă. Acasă trăi!! 
un coşmar: era neglijată şi bătută. 

. Asistatii de la Cămin plătesc lunar o 
taxă de contribuţie de 490.000 lei. Dacă 
au o pensie suficienta. Dacă nu, plătesc 
80% din pensie. In cazul in care bolnavfi 
au aparjirfător, acesta plăteşte diferenţa 
până la 490.000 lei. Din totalul celor inter
na~. doar 75 de persoane sunt plătitoare 
de contribuţie integrală. La Cămin se 
ajunge prin Inspectoratul de Stat pentru 
Handicapaţi care se ocupă de intemări şi 
singura condi~e care trebuie îndeplinită e 
ca solicitantul să aibă o boală croni~;ă. 

+ ALOCATIA ZILNICA • 
13.500 LEI 

bin punct de vedere financiar 
Căminul trăieşte greu. Alocaţia de hrană 
e sub limita bunului simţ: 13.500 lei 1 zi 1 
persoană. D-na director preciza că alo
ca~a a rămas nemodificată de anul tre
cut, Pentru a veni Tn întămpinarea celor 

Căminul are o crescătorie de 

porci proprie. Dar să nu uităm că, pe 
lângă carnea de porc, mai sunt necesare 
şi·alte alimente. Noroc cu donaţiile şi cu 
sponsorizările! 

Suma de 490.000 lei percepută de la 
cei internati a fost stabilită prin Hotărâre 
d~ Guvern: 0-na Fira Popa ne-a declarat 
că, practic, pentru un bolnav se cheltu' 
iese lunar 1.800.000 lei. Diferenţa este 

suportată de Consiliul Local, in subor
. dinea căruia se află ciminul, din punct de 

vedere financiar. 
Am deschis uşile băti'Aneţii la câteva 

dintre camerele căminului. Fiecare om a .. 
adus in incăperea pe care-o imparte cu 
alti bătrâni un destin. 

. +DESTINE-
. 'Csabai Gheorghe are 62 de ani şi a 

ajuns la Cămin "dintr-un necaz". ln fe
bruarie a fost internat la spital şi când a 
ajuns acasă. so~a şi cei patru copii i-au 
lntămpinal cu bagajele făcute şi cu 
indemnul de-a pleca .• Am patru copil fi 
nevastă. Nevasta i·a influenţat pe copil 
să vândă ar,artamentul .. Aia am rămas 
pe stradă. n '92 am i"'lt n pensie de 
boală, dar nevasta n·a crezut că sunt 
bolnav". Din martie, Gheorghe· Csabai IÎ 
venit la Căminul Spital. Are 900.000 lei 

~ ..... 

pensie şi se descurcă bine. De când e 
internat, doar unul dintre băieti a venit 
să-I vadă .• El e Martorul lui' leh~va, 
de-aia vine". Dacă ar fi să-I recheme 
acasij, tatăl părăsit nu s-ar mai incurca 
cu nici unul din familia lui şi ar rămâne in 
conti-nuare la Cămin. 

Peter Ana este de cinci ani la C1iinin 
si acum are 88 de ani. E in putere si 

. atunci când are nevoie de ceva. merge la 
piaţă şi ia9e mici cumpărături. Soţul i-a 
murit, copii nu are, pensia e mai mică şi a 
hotărât să stea la Cămin pentru că nu are 
altă alternativă. Mai ales că la 88 de ani 
.nu·i a\'a dulce. viaţa". , . 

Relatările ar putea continua. Unii 
bărâni au copii şi nepoţi şi tănjesc să-i 
vadă. 'Nici una dintre persoanele cu care 
am stat de vorbă nu şi-a acuzat copiii sau 
nepoţii pentru că au ajuns ia Cămin. Ei ii 
apără pe cei apropia~. scuzându-i că au 
serviciu, copii, probleme şi, ca atare, nu 
au cum să-i Tngrijească. Aşa o fi. Numai 
că in glasul fiecărui bătrân se simte 

· regretul că ultimii ani din viaţă sunt sorti~ 
să fie duşi intr-o cameră ·comună de 
cămin. 

Tntr:un fel, inclusiv poziţionarea 
Căminului nu este cea mai potrivită. Cei 
care sunt in putere şi mai ies in oraş, dau 
de zidurile şi de poarta Cimitirului 
.Pomenirea". Locul unde din cauza 
neputinţei şi a bătrane~lor, mulţi doresc 
să ajungă. 

TEODORfl MfiTICfl 
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·ZIARIŞTII S·AU SPECIALIZAT IN DREPTURILE OMULUI 
. r . . 

1 Aradul a fost reprezentat doar de ziarul "Adevărul" 
Timp de două zile, la Timişoara s-a clesfă!jurat un seminar pe teme de 

drepturile omului, la care au participat ziari!jti din. vestul, sudul ţării !ji 
din Capitală. Organizat de "Centrul de informare al ONU pentru 
România", seminarul a avut drept scop specializarea ziari!jtilor care 
reflectă in materialele de presă probleme legate de drepturile omului, 

lArac1ul a fost reprezentat la această acţiune doar de ziarul "Adevărul". 

ŞI ÎN ROMÂNIA SUNT 
REFUGIATI 

Cristina Ion, de la centrul de lnfonmare 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNIC) a 
deschis seminarul de la Timişoara prezen
tând in linii mari sistemul ONU in tara noas- · 
tră şi programele cunoscutei o'rganizaţii 
P!>nlru România. A urmat Mihai Delcea, 
fost oonsul al României in Statele Un~e ale 
Americii, cu temlf Drepturile Omului: Cadrul 

şi instituţional. Delcea lucrează la lnai-
Comisariat ONU 'Pentru Refugia~ şi a 

infonmat ziariştii prezen~ despre drepturile 
refugiaţilor in,... general şi ale celor care se .. 
află pe teritoriul României. Discutii intere
sante s-au purtat in jurul unui grup de 14 
sârbi refugiati din calea războiului in tara 
noastră, cărora SUA le-a refuzat dreptui de 
a se refugia peste ocean. In prezent, lnaHul 
Comisariat ONU pentru refugiati duce trata- · 
tive cu Guvernul suedez pentrU a fi accep
taţi in această ţară. Deşpre reflectarea 
problematicii refugiaţilor in presă a vorbit 
Andrei Albu, coleg cu Delcea in aceeasi 

"' organiza~e. Acesta a pus accentul pe unele 
riscuri la care pot fi expuşi refugiaţii -ale 
căror cazuri apar in presă. Este vorba de 
refugiaţii care prin cunoştinţele pe care le . 
au pot aduce atingere unor interese tării din 

au plecat Potriv~ statisticilor ·oficiale, 
in România s-au inregistrat peste 7000 de 
cereri de azil, din 1991 incoace. Majoritatea 
solicitanţilor provin din Bangladesh, lran, 
lrak, Pakistan, Somalia si Sri Lanka. Circa 
1500 au fost recuno~cu~· ca refugiaţi, dintre 
care 300 de somalezL Interesantă a fost ~ 
expunerea prezentată de Virginia Hristu, de 
la Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF). Tema a fost generoasă, 
referindu-811 Tn principal la ... 

••• DREPtURILE COPO.ULm 
In acest an, popula~a planetei a ajuns la 

şase miliarde de suflete. Nu mai p~n <je o 
treime, adică două miliarde sunt copii. Cu 
atât mai muH se pune problema garantării şi 
apărării drepturilor celor mai ~neri membri ai 
planetei. Virginia Hristu a men~onat cele trei 
mari programe UNICEF privind protecţia 
copilului: sănătatea mamei si copilului, 
sănătatea familiei şi prote~a Copilului. La 
nivel de judeţ de ocrotirea drepturilor copiilor 
ar trebui să se ocupe Direcţia pentru 
Protecţia Copilului, lnspecmratul Şcolar, 
Di~a de Sănătate Publică .• Să nu uităm 
insă. familia, care trebuie să joace cel mai 
important rol in educarea şi apărarea drep
turilor oopilului", a concluzjslnat,Hristu. · 

DREPTUL LA SANATATEA 
REPRODUCERD 

Ziua a doua, a semmaruluf de la 
Timişoara, a inceput cu tema .Drepturile la 
sănătatea reproducerii", prezentată de Stela 
Serghiuţă de la Fondul Natiunilor Unite pen
tru Populaţie (UNFPA), susţinută Tndea-. 
proape de către moderatoarea Cristina Ion. 
Pentru că in vară ziarul nostni a fost prezent 
la Moneasa, la o a~une de J)legătire a jur
nalistilor pe tema in discutie, si v.am infor· 
mat' atunci despre ea, nu mai revenim acum 
cu amănunte. 

, LA ,.AVOCATUL 
· · POPORULUI" POATE 

APELA ORICINE! 
Pentru că seminarul de la Timisoara a 

avut ca temă drepturile omului. nu 'puteau 
să lipsească reprezentan~ ai nou-infiinţatei 
institu~i .avocatul poporului". Una dintre 
pu~nele instit~i ale statului care se ocupă 
Intr-adevăr de respectarea drepturilor omu
lui. Cel aşa a..reieşit dip interesanta 

prezentare a institutiei. Prezentare sustinută 
de către Emilia Datcu, expert in cadrul 
departameJ)tului pentru probleme pnvind 
prot~a oopilului, a femeii şi a familiei, edu
catie, cultură sl mass-media. Cu toate Că 
esie mentionaiă si Tn Constitutia din 1991 , 
institu~a .avocatul' poporului" a fost infiinţată 
ab1a anul trecut Astfel, in luna iunie 1998, a 
fost numit de Senat primul .avocat al 
poporulu~. in persoana lui Paul Mitroi. 

Avdcatul poporului este o institutie inde
pendentă, menită să protejeze cetăţenii de 

. abuzuri din partea autoritătilor administratiei 
publice locale .• Se poate adresa avocatului 
poporului orice persoană care se oonsideră 
vătămată Tn drepturile sale de către un 
organ al administra~ei publice, printr-un act 
sau fapt administrativ ilegal. Cererea se for
mulează in scris şi se expediază prin poştă, 
sau se depune direct la registratura insti
Miei", a precizat Emilia Datcu: Ea a mai 
amintit actele sau faptele care pot forma 
obiectul plângerii, arătând că tenmenul de 
de~unere a cererii către institu~e este de cel 
muH un an, de la data la care peti~narul a 
loat la cunoştinţă. de faptele care fac obiectul 
plângerii .• Nu sunt de competenţa avocatu

.lui poporului cererile referitoare la even
tualele litigii intre persc:iane fizice, tranzactii 
comerciale, litigii de dreptul muncii ori alte 
raporturi de drept privat. Nu pot fi luate in 
oonsiderare şi vor fi resp1nse. fără motivare, 
cererile privind actele ţmise de Parlament. 
actele şi faptele depLJtatilor şi senatorilor, ale 
Presedintelui României. ale Guvernului si 
ale autoritătii judecăloreşti", a mai . 

· Datcu.'După verificări, avocatul poporului nu 
poate desfiinţa el· insuşi actul administrativ 
reclamat. dar pentru sol~narea cererii se 
poate adresa succesiv organului administra-' 
tiv ierarhic superior, respectiv prefectului, 
Guvernului şi, . in cele din urmă, 
Pa~amentului. De la lnfiinţare şi până in 
prezent, instituţia .avocatul poporului" a 
primit peste 8000 de cereri, dintre care 
n~mai. an·ul acesta 5000. Printre acestea 
s-eu numărat şi cererile a doi oopii de 10, 
respectiv 11 ani. Acest fapt a fost posibil 
pentru ·că nu există nici o limită de vârstă in 
privinţa petiţionarilor'. · 

FLORIHTRO'f 

. Direcţia silvică 
·_·nu va putea 

Jj_'~.~J~~I!~!i~~ ·~!iJ!.~d·-~~!!1!2 
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... MO$ CRACIUN ŞI-
" TRINITY" VOR OFERI 

CADOURIVAGONARILOR 
--" ·-.--. • acoper• 
cererile de brazi 

. 

Peste o lună Incep sărbătorile de iarnă. Fiecare In timp ce aşteaptă primele de 
gospodar va căuta să-si procure un brad, fără de care Crăciun, vagonarii au reuşit cu greu, 
Crăciunul n-ar avea farmecul specific. Purtătorul de tn ultimele luni, să-şi realizeze salari-
cuvânt din cadrul Direcţiei Silvice Arad, ing. Gelu ile .• Primele două-trei luni qe după 
Zdrenghea, ne-a spus că brazii vor apărea pe piaţă in privatizare, datorită faptului că s-au 
cea de-a doua săptămână a lunii decembrie. In această asimilat in mare viteză, impotriva 
iarnă, Direcţia Silvică va pune in vânzare 4000 de brazi şi tradi~nalismului din Astia, trei tipuri 
8000 de mollzi. Astfel, cererea de pomi va fi satisfăcută In • noi de vagoane, muncitorii n-au 
proporţie de doar 10%. Ing. Gelu Zdrenghea spune că reuşit să-şi realizeze salariile. Totuşi, 
.acest lucru este datorat numărului redus de arborele din veniturile au fost rotunjite, Tn septem-
perimetrul opoalelor silvice judeţen.e." In plus, Direcţia brie, până la 91 %'de catre adminis-

. SiMcă Arad va trebui să desfacă brazi si in nmisoara.ln tra~e. in negociere cu sindicatul. In 
oraşul de pe Bega se presupune că va li o criză de brazi, octombrie, realizările au fost mai 
La noi nu se va intămpla acest lucru dacă oomerciantil bune. drept pentru care rotunjirea a 
din judeţele vecine (Alba, Hunedoara şi Bihor) vor aduce ajuns până la 100%. Nerealizările 

· . o cantitate indestulătoare .• Preturile brazilor vânduti la amintite se datorează complexităţii 
sediul Direcţiei Silvice vor fi stabilite in primele zile' ale tehnice şi calitative deosebit de ri· 
lunii decembrie. Brazii vor fi impărţi~ pe tiei categorii, In guroase impuse de clierl~ şi faptu1ui 
fun~e de lnălţime", precizează ing. Gelu Zdrenghea. Pe că' orice inceput de flux de o aseme-

oTdinii şi disciplinei interioare. 
Sala~zarea se va face Tn sistem de 
-plată cu ora, legat efectiv de pro
ducţie, ceea ce va genera respon
sabilităţi Tn cascP-::!ci. (;me nu-şi 
respectă.sarri-,fie, va suporta con~ 
secinţel~ Sist.emul p.emial n vom 
concepe de aşa natură .incăt anga
ja~i. cu precădere personalul direct 
PIOdui:tlv, să fie premia~ In tun~ de 
realizările individuale cu un anume 
procent din foodul de premiere. Şi nu 
Tn ultimul rând, cum am mai remar
cat cu un aH prilej, negocierea salari· 
[lor o vom face in dolari, pentru a ne 
proteja de efectele infla~ei", a adău
gat Rusu. In momentul in care soci
etatea va realiza profit, sindicatul va 
solicita şi asigurarea ticheteiQr de 
masă pentru angaja~. 

Cadouri d aparlbae- de 
. ~ 

piaţă, preţurile vor fi reglate de firmele ofertante. nea oomplexitate creează probleme", 
· '· Reamintim că anul.trecut destui oameni au 111mas fără remarca recent Ionel Rusu, 
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brad, cu toate că Dire~a Silvică a suplimenta! numărul preşedintele Sindicatului .Astra 
pomilor cu căteva zeci de bucă~, chiar Tn ziua de Ajun. Vagoane-Trinity'" Arad. El a mai pre-
De această criză au profitat speculanţii care ofereau cizat că In prezent greutăţile sunt 
Tntârziatilor, brazi la preturi exorbitante. In Piata depăşite in marea lor majoritate. Se 
Catedralei, ultimii pomi de 'iamă se vindeau c~: pesie lucrează chiar şi in program prelun-
500.000 de lei... git, pentru a se putea ~ce faţă rit-

, FlfMUS HĂSTĂSAC"E murilor de productie. 
' · • Vagonarii_vor li plătiţi 

s.c .• Adevărul" SRL nu·şl asumă 
responsabilitatea pentn1 conţinutul "!fi· 
colelor pubUcate. aceasia revenind in 
exclusivitate autorilor. 

cu ora: In dolari. •• 
In februarie - martie 2000, vego

naril vor negocia· un nou contract 
colectiv de muncă .• Noul oontract va 
aduce schimbări majore in privinţa 
salarizăril, sistemului premlal, a 

· .ea ncutate de ultimă oră, pot să 
vă spun că recent am avut tratative 
cu conducerea S.C. •Astre-Trinity», 
la care a participat şi Douglas H. 

·schnelder, preşedintele Trinity. In 
unma discuţiilor am obţinut fonduri 
pentru cadourile ooplilor, ce vor fi dis
tribuite de Crăciun şi aoordarea unei 
prime de sărbători, conform contrac
tului oolectiv de mun~. a mei spus 
liderul sind~tului vagonarilor. 

FLORIHTROT 
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\ STRAINII AU 
ADOPTAT 56 DE 

COPil DIN lEAGÂN 
COPIII 

INTERNA 'fi 
PE UDREA SL'NT 

J\VANTAJA'fl 

·j aşteaptă internarea a incă 
de copii care au fost aban· 

La Centrul de Plasament 
Nr. 1 din Arad (Leagănul de 
Copii) trăiesc220'de suflete. 
Sunt copii cu vârste cuprinse 
intre 0-7 ani. Cei mai multi 
dintre ei (132) au 0·2 ani Şi 
sunt internati in clădirea situ
ată pe strada V. Babes. 
Peste 40 de copii de 2-3 ani 

secţiei de pe T. 
ltV'Iaclimliire~u:u, iar in localul de 

pe strada Udrea se află mai 
bine de 35 de copii, cu 
vârstele cele mai ridicate. 
.Unii .dintre ei au 'chiar· 9-10 
ani. Toti cei internati in 
această secţie sunt copii cu 
handicap fizic sau psihic, fără 
posibilitate de recuperare. Ei 
au decizie de inte"rnare
intr-un · , dSr nu 

1 
donati in spitale, dar care nu 
au încă dosar de intrare in 
Leagăn. · · · 

Copiii lipsiţi de posibili-
tatea de ocrotire la domiciliu 
sunt lndrumaţi spre Leagăn, 
pentru internare. Aceasta 
poate fi temporară, adică 
pentru căteva luni (până cănd 
părinţii işi rezolvă problemele 
acasă), dar există si situatii in 
care comisia care a hotărat 
internarea copilului găseşte 
soluţii mai avantajoase de 
protejare a acestuia, adică 

. repartizarea lui in diverse 
case familiale. sau chiar 
plasament in familii. In acest 
an, 21 dintre copiii din 
Leagăn au fost transferaţi la 
casele de tip familial din 
Lipova, Sântana, Fântânele şi 
Zădăreni, iar alti 28 s-au rein-

• tors in familiile lor. 
==---~--,.....,.,.--:11 

există nici o unitate unde să 1 
poată fi internaţi" - ne-a spus · 
dr. Editha luhasz, .directoarea 
Centrului de. Plasament Nr. 1. 

ORICECOPU. 
ABANDONAT 

POATE FI 
.. · iNFIAT · Totuşi, in acest an, copiii 

int<:rnati la sectia de pe 
Udiea iw fost a'vantajaţl.· 
Dacă până acum --centrul ~ra 
declarat unitate inchisă, copiii 
neavând voie să iasă in afara 

· 1n privinţa şanselor pe 
care copiii din Leagăn le au 
pentru a fi lnfiaţi, un lucru 
este cert: fiecare copil 
declarat abandonat este 
disponibil pentru infiera. 
Trebuie spus că cetăţenii 
români au prioritate faţă de 
cei străini in ce~a ce priveşte 
adopţia copiilor. Cu to'ate 
acestea, in 1999, cinci 
dintre· cei 61 de 
s-au ales. cu 

. '(chiar arăde1ni 
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ei (pentru a evita Tmbolnăvi
rile), din acest a~. secţia 
mentionată a fost .deschisă". 
Asttel, patru dintre copiii de 
aici au avut posibilitatea de a 
invăţa la Şcoala Ajutătoare 
din lneu, doi - la cea din 
Petriş, iar patru (unul cu 
ambliopie, trei cu strabism) la 
Centrul Şcolar din Arad. De 
asemenea, 14 copii de 5-6 
a.1i, cu tulburări de vorbire, 
ltecventează ~ilnio Grădiniţe 
cu· program prelungit situată 
pe strada Cpt. lgnat. Ei 
unmează aici un program de , 
recuperare logopedică şi, In 
acelaşi timp, sunt ajutaţi şi! 
devină cat mai sociabill. 

plecat In S Franţa, 
Canada, Germania, Irlanda şi 
Norvegia. Adopţia lor s-a 
realizat prin intermediul unor 
fundaţii/agenţii din Bucureşti, 
specializate in domeniu . 
Copiii sunt alesi in functie de 
cerinţele viitorilor pă,rinţi. 
Acestora le sunt prezentate 
fotografii cu copilul, eventual 
şi Tnregistrări video. Prea 
puţini (de obicei, francezii) 
sunt cei care vin să-I 
cunoască pe copil inainte de 
a-1 infia. De regulă, agenţia 
este cea care .vine, vede 
copiM şi - uneoli Tn aceeaşi 
zi·ilşiia _ 

. ..: . '~ ' -

28 DE COPII S·Al1 
REÎNTORS 
ACASĂ 

De-a lungul anului, ·rn 
Leagăn intră şi ies mereu 
copii. Din păcate Tnsă, cei 
care rămân in ce·ntru sunt 
mai mulţi decât. cei care 
pleacă de aici. De la 
inceputul lui '99 şi până acum 
au fost inteml!~ 1 00 de copii. 
Unii dintre ei sunt nou-năs
cuţi, abandonaţi incă din 
maternitate, alţii s~nt aban
donaţi in spitalele de pedi· 
atrie din municipiu şi judeţ , 
iar al~i vin direqt de la domi-

, In acest moment, se 

Indiferent dacă nllrnâr.-Tnr H 
România sau ajung In alte 
tări, copiii adaptati se pot 

-Considera norocoşi' in Com
parpţie cu cei care rămân Tn 
Leaglfn. NorocoŞi că se află 
intr-o familie care ii doreşte şi 
care este capabilă să le ofere 
căldura' sufletească \!& care 
au neVOie. 

;;. : 
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este cea de-a 
patra bancă România pentru 
care BNR cere falimentul, pină 
acum av1nd succes cu una sin
gură- Banca Albina. 

Celelalte bănci - Banca Dacia 
Felix şi Credit Bank, au reuşit să 
scape de faliment, ob~nind reor
ganizarea judiciară, in cazul 
BDF, iar in cazul Credit Bank 
sHuatia este incertă. 

Iri acest an, BNR a reuşH să 
ob~nă in jus~e falimentul Banca 
Albina, instanţa declarind fali
mentul fără mari probleme şi sub 
presiunea depunătorilor, chiar 
dacă reprezentanţii băncii au 
contestat actiunea băncii. cen-
trale. ' 

Acum, BNR a cerut In 
instanta falimentul Bankcoop, 
pentru. ea depunătorii să-şi poartă 
recupera banii. Cit de repede vor 
intra depunătorii In posesia 
sumelor, depinde de instanţă. 
Dacă oficialii Bankcoop vor con
testa decizia BNR. termenul de 
recuperare se va prelungi pînă la 
judecarea contesta~ei. 

Suma maximă pe cere o vor 
primi depunătorii, este cea in 

vigoare in momentul declarării 
falimentului de către instanţă. ln 
acest moment, suma mattimă pe 
care o poate primi un deponent 
este de 46 milioane lei. 

Bankcoop a fost una din 
primele băncii infiinţate in 
România, după 1990cBanca a 
fost creată de cooperativa de 
credit - Centrocoop si de către un 
grup de intreprinzătOri. Preşedin
tele bănci a fos.t Alexandru 
Dinulescu. • 

In 1995, in urma unor pro
bleme de lichlditate ale băncii, 
omul ·de afaceri George 
Constantin Păunescu a devenit 
actionar principal, cu un aport de 
10' milioane dolari, pentru care a 
luat 33% din ac~unile băncii. 

Scandalul la bancă a inceput 
in 1997, cind au ieşit la iveală 
disputele dintre preşedintele 
băncii si actionarul principal, pe 
tema unor 'credite şi a prove
nientei sumei lui Păunescu. 
Dinulescu a pierdut bătălia peste 
citeva luni şi a fost arestat. Mai 
tirziu, Dinulescu a fost eliberat, 
după care a fugit din tară. In . . 

prezent, este dat în urmărire ge-
nerală prin Interpol. . 

In 1998 după un indelung 
provizorat, conducerea băncii a 
fost preluată de Constantin Dună, 
un bancher cu o largă experienţă, 
dar care nu a putut redresa 
banca. 

Creditele acordate in anii · 
a·nteriori s-au dovedit in timp 
neperformante, ban!;& nereuşind 
să-si recupereze banii. Tn vara lui 

. 1999, banca a intrat in criză de 
lichidHate, avind probleme tot mai 
mari cu onorarea obligaţiile~. 
Băncile româneşti au evitat trep
tat să mai imprumuta banca, încă 
din primăvară. 

Bankcoop a intrat In ~im de 
decontare specială a tranza~ilor, 
ceea ce a provocat panică in rin-. 
dul popula~ei, care a venit să-şi 
re~ăbanii. 

La inceput, banca plătea 
numai dobîndă la depozite, dar 
ulterior a sistat, aproape in totaH-
tate, ~i această plată. . 
· Don vară si pină acum, depo
nenţii s-au adunat regulat la 
porţile băncii şi ale BNR pentru 

·a-şi cere banii inapoi. 

-. FIRMELE ARĂDErtE 
PE PIATA DE CAPITAL . -

Luni, 22 noiembrie, Trinity 
-- Industrias lnc. a lansat oferta de 

cumpărâre a pachetului de 30% 
din actiunile S.C. Astre-Vagoane 

• SA Aiad,ia preţul de 1.750 lei pe 
actiune. După cum se stie, titiurile 
firmei arăd~ne sunt 'cotata la 
Bursa de Valori Bucureşti: 

In ceea ce priveşte 
lndagrara Arad, preţul din ultima 
şedinţă de tranzacţionare a 

EaBTR 
;o~ .... 

ajuns la 95 lei pe acţiune. Arbema - 1 .300 lei, Comcereal -
O evolutie descendentă a avut 5.000 lei, Edil Constru~i - 11.009 

S.I.F. Banat - Crişana. După ce . lei, Foraj Sonde Zădăreni - 3.000 
acum 10'zile preţul aces!Qr tiijuri a iei, Moneasa S.A.- 2.700 lei, Parc 
atins 750 de lei, la inceputul aces- SA - 7.000 lei, Pâncotas - 7.500 
tei săptămâni a ajuns la un maxim lei, Feroneria _ 1.300 lei, Industria 
de 490 de lei şi.un minim. de 460 Lapte Arad _ 140 lei, Apromat-

~ ~~ RASDAQ, actiunile firmelor 570 lei, Metalimpex - 300 lei şi 
arădene au atins următoarele BAT: Arad- 9.200 lei. 
cotatii: Arădeanca - .300 lei; . G~ C. '. 

,. J 
·~-------

Aeţiune (valoare 
obiliară) .. este o 

parte a capitalului social al 
societăţii. Acţiunile au va
lori egale şi conferă deţină
torilor drepturi egale. 
Deţinerea unei acţiuni dă 
dreptul la un vot in Adu
narea Generală a Acţiona
rilor. 

Aefioaar - este de~nă
torul (proprietarul) cel puţin 
a unei acţiuni. El are o 
parte din capitalul social al 
unei societăţi, exprimată in 
acţiuni. 

Bursa - este Instituţia 
specializată unde se tran
zacţionează (vânzări/ cum
părări) valorile mobiliaro 
(acţiunile). 

Valoarea de piaţă a 
aefiwdl - asta valoarea pe 
caro o capătă o acţiune in 
timp, in ·funcţie de cererea 
care se manifestă pen
tru acţiunea respectivi. 
Această valoare cre,te 
dacă există mal mulţi dori
tori să cumpere acţiunea. 
Dimpotrivă, dacă nu există 
cumpărători, valoarea acţi
unii scade, dOfl societatea 

• poata merge· foarte bine. In 
general, valoarea de piaţă 
este diferită de valoarea 
nominală. Valoarea de 
piaţă înmulţită cu numărul 
de acţiuni deţinute repre
zintă suma brută pe care 
un acţionar o poate primi in. 
cazul vânzării acţiunilor, 
din care se scade co
misionul perceput de s~

. cietatea de Valori Mobi
llare. 

Valoarea nominală -
valoarea iniţială (la emitere) 
a unei acţiuni. 

Capital soeial - va
_.loarea, in ltani, a tuturor 
bunurilor unei societăţi la 
constituirea sa. Capitalul 
unei socială~ este constitu-

\ 
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VOCABULAR BURSIER 
it din banii cu care acţio
narii·societăţii au pornit 
afacerea respectivă. 

Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare • 
(CNVM) - este autoritatea 
competenti care asigură 
funcţionarea normală a . 
pieţei de capital, adică 
supraveghează activitatea 
tuturor instituţiilor 'i a 
societăţilor comerciale 
care se OCL!Pi de tranzac
ţionarea de valori mobi
llare. CNVM autorizează 
Societăţile de Valori Mobl
liaro fi le controlează actl
vltataa. 

Dividend - parte din 
profitul unei societăţi co
merciale, atribuită fiecărui 
acţionar, in funcţie da 
numărul de acţiuni deţi
nute. Adunarea Generală a 
Acţlonarilor hotărăşte, la 
'edinţa de aprobare a 
bilanţului pentru anul ante
rior, dacă o parte din profi
tul realizat de societate va 
fi distribuit acţlonarilor, 
sub formă de dlvidende. 
Dacă Adunarea Generală a 
Acţionarllor decide că in 
anul următor este nevoie 
de investiţii (cumpărare de 
utilaje sau modernizarea 
celor existente), poate 
hotări si reinvestească in 
intregime profitul obţinut, 
deci să nu acorde divi
dende · deloc in anul 
respectiv, 
In-de va

lori mobiliare (adieă de 
aefiaui} - înseamnă tran
zacţionarea (cumpărarea/ 

vânzarea) de valori mobl
liare 'i se realizează numai 
pe pieţe orqanizate (adică 
Bursa sau Rasdaq), care au 
fost infiinţate fi funcţio• 

'-··-~-'-~' ·-.. " 

nează .conform autori zării 
ti sub supravegherea 
CNVM. Activităţile 1 de inter
mediere pot fi desfăşurate 
numai de către soei· -
etăţile de valori ~obi
Jiare autorizate do către 
CNVM. 

ProEit' - suma de bani 
care rămâne societăţii 
după ce s-a scăzut totalul 
cheltuielilor din totalul ve
niturilor incasate. Profitul 
este principala sursă de 
Investiţii a societăţii. Dacă 
Adunarea Generală a 
Asociaţllor decide că este 
nevoie să facă investiţii 
mari pentru a face soei- · 
.etatea mai profitabilă, 
po.ate hotări să rein
vestească tot profitul, deci 
să nu distribuie deloc divl
dende. 

Poziţie de eontrol -
participa~• de cel puţin 
33% la capitalul unei soci
etăţi. A,cţionarul care deţine 
cel pu~n 33% din acţiunile 
unei societăţi poate influ
enţa decisiv orice hotărâre 
se la in Adunarea Generală 
a Acţlonarllor. Dacă 

acţionarul care deţine o 
poziţie de control dore,te 
să mai cumpere acţiuni, nu 
poate să o facă decât dacă 
lansează o ofertă publică 
de pumpărare. 

Soeietăţi de V al ori 
Nobiliare (SVM) auto- • 
rizate - sunt singurele 
societăţi autorizate .să asi
gure intermedierea de va
lori mobiliare. Asta inseam
nă că orice tranzacţie de 
acţiuni, orice vânzare sau 
cumpărare, se poate face 
numai apelând la o 
Societate de Valori Mobi
llare. , 
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···LICEENII ~REFERA "SPECIALIZAREA" 
.,-· A 

., ' -

.. '· 

IN ••• FUGA DE LA CURSURI 
Zilele trecute o echipă a ziarului "Adeuj'ral" a făriut un raid 

inopinat, la primele ore ale dimineţii, prin barurile arădene din centrul 
ora!jului. Cele de prin preajma liceelor care sunt luate cu asalt de tine
rii adolescenţi care mai trag câte un "mic chiui". Nu dorim prin inter
mediul acestui material să facem rău nimănui (mai ales că foarte mulţi 
dintre cei descoperi(! se aflau in ultimul an de liceu), ci doar să tragem 
un semnal de alarma asupra acestui fenomen negativ care acaparează 

· · ,; tot mai mulţi tineri. 

• Prola de francă' e bolaavă --
ORA - 9:20. Primul bar .luat in primire" 

de noi este un club select de pe strada 
Unirii in care se ascultă numai muzică 
bună. Cu predilecţie jazz. Majoritatea l-aţi 
recunoscut deja ... Găsim un grup de 
cinci tineri de-a Xli-a, in jurul unei mese, 
care au venit să negocieze o sponsorizare 
pentru liceul lor. Sponsorizare ... spon-

"""-.sorizare - dar in timpul orelor de curs? 
ORA - 9:25. Nu trec decat cinci 

minute şi sosesc două tinere superbe in 
fuste minL Una blondă, cealaltă roşcată. 

.·, 

. Ambele sunt boboace (cls. a IX-ş). Prima 
e la un liceu arădean şi se justifică sim
plu: "Profa da francă' a bolnavă ... 
Oricum aveam oră liberă ... ".Abia mai 
tarziu au constatat că aproape toti au 
folosit cam aceeaşi scuză ... A doua, 
blonda invaţă la Uceul .Calderon• din 
Timişoara. Părinţii _erau plecaţi din ţară şi 
.. .-cand pisica nu-i acasă ... 

• nMama dH eelaclT" -ere Incognito, fără DOJUie 
PAUZA DE ... 10. Intr-un bar situat in 

apropierea Palatului CulturaL In micul 
bărulet se află cinci mese. Toate sunt 
.Tnţesate" de elevi. Deşi p'e un perete 
tronează imperial inscriptia .NU SERVIM 
BĂUTURI ALCOOLICE TINERILOR SUB 
18 ANI", aproape toţi băie~i au in faţă o 
bere blondă de Arad. Fum abundent, 
rasete stridente, injurături, umor de 
mahala: ,.- Măta ytie ce faci? Ştia c-ai 
fost chemat la dorecţiune? - Am fost 
bă la diracţiuna, da' nume' să văd 
tapetu'l" 

Nelipsitele ţigări fumegă cuminţi in 
mâinile tremurande ale elevilor. "A dat 
frigul ... Da' cu o berulă (n.n. - bere) 
mă incălzasc ... ". 

Muzica trecută, a celor de la NO 
MERCY acompaniază patru elevi care 
eliberează o masă. Gata pauza! Ceilalţi 
"'1~\'Wff]rămân impasibili. Nu trec nici 
? două minute şi in bar 

năvălesc trei fete şi un băiat 
plini de frig luand locul celor 
care au ieşit Probabil că se 
lucrează şi aici in schimburi ... 

• Cu Poftlia nu u ioel! 
ORA- 12:30. Ajungem, 

pe strada celui mai faimos 
poet român: Mihai Eminescu. 
Intrăm in cel mai .tare" bar 
din zonă. Găsim câteva 
grupuri răzlete de liceeni. Ne 
sare in ochi un· bru.netel cam 
obr'llznic. Unul dintre plu
tonierii care ne-au insotit ii 
cere să se legitimeze. F'ace 
pe niznaiul .n-am acte.le la 
mine ... ": Până la urmă 
găseşte buletinul: "Am uitat 
de el că e in buZunar", 
r<:>steşte Thveselit după vreo 
câteva replici (.Nu ştiu 'cum 
se numesc părintii ._.:, .Am 

c=_:_ ..... ___;:.......c_~--

adresa liceului .. .") 
ce şi-a declinat o identi

falsă. Este primul şi sin
gurul elev amendat (conform 
Legii 61/91 art. 2). cu. 
100.000 de lei. Cu Poli~a nu 
te joci ... 

' 

• UnH in bar, !!l$U pe me1 

sau în ••• parc 
Un .cărd" de fete simpatice şi v~sele 

au decis să desfăşoare ora de filosofie in 
fata unui pahar de cola. Asta si pentru că: 
"r\u s-au făCut cele doUă ore de 
română, profesoara e in spital". Două 
fete mai guraliva se revoltă: ~,Ce vină 
avem noi ... Toată clasa a placat. Unii 
sunt pa mal, alţii la film sau in parc .. ; 
Nu noi trebuie să fim sancţionate ci 
conducerea 9coliil Dacă află părinţii ne 
omoară!" 

De data asta păstrăm sub anonimat · 
numele faimoasei şcoli şi a domni
şoarelor. Dar vă promitem că pe viitor 
s-ar putea să fim mai puţin discreţi.:. 

Din păcate, majoritatea elevilor pe 
care i-am întâlnit irl baruri, proveneau 
dintr-unul din cele mai cunoscute licee 
ale oraşuluL Copii de bani gata, cu părin~ 
influenti. N-au lipsit nici amenintările cu 
diferite persoane sus-puse din Poliţie 
care au avut insă darul doar să ne 
stârnească un zambet compătimitor la 
adresa oopiilor naivi care Incercau să ne 
sp!>rie. Oricum conducerile şcolilor au 
fost pe fază, sancţionandu-i' pe .oontrave
nienti"! 

P .S. Mulţumim pentru ajutorul dat pll. 
maj. Ioan T.rif şi plt Aurel Gheorghiţă, 
precum si d-lui colonel Ioan Ulică din 
cadrul I.J.P. Arad. De asemenea, in 
raipul nostru am fost inso~ţi de dL inspec
tor general adjunct. Vasile Barza. \lom 
reveni ... promitem! 

, OLIMPIO BOLZflft 
ŞE~Bflft POPESCO 

FOTO: VIOitEL MOSCfl 

Unde dragoste nu ~ 
.nimienue 

Flacăra iubirii noastre s-a stins- ·, ·-
Iubirea e moartă _şi ceru-i inchis 
Ale soarelui raze pe cer nu mai sunt" 
Iar norii cei negri adunaţi sunt·de vânt 

Noaptea ezi şi ziua e noapte 
Tristeţea apare cu-ale ei negre şoapte 
Pustiul.din.mine îmi pare abis 
Şi·a dragostei flacără-n mine s-a stins. 

apare! 
Dar iată o raz_ă pe. cer sus 

Nimicul din mine indată dispare 
A vietii. flacără-n mine s-aprinde, 
lncălzindu-rni fiinţa la fel ca-nainte. 

Dacian Iosif 

-~ '.ţ 
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BIG STAR. 

SPONSORIZAT DE MAGAZINUL 
DIG STAR DE PE B-DUL. 

REVOLU'fiEI NR. 24_, LA PODGORIA 
Răspundeţi· corect la 

intrebarea din ta/anul 
concursului 'i puteţi intra 
in posesia premiilor 
. ""*'":''. Scrisorile cu 
raspunsul corect la a'tap
tăm pa adresa B-dul 

Revoluţiei nr .• 81, secţia 
Tineret - ADEVARUL, sau la 
sediul magazinului "BIG 
STAR", Bd. Revoluţiei nr. 24, 
Iti Podgoria. Aşteptăm 
scrisorile voastre in perioa
da 15-30 noiembrie a.c .. 

câ,tigătorii concur.utu~ai.buJI..frieten al tău!" 

• PREMII DE MIUOAHE OFERITE DE PORIHA, 
EGALE ~ HY·RATIOH PRIH SPEfD PARTHER 

1 
lncepand cv această săp

tamană, Adev~rul Tineret face 
extrageri la concursul "Cel mal 
bun prieten al tlul" - Speed 
Partner Nădlac, in fiecare zi de 
joi. Aşadar, in această săp
lămanli caştigălorii sunt: Bukva 
Cristian din cam. Felnac, sat 
Zădă_reni nr. 180, etev in dasa a 
IV-a. Al doilea caştigător este 
Slrăndan Cristian din· comuna 
Pecica nr. 39/A. 

Fericiţii caştigătcri sunt ruga~ 
să se prezinte vineri, la magazi~ 
nul nPurlna" - Speed Partner, 
din Aradul Nou (Cslea Tlfllişoril -
1angă magazinul • Top Gun'), 

Intre orele 9,00·16,00 ·pentru 
ridicarea premiului. Ridicarea pre
miilor se va face Tn baza buletinu-
lui de identitate, premiile repre- ,_ 
zentand hrană pentru calnl; 
respectiv pisici. Căştigătorii sunt 
aştepta~ la magazinul "Purtna•, 
in cuJSUI zilei de vineri. 

S. G. 
. P .S. De sărbitori, cel mai 

fiilell cititori ai .Adevărur -ui pot 
intra tn posesia premiaor oferite 
eli generozitate de Speed 
Partner Nădalc. Printre sur
prizele pregătite stă şi ·un cuptor 

· cu microunde. - · 

e t~t)Nt~IJilS :::> 
-CEL MAl BUN PRIETEN AL TAU! 

tilUilfiiD'~I ~ 
. 

Intrebare: Oferiti animalului dys. mancare de calitate ? 
Cele tiei mari premii sunt oferite de SC Spead Partner Nidlac 

(telefon ()94-631008 şi fax 057/473665~ 
fi .. .,.,~,."...,.._...,..".. •• ""';=''~(~··~• Cel mal bun prieten al 
,.Rilipuns:-='="'.· · •·'"'-''-.,- --· ,_ .. ,,, .. · "! tău se va simti bine alături 
~Nume: ·' ··:: -'_.:.· --., ...... _ ' · -~~} de·noi! Trimiteţi răspunsurile 
f~ren~me •. ' . , ·.· ·':·.:.;pe adresa: B-dul Revolu\iei 
\:_.~ ~ ~- -~ -· -~ ~- . · --:::. •. ::.::_ nr. 81, Adevărul - tineret, 
'Adresa· · · ·. · '. · 
i;-.:~;~~n·~·:·!'"~: ·-·~-- :;;: '--~~>-,; }~;..:~_~·~ :.;~;~:.:_~~~-~~ a~tăntruu1:Cel m~l bun prieten 
~·· ' --......i. • .::.:.l.t<Moi '. ' 

.. 

TlttERU Îtt AUDIEHŢĂ 
LA PRIMAR .... · 

Continuăm să răspundem la 
~crisorile tinerilor adresate prl
ln&rului Aradului, Valentin Paul 
Neamţ. in această săptămană, 
s-~ aflat in audien\A la Primărie 
tanărul Daniel Raţă .. 

.Problema mea este cc1 nu 
am şi eu o casă unde să stau, să 
nu-~ mai scoată nimeni. afară. 
De la varsta de 8 ani em fost dus 
la casa de copii din S~ntana. La 
17 ani am fost nevoit să plec 
stand ba pe la un prieten, ba la o 
mătOşă. Vreau să realizez şi eu 
ceva in viaţă. Acum am 21 de 
:ani, doresc să mâ insor, am opri
etenă şi vrem să stă'm împreunE~, 
qar nu_ avem unde. ln chirie este 
foarte scump, iar noi tr~im din 
salariu. Pri"etena mea locureşte cu 
pă_rln\iL Sunt ,6 persoane in 3 
camere, nu se mai inţeleg, insa 
cel mai rău este că nu mă 

suportă pentru cA nu am ·pe 
nimeni si nimic. lmi pare foarte · 
rău că- riu am luat problema mai 
in 'serios, să fi scris mai de mult, 
dar tot am lăsat timpul să treaca 
şi am ajuns la disperare." _ 

·Primarul V. P. Neamţ: 
"Actuala perioadă de tranzi~e nu 
ne oferă posibilitatea de a rezolve 
toate cererile adresate setviciulul 
spaţiu locativ. Regret som-ta 
tân~rului Daniel, iar daCă tot stă 
împreună cu prietena sa. cred c:c1 
o soluţie mai favorabilă ar fi 
aceea a căsătoriei. Astfel se vor 
mări substantial sansele de a 
ob~ne cat mai' rep.ide o locuinţă 
din fondul locativ de ':iota•." 

A'fteptăm tn cor.tinuare 
scrisorile voastre pe adresa . 
ziarului ,.Adevăr~l", Bd. 
Revolupei nr .. 81. 

S. Gttii.Efl .-

1 DEţLARAŢD DE INIMĂ 
Penlru Nelu din Culed: • Te-am iubit, te iubesc ~-te Ylli iubi 

intotdeauna". Tatlana 
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Pagina 1 O - A.nEVĂRl!L SPORT 

\1 ARADENI SCA.LDAT'I IN .F.EHICI.RE , 

ROMANIA· GERMANIA 74·67 (33·33) 
Atmosferă fierbinte. ca în 

vremurile bune, aseară la 
Polivalenta arădeană - sus-. 
pans. tribune pline ochi (in jurul 
a 2000 de spectatori). exube
ranţă şi un spectacol de cali
tate oferit de două echipe in 
ascensiune. Se aflau deci fată 
in fată România ~i Ge,mani8, 
in meciul inaugural al uneia dih 
grupele de calificare la C.E. de 
baschet feminin din anul 2001. 
O mare de steaguri tricolore 
reflectă din primul minut 
ataşamenţul spectatorilor pen
tru formatia României, scan·· 
dându-se neincetat numele 
\ării noastre, din mii de plepturi. 

Prima parte va fi grea, teri
bil de grea pentru oombatante, 
dovedindu-se de un echilibru 
extraordinar. Dar credea cine
va că acest meci va fi unul 
usor ? Având o talie aprecia
bilă, omogena echipă a 
Germaniei, nu va permite 
baschetbalistelor noastre S<'j se 
desprindă pe tabelă. Doar 
avantaje minime, de maxim 3-
5 puncte, vor indica blânda · 
superioritate a favoritelor. 
Conduse impecabil .. de 

Stoenescu, acest~a vor avea 1 
de luptat din răsputeri. 
momente de apogeu con
sumându-se in minutele 8 (la 
situaţia de 14-11). 9 (16-13) şi 
10 (20-17). Din păcate, 

Moroşanu-Colceag va acUmula j' 

trei greşeli personale. apoi 
chiar 4 in minutul 19. Serghei 1 
ajungând la rândul ei la .oala 
3', In minutul 13. Germania va 
oonduce sporadic pe tabelă (3-
5, 5-7 şi 20-22), graţ(e in pnnci
pal evolu~ei strâlucitoare a lui 
Askamp si Roth. In min. 15 
Stoenescu se accidentează, 
spre ingrijorarelj asistenţeL Pe 
suprafaţa de joc intră Ciocan, 
tânăra noastră baschetbalistă 

. urcând scorul la 31-26 (min. 
18), cea mai mare diferenţă de 
soor in favoarea gazdelor, din 
repriza intâL lnsă pe final, la 
rezultat.ul de 33-28, adver- · 
sarele· au o nouă tresărire, 
egalează, după ce antrenoarea 
secundă Magdalena Jerebie 
fusese sanctionată cu fault 
tehnic pentru f'roteste la o 
decizie de arbitraj. 

Prima jumătate a reprizei 
secunde va fi foarte asemărtă-

toare,.aoică disputată. După ce 
scorul devine 33:37, iese la 
rampă Monica Broşcivszky, 
până atunci atent suprave
gheată de partenerele de intre
cere. Gu o prestaţie magnifică, 
Meni-contribuie la repunerea 
intâlnirii pe făgaşul dorit.. 
Stoenescu işi reia locul in dis
pozitiv si chiar dacă Germania 
va răstUrna din nou situatia, de 
la 44-41 (l'nin. 25) la 46-50 
(min. 28) demonstrând prag
mptism, constanţă, tenacitate 
şi putere de regenerare, din 
acest moment româncele vor 

• controla clar ostilitătile. Pe fon
dul incurajărilor suporterilor -
Sala Sporturilor • Victoria" se 
rrietambrfozase intr-un butoi cu 
pulbere - România va reu.şi, 
trepta~ detasarea. 

In minu'tul·30 pe tabelă 
figura 52-52, iar peste 5 mi~ute 
România avea deja un avans 
de 6 puncte, 61-55. Mai mult, 
decalajul · se adâncea. 
Româncele'punctau în serie 
(64-57 min. 36. 68-58 mln. 38), 
fiind evident faptul că soarta 
meciului se - pecetluise. 
~rădeni, pancă mai fericiţi ca 

oncând, gustau irhpreună cu 
jucătcarele din cupa victori.ei. 
Una cu adevărat memorabilă. 

Au evoluat: 
România: Broşovszky 1~ 

. (2x3). L Niţulescu 16, Stoe
nescu 15 (1x3), Nastor 11, Piiş
călău 5, Morosanu-Colceag 4, 
Ciocan 2. Mandache 2, SergheL 

Germania: Askamp 21, 
Roth 21 (1x3), Kehrenbeig 7 
·(1x3), Hohl 5. Eggert 5 (1x3), 
Harder 4', Pfeifer 2, Wegeler 2. 

Qe.scalificate pentru cinci 
greşeli personale: Păşcălău 
(min. 33), Harder (min. 34} şi 
Moroşanu-Colceag (min. 40). 

Arbitraj in general bun al 
cuplului Marian Micevski· 
(Macedonia) - lozsef Harsanyi . 
(Ungaria). . 

Observator FIBA: Alexan-

der Boshkov (~~:'; ~~~~,.",i!i,n 
ADftiAH 

DECl.A.KATII DUPA MECI) 
George Mandache (antre

nol principal • România): .A 
fost mai greu decăt am crezul 
Le-am văzut pe casetă, dar nu 
mi-am dat seama că sunt asa 
de puternice. Cheia partidei crăd 
că a fost excelenta oolaborare 
dintre jucătoarele noastre de 
mare valoare şi cele ma1 tinere. 
Ne pregătim să câştigăm in 
Danemarca, iar apoi ne vom 
propune să câştigăm orice meci. 
Acesta va obiectivul armator." 

Monica B'?şovSzky (căpi-

lan' România): .MeCI greu, 
aşa cum anticipam, c;'ar surit 
foarte bucuroasă că am 
căştigat. VICtoria de astăzi (n.n.
ieri) este primul pas spre califi· 
care. Am incredere mare in 
echipă şi nu cred că vom trăda 
speranlele iubitorilot de baschet 
din RoiÎlânia." 

Bernd Motte (antrenor 
principal Germania): 
.România a jucat foarte bine, 
avân~ şi un public fantastic In 
spate. Datorită atmosferei din 

Conferinţă de presă laF.G. UTA 

.: MULjUMIJI, DAR NU PREA MULT. .. 
Ieri, •la orele prânzufui, facă o scurtă analiză a sezonu-

restaurantul clubului I.JTA a găz- lui actual al echipei, declarând 
duit traditionala întâlnire cu că este multumit de rezultatele 

, presa pe 'care săptăminal o echipei, deşi' se putea mai mult 
organizează clubul fl!Jlion al S-au făcut multe lucruri bune 
·orasului nostru. s-au dezbăzut. dar nu se poate schimba totul 
problemele organizatoricp din. Intr-un interval de timp prea 

... ' ultimele zile, datele legate de seu[!. Echipa are valoace insă 
partida de sâmbătă, cu .Oiimpia signor Piedimonte are ca obiec
Satu Mare.- iar consultantul du- tiv aducerea unui nou stranier la 
bului, dl. Luigi Piedimonte, re- UTA, care să crească şi mai 
!'6flt intors din Italia, a tras şi că- mu~ forţa de joc a echipei. 
. teva conduzi asupra sezonului. Antrenorul Lorenzo Rubine- . 

sal;j. de mutte ori nu am putut 
să coordonez echipa, in apărare 

· şl in reia~a. 1 la 1', greşelile sur
ventte oostănd echipa noastrâ 

. destul de mutt. Am fost surprinşi 
In partea a doua a reprizei 
secunde. când. practic. Monica 

. Broşovszky a luat meciul pe 
cont propriu şi nu am mai putut 
să ne apărâm la ea precum in 
prima repriză. Sper, totuşi, ca la 
final, Lituania si Germania să 
meargă la .euroP.,ne" • 

LEOSFARA 

BIVIITA IAAr A IIDmAT ~ÂT! Ul ARTml~ - -
IAIRI!UIIIAII n 11~111!1 M IITT!R 

Rev1sta federatiei inter
naţionale de atletism (IAAF), 
"The Magic of Athletics". care 
celebrează cele mai importante 
momente atletice ale seoolului 
XX, a dedicat cite un articol 
Gabrielei Szabo si !olandei 
Balaş. ' 

. ' Pentru incepu~ purtătonJI de cei s-a declarat extrem de . 

Publicaţia, realizată de 
!AAF, in colaborare cu 
Fundaţia Internaţională a 
AUetismului, are 220 de pagini, 
ctiprinde peste 100 de fotografii 
celebre si are pretul de 20 de 
dolari. l'ex\ele sunt în limba 

orgahizată de Federaţia 
Internaţională de Atletism 
(!AAF); desfăşurată In Salle 
d'Or a hotelului "Loews· din 
Monte Carle. In anul 1999, 
Szabo. a avut un sezon de 
excep~e; o~nind d<iuă medalii 
de aur la Campionatele 
Mondiale de atletism in sală de 
la Maebashi, in probele de 
1.500 m şi 3.000 m şi una de 
aur la CM !n aer liber de la 
Sevilla, In proba de 5.000 m. 
Szabo a mai ciştigat, in anul 
1999, circuitul IAAF Golden 
League, primind un premiu de 
500.000 de dolari, precum şi 
finala !AAF Grand Prix. 

cuvâni al clubului, avocatul Ioan hotărât in obtinerea victoriei cu 
Koc.sis • Josan a anunţat că Olimpia, pentru ca jucătorii să 

o· astăzi va avea loc la Tribunalul poată intra in vacantă mutt mai 
Arad o nouă infă~re in proce- liniştiţi, pentru a putea să îşi 
sul Roberto Pasini- F.C. UTA; facă·programele individuale 
Se speră in re~pingerea apelu- ·pregătite de conducerea tehnică 
lui lui Pasini, care nu renuntă la in perioada de iarnă şi a reveni 
ideea de a redeveni presedinte . In formă pentru cantonamentul 
la UTA. In aită ordine de ·idei se ce probabil va avea loc in !(alia. 
dispută problema stadionului Jucătorii va trebui să dea 
Gloria. care ar trebui să intre în dovadă de profesionalism pen
baza materială a singurului club tru că, in caz contrar, vor supor
JlLOfesionist ain Arad. Pentru ta consecinţele de vigoare: 
baza Hellas s-a ajuns la un .. Cine se urcă în tren merge 
acord de colaborare cu, noua mai departe, cine nu rămâne 
oonducere a c.s. UTA. în staJiel". 

. engleză, dar există şi un supli
ment in limba franceză. 

Printre cele 106 nume cefe.. 
_ bre ale atletismului mondial .. 

cărora le sunt dedicate articole, 
se regăsesc si cele ale 
Gabrielei Szabo şi lolandei 
BaiSŞ:.SOter. 

Sportiva româncă Gabriela 
Szabo a fost desemnată, 
duminică seara, cea mai.bună 
atletă a anului 1999, intr-o gală 

Preşedintele Federaţiei 
Ji'tomâne de Atletism, !olanda 
Balaş-Sotter, a fost nominalize

. tă, in cadrul aceleiaşi gale, la 
secţiunea atleta secolului. 
!olanda Balaş a fost dublă cam
pioană olimpică in proba de 

·săritură fn inăltime, In 1960, la 
Roma şi in 1~, la Tokio. 

Joi, 25 noiembrie 1999 · 

;.,::~;; - ÎNTRE PRONOSTICUL LUI 
) 

. . JEAN A"NTONESCQ ŞI EVOLUTIA . 
·s,uPERBA A MONICAI BROŞOVSZKY; 
~;.."'" ,;..,.";""":>.,"'~.~-.. ""'~""" .. """""\-,..W..~ ... ,.",, __ ~~--""'''-·~ ••""'-~•••• ~ .• ,,....,.,",..:.,,_.,,,.A~~ 

• Cu fiecare ·minut ce ·se căruia incepe să-i placă 
scurgea, Sala Sporturîlor baschetul, iar-la colţul său prefe
.. Vdoria" devenea tot mai plină, rat stătea .: neliniştit - Stelian 
la linalliind neincăpătoare. Dolati Vaduva, managerullui B.C. ICIM. 
cu tot felul de steaguri reprezOO:. La ,oficială' una lângă alta, Vass, 
tând lricolorul, cei peste 2000 de Vescan şi A. Ni\ulescu, jucă-
oamenî prezenţi in tribune s-au toarele care - aşa cum ~nticipam 

· dovedij a fi al şaselea jucător al • nu au prins un loc pe foaia de 
echipei nationale a României. arbitraj • la un -moment dat, 
aşa cum apreca chiar tehnicianul Anca a ccborât si a sărutat-o pe 
german 6emd Motte. Bravo lor! sora ei, Laura, urăndu-i şi mult 
... Ca de obicei, pentru a întregi succes în confruntarea cu 
decorul unei atmosfera superbe, nemţoaicele. • inainte de meci, 
la datorie s-au aflat si anima- antrenorul federal Jean 
toarele, eleve la Şcoala' Generală Antonescu a declamt că şailsele 
22, antreriate de Ersek Vasile. României să invingâ Germania. 
Ele au fost şi ieri la înălţime, pre- i~r apoi să se califice la 
cum intotdeauna. ·• Aruncând o .europene• sunt de sută la sută. 
privire prin sală i-am zărit pe pre-, Pentru prima apreciere a avut 
fectul Neamtiu, stând alături de dreptate, rămâne de văzut ce se 
pre\"'(lintşle' C.J., Dan !van, pe va intampla mai departe. - Tot. 
viceprimarul Sorin Neamţu, Antonesc·u a spus .avem o 
inlocuitorul lui Neamţ, pe impre- echipă tânără, care va ajunge 
sarul timisorean Florin Iacob, departe. Chiar dacă media de 

vârstă a nemţoaicelor e mai mare 
cu cinci ani, dorinţa de victorie şi 
afirmare a româncelor va fi ho
tarâtoare·. - Chiar dacă meciul a 

·fost echilibrat, in ultima lui parte 
ostilită~le s-au desfăşurat parcă 
doar să nu-l contrazica pe nea 
Jean. Româncele au evdlucit în 
stil de mare echipă, cu o Monica 
Broşovszky superbă, renăscută 
dupâ o repriză - prima - mai 
cenusie. - După ce am schimbai 
câteva vorbe cu Jean Antonescu. 
Mircea .Mohu" Câmpeanu părea 
că ii dă dreptate antrenorului 1&
lleral. ~ul stătea să înceapă şi 
In sală şi-a făcut a~ JOIIGO" · 
.vanul·, actualul antrenor al 
Politehnicii Timişoara, arădeanul, 
Flavius Domide ... Cu un om in 
plus. publicul şra inceput recitalul 
care s-a terminat mult dup~ ce 
meciu1 a luat sfârşit. Era bucuria 
victoriei, una fără margini. 
România invingea Gennania, cu 
74-67 şi se inscria serios in lupta 
P.entru C.E. din Franţa. Bravo, 

fetelor! LEO SFiiiUI 

FOTBALISTUL MARIN NEGREA -
ARESTAT DUPĂ CE A FOST .. 

PRINS DE VAMEŞII MAGHIARI 
• EI a ,.călăuzit. .. trei roliDâni . - _:,. ____ ~ .. .. 

ea.pe _vr«» .... sa -.~a -awa 

. Săturându-se, probabil, ae 
prea mult bine. mai ales că in 
etapa XX - a Diviziei D, Gloria 
Arad a invins pe Comefa, cu 
9-2, fundaşul stânga al for
maţiei de la Bou' Roşu s-a ~ 
pus pe şotii. 

Dar, din păcate pentru el, 
ziua ·de luni i-a· fost fatală. 
Marin Negrea, căci despre el 

· este vorba, s-a gândit să-i 
treacă frontiera ilegal pe alţi 
trei CO(!lpatrioţi. Soopul a fost 
acela de a-i ,îndrepta" pe 
aceştia spre ,ţările calde",. 
destinatia fiind, se pare, Italia. 
Dar, ceasul cel rău a bătut la 
vama maghiară Nagylak. 

- Acolo; vlgilenţii vameşi 
unguri I-au prins pe Negrea, 
venind dinspre :arătură". 
Acesta a· tncer.cat ,să-i 

ameţească" dar .jocul" nu a 
ţinut, atâta timp cât pe la 
Nădlac nu li trecut pentru 
ştampilă pe paşaport. Imediat 
au fost prinşi şi ceilalţi trei 
clandestini. Culmea e faptul 
că toată actiunea s-a 
desfăşurat In plină zi, In jurul 
orei 14,00. Toţi au fost 
arestaţi. 

Marţi dimineaţă, Marin 
. Negrea a fost pred~t 

Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Arad, care a emis 
un mandat de .arestare pre
ventivă pe 30 de zile pe 
numele lui. Ceilal~ trei au fost. 
eliberaţi după 24 de ore, şi vor 
fi judeca~ in stare de libertate. 
Ceea ce nu se intamplă şi Tn 

- cazul lui Negrea. 

LEO SFiiiUI 

.. . Luigi Piedimonte a 1:nut să DfiCIAn TODUTA SUPORTERI FRANCEZI 
:o··ţ ARESTATI · ,JIJNIOilll IJI~ J .. il.IJ'I,il 

PJ..I~J\(~ii SiÎIIIIli'I,ii ÎN 11,ill .. lil r:·~.dt.ă!~~lii·c.u:.· · â"UEEJ"';~ ~~-,-·~··e-_ ~-Vu' ._~-~-ii:U:i.J ("?'' ·~~':-,'·'"'~}!~ .. 
ADEVARATUL EXAMEN PENTRU STEAUA 

In această seară, cu incepere de la orele 18,00, in 
trasmisie directă pe TV România 1, va avea loc la Praga, pe 
stadionul .Strahov· partida Slavi a Praga • Steaua Bucureşti, 
oontand pentru prima manşa a turului III al Cupei UEFA. Cele 
două echipe. vin după rezultate diferite in campionat. Dacă 
Steaua a fost umilită pe propriul teren de Petrolui.Pioieşti (1-4), 

•· Slavia a depăşitrivala din capitala pragheză, Sparta (1-0). coil
splidându-şi poziţia de lideră a clasan)entului. Aşadar, toate 
ingredientele pentru o partidă r;!eschisă oricărui rezultat • 

. . D. TODCIJA 

T re! suporteri ai echipei de 
fotbaf Girondins Bordeaux au 
fost aresta~. mari!. pentru agre
sarea unui poliţist, in apropie
rea stadionului 'Mestalla" din 
Vaiencia, după partida din Liga· 
Campionilor, dintre Valencia şi 
Girondins Bordeaux, soor 3-0, 
au informat surse din cadrul 
poliţiei, citate de AFP. . . . · 

c.,; trei francezi' a Căror 
identitate nu a fost făcută pub
lică, sunt acuzaţi de lovirea 
unui poliţist. 

' . ~.~" .. 

Preconi~atul cantonament 
al junlorilor UTA-<li din Italia va 
Incepe sâmbătă, la puţine ore 
după incheierea P.Brtidei UTA
Oiimpia Satu Mare. Preşedin
tele clubului UTA, Marin Lupaş 
impreună cu Luigl Piedimonte 
vor . conduce .delegaţia 
arădeană In Italia, cel 15 tineri 

1 juniori avandu-1 ca antrenor pe 
italianul Antonlo Antonucd. lată 
lista jucătorllor: Alin Ardelean, 
leno Boroş, Mari$ Demian, 

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

Alin Qrăgan, Adrian Drida, 
Răzvan Fritea, Sebastian 
Huţan, Cristian la~. Radu. 
Mărginean. Alexandru Matei, 
Sorin Pantea, Daniel Rus, 
Claudiu Sighete, Radu Anca şi 
Daniel Zaharia. Programul de 
pregătire va cuprinde trei jocurt 
amicale cu adversari de 
renume In peninsulă, la nivelul 
centrelor juvenila: Parma (29 
noiembrie), Sampdoria (30 
nolemberie) ş( Vene zia (2 · 

decembrie). Referitor la acest 
stagiu, consultantul clubului -
Luigi Piedimonte a decliirat ·că: 
.Nu rezultatele sunt impor
tanta ci schimbul da expe
.rlanţă da care aceşti jucători 
vor beneficia. JntAinim adver
sari puţernlcl, cu media da 
vârstă mal mare decit a 
noastră. Sunt echipe profe
sioniste de la care au ce 

tnvăţa. • DACIAn TODOJA 
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Tol: 057-M52; 253000, 
E-mail: 

scoate la concurs, pentru 
Biroul ·lfllmal Zona Liberă 
CUrticl, următoarele posturi: 

• 3 posturi inspedor vamal 
(studii superioare) 

• 7 posturi CcU:XX1tbtbldooclor. vamal 
(studii mediQ 

Condiţiile 
precum şi b>.ibllog1raflia 
afişate la sediul 1nsnw~e1 
Arad, Golania UTA. nr. 

PUBUCITATE ADEVĂRUL - Pagina Il 

Super ofertă 
~GHICUL TOHI 
U.,ilaje ag~ieole eu du~abili.,.ae J>i ealito.,e 

Liderul mondial in produse electrocasnice revine 
pentr11 cei rare apreciază ralitatea din lS Noiembrie 
cu o nouă ofertă senzaţională. Pentru fieure maşină 
de spălat Whirlpool model AWM 249 primeşti un 
cuptor cu microunde Whirlpool (AVM 504) gratuil 
Cara.i<>ri!ltki AWM 249: ·1 ooo..rm, vit<>"~a <Se «<'frifugare n.'glabilă, 
sistem antl!tifonare ... sistem de control al balam.-ului, tratamente 
speciale indusi\~· prOgTa:me de cUtite pe Nză de inălbilori. 

.. 

Aparate de erbicidat VN 

630 1112 m 

Aparat de distribuţie 

ingrăşăminte TORNADO 

Ne face plăcere să vă anunţăm că pentru maşinile agricol(~ · 
produse de VOGEL&NOOT avetn o f1nanţare t'oarte bună. 

VARIANTE DE FINANŢARE: Avans 30%; . 
• Plata la 6 luni fără dobândă; " 
• Rate .2 ani dobindi flxi 11.%, fliri gerenţll benca,... · ·~ 

Vă aşteptăm in magazine.le: 

Arad 

Semănătoare de 

·păioase lsaria 

lnfnlnn ·Str. LUcian Bbogo, nt. 2. 
('~-Ud. Revolotiri., m. 10 '· ..• t · '"..; 
Z....- Dd.!Uvolutm, m. ~ 

Pluguri normale FARMER 
'2-8 trupiţe 

,. 

ti~ !:tii~ ;J: 1 i (~: 1:[1] (il~'l1 il 1 
societate comercială cu capital integral elveţian, 130 anga-

ja~ în prezent, având activităţi de prodllcţie electronică, test, 
cercetare, exclusiv pentru piaţa UE şi Elveţia, angajează 
ingineri, de preferinţă absolvenţi de profil ~lectro (AC, ETC, 
ET) pentru noua fabrică din Parcul Industrial al zonei de vest, 
prevăzută a fi dată în funcţiune Tn ianuarie/februarie 2000. 

-cunoscători limba germană sau italiană 
-stagiul militar satisfăcut . 
- seriozitate, dorinţă de afi'\"are profesională, iniţiativă 
- ~atribuire interesantă · 
-vârsta maximă - 35 ani. 

C.V.Ia fax 057·285914 sau mall:easterntec@monti-heim.ch. 
(48085741 

- utilizare PC 
- experienţA Tn dornenlul vAnzAr.llor 
- cuno.,tlnţe limba englezA 

(maghiara constituie avantaJ) 
-stagiul militar aatls:fAcut 
.. carnet de conduc.ere cat.B 
(const'.tule avantaj) 

::h''~_,,.,.. · SECRETARĂ····:·- · ··· 
- experienţă in domeniu 
-cunoştinţe limba englez6(91 maghlarii) 
-cunoştinţe operare PC 
- aspect plăcut 

Cererile se depun la sediul societăţii 
din Arad, Calea Aurel Vlalcu 81.9 s 

t~+~< .tNFORMÂTII LA TEi4?zB9331~:!'' j 
· +~ L.I'\I!C h>IT~~;Of;r.E;.LE;.,Jt, .. -.17 Oo 

PENTIUM 166Mhz Intel; marca IBM 
16 MB Ram; HOD 2,5 Giga; placa video 2 MB; placa reţea; 

MonHor 15" SVGA; CINIIAI 649 BMII 

BIJilSA DE (~OMI,U'n~RE!!! 
Sisteme 486 de la 249 DM; Monitoare 15" • 140 DM 
Imprimanta cu ace A3, noi- OKI-189 DM, A4- 120 DM. 

llsEGE'fl CALI'I'Aft& CALCOLA'1'8ARELDB m•r 
Acordăm gan~nţle fi servicei TEL 215A21. 

B /liNFlEUR ROM7l 
---~~---IICEPERfl SElECTIRII PERSONAlUlUI MDNCITII 

cu data de 15 noiembrie 1999, la sediul societăţii 
ARNETTA ROM din Arad, str. Independenţei nr. 3. 

CONDIŢII: 
·de preferinţă femel, cu· experienţă In confecţii textlle 

' 

- vlrstă max. 40 ani 
- cuno,llnţe pentru m"'lnl trtplok, olmpll, UBERDEK, butonleri, 
aplicat nasture. 
- 'coala minimă 8 clase 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. 
(8744248) 

• ~ BIGI.EZ'Ă . 
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·. · ·, . · VA ••t•ptAn~ aArnbi!it6 91 duJntnlcA .. --. 
-•.... -- •. -. la cea .-nal tare disco-tecA .. . ... -

··.· · ' _ · 'frrapreunA cu: · 
' . . 

-'> ; SÂMBĂTA: L.A.; ANDRE; Pasărea Collbrl; K1-
-_ .. ,..,_,_.-. Parada model, Focuri de Artificii 

. .. · .-.- . . 

·.- •. 

• K1· EMBARGO; ELEGANCE _ 
/' :_ .:· 

NJELOR PUBLIC 
'. 

· • CAzANe (mlem ceullala} .... 
Vi oferi cu livnre din stK sau la comandl: s Ş.l CONTROLULUI'""_."2

";$ ·llffiETlJ'>I->ARJ~~·~~ ' ,- -~ 

~ 

• mannură, granit, ll'llVertin; · · ~ 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilornatlllllli~ 
• adezivi pentru gresie,faianţă şi roci naturale 

i 

ANCIAR DE 

organizează licitaţie publică pentru vânzare in 
condiţiile Ord. Guv. nr. 12811998 a următoa..,lor categorii 
de bu,nuri devenite proprietate de stat: 

e aparate de uz casnic (mixere, cătCătoare, aParate 
pentru preparat cafea, prăjltoare pâine etc.) 

e casetofoane 'i combine muzicale 
Licitaţia se va organiza la magazia Gărzii Financiare 

Arad, din Bd. Revoluţiei nr. 79, in ziua de 3 decembrie 

UNIOR (l»o•"-'), ~ j"""""') 
e BOILERE INSTANT 

,. -JUNKER61.........,!11·141"*-~J1HTI-
. •BOILERE CU ACUMULARE · . 

- J\I.STOtl PI.Oiia) 51)-1;00' 

eRADJATOARE DIN O'fEL · 
·DUNr.FERR(Ung>"-') . 

• TEAVA ŞI FITINGURI DIN CUPRU. . · 
: SANC<) ("""'"""') . ,· 

•ŢEAVĂ MULTISJRAT ŞI FI11NG~ 
· ·HE.~/SeiS(.s) _ ·~;; ... ;~-~:- ~· 

.. •'f'EAVĂ ŞI FITINGURI PVC 
. , "'-""'lN PIPE (t»gorio) . 

• ROBINETARIE 
-~~ (F""'l"~ I<UXll fGMNnlo) 

• USTENSILE ŞI MATERIALE DE t.IJCRU. 
a POMPE DE RECIRCULARE 

• -GRUOOFOSS 
a VASE DE EXJ>AJISIUHE T0.VE CAPACITĂŢILE 

·-· . 

.. ;; 
.!! 

1999, începând cu orele 9,00. . . · 

· · Informaţii suplimentara·· 
la telefon 280633, int. 184. · 

·~~ . ,, .. 
Petltru fiecare cazan I!I:RI!TTA cu~ sa-~~~~ 

T.,..,...tat digital de camera graljlit 

Arad, Str. Brâncoveanu 12A TEL: 273780; 271828 

ID~IS~P,}O)~~I~T-16 
CONSTRUCTION 

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

·VINDE DIN STOC LA PRETURI 
DE DEPOZIT!. - -

it:.:mi~Z::z:il ~~::==-~ . O UŞI METALICE (UŞI BLINDATE) OTabiA zlncatil OOţel beton ' 
- . " · OP.C. OPiac:aj OPFL· OPAL OBINALE (u.r;i, ferestre- peste 20 , 

modele) OPoclele !fi larnbrturl dtn brad OParc:het- fag 
· OCAHLE TERACOTĂ (mecanica .i tnanuale) OCăriirnldă .r;amotA 

; OŢIGLĂ- TArnăvepl OPiăcl azboclrnent OBttum Oc.rtqn 
· . -ta•-·ocart:>td !;JEiectrozi.' .: 

.: :~ -_ :·. 

--· ------ ----------- --~-- ---~--

•~ CONSftiUI O CASA LA UR IIZITÂND DEPOZITUL iOSTRu Vi 
. -· ~ ... 
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&-BANCAPO IZVORUl SUCURSAlA ELECTROCENTRALE ARAD 
Alll 

Scoate la vănzare prin LICITAŢIE PUBLICĂ 
deschisă 3 mijloace fixe 'i 3 părţi componente rezultate 

din mijloace fixe dezmembrate. 
LICITAŢIA VA AVEA LOC la sediul sucursalei din 
str. 6 vanători FN, In data de 30.11.1999, ora 10 

sun
teţi d-voastră 
d'le Vălean:? 

pnn 
noastră se ajută pe ei , dar şi comunitatea 
oraşului, pentru că, devenind acţionari la noi, 
banii rămăn la Arad si produc profit pentru El! 

~se va repeta in data de 07.12.1999 in caz de neadjudecare. 
MIJLOACELE FIXE scoase la vânzare pot fi văzute la sediul 

sucursalei. 

-De 25 de 
ani, lucrez in 
Arad, unde am 
avut diferite 
functii de con
duce're. patron 
fiindu-mi statul, 
adică am lucrat 
exclusiv la 
întreprinderi de 
stat. Ultimii 6 

RELATII SUPLIMENTARE la telefon 223331int. 259.' 

-Ce urmăre~te Banca Populară Izvorul? 
TAXA, DE GARANŢIE este de 10% din preţul de pornire al 

- Ambitia fondatorilor si a conducerii este 
mijlocului fix solicitat a fi cumpărat. 

de a constiui, intr-un term8n scurt, o rentabilă 
cooperativă natională de credit, o 6ancă popu
lară model, modern.ă si puternică, aptă să con
tribuie la restabilirea iricrederii românilor in sis
temul financiar si productiv al tării, la baza 
cărora să fie aSezate munca: inovatia si 
economisirea c'a valori fundamentale p'e 
economie moderne dar şi ca virtuţi statornice 

S.C. ROLAND PLUS S.B.L 
ARAD. STR. ANDREI ŞAGUNA. NR. 38. TEL 257323 

VINDE• 
,.. uşi metalice (uşi bUndate) pentru apartameote 7 

,.., gresie9 faiantA Import Spania, Italia, Iugoslavia 7 

,. parchet, fag7 stcjar7 carpen. tel; 

ani, am lucrat in Banca Agricolă ca economist. 
Am pornit la drum cu această bancă pri

vată, deoarece am inteles că prOsperitatea si 
bunăstarea sunt două atribute ce tin exclusiv 
de sectorul privat. In al doilea rând, am fost 
convins de seriozitatea afacerii si de ce nu, de 
prestigiul preşedintelui băncii, d-1 Constantin 
Cojocaru. 

ale neamului românesc. . 
- Ce servicii oferă Banca Populară 

Izvorul? 

,. calorif'ere de aluJDiniu - "Global" import JtaUa; 
,.. aplice tavan; 
,.. adeziv pentru gresie, f'alau.ţA; 
,. şapA autonlvelantii; 

- Banca noastră oferă clientilor săi toată 
gama de servicii bancare. De exemplu des-

,.. glet - interior şi exterior; 

- ' chiderea de conturi curente personale, consti-

~ lambriurl şi elemente de gard. 
~ Llud - ...__.: 8-17; 8Q,J; SsT 

- Ce înseamnă Motto-ul Băncii 
SUS-ŢINE-TE ROMÂNE? . 

- Acest Motto are o dublă semnificatie. 
Prima illndeamnă pe români să ~nă capul sus 
aşa cum au făcut de secole şi nu întâmplător 
pe sigla Băncii apare chipul lui Mihai V~eazul. 
A doua semnificatie se referă la domeniul eco
nomic, 'adică îi sPune cetăteanului că a sosit 
clipa să se sus~nă singur, 'să nu mai aştepte 
.mila statului." Iar noi ii oferim această posibili
tate .. 

. tuirea de depozite la vedere şi la termen, acor
darea de imprumuturi şi efectuarea de serviCii 
bancare ţiMnd seama de dobânzile practicate 
pe piaţă, operaţiuni de schimb valutar, efectu

-area de opera~uni cu qaracter ~nanciar bancar 
in mandat etc. 

:;-Acordaţi imprumuturi 'li fi!ITielor? · 
-' Bineinţeles! Unul dintre scopurile noastre 

este să punem umărul .la relansarea intre
prinzătorilor particulari i:are până acum nu au 
fost sprijiniţi de nimeni. 

JE~tBAn POPESCO 

CCIOF•EF~"rtVA DE CREDIT - . 

PC>PUL.A.R..A. 

SUCURSALA ARAD, 

lklul Rovoluţiot IV. 74 . 

-_ -.;;"' IZVORUL-
T-: 254552 

UNNOUFELDEASPUNE 

SUSŢINE-TE, ROMÂNE! 

. PUBLICA TIE DE "_,..'"'""'' • 
. Anu/1999, /una noiembrie, :dua 26 

In temeiul arl. 55 din OG 11/1996 privind executarea creantelor 
bugetare, se face cunoscut prin prezenta, ca in ziua de 26 noietribrie 
1999, orele 11, in localitateefArad, strada Bicaz nr. 5, se va vinde 
prin ficita,tfe publică următorul bun fT1obil ar:-:·;rnŞhd debltoru/ui s.c. 
TEHNOCHEMICAL S.R.L: ·.· 

Denumirea bunului mobil: 

AUTOSPECIALIZATA ROMAN 
TIP 10215 FK 

Pt'Mt ''minim de la care 
,,eşte licitapa· 

L:l2.300.00Q lei 

ALTE INFORMAŢII SUPUMENTARE se pot obpne zilnic la sediul 
Administraţiei Financiare a Municipiului Arad, 8-dul Revoluţiei nr. 
n, Serviciul Colectarea veniturilor, camera 26, fntre orele 8-10, pre
cum fila sediul debitorulul din Arad, sţrac~a Sicaz nr. 5. (974349) 

ANIVERSĂRI ~~ 
Yănd .garsonieră, Micălaca. 

Telefon 219190. (36264) 
Vând garsonieră Micălaea 

300, îmbunătătită foarte fru
mos, . ocupabilă imediat. 
Telefon 219190. (36264) 

Vând garsonieră confort 3, 
total imbunătă~. Vlaicu, 5.000 
OM negociabil. Telefon 
289820, după ora 20. (36303) 

Vând garsonieră Micălaca, 
bloc 711, multiple imbunătătiri. 
Telefon 092.81'0.065. (36285) 

Vând gars()nieră confort 1, 
MARJA: parter, lângă Confec~i; 7.300 · 

~~~~~~"'-!!jiiji!iiiiiiii~ . OM negociabil. Telefon 094/ 

Vând apariament 1 cameră, 
bucătărie, hol, baie, mini bal
con închis, gratii parter, satelit, 
(cabinet medical) in alb, imedi
at ocupabil. telefon 237048. 
(35936) . 

l(ând garsonieră confort 1, 
aranjată deosebit, Micălaca 
300. parter, 9.900 OM. Telefon 
271365. (36001) 

610.513. (36284) 
Vând garsonieră mare, con-

fort 1. Telefon 275930; 094/ 
532.224. (36338) 

Vând garsonieră confort 3 cu 
Tmbunătătiri, zona Fortuna. 
Telefon 243269. (36257) 

Vând garSl)nieră (cameră + 
baie), Fortuna, etaj 1, 3.500 OM 
n_e_g,~~i·.:abil. Tel~fon 223505. 

Vând garsonie-ră ne(mobi- Vând apariament 2 camere, 
lată) In Micălaca, 6.500, 7.000 centru, str. Călimăneşti, el. 1/4, 
OM. Telefon 557315. (35978) suprafaţă mare, 29:000 OM, 

Vând urgent garsonieră el. 1, negociabil. Telefon 235784, 
el. 1, Micălaca. Telefon 262454. 092 308 400. (35450) 
~36125) · Vând apariament 2 camere, · 

Vând urgent garsonieră, con- · ;-, perter, lângă Tribunal, pretabil 
!ori 1, Grădişte, convenabil. Te- birouri, firme. Telefon 253661. 
lefon 237065; 461529. (36085) (36348) 

Vând apariament 1 cameră,. Vănd sau închiriez aparta-
VIaicu, et. 1, preţ 13.500 OM. fonmen

094
t 2 ca

12
me
4 3

re
18 

.. 1n(36torm14a1 )~i tele-
Telefon 094.n8.462. (36261) 

Vând apariament 2 camere, · 
Podgoria, etaj 4, acoperis 
garantat; proaspăt aranjat'; 
18.800 OM. Telefon 250966;, 
092.344.621. (36342) 
. Vând apartament central, 
Vlaicu, 2 camere, et. 4/4, 
acoperiş nou, 13.500 OM. 
Telefon 234864. (36185) . 

Vând apartament, str. 
Ecaterina Varga, el. Il, două 
camere, decomandate, 26.500 
OM, negociabil. Telefon 
231410. {35760) . 

Vând urgent, convenabil, 
apartament 2 camere, 
Tmbunătăţit, preţ negociabil. 
Telefon 269213. (36119) 

Vând apariament 2 camere, 
ultracentral; 25.000 OM. 
Telefon 251722. (36370) 

. vand (închiriez) apartament 
2 camere, confort 1 + garaj, 
zona UTA. Telefon 249246. · 
(36393) . . 

·vând urgent apartament 2 
camere, lmbunătăţit, Piaţa 

. Spitalului. Telefon 233146; 
094.513.335. (36401) . 

Vând apariament 3 camere, 
· Vlaicu, et. 5/8, îmbunătăţit, 
mobilă de bucătărie, 17.000 
OM. Telefon 235784, 092 308 

Vând apartament urgent, 2 400. (35450) 
camere, semidecomandat. Vând aperiament 3 camere, 
Telefon 262658, bl. 708, et 11. -- · confort 1, decomandat, 

· 36184) · imbunătătit, zona UTA. Tele!Q1 
Vând apariament 2 camere, ;!53660; 243568. (361 99) 

zona Podgoria, bl. G, el 1. Te- Vând apartament 3 cam&re,-
lefon 233588; 094646957. 2 băi, parchet, garaj, mobilat, 
(36195) ' el. III, Micălaca, preţ 15.500-

. • Vând aperiament 2 camere, OM. Telefon 249806, 094/ 
Micălaca, zona 300, parchet, n8.462. (36261) . 
faianţă, gresie, 14.000 OM. Vând apariament 3 camere, 
Telefon 270858. (36189) zonă centrală. Telefon 219190, 

Vând apartament 2 camere, 094.935.406. (36264) 
Vlaicu; 12.000 OM. Telefon 
270947. (36245) Vând apariament Samantha, 

· Vând aperiament 2 camere, central, Malul Mureşului, 3 
Podgoria, el. III, decomanda~ camere, 2 băi, 2 balcoane, ga-
25.000 OM. Telefon 249806, raj ciJ încălzire centrală şi apă 
094.778.462. (36261) curentă rece şi caldă, telefon, 

· Vând apariament 2 camere, satelit, interfon. Telefon 057-
zona 300. Telefon 219190, 232675, după ora 15. (36035) 
094.828.934. (36264) Ocaz1e! Vând apariament 3 . 

Vând apariament 2 camere, camere, Vlaicu, faianţă, gresie, 
~ona Micălaca. Telefon usă schimbată; 11.800 OM. 
219190, 094.935.406. (36264) Telefon 270834. (36189) 
. Vând apartament 2 camere, Vând apariament central, 3 
Confecţii.·bl. 12, se. A, ap. 16. . camere, 150 mp, parter, ideal 
Telefon 092.295.340. (36293) · firmă, 39.900 OM. Telefon 

Vând apariament 2 camere, ·281195. (35069) 
zonă ultracentrală, multiple Vând (lnchiriez) apariament 
îmbunătăţiri. Telefon 46~372, ' · 3 camere, 'M4 mp, deasupra 
092 391 569. (35645) · Coronei.' Telefon 092826917. 

Vând urgent apartament 2 
camere, parter, Aradul Nou, 
pozitie excelentă, 9.500 OM. 
Teleion 092.344.705. (36017) 

Vând apartament 2 camere, 
{lecomandat, bloc 359, etaj 3, 
neâmbunătăţit; 19.500 OM 
negociabil. Telefon 260091. : 
(36355) 

. (35592) 
Vând avantajos apariament' 

3 camere, zona Foriuna, ocu
pabil imediat. T elt~fon 249780. 
'(3~00) . 

Vând (inchlriez) apariainent 
3 camere, contor\ 1, zona 
Confe~i. Telefon 094.510.374. 
(36335) 

S.C. COMAGRO 
VEST SA 

Prestează servicii de 
CONDIŢIONARE 

ŞI DEPOZITARE 
a porumbului la 

SILOZ I'.N.C. ARAD, 
str. Câmpul Lini!jtii 

Tarife avantajos& 'i posi· 
bilităţi da valorificare a 

mărfil 

INFORMAŢII LA 
TELEFON: 255270; 

270790 
(659298) 

Vând casă cu anexe si 
·grădină, localitatea Vărsand, 
nr. 452. Telefon 253078. 
(4113192) 

Vând casă, tot confc rtul, 
c6muna Vladimirescu; m go
ciabil. Telefon 2559:11. 

Vând apartament 3 camere, (35653) 
Banu Mărăcine, îmbunătăţiri. / Vând casă şi vilă. lnformt·;ti 
Telefon 233420; 094.583,389,. str. Radu de la Atuma~. nr. 40 
(36332) . Subcetate- Bar. Arad. (36467) 

Vând apartamel'lt 3 camere: Vând casă Tn Sântana; str. 
Alfa, bloc 46, se. A, etaj 11, ap. Mărăşeşti -nr. 6. lnforma~i tele- · 
6. Telefon 257848, după ora .. ton 462059. (4114765) 
16. (36384) ' Vând casă mare, nouă, 

. Vând (închiriez) 2 ~arta- Micălaca, tol confortul. Telefon 
mente 3 camere. Polivalentă, 002 292 559. (35665) 
lntim; negociabil. Telefon Vând casă cu spa~u comer-
223165. (36395) cial, toate dotările, Micălaca, 

l/cm;i:it\ly,li~t·:~7~~~ T:~::n ::ă
29

: 
- camere, teren intravilan 1500 

Vând urgent apartament 4 mp, Grădişte. Telefon 276419, 
camere, decomandate, ame- 237794. (36190) · 
najat deosebit, preţ bun, Vând casă mare, central, cu 
Telefon 266958. (36144) ş apartamente, necesită reno: 

Ocazie! Vând urgent aperta- vare. Telefon 210012, 
·meni 4 camere, parter inalt, 092.295.320. (36210) 
decomandate, bun pentru pri- Vând casă cu grădină mare, 
vatizare, din cărămidă, vedere comuna Şotron ea nr. 467. 
pe ambele părţi, zona UTA, ·Telefon 464497. (3231505) 
pret negociabil. Telefon Vând 'casă mare, demisol, 
233002 si 092251535. (36247) . . .parter, mansardă, Tncălzire 

Vând apariament 4 camere. centrală, grădină Tn 
Telefon ?19190,.094.828.934 .. · Sâmbătenl. Telefon 216350, 
(36364) . . Q94 600 296. (35499) 

Vând apariament 4 camere, 
ultracentral. Tel elon 
094.929.971. (36183) 

VÎNZĂRI CASE 1!1 
Vând casă 4 camere, lncăl

zire centrală, in Vladiniirescu, 
zonă centrală, cuptor pentl'lll · 
patiserie german, preţ negocia
bil. Telefon 514207. (34546) 

OCAZIE! VÂND CASĂ toa-
te utilităţile, suprafaţa 900 
mp. Telefon 092239471; 
256543 • până la ora 16. 
1135610) . .. 

Vând casă, central, parter-
privatizat, etaj-apartament. 
Telefon 234862: (35697) 

Vând casă centru L1pova, in 
curte sau schimb cu garso
nieră, in Arad.}elefon 245738. 
{4113096) 

Ocazie! Vând casă Aradul 
Nou, zonă bună, încălzire cen
trală, curte betonată, preţ foarte 
bun, 800 mp. Telefon 
092226.357. (36442) . 

OM. Telefon 094 552 104 sau 
280990. (35502) 

Vând (schimb) casă Tn 
Galşa, nr. 100, ocupabilă ime
diat, cu apartament 2 camere. 
~36215) 

, Vând casă Tn comuna 
Ghioroc, cu grădină mare, 
1000 mp, aproape de sta~a de 
tramvai, nr. 484. Telefon 
250352 sau 461578. (36250) 

Vând. urgent 2 case 
Sânleani. Informati' localitatea 
Sânleani, nr. 234. (36316) . 

Vând casă cu toate faci
lităţile, Tn Sânicolau Mic; preţ 

. negociabil. Telefon 286447. 
Vând casă Tn Gai, 35.000 

D.M. Telefo~ 094.803.094. 
(36344) ' . 

Vând ca"' central, Cermel 
(pe colt), pământ. Informaţii la 
nr. 92. (36361) . 

{Con1inll8re in pBgina 14} .. · 
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• (Urmam din pagina 13) 
Vând casă in Grădiste, str. 

Prunului, nr. 105. Informatii 
telefon 094814532. (4113196) 

Vând casă mare, grădină, 
Zimandul - Nou, nr. 81. Telefon 
224322. (36402) 

Vând casă, grădină 720 mp, 
Grădişte, 40.000 OM. Telefon 
224322. (36402) 

Vând casă in Lipova, zona 
Decebal. Telefon 257420. 
(36404) 

·vând casă in Macea, la str'a
da principală, posibilitate priva
tizare. Telefon 536487. 
(3231507) • 

Vând (închiriez) spa~u cen
tral Qocuri, ţurism, prestări ser
vicii, etc.). Telefon 098621112.
(36460) 

Vând spaţiu comercial 
(chioşc) in zona Poştei in 
Vlaicu. Telefon 281777, orele 
16-23. (36321) 

VÂNZĂIITERENURI~ 

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

Vând teren in Arad, de 750 
mp cu proiect autorizaţie de 
constructie pentru o hală indus
trială de 144 mp, birouri (6 
camere) pe 2 nivele, garaj, ftm
daţie excelentă. Telefon 
251411' 257666. (36443) 

Vând VW Golf 11, motor 1.200 
cmc, neinmatriculat, pret 1. 700 
DM şi Mercedes 280 SE cu 
multiple imbunătătiri, neinma
tricula~ preţ 1.700 bM. Telefon 
219979 sau 092 706 535. 
(36146) 

Vând Opel Astra Turbo 
Diesel, an fabrlca~e '94, vişiniu, 
combi1 preţ 11.200 DM. Telefon 
094.918.240. (36166) 

Vând Fard Sierra, 1988, per
soană fizică, stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Telefon 
092.828.102. (36186) 

Vând remorcă RM2, pentru · 
tractor, stare bună. Telefon 
149A, Beliu. (4112512) 

Vând tractor U-650, an 1996 
şi unelte agricole. Telefon 
256189, 272284, 092.247.941. 
(36202) 

Vând urgent 2 autoturisme 
Dacia 1310, fabricatie 1991, 
1500 OM, negociabil: Telefon 
281995, orele 8-15. (36198) 

Vând Dacia 131 O, an 1998, 
13.000 km, motor 1600 cmc. 
Informatii telefon 094.397.380 
sau 247275. (36188) 

Vând urgent Saviem, 4.000 
OM, negociabil. Telefon 
514785. (36152) 

Vând urgent Dacia 131 O, an 
1995. Telefon 094.825.872. 
(36148) 

Vând Fard Escort Combi, an 
1988, pe benzină, ABS, cata
lizator, central, cu teleoomandă 
~ alanmă, preţ 6.500 OM, nego
ciabil. Telefon 092/ 344808. 
(36098) 

• Vând (schimb) VW Passat 
Combi 1600 benzină, 1988. 
Telefon 468613. (3042169) 

Vând Dacia 1310, Dacia 
papuc, convenabil inmatricu
lata. Telalon 464027. (36236) 

Vând 2 bucă~ T raban~ inma
troculate,. unul fără motor. 
lnlonma~i Lipova str. Mărăşeştl 
nr. 56. (4809307) 

'vând Renault 21 Nevada, 
1991, benzină injectie. Telefon 

. 094.698.849. (3625:2) 
Vând Fard Scorpie benzină 

l~v;;;;::~n.;~v;:r:;r.;:;..,.7MJ · injecţie, inmatriculat, consum 
11 9,5 V1 00 km, 5.800 OM, nego

Telefon 253125. (36<186) 
Vând Opal Vectra, 1997, 

2000 cmc, m. 16 V, inmatricu
lat, climă, dublu, aimag, gea
muri electrice, genţi aluminiu, 
Telefon 092.260.960; 277033. 
(36485) 

nd convenabil 
orice model, livr;lre 
Telefon 094.391 

camion, ,5; 
ARO, Jeep 15,16; autotu
risme 12, 13, 14, 15, 16, 17 
ţoli. Telefon 259339; 563027. 
(4113081) 

Vând motor Fard Sierra 2,3 
Diesel, dezmembrez microbuz 
Fard Transil Telefon 264781. 
(35979) 

Vlind moiDr Saviern compl~ 
stare bună şi cutie viteză. 
T aialon 276488. 

Vând autobenă Saviem 6,5 
tone, 1980, stare bună, CIV, 
T elelon 276488. 

Vlind Dacia '97, 3.900 DM 
negociabil. Telefon 238425 . 
(36002) -
· Vând motor ARO de Brasov 

şi cutie vileză, stare de lunciîP
nare. Telefon 276145. (36100) 

Vând Fiat Regata Diesel. 
Telefon 092632340, 257728. 
(36100) 

Vând BMW 316i, an fabri• 
ca ţie noiembrie 1997, toate 
opţiunile, înmatricula!, preţ 
negociabil. Telefon 094 517 
763. (36126) 

Vând Dacia Berlină 1410, an 
1995. Telefon 242841. (36123) 

Vând VW Passat Combi, 
Turna Diesel, 1.600 cmc, fabri
caţie 1985, inchidere centra
lizată, neinmatriculat~ preţ 
2.400 DM. Telefon 219979 sau 
092 706 535. (36146) 

• 

ciabiL Telafon 251602. (36275) 
Vând Audi 80 alb catalizator 

perfect 1700 cmc, 7. 700 DM. 
Telefon 281124. (36288) 

Vând Nissan Prairie 1 ,8 SGL, 
an 1~6. neinmatriculat, stare 
bună, 1.200 OM, negociabil. 
Telefon 094793024. (3042243) 

Vând camion Saviem 6 ta. 
lnlonma~i localitatea Archiş nr. 
168. (4112508) ' 

Vlind Fard Transit 8+1, ben
zină, an 1976, CIV, inmatriculat 
pe firmă. Telefon 057-232675, 
du ă ora 15. 36035 

Vând autoutilitară Fiat Florino 
Diesel, consum 4 litri la 100 km, 
80.000 km; vând talon Renault 
18. Telefon 210012; 094/ 
114.386. (36210) 

Vând Dacia 1310, 3.000 DM; 
vlind Renautt 9 Diesel, consum 
5 litri la 100 km. Telefon 
210012, 250249; 094.114.388. 
(36210) 

· Vând combine Claas Domi-
nator şi Mercator, plata in bani 
sau in grâu. Telefon 216350, 
216293; 094 600 296. (35499) 

. Vând Cielo, 1997, inchidere 
centralizată, servodirectie,i aer 
condiţia~ vişiniu, stare exe&
lentă, 13.500 OM. Telefon 092 
885 787. (35593) 

Vlind urgent Ottdt Club, CIV, 
convenabil. lnforma~i telefon 
270599. (36104) 

Vând urgent Fard Escort XR 
3i, an 1984, stare perfectă, 
inmatriculat l'a asocia~e spor
tivă, 2.400 DM, negociabil. 
Telefon 279153 .• 094775105. 
(36091) . 

Vând microbus inscris. 
Telefon 237585. (36116) 

·· Vând Peugeot 205, înmatri
cula! persoană fizică, an fabri
catie 90, injectie, inchidere cen
tralizată, geamuri electrice, 
genti aliaje, motor 1,1 i. Telefon 

-092 '308 018. (35969) 
Vând (schimb) Lancia.Prisma 

TD 1986, inmatriculată per
soană fizică, stare bună, 5.200 
DM n 1. Telefon 
272702. 

PUBUCITATE 

Vând Opel Frontera 2,3 ro. 
.1993, Euro 11 neinmatriculat. 
Telefon 092.810.065. (36286) 

Vând autoturism Opel Astra, 
. an fabricatie 1995, Turbo 
Diesel 1, 7 opţionale: pachet 
sport consum 5%, radio case
tofon, scaune recard, închidere 
centralizată, geamuri electrice, 
neinmatriculat, preţ 10.800 DM 
negociabil. Telefon 094/ 
898.477; 057/271324. (36302) 

Vând Opel Astra 1;4 i, Euro 
· 11, 1993, 9.000 DM şi Dacia 
1310, 1986, 1.600 OM. Telefon 
275566. (36211). 

Vând motor ARO Brasov + 
cutie viteză, motor U 445 + 
cutie adaptat pentru IMS, 
ambele reparaţie capitală, 
caroserie IMS, talon IMS. 
Localitatea Moroda, nr. 162, 
jud. Arad. (36124) 

Vând Fiat Ducato TD 
Transport marfă, inmatriculat, 
din Hl91, preţ la vedere. 

. Telefon 094.291.800. (36348) 
Vând Golf III Diesel, multe 

extrase, an 1984, inscris per
soană fizică, recent adus in 
ţară; 13.500 DM negociabil. 
Telefon 056- 219869; 094.291. 
600. (36348) • 

Vând Opal Astra Combi, 
·toate extrasele, 1993 TD 
lntercoler, inscris recent adus 
In ţară, 12.500 DM sau la 
schimb cu o Dacie mai veche + 
diferentă. Telefon 056 -
219889; '094.291.600. (36348) 

Vând Dacia 1310, CIV, preţ 
1.300 DM negociabil. Tel elon 

:460119. (36329) 
Vând autobasculantă 

Saviem, inmatriculată, CIV. 
Telefon 287, Beliu. (4112514) ' 

Vând Dacia 1100 original, 
65000 km, 1.400 DM negocia
bil. Telefon 232844. (36379) 

Vlind ieftin şi urgent Seat 
lbiza. Telefon 281163. 36394 

ând Dacia 1310, alb meta
liza~ 1997, 4.000 DM. Telefon 
274431. (36409) 

Vând ARO 243 stare perfeo. 
tă; Fard Sierra inmatriculată. 
Telefon 464363, după ora 18. 
(3231506) . 

Ocazie! Vlind . urgent 
microbuz Fiat Ducato, 1984, 
2.500 cmc, persoană fizică; 
5300 DM. Telefon 094/ 
847.712. (36438) 

1'P:HHWWH .. ;' 1 
Vând TV color, 1.000.000 -

2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9-17. 
(35334) 

Vlind toată gama de frigidere 
second-hand. Telefon 270622. 
36350 

Vând TV COLOR en-gros, 
en-detall, gamă diversificată, 
preţuri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(35449) 

Vlind 486 DX2168, HOD 170 
(270, 500) memorie 8 Mb (16), . 
monitor color, VGA (SVGA), 
tastatură (combatibil Windows 
'95, office, contab.) preţ 180 
OM. Telefon 092.281.515; 057-
252983. 35175 

Vând TV color, maşină spălat 
automată, cuptor microunde, 
calorifer electric. Telefon 
284604. (36082) 

Vând TV color, 800.000 lei, 
combină lrigorifică, maşină de 
spălat automată. Telefon 
285(UO. (35716) 

Vindem o mare gamă de 
TELEVIZOARE COLOR STE
REO, preţ convenabil. Tele- -
fon 211213, orele 10-20. 
(35970) 

· · Vand TV color Germania, 
stereo, TXT, mOdele noi, 
deosebite. Te)efon 563070. 
(4809302) 

Vând computer Pentium. tas
tatura, mouse, monitor 15 inch; 
nou. Telefon 563070. 
(4809302) 

Vând maşină spălat 
· automată 1.000.000 lei; TV 

color 930.000 lei; ladă frigorl
flcă 1.400.000 lei, ofer 
,garanţie. Telefon 259339; 
563027. (4223081) 

-: . . .· 

Vând 2 televizoare color noi, 
Daewo. Telefon 288973. 
(36024) 

Vând ieftin INSTALAŢII 
SATELIT şi BOXE 50W.' 
Telefon Arad 237471, lneu 
511485. (34571) 

Vând TV color Phillips, 
Grundig: Nokia, stereo, tele-

• text. Telefon 264004. (36106) 
Vând masini de spălat auto

mate, import, preţ 1.000.000-
2.000.000 lei. Telefon 270518. · 
(36069) 

Vând teleroane noi: Nokia 
5110, limba română, 240 DM; 
Siemens C25, 250 DM; Nokia 
3210, 380 OM. Telefon 092 
528181,094 544 832. (36122) 

Vând CÂNTARE ELEC
TRONICE şi CASE MARCAT 
fiSCALE avizate de 
Ministerul Finanţelor. 
Telefon 272727. (36175) 

Vindem LĂZI FRIGORI
FICE; CONGELATOARE; 
VITRINE; COMPRESOARE. 
5.000 W; CAMERE FRIG; 
DULAPURI FRIG; inox; 
garanţie un an. Tele.fon 
281384, orele 8-18. (34042) 

Vând televizor color. Telefon 
094.870.419 sau seara 
285111. (36112) 

Vând TV color, carcasă plas
tic, modele mari, miel. Telefon 
'260807. (35568) 

Vând combină muzicală 
Daewo AMI 530 cu 1 CD şi 

~~~f.{Je~~tabil. Telefon 

Vând frigider cu cuvă de 
congelat. Telefon 279467 sau 
094.504.071. (36362) 

Vlind toată gama de tele
foane mobile, sigilate. Telefon 
094.267.307 sau 094.882.403. 

n ca cu a oare mom-
tor SVGA color 4x86DX4/100 
MHz, 16 RAM 540HDD. CD
Rom. Telefon 2808Ci2; 
092.410.846, luni- sâmbătă 
orele 10-20. (36311) 

Vând toată gama de piese 
pentru figidere casnice şi co
merciale, congelatoare, com
bine şi lăzi lrigorifice. Telefon 
270622. (36350) 

Vând Ieftin şi urgent 
aparatură electrocasnică. 
Telefon 281163. 36394 
. Vând PC 486/DX2 66 MHz, 
8 MbRAM, HOD 170 VGA, preţ 
170 OM. Telafon 057- 234718.' 
(36461) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând (Tnchiriez) garaj autor~ 
izat: zona Vlaicu-Făt Frumos, 
1.200 DM. Telefon 235784, 
092 308 400. (35450) 

Vând termotecă Ocean
Serata 24 ION, 990 OM şi toate 
tipurile de termoteci. Telefon 
259854, 094.600.332. (36255) 

Vând an-gros HAINE •• 
cond - hand GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092.239.242. (35449) 

Vând: COTURI 'i 
BURLANE FUM 21.000 
leUbuc.; PLASĂ GARD zln
cată 13664 lellkJI, orice 
dimensiuni; PLASA RABITZ 
22.000 lei/kg şi CUIE CON
STRUCŢII 9;000 lei/kg, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 27190 

Vând LEMNE FOC orice 
cantitate. Telefon 214010. 
(36016) 

Vând EUROBOLŢARI TER
MOIZOLANŢI cu garanţie 
300x250x200, la 3.600 lei/ 
bucata; 1 mc - 240.000 lei. 
Telefon 281491; 092.381.7ŞO. 
(35588) 

Vând pompe recirculare pen
tru incălziri centrale, sobă 
motorină Preporod. Telefon 
224159. (36051) 

Vând ouă de prepeliJă. 
Telefon 289750. (35948) 

Vând LEMNE FOC, esenţă 
tare, orice cantitate. Telefon 
210373. (36074) 

::-
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Vând 70 oi turcane. lnlonmatii 
in Agrisul Mare nr. 150 .Tăitel'. 
5226685 ' 

Vând SRL cu spa~u şi activi
tate comercială, Piaţa Avram 
Iancu, 40 mp. Telefon 
092.344.809. (36098) 

Vând cazan tuică, nou, 170 
litri, motor trifazic 7,5 KW/1440 
roUmin. Telefon 094.698.849. 
(36252) 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafiuri, pultu[i, 
birouri, dulapuri vesUar), agre
gate mgorifice (vitrine, dulapuri, 
camere, congelatoare) căntare 
10, 100, 500 kg, grătare lemn, 
cărucioare, scări, etc, lnlorma~i 
telefon 281060 şi 281036. 

6262 

Vând 20 oi rasa ţurcană·. 
Informatii Cuied, nr. 135. 
3042247 

Vând urgent utilaje agricole. 
Informaţii telefon 270599, 092 
968 503. (36104) 

Vând maşină spălat auto
mată şi una bicicletă damă. 
Te_lefon 280026. (36112) 

Vând mânză 3 ani si mlinz 
muran, 6 luni. Telefon 4e4oe9. 
(36295) 

Vând Dacia Breck 1800 OM, 
moară boia mare. Telefon 
287041. (36315) 

· Vând urgent boiler pe lemne 
cu baterie duş şi 2 uşi Opal 
Kadet, preţ avantajos. Telefon 
219211; 222881. (36254) 

Vând costum mire,' culoare 
,gri, mărimea 4446 şi cămaşă 
specială pentru mire cu papion 
de mătase ... atte.papioane; pret 
negociabil. Telefon 28895( 
(36343) 

Vând rochie de mireasă, talie 
1 mică, model deosebit, brQdată 
cu perte, cu mânecă lungă şi 
coroniţă cu voal, stare impeca
bilă; preţ negociabil. Telefon 
288951. (36343) 

Vând urgent 20 mc bolţari, 
525.000 lei/mc. Localitatea 
Sânpaul, nr. 46. (36336) 

Vând tenmostate pentru incu
batoare şi automate' pentru Ilu
minat casa scării. Telefon 
232908. (36327) ' 

Vlind 3 viţele. Telefon 
265771. 

Vând presă ulei comestibil, 
lip Oradea. Telefon 512334. 
(4112513) . 

Vând urgent cărucior handl
capa~. tapiţa!, roţi mici. Telefon 
24.7497. (36369) 

Vând cazan încălzire centrală 
combustibil solid; lloller 80 litri 
electric, nefolosit; arzător pe 
gaz Cortiza. Telefon 514663 - · 
până la ora 17; 262502'd)lpă 
ora 18. (36376) 

Vând tablă cutată; vlind grâu 
10 tone. Telefon 281994. 
(36383) : 

Vând căţei Tekel 5 luni, 
părinţi import, campioni. 
Telefon 280147. (36390) 

Vând cuptor pizza pe gaz, 
· nou, inox. Telefon 094/ 597725. 

(36398) 
Vând aparatură stomatolo

gică, cabinet complet Telefon 
092.257.420. (36404) 

Vând aparat pentru spălăto
rie auto cu încălzire apă la 90 
grade; preţ negociabil. Telefon 
536487. (3231507)' 

Vând mobilier .Luceafărul'; 
dormitor; c9mbină frig; 
microbuz; convenabil. Telefon 
094.926.181. (36416) . 

Vând haine second-hand, 3 
DM/kg negociabil. Teleofn 
279582. (36453) 

Vâ.nd televizoare, .maşini 
cusut electrice, combjne muzi
cale, biciclete, lanţuri dara
pante. Telefon 279582. (36454) 

Cumpăr apart_ament 2 
··camere, ofer 7.500-8.000 OM. 

Telefon 256859. (36469) 

CUMPĂBĂRI DIVERSE 

Cumpăr - vând actiuni SIF 
Banaf- Feroneria. 
Telefon 6. (36296) 

CEBERIŞIDFEBTE 
·; ·DE SERVICU ·' 

PRESTĂRI SERVICII 

Execut lucrări INCĂLZIRE 
CENTRALE - SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. (c.) 

REPARĂM MAŞINI SPĂ• 
LAT automate, domiciliu; 
sudăm cuvele. Telefon 
259146; 094.241.398. (34745) 

,.WES" execută reparajil 
frigldere, congelatoare, ci
matizări, piese noi, garan~e 1 
an. Telefon 284857, 092 556 
562. (35709) 

GIC, efectuează orice 
mlnărl periodice, 
auto. Telefon 
1125768. 

R_EPAR MAŞINI 
SPALAT automate, la 
clllu. Telefon 242976. 

SOCIETATE COMERCIA
LĂ angajează FEMEI expe
rienţă, P'!,ntru SPĂLĂTORIE
CURATATORIE. Telefon 
094.126.860. 363641 . 

REPARAM: aragaie, 
ma,ihă spălat, microunde, 
frig1dere, instalaţii electrice. 
Telefon 270098. 36378 
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EXECUT: zugrăveli, ten
cuieli, izolaţii, parchetărl, 
ra••cl1ettări :· etc. Telefon 

Executăm zugrăveli, gle
tuieli, vopsitorii, faianţări, 
REDUCERE 25%, fără 
alcool. Telefon 262827. 

RESTAURANT CENTRAt. 
MACEA organizează REVE
LION 2000, tacâmul 350.000 
lei. -Cântă formaţia FRAŢII 

LBU. ~elefon 536150. 

vinde o;i 
lin.chiria••ă exo1resoa••e de 

SA.EC:O, jocuri dis
lltoractive, biliarde, piese de 

schimb, accesorii. Telefon 
270850;094635132. 

/ . 
Oferim spre inchiriere hală 

productie 300 mp, cu pod 
rulant.' Telefon 250692; 
412119. 135606\ 

închiriez SPAŢIU ultra
central, B-dul Revoluţiei nr. 
35. Telefon 279336, 263651, 
(36212) 

închiriez spatii comerciale 
şi depozit pe Calea Lipovei 
nr. 113, vizavi de Restaurant 
Flo-ra. Telefon 092921103. 
(36231) 

lnchiriez _apartament 2 
camere, nemobilate, zugrăvit, 
parter, 70 OM, Vlaicu.Telefon 
240642. (36377) 

Ofer spre inchiriere apartn
ment (ne)mobilat: .Telefon 
210255. (36299) 

Doresc să închiriez aparte· 
ment (ne)mobilat. ofer 80-150 
OM. Telefon 21055fo. (36299) 

Ofer spre inchiridre spatiu 
Ultracentral. Telefon 2117S2. 
(36136) 

lnchiriez apartament 2 
camere,· central. Informatii 
telefon 232844. (36109) ' 

Ofer pentru inchiriere gar
sonieră confort III, amenajată, 
Autogarii, 60 OM anticipat. 
Telefon 281,95. (36226) 
Căutăm să inchiriem hală, 

minim 3.000 mp cu utilităti 
industriale (apă, curent, bete>. 
nat) pentru miniproducţie şi 
·depozit. str. Vâoful cu Dor nr. 
1, 2200 Brasov. Relatii tele
fon 092 356 002. (f. 0974310) 

Ofer spre inchiriere spatiu 
la demisol, ultracentral. 
telefen 252919, după ora 17. 
(36354) 

Caut să inchiriez garso~ . 
nieră zona gării. Telefon 
094.983.917. (36352) 

Ofer spre inchiriere garso-· 
nieră confort 1, mobilată, 
avantajos; prefer ocazional. 
Telefon 223629. (36351) 

Ofer pentru inchiriere pe 
.termen lung, apartament 4. 
camere, mobilat şi garaj, 
zona Polivalentă. Telefon· 
278782, după ora 17. (36347) 

Tnchir!ez spaţiu comercial 
240 mp, bloc 246, se. B, Mi-

-. călaca. Telefon 264397, luni-

~~~1t~~~:~Ş~!i~il vineri, Orele 9-17. (3608S) p: · Inchine~ avantajos aparta-

1 

Călătore'ti cu autocarele 
noastre moderna tn 

Europa: 
GERMANIA, 'AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(pleeări zilnice~ 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FIN LAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
cilălo< ~tigitorl 

NOUl Reduceri de tartfa tn 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru
puri. EMiul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogora, talefon 27ll562. 

SCHIMBURI 

Schimb apartament 2 
camere, ef. Il, Alfa, aproape 
de sta~a tramvai, cu aparta
ment 3 camere. Telefon 
256235, orele 17-21. (36088) 

Schimb bloc 3 camere. etaj 
Il, Revoluţiei, decomandat, cu 
2 camere, central. Telefon 
252860; 094.501).142: 
(36308) 

ÎIICHIRIERI -

lnchiriez. ,(ofer) apartament 
.1 ·şi casă (ne)mobilat(ă) .. 

Telefon ;!35784, 092 308 
400. (35450) 

Doresc. să inchiriez aparta
ment 3 camere, centrtJ, 
parter, sediu firmă. Telefon 
235784: 092 308 400 .. 
(35450) ., .. 

Ofer spre inchiriere garso- · 
nieră. Informam telefon 
269510, după ora '11>. (36139) · 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
central, 100 mp. Telefon 
094.774.506. (36177) 

. meni 2 camere, mobilat, 
curat, zone centrală, telefon, 
satelit, gaz. Telefon 092/ 
973.109; 289149. (36411) 

· Dau in chirie, avantajos, 
garaj nou, LOQa Mioritei. 
Telefon 092973169. (36411) · 

• 
- PIERDERI \ 

Pierdut autorizaţie cazan 
ţuică, . nr. 217597/ 
28.09.1994, eliberată de 
Primăria Hălmagiu, pe 
numele Nicodin Sabln. O 
declar nulă. 36339 • 

Pierdut carnet şomaj pa 
numele Motco Rodica, elibe
rat de DMPS Arad. Il de':lar 
nut. (36359) 

Pierdut chitanţă vamaiÎl 
pentru Ford Sierra 68~. 
AKW77 nt, DVT211.07/1999,j 
eliberată de Vama Tumu, pe 
numele Stamate Catea. O 
declar nulă. (36374) 

1e ut carne s SI 
gitima~e de căl!itone elibărate' 
·de Facultate:!! de Teologie
Universitat<fa ..Aurel Vlaicu" 
Arad, pe numele Serban 
Sorin. Le declar nule, (36417) 

Pierdut carnet student. 
Universitatea de Vest .Vasne 
Goldiş" - Drept an Il, pe 
numele Olteanu Vlad Adrian .. 

· b d,eclar nul. (36422) 
Pierdut legitima~e văduva 

veteran de război, nr. ·824005 ' 
eliberată de AVR Arac;!. Filiala 
Chişineu'Criş, pe numele 
Muresan Domnica. O .declar 
nulă. (36429j ·• 
· Pierdut tichet răspundere 
civilă nr. 2133006 din 
29.12.98, eliberat ·de! 
ASIROM ARAD pe numele 
Miheţ Daciana Mihaela. 11: 
declar out. (36494) 
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'li' DECESE 'li', 

cernite de 
durere anun
ţăm inceta-. 
rea din viaţă 
a celei mai 

Anunţăm incetarea din 
yiaţă la 87 de ani a iubitului 
nostru tată şl bunic, 

COCIVBA ION . 
din Galta. lnmonnântarea 

va avea loc vineri, 26 noiem
brie, ora 12,00, in Galfa. 
Famil!a indoliată. 

ii' SERVICD FUIEUIIE V 

se ,.NOSFEilATV" SBL, 
str. Ghiba Sirta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPI..ETE. 
Slcrie, respete, cr-uci, 

Tmbălsămat, spălat, imbrAcat, 
prosoape, batista, panglică, 
baticuri, catafalc, sfeşnice, 
steag doliu, coroane, jerbe, 
colaci, cozonaci, colivă. 
ORGANIZĂM POMENII 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE10%. 

OFERTA: sicriu +'reispete + 
cruce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, inte 
diem obţinerea actelor de 
deces, fotovideo, fanfară 

NOUl Punem la dispoziţia 
clien 'lor n · CAPELA. c. 

NONSlOP 
RGSTYI.~ 

ftnni pro+erau. ... de sicrta, .tr. M. 
Eminescu nr. 4 (vtz.vi Cinema 
INRESUL), Wilfon 211121. OM.537.715, 
IIN..ssi.712 

TOTUl INTR-UN SINGUR LOC, LA . 
PRET DE PRODUCĂTOR. CALITATE fi 
OfiERAlMTATEOCaDENTAI.k 
-~inricat.~ 
-llk:rie: 401).1.800..000 w 
-Ucrie hol 
....... dece&: 1 .. ooo..eno ...... 
- CNcl, ........ ·llic:riu. .ee. 
OFERTA; ak:riu, -l•njetie, c:nace • 

730.000 .... 
Tntnsport In Arad GRATUIT. Suntwn 

producitori, nu '*"Pi ea:wda4L 
NouiS.~-50%. ........... o...._ (el 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Mulţumim tuturor celo 
lliUiţi care in aceste momente 
dificile au fost alături de 
familia noastră, dovedindu 
ne din nou că prietenii 1 
nevoie se cunosc cu ade 
Yărat Familia MIH 

Salariaţii SC CONTINEN
TAL ASTORIA SA Arad, 
alături· de familia calul care a 
fost .ltA.TONA __ 

rn greaua incercare' prici
nuită de decesul acestuia. 
Dumnezeu să-I odihneasd in 
pacei (36371) 

Colectivul S .c N
STF.'UC'fll'' SA Arad, este ală
turi de colegul lor, inginer o;et 
MUSCAN GHEORGHE in 
greaua suferinţă pricinuită de 
moartea mamei dragi. 
(36372) 

Consiliul de Conducere al 
LJ.P. Arad, este alături de 
domnul deputat MIHAI CALJ
MENTE in profunda durere 
pricinuită de decesul tatălui
socru 'i transmit sincere 
condoleanţe familiei indo
Uate. 

i Cu sufletul indurerat mii 

1 

alătur şi eu tuturor celor care 
I-au pJ&ţuit tfstimat pe cel ce 

1

, mi,.a fost coleg ~i bun prieten 
CIUŞAN MIHAI 

. transmiţând din ţara unde 
1 mă aflu, sincere condoleanţe 1 

lfamiliei indurerate şi intris
tate. Cu deosebit respect, 
Emil Palici -Italia. (36377) · 

1 

Suntem alături de voi o;i 
familiile voastre, dragele 
noastre Dana şi Aura, la 

!dureroasa despărţire de 
1 scumpa voastră. măicuţă şi a 

1 
noastră dragă colegă o;i pri-
etenă, · 

. . lac- DOINA NOVAC.. , 
· O ultimă imbrăţişare o;i 
multe lacrimi pentr~ tine, 
scumpă DOINA. Dumnezeu 
să te odihnească in pacei 
Familia dr. ing. Maria. 'i Iuliu 

. Colibao;i din Oradea. (36392} 

Suntem alături de familia 
KA TONA in durerea pricinu
ită de decesul soţului 

KATONA IOSIF ,r transmitem sincere con-. 
doleanţe . din partea 
Colectivului SC "ARDEA
LUL" SA Arad. (36398) 

Alături de familie, cu pi'O' 
fundă tristeţe in suflet, ne 
despăJţi!'l de prietena noas
tră 

NELI MILANCOVJCL 
Dumnezeu &-O odihneasci 

in pacei Familiile Groza '' 
Neusatz. 3639 . 

Cu adâncă duJ&re In suflet 
ne luăm rămas bun de la · 

Mulţumesc tuturor rude
lor, prietenilor, vec:inilor, 
preoţilor Roman Emil şi 
Goldit Ioan, corului mixt al 
Bisericii Ortodoxe din 
Micălaca, care prin 
prezenţă, coroane 'i flori, au 
fost alături de noi la marea 
durere pricinuită de moartea 
celei mai iubitoare soţii, 
mamă si bunică 

DREuCEAN n.oRICA 
plecată prea devreme din

tre noi. Soţul Teodor, co(>iii 
Dan cu soţia Carmen. 
(36450) 

Suntem alături de doamna 
conferenţiar dr. LIZICA 

1 MIHUŢ in greaua incercare 
pricinv;tă de trecerea in 
nefiinţă a mamei. Trans
mitem sinc~re condoleanţe 
familiei indoliate. Familiile: 

. Goron Dorel, Raţiu Mircea, · 
Oană Aureli,n. (36464) 

In aceste clipe de tristeţe 
s;i durere aducem un pios 
omagiu celei care a fost 

NEU MDANCOVICL 
Amintirea ta va dăinui in 

sufletele noastre! Sincere 
condoleanţe familiei indo
liate! Diana, Dorina fi Gelu' . 

Colectivul SC SANEVIT 
SA este alături de domnul 
director economic, IOSIF 
IGNAT 'i de familia sa in 
greaua incercare pricinuită 
de trecerea prematură in 
nefiinţă a cumnatului. 
Sincere condoleanţe femiliei 
indoliatel 

~noasbă ~;;;;;;:;;;.~;:;==;~ 
NOVACDOINA. r Suntem alături de pri-

Dumnezeu &-O odihnească etenul nostru Ovidiu, in 
In pacei Sincere condoleanţe incercarea grea prin care 
familiei! Familiile Dorobanţu trecere, pricinuită de 
Dumitru 'i Dorobanţu Uviu. moartea mamei sale dragi, 
(4113197), . . EI.ENA MIJANCOVJCL 

Dumnezeu s-o odih
Asociaţia de Proprietari din 

blocuk H7, Aleea Albac, este nească in pace! Familiile: 

Pios omagiu şi o 
de aducere aminte 
memoria celui cere 

fost 
dr. 

1 w Fogarassy, Hlovoska, · 
a aturi de domnul Mihuţ Moldovan R( Papp. (36470) 1,ilcioclaU 
Stelian, la dureroasa T 1' 
despăJţiJ& de mama sa 

MARJA MIIIV'f
Transmitem sincere con

doleanţe! Dumnezeu s-o 
iwtel {36424) . 

Suntem alături de colegii 
noastră ECATERINA KATO
NA in marea suferinţă pricir 
nuită de pierdeJ&a soţului 

KATONA IOSIF 'i ii transinitem sincere 
condoleanţe. Colectivul de 
muncă al "ARMOPAN" SA. 
(36428) 

Suntem alături de familia 
BORLAN in marea durere 
cauzată de -vecinului 
nostru 

IIOU.AN llADU. 
· Asociaţia de locatari, bloc 
502. (36426} . 

Etern va dăinui in suftetale 
noastre, chipul blând al celui 
caJ& a fost vecinul nostru 
bun, 

_,.LANilADU. 
Dumnezeu să-I odihnească 

in pacei Familia Luca Adi~ 
(36427) 

Suntem alături de familia 
BORLAN in momentele grele 
pricinuite de tnecerea in eter
nitate a bunului nostru pri
eten o;i Vl!Cin, RADU. Familia 
Chiş Cristian. (36425) · 

Suntem alături de familia 
indoliată MILANCOVICI in 
'greaua incercare pricinuită 
de moartea celei care a fost 
mamă ~i soţie 

EU!:NA MIIANCOVK:L 
Dumnezeu _să o ierte şi să 

o odihnească in pacei 
Familiile Fagarassy 'i 
Pachiţa. (36447) 

Suntem alături de p•i
etenul Ovidiu Mllancovici ·in 
maree durere pricinUită' de 
pierderea mamei· dragi. 
Sincere condoleanţe! Bog
d~n. Tlli, Andra fi Tudor . (,.,.,;;nfiiri 

Co~ea. (36476) 1 d=~~~~"=:~ 
'Vecinii din Bd. Revoluţiei 1 n 

nr. 91 sunt alături de doam
na Catona Ecaferina fi fetiţa 
Ţimeia. ip marea durere 
pricinuită de decesul soţu
lui, 

CATONA IOSIF. 
- Sincere condoleanţe! 
(36478) 

Familia prof. dr. Ardelean 
'i familia Cotoraci transmit 
pe această cale doamnei 
con!. univ. dr. Llzica MihuJ, 
sincere condoleanţe o;i sunt 
alături de dansa in marea 
durere pricinuită. de dispa
riţia mamei sale, 

MARIA MIIIVf-
Dumnezeu s-o lertel 

(:;6483) ' 

Sincere condoleanţe. o;l . 
intreaga compasiune fami
liei Codreanu la disparipa 
prematură a mamei, 

iDc- DOINA NO.VAC. 
Familia prof. dr. Ardelean 

'' familia CotoraCI. (36483) 

Familiile: , dr. Vasile 
Caracioni fi ing. Tudor 
Caracioni sunt alături de 
familia Calimente in marea 
durere pricinuită de decesul. 
celui care a fost 

FU.IP FRANCISC:. . 
Sincere condolaanţe fami

liei indoliatel 

J. 
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INDUSTRIES, INC . 
oferă să cumpere actiunile 

Vagoane arad s.a. 

.. 

Oferta Publică este făcută respectând reglementările 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi preve
derile legii române. Oferta publică de preluare şi Prospectul ·. 
au fost autorizate de CNVM conform Autorizaţiei nr. 276 
din 17 .noiembrie 1999 şi Deciziei nr. 2551 din 17 noiembrie 
1999. Toate activităţile legate de prezenta ofertă publică de 
preluare vor fi derulate in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 52/1994 şi ale Regulamentului CNVM nr. 16/1996. · 

Oferta Publică de Preluare este iniţiată de Trinity Industrias, • · · 
lnc. ("Ofertantul") (societate pe acţiuni înregistrată în 
Delaware, Statul Texas) care deţine in prezent 70% din 
acţiunile Astra Vagoane Arad S.A. · 

' . 

Oferta Publică este intermediată de ABN AMRO Securities 
(România) S.A., care· va. înfiinţa două puncte speciale de 
colectare in Timişoara. Str. Bocşei nr. 3 şi in Arad, Calea 
Aurel Vlaicu rir. 41-43. 

Acceptarea Ofertei se face prin completarea şi depunerea 
formularului de acceptare la Punctele , de Colectare ale 
ABN AMRO Securities sau la sediul oricărei societăţi de 
valori mobiliare autorizate, o dată cu depunerea certificatului 

· de acţionar sau a extrasului de cont recent eliberat de o, 
societate de valori mobiliare autorizată (ambele in original). 

· Exemplare 'ale Prospectului. de Ofertă Publică, a 
"Formularului de Acceptare sunt disponibile la punctele de 
colectare ale ABN AMRO Securities şi la orice societate de 
valori mobiliare autorizată. • 

Acţiunile pot fi retrase de vânzător In orice moment înainte ·· 
de data expirării Ofertei, iar vânzătorului i se returnează 
documentele depuse în original de către Societatea de Valori 
Mobilit~re.unde a depus formularul de acceptare. 

In termen de 5 zile de 1~ închiderea ofertei, fiecărui vânzător" 
i se va transmite confirmarea tranzacţiei de vânzare de către 
societatea de yalori mobiliare unde a depus formularul de 
acceptare. · · 

Plata contravalorii' actiunilOr vândute ·Se va face de către 
Societatea de Valori M.obiliare la care a fost depus formularul 
de acceptare, aupă 7 zile de la inchiderea Olertei,. 

-l-. -. -: .G;.i-iJJB •• 

Joi, 25 noiembrie 1999 
o r 

-... -.--... ·- .. -

Raclo..-cuco 
• Design COfl1liOI cu booa rwlla 2 
•Magal!aoa 
• R8copllo ponlrU FMIAIMW 
• T..,.,._,.. pentru CD 1 

• l'lltln c1e -w PIIPO 

SONY Model: CFD.Y27L 

SONY Model: MHC-RXD7 

• 
Magazin Quasar, Arad, P-ţa A.lanai, Nr. 10 :% 

tel.: 057-211.822. ~ 
Acest magazin oomen:ializeazii produse originale Sony lflS04118 de ... 

de garanţie oftdal pentru România, emis şi onorat de SonY.· 

se ... BENDEA- SRL 
VINDE PRIN MAc;AZINELE DIN ARAD 

B-dul Revoluţiei nr. 26-38, teklfon 231.853 
_ Liviu RebreanlliY. 88, telefon 250.905 

LA. CELE MAJ: JGCI P&E'J'Dll 
• GRESiE cal. 1 - 96.000 lellmp 
a FAIANŢĂ- 78.000- 93.000 lallmp 
• ADEZIV fl CIMENT pentru rostult 
a~VĂ CUPRU 'locc:ooorll 
a SPĂLĂTOARE INOX ,1 CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE · 
a ROBINEŢI ti FmNGURI • CĂZ1 BAIE fi ACCESORII 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII 
a ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORH . .. · 
a ŢEAVĂ ZINC ti NEAGRĂ . 
a PROFILE LAMINA TE • TABLĂZINCATĂ. docopioll ,1-
.CARBID .. 

PROGRAM ZILNIC 9,00.17,00; SĂMBATĂ 9,00.13,00 
(>224119) 

se TQIC:ORP SRl. 
VANZABI EN GBDS 

And, Sir. Andrei Şaguna, nr. 81-85 (Tehnometalica) TELEFON: 281453 
COMERCIĂL!ZEAZĂ lN SISTEM.EN GROS; 

ADAOS O (PREŢ DE PRODUCĂ TOR) p-odus8 tabncate de: ARSE*, 
INDAGRARA,ACLPROO,BARAŢCA.KANOC!'-T~ 

' (11 DROPSURI• CIOCOI.A TA. SALOANE). 
VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI .. · ... 

pasta 200 de produse alimentare cln dapozlţ 
.UlEI HOREA a OŢET a PIPER a OREZ a CAFEA a ZAHAR a EUGENIA 
• NAPOLITÂNE •BIScUfTl (..,1><1!Ja1 sortlmentde dulc&Jri 'fi sucuri) • 

. CONSERVE PEŞTE, PORC. VITA=fiogamălargăde palour1 (Cehia). 
• Olari prod.. almentare prvtable constibJiril cado..tlo< pentru copil cu 

ocazia siltliCofl POMULUI DE CRĂCIUN "1999" 
Toale aceste produle segiseoctnvjlrRae cu amilnunlul 11 .....,....." • 

. 5 <In ..... cadralal. (41146116) 

J1XIIIIf8 'N.JI.iU: 157mom; mtee, Arad 1 
r:r TehnicA de c:alc:u~ ~ 1 

. - PC Ganonfle 3 .,.. se!! 
. ·- lwnpll"lwnan- HP , EPSON J 

Judecătoria 
Gurahonţ ........ __,..... .... 

. ll4.ll/ll ... 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOSTI Micălaea - Piata 
Soarelui (vizavi d8 Pot;tă)Tel. 259;373; 259.721; Fax: _259.884 

0 MINOLTA 1 
r:r &elt'url ·., 1 
r:r M.oblller ele birou '· .. •\ .• 
r:r llaşlnl de numArat bancnote 
r:rCentrale telefonice SOlOIION ----------· 

Angajează 
c:oNTJIOLOB TEHNIC DB CAI.JTA'I'B 

penlnl firmllle colab .,.._ din.,.." .....,lui fi juclaţulul 

c~ Experfenti in doonenlul _.,..illllricin1inlro 
• VIrsta maaiauli- 3D •1 

. : .• Dispor>"- la ................... dallllau 

·~ ........ ,.ni 

Cel,...,_" • - ,._ "' ..,.", n · li,. ax,. 'mz' cu.,. ifMifiei _,."..in :mr. _ 
SALARIZAREA VA FI ATRACTIVA, 

CONFORM EXPERIENTEI DE LUCRU. 
' (174321) 

ln ziua de 16.12.1999, 
ora 12,00, se vinde la 
1ic:fta11e publică la sediul 
Judecătoriei Gurahonţ, 

cam. 2, imobllul propri
etatea debltorului F"llip 
Petrltor, domiciliat in 
Hilmaglu, str. Vallcuţei 
nr. 1, ap. 6, judeţ Arad, 
cu pn!fUI de strigare de 
45.000.000 lei. Aparta
mentul este compus 
din 2 camere, bale, 
bucătărie, antreu, că
mară fi debara.. 

Informaţii la Jude
c:iiDria Gurahonţ, binMII 

executor judec:Atoresc 
zilele de marţi fi joi. 

orele 8-15, la Banca 
Agrlcall s. A. Arad. 

• 

+Baterii auto pl. autoturisme, 
camioane şi tractoare 

<!> Aeroterme, radiatoare. electrice 
cuulei · 

t Sobă de lncălzit pe butelie, con
vectoare 

1 

+Sobă de lncălzit cu lemne şi căr-
.. buni ' a • Sobe de gătit emailate cu ladă ·a ptlemne • . 

• !1: .: ~ Sobe de gătit emailate şi ti.p 

W • + Tmpletitură sârmă gard · . 
C j . +Tmpletitură sârmă cotarcă ' a .i . 4Piasă rabitz 

"i +Cazan pl baie cii 2 sun;e'(elec> · 
tric şi cu lemne) 

+ Hidrofoare; compresoare, 
pompe 

tlllCI !batoare 
+Drujbe 
+Televizolire color 

. .;: .. 

+Combine muzicale 
+ Maşini de spălat automate şi 

simple 

· · +Frigi<H,lfe, congelatoare ,, 
+Aragaze 
. + Gresie şi faianţă, ade;tivi pt. lipit 

şi rdstuit 
· + Aracet, vopsele, diluanti si lacuri 

• ,o ' 

NOU! 
VIZITA ŢI MAGAZINUL NOS1RU 

DESCHIS IN LFOVA, 

\ ·. 

VISA VIS DE PIAŢĂ 
Produsele: electrice, eleclrocasnic8, . 

uz gospcxtăresc si agricol se vand si cu . ' ' 

PLATA 1N Rn.TE, 
. AVANS 0 .. · .-

TRANSPORT GRArurT 1N ORAŞ, 
lll JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
5 1100.000 LB.. 

. . -~ ....... .. ----- . , .. -.... --;. -:_ -+-:-t--~-: ~ ·: 
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