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BANCA COMERCW.Ă WEST BAHK S.A. 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitele la termen ale 

pertOanelor fizice 
(suma minimA 500,0 mllllll) 

11Unii-50% 
21unl-51% 
31unl-53% 

PREŞEDINTELE-CONST41fTINESCUÎMPREUNĂ 
.CU TALIBANII COALITIEI IMPING 

. . .. :" TARA SPRE BAO~ POLITIC ·. 
- -- ·-~ • ~~ minifbi ... au înaintat Ieri demisiile • Condu~a 

PN'fCD 1-a retras lui Radu Vasile sprijinul politie • PNL, PD, 
UDMR se deelari solidare eu PN'fCD .. E...U Constantinescu 
l·a lnntat, aseară, la eonsultărl pe llderU coaliţiei pentru FfN:;d;;i 
soluţionarea erlzel pvernaaaentale .. Imaginea Boaaânlel .. 1 a a••mtat că .... va 

. poav aleetată de bâleiul poUtle de la Bueureftl .. , pnzeata demisia ia aici • fel 
j, · .. 
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Spu•- cii de la- .... ... .... ·-1989, 
de acum zace ani, RemAnia nu ..., mal bucu

de.o Imagine- de",..."_ pe plan european 
internaponal. Este un paradox, pentru cii pe plan 
popumtataa actualei c:oalilfi guwmamentale, razul. 

din sondajele de opinie, ._atv CDR-PD fi UDMR • 
Inclusiv a P"'f"dintelui Emil Constantinescu, - la pAmlnt. 
Cum • axplicil atunci imaginea favuabllă pe plan lnlelnajional1 
In primul rând, prin faptul cA in RomAnia, .democraţia" a 
furw:t~onat pafect la alegerile din 1998, cii pNiuMia tfa1o1oi da 
actuala c:oali!i& ...., fiicut în - majolita al papuiapei. O 

-·· frustnlll, lnAiiuati, caN nu fkl glsil dupA """"""' 
. drumul "ff''ppal Prin ric:afeu. au .....,"1'11 ia PDSR fi au 8ftoplat 
·realizarea promisiunilor whiculata în c:ampanla, electciali de 
COR fi prefldi- Eml Coi-nescu . ., al- ltnd, adu
ala opoziţle a manifestat responsabil- privind interesele 
RomAniei fi nu a Pl acticat potilica actualei ..,ai. pe cind .,. In 
CJt>OZi1ie, de a umbla cu jalba pe la CU1lle ..._,. fi .,.; face pe 
conducAtorii de atunci comunitti, neocomunlfli, 
cr1plocomunifti IWJ • o 'aki aJ foslului 1ag1r • • r , De ....... 
nea, actuala opozijie .. ,.."_,IIMfii .. ,. tilli civile, ........ 

·-~- . ,. . .· zanţi ai fl'll1idel!>r din opozlji&. nu au incitat lumea la demo,.. 
. · ·. """li~ cum au fiicut PNfCD, pe atunci PAC fi Allan!a CMcii, 

: .. · ~ · ·~>i slugile talibanllar din PlfJl:O fi rl ····- •+-ntanll ale 
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PRETURI DECENTI: 
la tAmplărie din 

ALUMINIU ' 

va oferA 
• Tlmplarie aluminiU din 
~fÎIGidil&fli 
eP.V.C.figeaTUilll&lonlqwDIIIIIII 
• RdeiB ti jaluzele 
Teflbl: 279699; Clli:Cili:ZIIIZ21121i!IB 
Anld, Sir. v-. Nr. 3f. 

D.lflvolfnla 
~lnpeglna,l)-

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
P\ICARIIAT 

GEA• TERIIOPAII 
PIOfile iiZI2J[ Germania 

~~JLINE 
Tt:l-fu: 211481 
. 014&07211 
fklul LYaniu bl26 
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CONSILIUL JUDEfEAI ARAD IŞI ~~ DESCHIDE : 
Ul BIROU PEBMAIEI! LI BRUXELLES 

'tn c:urAnd, CJA lfi va inatJglra pmpliul Birllu o!!pi6l&AM i*" 1• ~ Anl:d la 8nJx8lel. 
Pennaneo11, la- 8IXIIo wJde • faca de fapt -luau CXJLllltituieo pania6 pentru pra noasloi 
i~ea fonciLrlor penlru p-iilanafwale. fi chiar pentru zona eslicil a Europei. Merilil .,.;. 
Poeşedinlsle CJA. d. OM 1van a ali:mal cA aceot denliali """"'"'-li reuu;t!l a Consi':ului oondull de 
lucru a putut fi pus In practicii, cu ajutOrul 1.11101" cillrB OM lvan, in speâal penlru avMilljele caB vtY 
oameni de afaceri citi mgiunea Aandra de Vest decuge dil i Lailja:M UIIOf" proiecte penW Oi3f'A 
Principalul scop al lnfiinţării acestui birou et1e noow. 
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FIRME ŞI RECLAME 

PBOFESOBII OII 
A V V A 

DJVATWITDL 
. ·· · SDPEBIOB DE ,._ · 
. . " ~-

STA' ARADEU, . 
Îl GREVĂ . 

. . V 

GENEBILI 

• MOBIUER MODERN 
LA COMANDĂ 

• AIIENAJĂRI SPA'JI 
COMERCIAU: 

.IIATERW.E IIIPORI' 

·-:.~ 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
Ta.: .,,22 __ 

882/lhJII 

-.- ,.,. 

' 

. -··: ' ,' _,. :-· 

.. ' 

' __ •: 

'·. 

. ' 

. ' . 

' . 

-. 

: ' --~ ' ·:' . 

~- .' . " :· 

. ·,.;~"':---. ;' -. 
. . ,\ 



,,_,._A Ct(._y;&!_. -t~,:'l't;+,p:C_~ff.- ·· W<. --. . . 
1' -· 

.• ,. 

'· 

' . ... 

. ' 

.. \ 
' r 

__ , 

~ -: ' . 
• ';<·. 

' ... "< 

. , ,, 

···-__.,_ ţ' 

. 

..... ·-

-

·.·, Pagtna2- ADEVĂRUL ACTUAUTATEA AKĂDEANĂ Marti, t4 decembrie t999 • 

... 

De Ieri, I.P .J. Arad are seJae.a 
de eolldaere -pletâ . 

't' Astăzi, Soa- răsare 
la ora 7 şi 44 de minute şi 
apune .la ora 16 şi 36 de 
minula . 

... AJJ trecut 348 de zite 
din acest 81'1. AJJ mal ramas 17 Zile pană in anul 
2000! 

PROFESORD DIN 
ÎNV Ă'fĂMÂNTUL 

SUPERIOR DE 
"' A 

STAT ARADEAN, IN 
GREVĂ GENERALĂ 

Colonelul Ioan Maghici a 
fost numit prim-adjunct al 

felUlui IJ,p, Arad 
ziarul nostru din 10 decembrie vă lt1formam că pe 

raza or:atpulul Chltplneu·Crit; a fost accidentată grav o per· 
soană de şex masculin de circa 50 ani, neldentiflcată, 

,. Praznicul 1ilel: Blserlc:a Ortodoxă: SI. Ieri, prim locţirtorul mlnislrulul de Interna, 
general corp de armată Mircea Mure,an 
tmpreună cu generalul de brigadă Toma 
Zaharia s-au aflat la I.J.P. Arad. Unul dintre 
motivele pentru care aceştia s-au anat Ieri la 

-Arad. a foşt cnumirea pe funcţia de prim-adjunct 

se angajase in traversar:aa străzii fără să se asigure. 

Mc. Tlrs, Calinic şi Filimon; Biserica romano
catollcA: Ioan al Crucii; Biserica greco· 
eatoliei: SI-M,-lks..-J.e~linic, Filimon, 
Apolonia şi Arian (sec. III): Şt. laaiilirCi\lOiî 
(•1591). 

De Ieri, de la ora 13,00, profesorii din 
fnviţămlntul superior de stat arădean se 
afla tn grevA generali, deşi ln cursul 
$fnine~i. pe adres_a__L!_rl'iversiHiţii .Aurel 
Vlaicu· din Arad a sosit un comuni~ 
Ministrul Educa11ei Naliona-le, in care se 
specifica faptul că banii de salarii vor ajunge 
la Arad ... Din păcate, Trezorerta din Arad 
n&-a comunicat că banii nu au intrat ln 
cont .. , ne spunea liderul sindicatului 
aradean .Sigma", Radu Redac. TOt dansul 
ne4 a mai comunicat faptul c4 şi alte centre 
universitare (Timişoara, Cluj etc.) au intrat 
alAturi de Arad ln grevă generală nelimitată. 
Profesorii din invaţămantul superior de stat 
arădean nu vor alege ca formă de protest 
Ieşirea ln stradă sau manifestările găiA~ 
gloase, singura măsură radicală fiind sus
pendarea curswik>r pe termen nelimitat. 

In unna cercetlriiOr efectuate de poliţl!fti, victima a foS1 
Identificată in persoana lui Rumuna Gyuszy, 42 ani, din 
Zerlnd. In momentul de faţă, victima se afli Internati la 
Spitalul din 

a "'fuluii.J.P. Ai$<!a-ec~ona~Wiloen l\laghlcl. 
Tot Ieri. colonelul Ioan Maghici a fost eliberat 
din funcţia do adjunct al şefului I.J.P. Arad şi 
cea de şef al Brigăzii Judiciare. Locul i·a fost 
luat in aceste funcţii de cofoneU Marian Splnu 
pAnă in prezent ofiţer specialist 1 tn cadrul-
SeMciului.Cebiner al LJ.P. Atad. 

In conferin\3 de presA ce a unnat acesta' 
numiri, Mln:ea Mureşan a subliniat că J.J.P. 
Atad nu a ridica! şi nici.nu rldtcă probleme, dat 
fiind faptul că atat rata criminalităţii cât şi 
intracţionalltatea sunt mai scazuta faţA de 
majoritatea judeţelor ţilrii. 

ALIANŢ A AN TI SUICID ~ 
j N A D 1 , 1 J ~0 

: 6Î LINIA VIETI~~~ .1 
Practic, odată cu numirile de Ieri, schema 

de conducere a LJ.P. Arad este complelă. 097/214214 
intre orele 20,00·08,00 OUMPIO BOUfiH DfiHfl LASC 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 
Vremea va fj. vor fi COfldiţii dp polei. 

schimbătoare. Cerul · 'Vântul va sufla slab la 
va fi variabil dill' s&· moderat din V şi N-V. 

Poli\ia a depistat-o şi o cerceteazil in stare de va In nora spr~' seara.'' .. '( e m p e r a 1 u r _i 
libertate. pentru săvilrşirea infracţiunii de dis- Tn cursul nop'ill "loc:it' •'Glaxlme: 3 1~ a•c; 

· trugere, pe lercan Maria din Răpsig. Aceasta a '1' • , .' _.lemperaturi mtnlme: -
pillruns fără drept in locuinţa consăte.ncei·sale . se vor semnala.··P. "'t;' 41a -1•c. 

· Molnar ROD!la şi 1-a dlslruS'bunuri in valoare de cipltaţll mlxtef4 La -og de seMckJ, 
10 mi-lioane leii , " ~ . , munte va ninge. Izolat Carmen Şarga 

Anunţă. 
PENTRU EVITAREA AGLOMERATIEI LA 
CASIERIE DUPĂ 1.01.2t::l0 VĂ INVITĂM 

SĂ ACHITAŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.99 

· .. PREŢUL AURULUI 
(octombrie, noiembrie, decembrie) 

până la data de 22.12.1999. 

PROGRAM CASIERIE 8,30·12,30; 1 

BANCA NAŢIONALĂ. Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 160.4.11 lei, iar preţul de achiziţie -·144.423.· 
lei. Preturi valabile ieri. · 

PIATA NEAGRĂ- Aur 14 K.cumpărare:o90.000 lei/g, ..Ati
zare: 100.000 leilg. 

Aur 18 K cumpărare: 120.000 leilg, vânzare: 1.30.000 leflg .. 

Marci. LI decl!lllln,je 
",.J1: BERBECUL (21.0~·20.04). 
~Situaţia actuală vă permite să 

4. ~puneţi in aplicare planurile pe 
care le ave~ atai pe P.lan profe:. 

i!ianal căi şi personaL , ; · 
TAURUL (21.04-20.05).i] 

Eforturile depuse se con
aetizeazll prin ob~nerea unor 
rezultate spectaculoase, desi 
allt......,. de la serviciu nu e,i;te.tocmai 

· olllinerii unor performante fiei. ~. . ,• 

F'W'1 GEMENII (21.05-20.06). 
• ~ •Speeulaţi la maximum or•ce 

.' 
•~ favorabilă şi vă mişca~· cu 

' sUiiCie001 rapiditate, astfel că cei 
ce ~ să ţină pasul cu dlts. nu vor 
... deeăt cu desMâ dlictJIIale .. 

RACUL (21.06-22.07). Cu IOale că 
~ solcilal in d'lferite activilă~ pu-

\ . 
1 

,,,.,_ 

se 
reuşi~ să _vă face~ timp ' lf] 

liber, pe care-I~ la dispo- • Odată ce v-a~ 
ril•~ ziţia celor dragi, aconlându-le ' respectaţi-~ şi nu vă 

ale~ cuvenită· . regulile severe pe care le-a~ 
LEUL (23.07-22. .08). Priil-··~ impus, deoarece nu sunteţi scutit de 

cipalul adversar al deplinei fit ~ ispitele lumeşti. 
transpuneri in practică a \ \r,jl BALANŢA (23.09-22.10.). g· 
proiectelor personale n coostilu- Aveţi nevoie de o mare putere 
ieproblerneiedefamilie. ' de concentrare şi de multă 

atenţie şi răbdare, căci vă 
aşteaptă câteva examene destul de 
Îl'!lPOflallte, pe care tiebuie să 1e treceţi .. :_ MOCBETA 

Arad, Piata Garii .. · · • · 
Telefon 235221 • ··• ,_. 

.··. ·. ·vinde ,1 · . · 
.-., 

montează mochetă 
la preturi . 

cu o reducere 
de 111-20'/, 

cu brio. SCORPJONUI. (23.10· 
21.11). Sunteţi expuşi criticilor 
acide ale celor care doresc să 
ordoneze q!ea ce se intamplă 

.lh JUruj lor, pe!'lru a fi IŢlai eficien~. 
SAGETATORUL (22.11-rr 

.
21.12) Aveti atâlea lucruri . 
importante de făcut incAt nu .--:J 

.J 

. merită să vă irosiţi timpul Cit dispute lip
sHede sens. 

CAPRICORNUL (22.12-
19.01 ) .. Nici măcar surmenajul 
nu vă poate clinti din ·efortul 
aproape fanatic pe· care n faceti 

pentru a vă ating& un smp de maximă 
importantă. . .. 

VĂR,SĂTORUL (20.01-& "tt 
19.02). Ti surprlndeţi pe~!~': ~ 
cunoscuţi prin adoptarea rapidă 
la noile schimbări care inlervin. ..
Cheia succesului stii in foart.e buna 
pregătire psihică. . 

PEŞTII (20.02·20.03). 
Deciziile. cu bătaie lungă trebuie 
discutate cu persoane apte de ~a evalua situaţia ~i a prefigura 

cu exactitate evoluţia situaţiei, şi nu luate 
in grabă, după pdncipiul lui .fie r;e,o fi", 
căci riscurile pe care vi le asuma~ nu 

. Sllf11 neglijabile. 

... 

Vi asculti, vă inţelege 
!fi vă ajută 

S.C. BILARDI 
TRADE S.R.L. 

Importator unle 

O 
căutăm:. 

. DISTRIBUITORI 
ZONAU 

vindem din 
depozitul propriu 
din Cluj Napoca 

UNICUM LA 1/2 L 
IIVI=: Tel/Fax: 

062.2"13093 
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R-TRA 
PREMIIlOR DE FIDEliTATE CONTOR ZENNER 

RASPUNDE lA INTREBAREA: 

, .. ,, 

·. 

e La concurs pot participa atât abonaţii cât o;i c~i
torii care cumpără ziarul de la chioo;curi. 

e Decupaţi talonul, aduceţi-! vineri, 17 decem-
brie, ora 18, pe platoul din faţa Primăriei Arad 'li ___ .Ff> ~ 
introduceţi-1 in urna special amen~jatâ. ...\ 

UN MARE NUMAR DE ~ 
PREMII-SURPRIZĂ VĂ-AŞTEAPTĂ 

Au mal rămas puţine zile 
până in 15 decembrie, ultima 
zi in care cetăţenii pot achita 
taxele 'li impozitele aferente 
ultimului trimestru din acest 
an, fără a suporta majorări, 

Pentru a veni in intâm
plnarea cetăţenilor o;i din do
rinţa de a evita inghesuiala o;l 
cozile Interminabile, oficiile la 
care se Încasează aceste 
sume vor avea orar prelungit, 
in funcţie de necealtâţi. 

S.A 

VA DORITI 
UNCAINE1 

Asa cum am anuntat, în 
Arad iuncţione!IZă o soCietate 
de protecţie a animalelor -
"Animo' - înfiinţată prin pasi
unea unor oameni de bine in 
frunte cu binecunoscutul dr. 
RADU NICOARĂ. 

Societatea intentionează 
să creeze un centru' modem 
de primire şi ingrijire a ani
malelor, până atunci câinii 
găsiţi fără stăpăn fiind .cazar 
în câteva boxe de pe strada 
BodroguluL 

Cel care Iubesc ciinii 
'11-o;t doresc un asemenea 
prieten se pot adresa cen
trului provizoriu de pe stra
da Bodrogutui, mai exact 
dlul LAZAR, la telefonul 
28116{ 

Deşi, deocamdată, gerul ne ocoleşte, 
chestiunea căldurii şi _îndeosebi a che~u
ielilor legate de ea continuă s~ preocupa 
pe toată lumea. De aici şi explica~a mai 
tuturor scrisorilor din ultimul timp pe 
această temă, mai to~ cei care ni s-au 
adresat solicităndu-ne părerea sau 
exprimându-si părerea în legătură cu 
problema ~niorizării văzută ca singura 
solutie salvatoare. De asemenea, ni se 
sotidtă .ultimele date legale' despre felul 

care trebuie să se facă contorizarea, 
cu referire specială la o recentă hotărâ(B 
a Consiliului Local. 

Vom începe cu cea din urmă între
bare. subliniind că ziarul ,,Adevărul" a 
publicat mai acum o săptămână uo 
rezumat al hotărârii cu pricina, 
hotârâre pe care sperăm să o pute .. 
publica integral intr-unul din 
numerele viitoare ale ziarului. Până 
atunci tinem să facem trei precizări: 1. 
Hotărârea Consiliului Local se referă 
strict la contorizarea pe apartamente a 
consumurilor de apă - caldă şi rece - şi a 
căldurii 2. Contorizarea pe apartamente, 
fie că este vorba de căldură, fie de apă 
nu _se poate face fără existenţa în prea
labil a unui contor de bloc (sau de 
branşament) de regulă fiind folosit con
torul Zenner, un nume deja de referinţă 
în domeniu. Si 3. Contorizarea pe cheltu
iala proprie sau în devans este legiferată 
în Hotărârea Guvernului nr. 348/1993 
.urmând - spune hotărllrea - ca aceasta 
să se deducă din obligaţia de plată a 
serviciilor prestate de distribuitor". La noi, 
Consiliul Judeţean a găsit că este mai 
bine să se fad altfel - vorbă fiei - dis-

ca returnarea cheltuielilor 

. -~· ' 

.. 

METROlOGIA NU MAl DEPINDE DE BUCURESTI 

făcute de asociaţiile de proprietari cu 
contorizarea să se facă in 8 ani 
incepând cu 23 octombrie 1995. 
Normal că totul a fost doar praf in 
ochii oamenilor, pentru că nici o aso
ciaţie, dar absolut nici una din celâ 
peste 1000 aflate in situaţia aceasta, 
nu a văzut măcar un sfanţ din banii 
daţi in devans pentru contorizare! 

In fine, revenind la celelalte intrebări 
pe marginea contorizăr[i iată câteva 
lucruri care este bine să fie cunoscute. 
Mai intai, dacă o;i ce avantaje pecu
niare are montarea unui contor gen• 
rai, Zenner pe bloc? Noi zicem că are 
mari avantaje dacă menţionăm că in 
vreme ce in sistemul pauo;al, adică la 
blocurile o;i locuinţele fără contor ge
neral de incălzire costul unul metru 
pătrat de suprafaţă radiantâ - indicator 
fundamental cu care lucrează Artermul 
si pe baza căruia se întocmesc facturile 
lunare - s-a ridicat la aproximativ 34 
de lei, la blocurile sau locuinţele cu 
contor general pentru căldură acelao;l 
metru pătrat de suprafaţă radiantâ a 
costai 20 sau 21 de lei. 

A doua chestiune: care este preţul 
o;l ce presupune contorizarea căldurii 
pe apartamente? Să reamintim mai 
înainte un lucru si anume· că această 
contorizare Tnseamnfl montarea pa 
fiecare calorlfer a unul robinet ter
mostatat 'li a unul vaporizator, 
ambele putând fi achiziţionate de la 
aceeao;i firmă Zenner, având sediul pe 
strada Antonescu nr. 32~ Primul 
foloseo;te la reglarea manuală a căldurii, 
căldură care în anum~e camere pe care 
fie nu le folosim, fie la plecare lle 

; 
.... 

Despre faptul că Aradul, in 
ultimii 9 ani, a tot pierdut şefia 
unor institutii s-a mai scris. Din 
păcate, fără prea mare f9los, 
timlşorenii în sPecial, bătându-ne 
mereu la acest capitol. 

gie legală din Bucureo;t~. Pentru 
noi, pentru arădeni, desfiinţarea 
inspecţiilor metrologice înseam
nă şi mai mult deoarece omul 
care a gândit noul sistem este, 
nimeni altul decât fostul şef al 
Centrului judeţean de metrologie 
Arad, avansat .disciplinar" la 
Bucuresti, inginer George loncu. 

1 
donate pe trei zone (Es~ Sud şi 
Vest), ay_ând la Bucureşti un 
Departament de teritoriu in 
cadrul B.R.M.L. (aflat în subor
dinea Ministerului Industriei şi_ 

HANDSFREE 
· ComertuluQ. In contextul actual există insA 

o excep~e: Centrul judeţean de 
metrologle Arad, despre care 
ziarul nostru a consemnat încă 
din faza de proiect a descentra
lizării Biroului romăn de matrolo-

Astfel, noua organizare, 
cuprinde birouri judeţene de 
matrologie în fiecare judeţ ooor-

In ee ne priveşte noi facem 
parte din zona de Vest, cu sediul 
în Arad, iar George loncu este 
. directof. ' . --

t. TRIF 

Doi biciclişti • victime ale 
accidentelor de circula~e 

• Duminică, In junJI orelor 14,45, pe raza loca
. · lilăţii santeani, Nahy Ferentz, 45 ani, In timp ce 

conducea autoturismul AR-01-RZZ 1-a accidentat 
· .. , · grav pe Ardelean Teofil, 58 ani, din Arad. Ardelean 

circula cu bicicleta In ~·direcţie de mers şi a 
, vlrat brusc la stanga ln faţa autoturismuh.i. 

_ - , eTotil'l aceeaşi zi, In jurul orelor 15,30 pe raza 
-------- eomunei Pecica, Blzo Liviu, 31 ani, din Atad, 

' rriacetar la S.C. Filip SRL Arad, in timp ce con
duqea autoturisrrul AR-01-VZL, a accidentat-o grav 

:pe Cralţar Ramona, 12 ani, din Pecica, care circula 
. cu bicicleta ln aceaşi direcţie de mers şi fără se 
asigu'e, a v1rat brusc la~ In fala maşinii. 

: .·._ . . D. L 
.. . ,.-~'-'- .. -. --~~-~:::.~~ .. ~~-~---: .. -·- -·--···'\·-~~-· . 
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Ieri dimineaţă, cuvântul de ordine în ceea ce 
priveşte activ~tea ambulanţei a fost agitaţie. Chiar 

dacă nu s-au confruntat cu probleme -· a fost 
un du-te-vi'lo permanent 

e LF., în vârstl de 67 de 11'11, a fost diagl Kl9ticată 
cu fibrilatiti artrială paroxistică, adică o accelerare a 
bătăilor ilitmii. cnar dacă a refuzat internarea, medici 
klu lăsat un ast1e1 de bilet pentru Spitalul Municipal. 

e Un alt caz a fost serma1at la UTA. Este VOiba de 
tanara P.V., în vărstă de 23 de ari, suferindă de spas
mofie. Acesteia kl fost acordat lrata111ent arnbulat!Jru. 

• In cartierul Micalaca, ambulanţa a fost solldtabl 
pentru F.C., în vărstă de 25 de ani. 1 s-a pus diagnosti
cul ~acută şi 1 s-a acordat balai neo d ambulatoriu. 

. __ . "- . . - A- B. 
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acasă ori la plecarea in concediu poate fi 
redusă la minimum (+1•), montarea sa 
ridicăndu-se la aproximativ 500.000 de 
lei - atenţie, doar pe un caloriferl - din
care 300.000 de lei este costul instru
mentului, iar restul plata manoperei. 
Vaporiz·atorul care se montează de 
asemenea pe fiecare calorifer costă 
cam 65.000 de lei în vreme ce montarea 
lui ajunge la 50-70.000 de teL Deci, una 
peste alta, folosirea unui vaporizator se 
ridică la 130-140.000 de teL Pentru 
fiecare calorifer, precizăm din nou. 

Şi acum o altă subliniere foarte 
necesară: Sau mai exact, două. Prima: 
pentru a se putea folosi acest sistem 
este obligatoriu ca toţi, dar absolut 
toţi locatarii să-o;l monteze robineţi 
termostata~ o;i vaporizatoare pe toate 
caloriferele din casă. Şi a <joua: citirea 
vaporizatoarelor - care măsoară în 
grade cantitatea de căldură emanată de 
fiecare Cl!lorifer - se face la &fă"fltul 
sezonului de furnlzare a cAldurii de 
către se Contor ZENNER, firmă care 
în baza unui soft personal calculează 
cheltuielile cu căldura pe fiecare aparta
ment, ea efectuând în acelao;i timp o re
gularizare a cheltuielilor reale cu sumele 
plăme pănă atunci de către proprietarul 
apartamentului. După cum ne-am intere

•sat, în g·eneral această lucrare se 
ridică la aproximativ 10 OM pe aparte

. ment, Tn Arad sistemul amintit 
' functionand mai mu~e blocuri, de unde 

rntr-Un număr viitor al ziarului vom reveni 
. cu amănunte mai concrete. 

111~EA 
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Pagina4- ADEVĂRUL 

Din Cabinabd Radu Vasile • 
dernisinnat lllllini\llri fi f8luJ DAPL 

Ministrul delegat pe ITngă primu~ministru pentru 
· minoritătile nationale, Eckstein-Kovacs Peter 

(UDMR),' ş~a anunţat, iert, demisia din Cabinetul 
Radu Vasile, după ce zece miniştri ţărilni~ 1" libe
rali, precum 1" '"fui DAPL au demisionat din funcţii. 
în incercarea de a forta demisia premierului. 

Purtătorul de cu'vint al Preşedinţiei, Răsvan 
Popescu, a declarat că celor ~pte miniştri ţărilnişti 
care şi-au depus demisiile şi lui Vlad R~ li s-au 
alăturat, in cursul serii, cei trei miniştri liberali din 
Guvern - Valeriu Stoica, ministrul Justiţiei, Decebal 
Traian Remeş, ministrul Finanţelor, şi Crin 
Antonescu, ministrul Tineretului si Sportului, fapt 
confinnat şi de premier, în discursul său televizat. 

Radu Vasile a liiiUIIfal că am va 
demisiona 

Premierul Radu Vasile a anunţat. asearil, intr-o 
declaraţie publică pe posturile de televiziune, că nu-· 
si va prezenta demisia în nici un fel, deoarece, con
form Constituţiei, Guvernul este demis de către 
Parlament. • 

El a cerut pre~intelui ţării 1" forţelor porrtice să i 
se explice t;::ine şi de ce se dore~Şte demiterea 
Guvernului Vasile si ce se află în spatele aoastor 
demersuri. El a preCizat că nu e vorba de o aam
ponare de putere, dar consideră că are ~reptul 
morali" fizic ca cei care au declanşat această criză, 
similară unei "mineriade politice", să explice de ce 
s-a ajuns la o sHuaţia "blamală" de intreaga lume. 

Premierul a apreciat că demisiile unor minişţri 
ţărăni~ şi libera& s-au făcut "prin forţă". 

Acceptarea acestor demlsii de către p~in
tefe Constantinescu contrazice, in opinia lui Radu 
Vasile, afirmatia sefului statului potrivit căreia 
"miniştrii 1"-au flicut datoria". 

' Radu Vasile a invocat succesele repurtate de 
Guvernul său, cele mai recente fiind începerea 
negocierilor cu·. UE şi acordarea celei de a doua 
tran'e din imprumutul FMI, deplingind faptul·că 
aceste succese au recunoaştere internaţională, dar 
nu şi interni!. 

Declara~a lui Vasile a cuprins şi un nepm~ la 
adresa celor care au trecut cu vederea un merit pe 
care premierul Marii Britann, Tony Blair, 1-a remarcat, 
acela că principalul merit in acceptarea României de 
către UE] are Guvernul Radu Vasile. 

Conducaraa PH'jidi a decis 
illlbiijj6iaa sprijinului polilic acmdlt 

paamiaru1ui Radu Vasile 
Biroul de Conducere, Coordonare 1" Control al 

PNŢCD a decis, ieri, retragerea sprijinului poiHic 

• TVRs 
7.00 Matinal national 
9,00 lVR lasi ' 
1 0,00 Acum Poli afla • Jd. 
10,30 Agentia 'de plasare-
od. • 
II,OOlVR Cluj-Nopoca 
l:z,tl!i FBI-CI6 • > Jd. 
12.S51VR Timisoara 
14,00 Jurnal ' 
14,1SCibe:rFan 
14.30 Repere sacre 
15,00 Oameni ca noi· 
15,30Cal\victuiri · 
16,00 Emisiune ia limba 

"'""''""' H,00
1
Dor . 

17,30 Scuzaţi! Pardon! 
Mersi! 
1 8,00 Corect! 
1 8.05 JumăWea ta 
19,00 Avanpmnietă Ştiri 
19,05 Decembrie •g9- 10 
ani 
19,10Sumet..Be*h"71., . 
20,08 Jun~al • Meteo·+ 
Sport 

· 20"S!i Povestea lai Gleno. 
Miller- <hmă, SUA. ·J954 
cu Jamcs SleWart 
22,50 Nu trageţi! 
23,05 Jumalul ile noop1e 
23,20 Punct ochii 
Decembrie '89- IOani 

.• .. 

TVRa 
i:-=~·rt;l. 
&,30 Curief de wnbc sexe -·rei. 
9.15 Care pe care-rei. -· 
10,00 Limbi Slr3inc: ~ -
10,25 Ven~ 'lidco, viei!. rc:L • 
10,40 D'alclu' Milicli.-Jel · 
11,15 Spioni din=- rol. 
12,001ntqp:ulc:-!d. · ,_..? 
13,00 [bCnc llllÎrnlic 
13.30 Tribuna partidelor psirlo· --t4.00T'I'-
14,4~ SaQta. Subara - ... 
IS,40Trupg.OP2 
16,15 Vcn~ video, vicii 

· 17,1 5 CUrier de ambe aexe 
IR,OOC:u-cpea~n: · .. 
IR,40 Se intâmpll-a~. 
19,00~ri 
19,10 liribaneor.: . 
19,25 989- Z11CC ani Wpil .. 
19,30 PDJlÎ!!i din i.toria toatrului 
românesc(VI) 
20,30 ~ei, NI rutaiÎ ln. ...... 
brio 
21,00 Cllirorindprioflll 
21,15 Plus2000 
22.00Dodo 
:ZZ.,OO Atfred Hlld!aoek .,...._ 
Anaabtl-s. 
22,45 Ştiri 
23.00 Teutrul NatiOnal .. de 
Televiziune ~nil:. ţ>--tfla 
II"Hiâ de I..Mu Ttmbus 
0,45 Noctuma 
o.ss limbi lbăine; tianoezl 
1,201VM. Mcs:~p 

. ... ~ .. 

-·· %4DEORE 

acordat premierului Radu Vasile, cu ~aSe voturi 
"pentru" 1" unul "impotrivi!", apa'1inînd ~in-
telul Sorin Lepşa. . . . . , . 

Prezentăm inlegftll d6!riurilcatul difuzat de 
·BCCC: 

"Luind act de apelul pre!f8<1intelui României, 
Emil Constantinescu, adresat ţării '' forţelor 
politice, de îmbunătăţire a actului de guvernare, 
miniştrii PNŢCD şi~au prezentat demisia din 
portofoliile deţinute în actualul cabinet. 

PNŢCD consideră că prin alcătuirea unul 
nou guvern vom putea garanta angajarea fermă 
a forţelor politice ale Coal~iei in efortul decisiv 
pe calea inceperii negocierilor pentru aderarea 
României la Uniunea Europeană. 

PNŢCD i'i propune ca viHorul guvern să "' 
deSfăsoare activftatea in deplin spirit de echipă, 
in a c'ărui agendă guvernamentală problemele 
cetăţenilor României să fre mult mai bine rezol
vate, iar obiectivele inti!grării .europene şi euro
atlantice să fie mai bine definite. 

PNŢCD dore~te totodată îmbunătăţirea 
colaborării dintre viitorul Executiv !Şi Par1ament, 
·dintre acestea '' partidele din Coal~. In acest 
sens, facem un apel la celelalte forţe politice ale 
Coaliţiei :$ă Se alăture demersului nostru prin 
care înţelegem să garantăm în viitor existenţa 
unui traseu cert către atingerea standardelor 
cerute de aderarea la Uniunea Europeană. . 

· In unna discuţiilor avute în_ cadrul BCCC şi 
luînd act de refuzul primului-ministru Radu 
Vasile de a se alătura colegilor săi din Executiv, 
Biroul a hotăn1 ridicarea sprijinului politic acor
dat primului-ministru". 

PD 88 declară sotidar.cu PN'fCD 
fiPNL 

PD se declari! solidar cu parte_nerii de coaliţie 1" 
va conlucra, pentru adoptarea unei solu~i rapide care 
să asigure stabilitatea ţării, constatind că nu există 
sprijin politic pentru actualul Guvern, că mini~Ştrii 
PNŢCD şi PNL şi-au înaintat demisiile şi că pre
mierul Radu Vasile nu ţine cont de aceste realilă~. 
se arată Ţntr-o declaraţie a PO, prezentată de 
vlcepre'"dintele partidului Cristian Dumitrescu. 

Această declaraţie a fost adoptată in unna unei 
~inţe extraordinare a ConsHiului Politic al PD, con
vocată ca unnare a demisiulor mi~ ţărănişti 1" 
Hberali din Cabinetul Radu Vasile. 

Şi ODMR 88 declară S!!lldară cu 
dac:izia PN'fCIJ 

UDMR este solidari! cu decizia celui mai mare 
partid din coalitie in privinta înlocuirii premierului 
Radu Vasile, a' declara!, asearil, Verestoy Attila, 
prezent la sedinta extraordinari! a oonducerii Uniunn. 

PROTV 
7 .oo Buni dimincs!Jl, Pro TV e 111 
tiu! 
10.00 TU.ir tf DdiDiflit. "'L · 
10,45 M011rte la Brunswick· rei. 
11,30 O dsnide perfcetili- s. 
12,55 Stirile PRO 1V • O propo-
zitie pe zi • 
1 j,o5 8albyloa V - a. 
'13,50 Ani de lk:eu • s. 
14,15 Mirxulul ti~ -a.. , 
14,45 FamiUa Bundy- s. · 
15.,15 Nblpurile din MUunl-s. 
16"10 Tinir tJ ndinipit- ep. 896 
17,00 Stirile i'RO ni • O propo
zi!ie pe zi 
11,15StirilaPROTV ~ 
17.,10 Lucky-ullimul episod 
18,30 Dăruicsti si cistigi . 
18,SO CbestiUnei zi!Ci . 
19,00StirilcPROlV .-
19,50 tbcstiunca zilei ,._ ~-. 
20,00 Nikita- s. . 
21,00 Melruse ~-ep.. 153 · 
21.S5StirileProTV - , 
22,00C:hestiuneazijci •.. ·< ::-~. 
23,30 Ştirile Pro 1V 
• Profil ••. , .. 
• O propozitie pe zi 
0,00 CrinUnllllftU. ep.. S6 
1,00 Chestiunea zilei cu Florin 
Olinescu- rd. 
2.,30 Ştirile Pro 1V .· 
3.00 Si mort de ris - ...... 
3,30 A YOellţfi- s. 

o. ;_, . .t 

TVACAM 
5,00 Gwtdlllupe - s. 
5.,50 Iubire sfinti- rd. .... _ .. ~ ........... 
7,1 S Acasilo la bunica. rei. 
7,30 Căsu~ J'OVC!lilor: tel 
8,15 Rusallnda- rei. 
9,00 lnger lilbatk- rei .. 
9,55 Luz OlllitM- teL 
10.40 Angcb - nX. 
II":Z5 Nimic penolllll- s. 
I:Z.OS Cleupatnt 11 • ICJ, 
14,15 VIata noaltri-s. 
15,00 Dntgulte fi putere • .._,,. 
15,30 luhirulântili • s. ' ;, 
16,30 IAz Oarita- .. 
17,25 Vremea de .a..l 
17,30 Roullnda- s. . ..,. __ ..__ . 
19,25 Vremea de ICIISi 
19,30 Acasi la bunica- retete 
cu lina~ 
19,4S Cartel clrţilor- d.a. • Darul 
deCdciun . 
:ZU,JO Îngw dlbadc- .. 
ZI,JO Singe din df91e--s. 
22,25 Vremea de acasi 
2Z~ In •firtlt Iubim ~ .ŞUA, 
1975 cu Lucelia Santoa, Omar 
Pnodo 
14,15 D-J1 .,_" · 101. 
24,50 Sannile- .. 

.• 

"Dacă există o decizie clară a celui mai mare _ 
partid din coaliţie, noi suirtern solidari cu această 
decizie", a spus Verestoy. 

EmD Constantinescu H bNibllla 
consultări pe liderii coaliţiei pentru 
IIOiu!iOJiaru aizai guvemamenlala 

Presedintele Emil Constantinescu i-a invitat, 
asearil, ia Palatul Cotroceni, pe liderii coaliţiei, pentru 
consultări in vederea depăşirii crizei guvernamentale 
generate de demisiile a zece miniştri di~ cabinetul 
Vasile, a declarat, pentru MEDIAFI>J<, purlălorul de 
cuvint al Presedintiei, Răsvan Popescu. 

Şeful~atului i-a primn, luni, la Palatul Cotroceni, 
pe cei ~pte miniştri ţi!irilnişti 1" pe '"fui DAPL, Vlad 
Rosea, care si-au înaintat demisiile din Cabinetul 
Radu Vasile. a declarat Răsvan Popescu. 

Miniştrilor ţărilni~ li s-au alăturat, In cursul serii, 
cei trei ministri liberali din Guvern - Valenu StOtCB, 
ministrul JuStitiei, Decebal Traian Remes, ministrul 
Finanţelor, 1" Crin Antonescu, ministrul Tir..r..tului 1"· 
Sportului. 

"Luind act de acest blocaj, in care, dintre cei 17 
membri ai Cabinetului, zece sunt demisionari, 
preşedintele Emil Constantinescu invită pe liderii 
COaliţiei majoritare şi pe premierul Radu Vasile pen
tru consultări, în cursul serii de luni", a spus 
Popescu. El a precizat că preşedintele 
Constantinescu este decis "să adopte toale măsurile 
necesare" pentru rezolvarea acestei situa~i. 

Susfinălorii hd Radu Vasile • 
difuzat IDl apel de solidarizare cu 

pramiend 
·CirCa. 40 de deputaţi, senatori şi membri ai 

GuvernulUi au semnat, luni, un apel numit 
"Argument pentru continuitate", in replică Ja intenţia 
PNTCD de a detennina demnerea primului ministru 
Radu Vasile. se arată îrltr-un comunicat" remis 
agenţiei MEDIAFI>J< şi semnat de vicepre!f8dlntele 
partidului, Sorin Le~. 

Potrivit documentului, semnatarii cer Convo
carea de urge11ţă a unui for reprezentativ de condu
cere a partidului - Comitetul de Conducere sau 
Delegaţia Permanentă • care, in opinia lor. sunt sin
gurele in măsură să hotărascA revocarea sau 
men~nerea premierului. : .. 

Documentul cofldamnă ceea ce semnatam 
numesc "presiunea ce se exercită asupra miniştrilor 
PNŢCD de a-1" prezenta demisia", apreciind acest 
gest ca o 1ovttură" dală democraţia! şi stabililă~i 
politice din România. 

PDSR am va "'cltipwMi-1111 o RWJtlw18 da 
canzură împotriva Guvemului Vasile 

Prim-vicepre~intele PDSR, Adrian Năslase, a 

ANTENA X 
7/YJ Observator 
8,00 Dimincala deviCmC 
9,59 DeoenniUm 
IO,OOStiri 
10.10 Voi CIIIX'ri M .......... ... 
IIPIJ Mo&ant a..,.ae ·a.·_, 
11,00 Baywatch Ni&hfs- s. 
12,S9Deor:nniwn -
13,00 Fotbal: FC AfF!I ~Steaua 
15,00 ....,."*'"" . .". 6, 7 
16.59 DcceMU:n 
17,00Stiri 
17,20 (.a mul~ani, Voul! 
J7,:ZS Dragc.Ra tavllllp ~ ep. 
113,1!4 
18~ Deoenniwn 
1 (},()() ObscMIIor 
19,55 la multi ani, Voul! 
:ZO,OO RJ&cuf de a Iubi - drwni, 
SUA, 1997, cu William Huri, 
Robin Wright Penn 
21,59 Dcccnnium 
22,00 Obserlator 
22,25 La mulli ani, V<d! 
22.30 Marius Tuei lhiMt · 
0,00 Twln Peaks - s. , 
1 ,00 Obsemttor · ··-

. TELE7ABC 
'l,OOStiri · 
7,10 &tmdimin=ta, Rom5nill 
9,000~1f'aahlha·rd. ' . 
:g:~ ~:shoooi . ,, 
10,30 Dintre sUie "l ziare· rc:l.. 
II,IS Studioul Tudor VomicU_-
..t . 
IS,OOStiri 
1 5.30 Pod Meridilln 
17,00 Medkll:l datorie ... 

.. ·· 

PRIMATV 
7,00 Karaoke Show- rei. _ 
R,OO Dimineata cu Prima -
magazin ma_tinal • Ştir.i 'i 
reportaje, meteo, muz1ci, 
bucitiria zilei 

, 1 1,00 Co!obri ti botPli· rol. 
13,00 Politica de miine- ret 
15,00 Motor- ICI. 
15,30 Real TV - rei. 
16,00 Viata in direct 
11.10 Cel~hri fi hoe•Ji- s. 
1 &,00 Focus • Sport • Me&eo · 
18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke Show 
10.00 1nvlncătorul - dtaml. 
SUA, 1986 cu Kcjth_ 

Camdine '· 
21,30Bilan\ 
22,00 Clip art- rei. · 
22,05 Focus Plus 
22,30 Revista presei -_.., 
23,35 Politica de miine 
0,30 Lacrimi tirzii- clasic 
2,00 Focus Ştiri· rcl. 

111,00 Omul f! nablra- s. 
19,1MI~Ciepo1Jtle_-1,_._ 
20,00Tc!ejum:U 
2().30 Docummlllr . . 
21,00,Dintn: ltllo.doziln . ..,- -: .'; ;· 
2Z,OOCutia~ · '- - .Jt"· 
2l,45 24 din 24 
23.15 An:ub LM-Id. . ·" 
OOOŞtiri . · , 
o;:ro Ora H- emisiune do~ 
"' 1.,35T~ng 

Marti, 14 decembrie 1999 
• 

dedarat, ieri, că, formal, primul ministru Radu Vasile 
rilmine In funcţie 1" nu depinde de sprijinul politic al 
PNŢCD, dacă nu este votată in Parlament o moţi
une de cenzură, precizind că partidul fX'iu nu va 
depune o aStfel de mo~une şi aprecilnd că ar fi "o 
premieril mondială" ca PNŢCD să intreprinjlă un 
astfel de demers. ... 

Năstase a apreciat că funcţionarea Guvernului 
Radu Vasile in condiţiile demisiilor miniştrilor 
ţărănişti 1" liberali este afectată in mod serios in pri-
vinţa adoptării legilor in Parlament . 

In cazul in care PNŢCD şi PNL ar depune totuşi 
. o motiune de cenzură, PDSR va decide cum va 
actiona după ce va discuta la nivelul conduCerii par
tid~lui. 

Potrivit lui Năslase, in aceste moment s-a hotărll 
decuplarea alegerilor parlamenlare de cele prezi
denţiale astiel incH "încărcătura de guve'!"'re să nu 
fie asociată cu mandatul de pre~inte". In opinia li· 
darului POS'R, faptul că miniştrii şi-au prezentat 
demisia la Cotroceni arată că această acţiune "are 
firele organiZate intr-un anumn mod". 

In mod evident, o schimbare de guvern avanta
jel!ZII presedintele in exerciţiu. a adăugat Năstase. 

El a Spus că POSR cere nu numai demisia 
Guvernului Radu Vasile, dar şi a celorlalte guverne 
ale coaliţiei şi declanşarea alegerilor anticipate. 
PDSR nu poate sprijini actualul program de 
guvernare, cere a fost votat in· Parlament odată. cu 
premierul Radu Vasile, a mai spus Năslase. 

Radu Vasile a decis să • reia 
· a1J1bu1ii1a da seaelar g&lla'lll 

al PN'fCIJ .. 
Premierul Radu Vasile a decis _să îşi reia furJCIIa 

de secretar general al PNŢCD. . 
"ln conditiile exacerbării disensiunilor şi con

ffidelor din interiorul PNTCD, domnul Radu Vasile a 
holănt astăzi, 13 decembrie, să-şi reia atri~~ile ce-i 
revin in PNŢCD, in confonnitate cu funcţia de~nulă", 
se arată într-un comunicat ·remis agen~ei MEDI
AFI>J< şi semnat "secretar general· al PNŢCD Radu 
Vasile". 

In comunicat se mai apreciem că rezolvarea ~ 
depăşirea crizei interne prin care trece în prezent 
PNTCD trebuie solutională "cu simt de responsabili
tate' politică~l" de aceea s-a impus iuarea unei astfel 
de hotărlri. 

La inceputul acesful an, BCCC al PNŢCD a 
decis ca funcţia de secretar general al PNŢCD 
deţinută de Radu Vasile să fie preluată, cu titlu interi
mar, de către Virgil Petrescu, apreciind că premierul 
nu dispune de timpul necesar pentru a se achila de 
ambele sarcini. 

TVARAD 

ll.OOŞdrllVA-~, · .. ;f 

8,30 Anaa - rei. 

•.so "•""l'ni ' 
IO.IQA ..... -1 

17,ZS DIYertiiiiiMilt 

18,00 Mllealul Trei 

18,28 Aanţ.rt 

Ill,ltt Ş<tn1VA 

19.,80 Aateaa 1 

10.00 Dlvertlanleat" . 

11,10A"""""' 

""" Şdrl1V". ni. ........._ .. 
;.. -

. ~--- -. 

1a ·cOaoa.r.are. p~ klea-

tic-ca cel al Antenell 

BBO 
10100 Paaradi•ul crimei
thnller SUA, 1996 . 
12,15 Un baqif de l ml
limme de dolaii - comedie, 
SUA, 1994 
14,00 Nunti linttei'OIId • 
sus~ns, SUA, 1997 
15,'t5 Absent nemotlnt -
actiune, SUA, 1991 
11,15 Ostatici ostili 
comedie, SUA, 1994 

TVINTERSAT 
.8.55 Deschiderea programului 
9,00 lnlersal Music 
9.,30 Strada viselur- rOL 
11,00 Stirile lntersal 
11,30 Ouke l~plti - s, 
12,15 lntersat Cultural 
12,30 Delta flerbtote- ICI. 
14,00 M~trll ea~cadoriel • 
L 

l.c.45 Neoa Rlder- s. 
15,30 Siptlmâna s_portivl 
ariideani 
16,00 Crl•• de_l~ ••n:•l· 
nup,ll- film 
17.30 Underdog Show 
18,00 Emisiune în lb. JCnnanl 

· 18,25 Obiectiv economic 
18.45 Stirile lnlenat 
19,%0 Dulce bplti- s. 
:zo,os Mistere, .farmece fi 
mlntc:ule - •· 
20,30 Aradul prin piir:. cbeii 
·in direct ' 
:Z:Z,OO Şoaptele care Rrtt· 
vatac: moartu - fJhn 
23,30 Stirile lntersat 
0,{1() Eiotica 
0,45 Inchide:'- prognmufui 

18,4! Surorile AbboU

dra&oste, SUA, 1997 

20,30 Al dndler. ~ -

SF Fnlllta• 1997 
22.30 Mai bine n• 1e poMe 

-comedie, SUA, 1997 

0,45 Sirutul mortii 

thrillcr. SUA, 1995 
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BOTARAREA CLM CU PRIVIRE LA NUMIREl LUI BOBANCU IN FUN~tiA DE 
. DIRECTOR LA ARTERM ESTE LEGALA '1 TREBUIE APLICATA 

In sedinta Consiliului Local al 
municipiului Arad din data de 9 decem
brie 1999, luându-se in discutie punctul 
din ordinea de zi privitor la imputerni
cirea reprezentantului consiliului local in 
adunarea generală a acţionaritor S.C. 
ARTERM SA in vederea convocării 
adunării generale şi numirea administra
torului setectionat potrivit procedurilor 
instituite de b.U.G. nr. 49 din 1999 şi 
H.G. nr. 364 din 1999, s-a hotărât cu o 
majoritate simplă din numărul consilie
rilor prezenţi reformularea punctului 
respectiv, conform propunerii unuia din
tre consilieri. 

Astfel, netuând in considerare 
Decizia din data de 2 decembrie 1999 a 
Comisiei de solutionare a contestatiilor -
comisie care a decis in sensul admiterii 
contestaţiilor formulate de către cei doi 
contracandidaţi la funcţia de administra
tor al S.C. ARTERM SA, pe motivul 
neindepfinirii condiţiilor de participare la 
examenul de selecţie a ·candidatului 
Bobancu Alicescu Cornel - Consiliul 
Local a hotărât respingerea contestaţi
ilor formulate de cei doi contracandidaţi. 
Pe cale de consecinţă, imputernicind 
reprezentantul său in adunarea generală 
a acţionarilor societăţii in discuţie, in 
vederea convocării adunării si numirii 
administratorului societătii, Consiliul 
Local a optat pentru validarea căştigă
torutui prin punctajul cel mai mare ob~
nut la concursul de selecţie a administra
torului, in persoana domnului Bobancu. 

Aceastii soluţie adoptată de Consiliul 
Local, pe lângă ample discuţii politice, 
ridică şi o 5eamă de probleme juridice 
interesante, pe care ne permitem să le 
supunem atenţiei atăt a opiniei publice, 
căt mai ales a acelor politicieni care fac 
specula~! pe marginea adoptării respec
tivei hotărâri. Astfel: 

.1. Proiectele de hotărâri pot fl pfo. 
puse fi de către consilieri in 
redactarea prezentată C!e către aceştia 
(art 28 alin. (5) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 69/1991 • tepublicată). 
Deci, propunerea consilierului Dolha de 
reformulare a punctului inscris anterior 
pe ordinea de zi este perfect legală. 

2. Hotărârea Consitiutui Local este,· 

Da 

de asemenea, legat? din punctul de, 
vedere al cvorumuiUI cerut de Legea 
administraţiei oublice locale pentru 
adoptarea unor astfel de hotărâri, respec
tiv votul majoritătii consilierilor prezenti. 

3. Hotărăriie Consiliului Local se 
semnează de către presedintele de 
sedintă, se contrasemnează de către 
Secreiar şi se comunică primarului. Tn 

· cazul in care preşedintele de şedinţă se 
află in imposibilitate de a semna sau 
refuză sâ semneze, hotărârea va fi sem
nată de către unul din consilierii prezen~ 
(art 29 alin. (1) din legea menţionată 
mai sus). Hotărărea consiliului, care in 
cazul nostru are un caracter individual şi 
nu normativ, devine obligatorie de la 
data comunicării persoanelor interesate. 

Primarul, poate să semneze sau nu 
hotărârea adoptată de consiliu, dar 
având ca atributia asigurarea executării 
hotărărilor consiliului local (art 44 alin. 
(1) tit b) din Legea nr. 69/1991), primind 
hotărârea contrasemnată sau nu de 
către secretar, va trebui in mod obligato
riu sâ dea dispozitie acestuia din urmă 
sâ comunice si sâ inainteze persoanelor 
interesate 8ctul emis de consiliu. 
Desigur, dacă primarul consideră 
hotărârea consiliului ca fiind jiegală, va 
sesiza prefectul in termen de 3 zile de la 
data luării la eunostintă, însă sesizarea 
lui nu suspendă Corriunicirea si exe· · 
cutarea actului emis de consiliul tOca~! 

.· . La rândul său· şi secretarul poate ·Să 
· contrasemneze sau nu hotăr~r.ea, _o 
poate considera legală sau nu, insâ este 
obligat de lege (art 53 alin. (1) tit h din 
Legea nr. 69/1991) .să comunice şi să 
inainteze persoanelor interesate 

. hotărârea adoptată de consiliu. 
4. Prefectul, este acela care, in cali

tate de reprezentant al Guvernului, veC 
ghează ca activitatea consiliilor locale şi 
judeţene, precum şi a primarilor să .se 
desfăşoare conform legii. in exercitarea 
controlului cu privire ta legalitatea actelor 
autoritătilor ·administratiei publice locale 
şi jude\ene, prefectui poateataca in 
justiţie actele acestora. 

Fie din proprie iniţiativă, .fie la 
sesizarea primarului, prefectul fi numai 
·acesta, urmând procedura din" Legea 

'. 

administraţiei publice locale, poate lnijia 
atacarea hotărârii respective a consi
liului local. in 10 zile de la luarea ta. 
cunoştinţă a hotărării pe care o consi
derâ ilegală prefectul trebuie să solicite 
motivat consiliului reanalizarea actului 
socotit ilegal, in vederea modificării 
sau, după caz, a revocării acestuia. 
Dacă nu. este mulţumit de soluţia adop
tată de consiliu, in termen de 30 de zile 
va putea ataca in faţa instanţei de con
tencios administrativ hotărârea sau 
partea din hotărâre considerată contrară 
legilor. De la data intentării acţiunii in 
justiţie actul atacat este suspendat de 
drept 

5. in conformitate cu prevederile art 
17.alin. (1) din H.G. nr. 364 din 1999, in 
termen de 1 O zile de la soluţionarea cor>
testatiilor, reprezentantul imputernicit 
prin hotărârea consiliului local viî nego
cia si semna contractul de administrare 
cu administratorul desemnat. Din 
moment ce contestatiife au fost respinse 
prin hotărărea consiiiului local, adminis
tratorul va fi cel desemnat de comisia de 
selectie, respectiv domnul Bobancu. 

cOnvocarea adunării generale a 
actionarilor S.C. ARTERM SA pentru 
numirea in functie a administratorului va 
fi astfel, ulterioară in timp negocierii si 
semnării- contractulUi d.e administrare. 
dat fiind faptul că procedura convocării 
necesită timp in vederea îndeplinirii unor 
formalităti stricte prevăzute de Legea 
privind Societă~le comerciale. 

in concluzie, hotărârea consiliului 
local, semnată sau nesemnată de către 
primar sau secretar. considerată legală 
sau nelegală, este obligatorie fi tre
buie executată din momentul comu
nicării acesteia imputemicitului consiliului 
locaL 

lmputernicitul va proceda la 
negocierea Şi semnarea co~tractului de_ 
administrare, fără a astepta ziua de 
intrunire a adunării generale a actiona-
rilor. .. • 

Până la o eventuală atacare cin 
"justitie a hotărârii consiliului local din 
partea prefectului, hotărârea analizată 
aici .e considerată legală şi obligatorie ... 

Dflnfl LfiSC 

acum 

Luna cadourilor poate să tină 31uni! 
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ÎN ROMÂNIA LILIECII SUNT VÂNA TI 

, ... DIN MOTIVE RELIGIOASE! · · 
· e Emisiunea lui Florin Ei; dacă politicienii nostri ar fi la fel 

Călinescu incepe să scărţâie, ea de operativi şi in alte privinţe : .. • 
aducand tot mai .11u~. uneori cu o Toni Gre cu, conducătorul 
şuşanea. Era de a'tfel de aşteptat .Divertisului" a făcut 40 de ani. 
fiind imposibil s~ cunoşti şi să Parcă nu prea arată atât ... • 
acoperi toate diJrr.eniile. Oricâtă Pentru că se apropiau de vârsta 
ambiţie ai avea, >aşca faptul că pensionării, Inspectoratul de 
numărul persocali<ăţilor care pot poliţie Braşov a scos la licitaţie ... 
spune ceva ajur.se iremediabil sâ trei câini dresaţi, preţul lor 
sece. Să vedem cum va ieşi din oscilând de la 100.000- cel mai 
această incurcătum in·Clire singur bătrân, de 9 ani - şi până la 
s-a băgat F.C. O Cercetătorii 3.600.000 de lei. Viaţă de căine ... 
francezi au descoperit că gripa - • Polonia va incheia anul cu .o 
cel puţin cea din ial1a aceasta - rată a inflaţiei de circa 7%, in 
s-ar datora, printre al·ele, şi con- vreme ce in România, in cel mai 
sumului de . . . cafea. Nu-i vcrbă fericit caz, se speră că ea nu va 
că la preţurile de-acum te laş• şi· depă'!.i 55%! E o diferenţă, nu? 
fără gripă de cafea! • Conforr1 D1n pacate, nu in favoarea noas-

-~I-1ftt:• 
unui recent clasament, cel mai 
bogat om din Europa este de fapt 
o femeie, Liliane Bettencourt -
mostenitoarea cunoscutului" 
imperiu de cosmetice L'Oreal -
care a reusit să adune o avere de 
peste 14 miliarde de dolari, e In 
Brazilia s-a experimentat prima 
aşa-zisă nuntă colectivă. o festivi
tate la care 191 de ofiteri de stare 
civilă au cununat pe bandă rulantă 
nu mai puţin de 4161 de cupluri! E. 
o idee. e Secretarul general al . 
guvernului. s-a luat cu mâinile dl! 
cap oând a primit ultima factură 
te tefonică a Executivului ce se 

, ricica ta peste '1 miliard de lei, dln 
car1 aproape jumătate 'o 
repr0zentau chemările care i~cep 
cu 39 ... Cum se. vede se 
.,mu.1 ~este" tare la GuvEt:rn! e 
PUN R-ut' va intra sigur in .istorie. 
Dar nu pentru nu ştiu c~ ispravă 
legislativă ci pentru repeziciunea 
cu care a atacat Legea 
functionarului public. Astfel, după 
ce legea cu pricina a fost semnată 
şi promulgată la ora 1 O de către 
presedintele Constantinescu 
peste exact o oră, la 11, ea a fost 
co 1testată la Curtea 
Corootitu~onală de către P.U.N.R. 

tră. e Un hoţ de maşini, afumat 
bine a pierdut directia automobilu
lui pe care tocmai îl "imprumu· 
lase" lovindu-se frontal taman de 
poarta ... Inspectoratului Jude· 
tean de Pol~ie Galati. Ce a urmat, 
nu-i greu de' ghicit. In meniul tot 
m"i multor restaurante occiden
tale lăcusta este de nelipsit, ea, 
zice-se, "mergând" foarte bine 
cu o berel Brrr! • Pentru că nu 
stie cat este d.e iubit de către 
bucuresteni, Viorel lis se 
gâr\deşte să-şi comande un son
daj de opinie după care .va vedea 
dacă va mai candida sau nu la un 
nou mandat de primar". l;auzi. • 
In timpul dezbaterilor privind ... 
păsările migratoare, un parlamen
tar s-a arătat foarte indignat că "in 
România, liliecii sunt vânaţi ... 
din motive religioase"! Hai, că-i 
bună! • Ţiganii din 1 O state bal
canice printre care evident şi cei 
din România s-au constituit intr-o 
Federatie Balcanică a Rromilor. 
Să vedem cu ce urmări. • Doi 
tineri din Galati s-au căsătorit de 
trei ori si au divortat de alte două 
ori in doar 4 anii Ce ţi-e şi c~ 
dragostea ... 

111RCEfl DORGOŞfln 

Pe 1 O decembrie a decedat ta domiciliul său din comuna 
.Siivârsin, Filimon Sablna, de 50 de ani. 
·· Auiopsia medico-tegală a condus la concluzia că·moartea a. 
fost violentă si s-a datorat asfixlerii mecanice p_rin ştrangutare. 

Din cercetările efectuate in aceSt cltz a re;esit că in seara 
zilei de 9 decembrie, victima se afla in stare avansată de ebri
etate si a fost lovită cu pumnii şi picioarele de concubinut. său, 
Munteanu Mircea, de 50 ani, <lin, Arad, fără ocupaţie şi 
antecedente penale, impotriva căruia Parchetul a emis mandat 
.de arestare preventivă pe timp de 30 de zile.. Dflnfl LfiSC 
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$ Dacă te abonezi Ici Dialog în decembrie, primeşti 

3 luni de abonament gratuit, ~, 

Ultimul autor al ,, 
erimei de la Zădăreni 

a fost prins - -. , . la Oricare tip de abonament Dialog! 

e Telefoane la preţuri excepţionale! 
ROMCOM r Arad '•. •. 

$ Poli gaştiga ynul din ~ 10 premii de~ 
100 de milioane, cadOu de 1a ~~ 
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str. Eminescu .n.f3 .. ";:;· 
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O TEMĂ DE CASĂ GREA 
Seful de eabinet al 
lui Radu Ghidău a 

fost la Helsinki 

c;:onlerinţă de 
presă ApR· 

VIN PESEDERIŞTII! PENTRUŢ-
Preşedintele Constantinescu, abia venit de la 

Helsinki, dă semnalul s"himbării premierului Radu 
Vasile. Acesta nu se lasă schimbat, iar PNTCD-ul, 
lovit de frământări interne, nu mai ştie cum Să pro
cedeze. Cert este că Bucureştiul fierbe şi, chiar 
dacă nu cade premierul, de o remaniere tot se 
pune. Să vedem ce zic politicienii. 

"Schimbarea integrării, să demonstrăm singuri 
premierului ar fi - că nu suntem guvernabili. 

Un nou guvern va incurca 
dezastru" lucrurile. Până se formează un 

M. C'!]imente, deputat nou guve"'.ne trezim in alegeri şi 
PNŢCD Arad avem încă un an pierdut. Şi in 

,Se fac fel de fel de speculatii. privinţa r~manierii, deocamdată 
Premierul nu poate fi schimbSt sunt zvonuri. Am discutat cu cei 
decăt in două rănduri: dacă îşi dă de la PD. Ei nu sunt de acord cu 
demisia sau dacă pică in urma shimbarea ministrilor lor, nici cu 
unei mo~uni de cenzură şi atunci schimbarea premierului. Declara-. 
cade tot guvernul. Iar schimbarea ţia preşedintelui Constantinescu al acestei coaliţii.· 

Ieri, la sediul ApR a fost organizată 
conferinţa de presă săptămânală a 
acestei formatiuni politice. 

In deschi'dere, vicepreşedintele 
Gavril Popescu a făcut o amplă 
prezentare a Consiliului Naţional al 
Intreprinderilor mici şi mijlocii ce a vut 
loc la Braşov, la sfârşitul săptămânii 
trecute. Astfel, am retinut că anul 2000 
găseşte IMM-urile într-o situa~e foarte 
grea, aproape fără ieşire. In concluzie, 
la Braşov s-a luat in discuţie o variantă 
extremă, aceea a declanşării din 25 
ianuarie 2000 a grevei fiscale, lucru 
care presupune neplata nici unei taxe 
către stat. 

primului-ministru nu mai înseamnă n-are nlci o relevantă, nu tine 
remaniere, înseamnă att guvern. nimeni seama de ea. Radu vcisile 
Iar dacă dl. Ion Oiaconescu vrea este sprijinit de majoritatea par
să-I schimbe, trebuie să stie că nu tidului. • 

Sugestia d-lui Petrescu e 
clară: partidul susţine un guvern, 
dar nu şi premierul. 

Cosmin Gaiu, şef de cabinet al lui 
Radu Ghidău, a reprezentat organizaţia 
naţională TUNŢ ·CD la . întrunirea 
Consiliului EDS de la Helsinki, in perioa· 
da 8·12 decembrie. TUNŢ·CD este mem
bru plin al acestui organism (Consiliul 
Studenţilor Democraţi din Europa) din 
1991. In paralel cu lucrările consiliului, 
s-au desfă,urat seminarii pe teme de 
marketing, sub îndrumarea unor directori 
de la firme de prestigiu, cum este 
"Nokia". e Participanţii la lucrări au fost 
invitaţi la conferinţa pentru extinderea 
Partidului Popular European spre Europa 
de Est. Au fost prezenţi prim·mini,tri ai 
mai multor ţări: Bulgaria,· Letonia, 
Estonia, Lituanla şi Malta. e România a · 
fost reprezentată de către Alexandru 
Herlea, ministru al Integrării Europene, 
care a avut un discurs foarte apreciat. e 
La sfâr,itul întrunirii, EDS a· adoptat o 
moţiune cu privire la războiul din 
Cecenia, prin care se cere incetarea aces
tuia, 'i a semnat Declaraţia adoptată de 
către Partidul Popular European, referi
toare la respectarea drepturilor omului în 
Belarus. Aceasta, după ce au participat la 
un mi-ting antiLukaşer\ko. 

Adrian Tolea, presedintele OTApR, 
a prezentat' o acţiune 'iniţiată de organi· 
zaţia municipală a tinerilor, care de 
Ziua Na~onală a luptei impotriva SIDA 
au impăriit pliante informative asupra 
bolii secoiului in discotecile arădene. 

Ultima parte a fost rezervată 
prezentării de către doi foşti mem.bri 
PSDR. respectiv consilierul judeţean 
C~rneliu Oprea şi dna Simona Onciu, 
a situatiei semnării adeziunilor la ApR 
de către cei care il urmează pe depu
tatul Emil Putin. Astfel, am reţinut că 
pană acum· au semnat adeziunile un 
număr de 135 de membri, din cei cea 
2000 pe care Emil Putin preconizează 
să-i aducă de la PSDR al ApR. 

l·a numit singur. A existat un P~D .,...,.;-e- Să ~eptăm. să . -
comitet de conducere care i-a dat , .... • ... T- --,.--· 

votul. El trebuie să convoaca . -aU~ţi~~rnA~~·t•. i 

vedem ••• 

comitetul de conducere care să ia -- .,._ .... 
Victor Ciorbea, fost prim

ministru PNŢCD 
o hotărâre. OiaCDnescu nu e par- Virgil Petrescu, secretar 
tidul. Mai bine ar face să se ducă general PNŢCD 
in pensie. .Singurul lucru pe care pot să·l 

Schimbarea premierului ar. declare că după-masă va fi o con
insemna un dezastru. Exact ferinţă de presă. Cea de dimineaţă 
acum, după ce s-a realizat scopul. a fost amânată. Pot să vă mai 

spun că părtidul sus ne un guvern 

,Să aşteptăm, să vedem dacă 
TI. schimbă sau nu şi după aceea 
stăm de vorbă. Nu mă pot pro
nunţa, ca ·in povestea cu drobul de 
sare. Nu punem carut inaintea 
boilor." 

O NOUĂ tARTE DESPRE 
REVOLUTIA ROMÂNĂ DIN 

<. 

' DEtEMBRIE ~89 DE LA ARAD 
La imptinirea a zece ani de la revolutia 

din decembrie '89 de la Arad, ziaristul 'si 
scriitorul Emil Şimăndan publică, sub egida 
fundaţiei judeţene Arad a Revoluţiei din 
Decembrie 1989 de la Arad şi 
Secretariatului de Stat pentru Problemele 
Revolu~ei din decembrie 1989 din cadrul 
Guvernului României, prima carte despre 
Revoluţia Romănă din Decembrie '89 de la 
Arad. 

Volumul, intitulat sugestiv "lntrebătonul 
din Agora" (avănd ca subtitlu: ,,Zece ani 
de la Revoluţia Română din Decembrie 
'89 de la Arad") este dedicat in exdusivi
tate locuitorilor oraşului Arad, in semn de 
respect pentru demnitatea şi curajul cu care 
au infruntat una dintre cele mai crăncene 
dictaturi totalitariste. "Prin ie,irea arăde
nilor in stradă • scrie Emil Şimăndan -
onaşul Arad a devenit, in dimineaţa zilei 
de 21 decembrie '89, prima mare 
reşedinţa de judeţ din România care a 
răspuns chemării timişorenilor: "Azi In 
Timh;oara, mâine in toată ţaral" intr-p 
Impresionantă solidaritate naţională, 
anticomunistă."' 

In cadrul cărţii, care Tnsumează peste 
500 de pagini, Emil Şimăndan prezintă 
Tntr-o manieră comprehensivă, inedită (de 
.l~eratură şi documenr) confesiunile şi măr· 
turiile a peste cincizeci de revolutionari 
(răniţi şi luptători) de ofiţeri superiori din 
Arad şi personalită~ arădene, cu to~i partici
pan~ la revolu~a din decembrie '89 de la 
Arad, realizând o dimensiune frenetică, 
zguduitoare, a celor trăite de zecile de mii 
de arădeni intre 21 şi 25 decembrie 1989, 
atât in timpul demonstra~il·x de stradă, cât 
şi acţiunilor teroristo-dive.:S10niste. · · 

Cu regret, autorul îşi exprimă amărăO: 
unea că o asemenea carte fundamentală 
pentru istoria post-<lecembristă a Aradului 
este ajutată modest financiar de către cei 
care ar avea obligatia morală să o facă. 

. Cine doreşte să sprijine (persoană 
juridică sau fizică) acest demers editorial 
este rugat să sune la telefonul: 092· 
601168. Cartea va apărea până iă come
morarea a zece ani de la evenimentele din 
decembrie '89 de la Arad. 

D. SfiVA 

1. IERCAI'I S.TODOCA 

Ca urmare a faptului că se apropie sărbătorile, in acest 
week-end şi politica a funcţionat .,au ralenti". Partidele, in 
cea mai mare parte, s-au mulţumit cu scurte conferinţe de 
presă, organizate sâmbătă. Duminica.a fost, in general, rezer
vată improspătării forţelor, in vederea "asaltului hotărâtor" 
asupra cllrnaţilor, caltaboşilor şi sannalelor de Crăciun şi qe 
Anul Nou. Totuşi, pe ic~ pe colo, s-a mai mişcat câte ce~a •.• 

"' Start-ul PD-ului a fost la Ion ·Bold si Pavel Sârbu au luat 
Socodor, pentru a discuta cu .pulsui" organizaţiei din Semlac .. 
viitorul candidat de primar (Nicu "' PNL-ul a lăsat deoparte gri· 
Palcu) şi cu cei ·care vor fi pe lis· jile proprii pentru a onora invitaţia 
tele de .consilieri. Au fost purtate .Asociaţiei Transilvane pentru 
discuţii cu un grup al PSDR-ului Literatura Română şi Cultura 
local, dispus să treacă la PD. Din Poporului Român", care a organi
cine este alcătuit grupul, deocam- -zai la Chisindia a VI-a Adunare 
dată este secret. Generală a Cercului .Astra", 

"'PDSR-ul a organizat Despărţământui,Porţile Zăran· 
Conferinţa Municipală a organiza· dului". A fost o manifestare de· 
ţiei de tineret, preşedinte fiind ales amploare, la care au participat şi 
Sorjn Şteţcu. R"prezentarea la invitaţi de la alte partide, de 
, vârf: a fost asigurată de către exemplu, PDSR. Tineretul liberal 
presedintele Avram Crăciun si a fost ocupat cu miniturneul de 
prim-vicepreşedintele Pavel baschet. 'căştigat de către echipa 
Sârbu. "' Au avut loc adunări ge- Liceului German. . 
nerale la Vladimirescu, Chisindia, "'PNTCD s-a multumit cu con-
Dieci, Pleşcuţa, Vârfurile, feri,nţa de presă de sâmbătă. 
Pâncota. "'' Duminică, senatorul "'P. S.·ul a făcut unele 

Ş. POPESCO 

.tatonări" la ChiŞiAeu-Criş, 
Pâncota şi Sântana, in absenţa 
liderului, care avut de rezolvat 
probleme in municipiu. 

PSM, pregătindu-se Tn ve· 
darea Adunării Generale. a 
organelor alese, care va avea loc 

. sâmbătă, la Bucureşti, a organizat 
adunarea generală la Pâncota. 
Miercuri va avea loc Adunarea 
Generală la Sebiş. 

PNR 1-a delegat pe 
vicepreşedintele Marius loniţă la 
intâlnirea membrilor şi simpati· 
zantilor de la Sântana. 

După cum se vede, nu a fost 
prea mare agitaţie In judeţ. 
Oricum, să nu uităm că o mare 
parte a problemelor de partid 
din localităţile judeţului se pot 
rezolva foarte simplu, din fotoll· 
ul comod cu care este dotat 
(aproape) fiecare sediu. Doar 
trăim in epoca telefonului 
mobil ... Vorba unui cântec din 
folclorul .. pur romAnesc": "Al 
m~llfini, ~~celulare, al valoarei". 

SIMIOI'I TODOCA 

PRAGMATISMUL POLITIC- OCCIDENTAL ESTE FAVORABIL ROMÂNIEI 
r(U11111Jte din pagina 1) . 
In felul acesta, in România s·a iml>ământonlt 

d!n 1996 o stare de oarecare stabilitate, inclusiv din 
partea UDMR, datorită concaslllor şi unor privilegii 
acordate de actuala putere respectivei etnii. Cu 
toate acestea, actuala putere şi preşedinţia au 
accentuat starea de cădere liberă a societătll 
romăneşti pe plan economic, social, politic, cullu· 
ra~splritual şi moral. Sărăcia, foametea, mizeria, 
neaslgurarea condiţiilor minime de viaţă pentru 
circa 7 milioane de cetăţani al Romănlel, după sta
tistici oficiale, au 111!'ălcat g.,.. drepturile omului, 
standardele prevăzute de OSCE la Helsinki .. 

ŞI cu toate acestea, am obţinut pe plan extern 
o doză de simpatie, care ne dĂ speranţe, teoretic 
de Importanţă istorică. In eluda faptului că pe plan 
diplomatle am fost reprezenta!! de cea mal slabă 
echipă In frunte cu eseistul Andrei Pleşu, că la 
nivel de guvern, de la .,hotărărea" vorba~ lentă a 
lui Clorbea s-a ajuns la afinna~lle debordanta alo 
lui Radu VasOo. Preşedintele României pe unde a 
mers a făcut gafe lmpardonabile, care intr-o lume 
nonnală ar fi fost sancţionate de celolatle ţări. Dar 
lumea noastră este o lume de tranzitie pe plan 
mondial, în cant s-a lichidat un sistem socla~politic 

in mod paşnic şi unde pariic!păm la o nouă organi
zare a lumii, la împărţirea sferelor de influenţă, la 
preten~a SUA de a conduce lumea, având in spate 
puterea economică şi arsenalul militar. 

Trebuie spus că deciziile de primire In NA TO 
ale Ungariei, Poloniei !il Cehiei 'i inceperea 
negocierilor de aderare ale acestor ţări inaintea 
României, au fost decizii politice, de stabilire a unei 
bariere, a unul fiHru intre Occident şi restul Europei 
prin aceste ţării Conflictele din Balcani, conflictele 
între mambril NATO din această zonă· Turcia şi. 
Grecia-, cele dintre pretentiile de hegemonia ale 
·uniunii Europene pe do-o parte şi SUA pe de altă 
parte, Intre aceştia şi trezirea din hibernare a ursu
lui rusesc, a făcut necesară reevaluarea pozi~ilor 
faţă de Romănla şi Bulgaria. Nu pentru că am fi 

. făcut vreun progres faţă de 1992-1996, nici faţă de 
1996 Incoace, el toti şi-au dat seama că lăsarea 
acestor ţări Tn afara spa~ulul occldentallzat, Insem
na aruncarea lor tntr-o altă eventuală coaliţie a 
lumii ortodoxe, sau sub conducerea Rusiei, ceea 
ce nu era de dorit Anglia, Frilnţa, Gennania au lup. 
lat de la căderea Imperiului otoman, pentru con, 
traiul Balcanilor, al strâmtorllor Bosfor şi 
Dan:lanole, llnpotrlva preten~llor Rusiei şi Greciei, 

sprijinită de Rusia. Din punct de vedere economic, 
sociaJ, moral, nu am contat pentru deciziile luate. 
Am contat politic, Iar ecor'lomic, deocamdată 
numai ca piaţă de desfacere, care ne va menţine 
tot in statut de colonie. · 

Omul de rând, populaţia, percepe progresul 
României şi, eventual, aceste semnale diplomatice, 
numai din punctul de vedere al nfvelului său de 
trai, cu tot ceea ce prespune condl~lle de viaţă civi
lizată. 

Din acest punct de vedere situapa este cata
strofală, iar România este in pericol de a nu mal 
putea fi guvernată. Sărăcia, foametea, coruppa, 
drogurile, prosutuţla ne-au adus in răndul ţărilor cu 
gradul cel mai crescut de risc. In zadar acţionează 
propaganda prozldentlală prin a~a-zisul .,Apel" 
semnat de peste 700 de Intelectuali, la care au tre
buit să adauge '' lăcătuş!, magazlnerl, şefi de 
echipă, pensionari, care fac apel la susţinerea 
preşedintelui, In momentul cănd cota lui de popu
laritate a scăzut veriiginos, pentru că oamenii au 
simtit că au fost minliti. Este relevant că acest 
.,Apel" nu este semnat de Intelectualii do marcă al 
RqmAnlei, ci do tot felul de mediocrităţi. De fapt 
cum pot acel profesori, medici, studen~. muncitori, 

:,. 
'i 

,_ ·? ·vtbi'fihv·n·r r '.;;; ,i3k·:r9ctb h~re· 

pensionari, S~!fi pună semnătura pe un astfel de 
document, când revendicările profesorilor, stu· 
denţilor, muncitorilor, medicilor etc. sunt reven
dicările disperării datorită neplătli salariilor, dis

. trugerii economiei, pierderii locurilor de.muncă, 
neaslgurăril unui trai decent 

In aceeaşi Idee a fost pus şi fiUl preşedintelui, 
Dragoş Constantinescu, să organizeze o confe-
rinţă de presă in care nu ştie nimic, nu a flicut 
nimic din tot ceea ce 1 s-a Imputat. Totul a fost 
calomnie, conduce doar Fundaţia .Copiii 
Romănlel", care are un program de care n-a auzit 
'i nu a beneficiat aproape nimeni, sau numai după 
criterii rămase absconse. El, Dragoş. îşi socoteşte 
zilnic banii de cheltuială din salariul de 3,5 milioane 
de lei primi~ de la funda~o. Deci, trăieşte de azi pe 
mălno. Nu e vorba de opulenţă, de lux, ci de un trai 
modest ceva peste cel al mul~mll care suferă de 
foame, frig ~ boli. -

Lăsand mall~ozitatea la o pario, este clar ci 
aclmllerea noastră pentru Inceperea tratativelor de 
aderare la Uniunea Europeană este un succes 
care, să sperăm, va fi bine gestlpnaţ cu consecinţa 
favorabile pe plan Intern, dupii alegeri, de către 
PDSR, ApR, PRM, chiar PNR ~ alte forţe patriotice. 
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Marti, 14 decembrie 1999 · 
' . . 

Am scris in ghilimele titlul pentru că am citat din 
presă care, la rândul ei, citează tot felul de răspân
c;taci şi zvoneri care au inventat aşa-zisa ,criză a 
grâulul". · 

Nu mai există grau tn·ţara românească? Poveşti 
vânătoreşti inventate Tn scopuri oculte. Nu existenţa 
grâului e problema, ci apariţia lui pe piaţă. Şi faptul 
că grăul nu apare se explică uşor. Ţăranul roman 
are grâu atât pentru ei, cât şi pentru vânzare. Par 
cei care cumpără grâul plătesc un J?răţ de 
batjocură. Iar ţăranul, Tn consecinţă, preferă să 
stocheze grâul Tn pod, chiar cu riscuri, decât să-i 
arunce Tn braţele unor angrosişti care TI vor vinde 
cu un adaos serios. Ţăranul- producătoralgrâulul
are un câştig infinit mai mic decât angrosistul a 
cărui muncă se reduce la a transporta grăul dintr-un 
loc Tn altul. Nu zic că nu trebuie să existe şi 
angrosişti, comercianţi in general. Acestea sunt 

regulile pieţei in lume. Dar aiurea există nişte reguli 
normale prin care câştigurile sunt echitabile. L.a noi, 
cei ce munceşte - ţăranul • are un câştig Infim 
(dacă-1 are), iar comerciantul, a cărui muncă este 
incomparabil mai puţină, câştigă mult. Ceea ce nu e 
firesc, ţăranul s-a prins de stratagemă şi nu mai are 
chef să vândă pa nimic. Cunosc oameni care dau 
grâu şi lapte la porci tocmai_ pentru că preţul plătit 
pentru ele este de baljocură. 

Pe tle altă parte, statul romAn mai cumpără. 
cereale (inclusiv grâu) din străinătate pentru că cei 
care fac tranzactia au comisionul lor. ln zeci de mii 
de dolari. Aşa că statul nu cumpără de la ţăran, 
căci reprezentantului statului nu-i pică nimic de la 
ţăran, ci cumpără de pe piaţa externă de unde 
câştigă un comision gras. 

Iar noi TI dăm inainte cu criza grAului, cu criza 
agriculturii şi cu aKe crize. Adevărata criză este in 
mintea şi Tn morala noastră cea patată de dorinţe 
de câştiguri meri şi pe nemuncite. 

Grâu există in ţara .românească. Pentru ca 
acest grau să devină pâine, ei trebuie doar să fie 
plătit omeneşte. Nimic mai mu~. . ~ 
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tiU EXISTA COtiSTUtiTĂ. 
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CI tiOMfllltiTERES 
Dialo- ea dl. IADISIA.U IiiSS, 

direetor 1. A. S. Seâuteia 
- Cum vedeţi 1. A. 5.-ul 

"Scinteia" dupi apariţia 
Legii privatizării 1. A. S.· 
urllor? ' · · · · 

- Sub două aspecte. Cel 
mal important este că, dacă 
se privatlzează pe active e 
necaz foarte mare. Cei mai 
Ideal ar fi să se privatizeze pe 
acţiuni: cine cumpără să 
cumpere tot, pentru că In 
cazul special al lAS 
,Scânteia', dar nu numai 
,Scânteia', ci şi alte unităţi 
mai mari, pe lângă probleme 
economice au probleme d 
ordin social. Adică, la ferme şi 
la noi mai trăiesc cea 250-300 
de oameni. Dacă se priva
Uzează aceste societăţi pe 
active, nici unul care va 
cumpăra o fermă sau alta nu 
are nevoie de oamenii 
aceştia. Mai mult, vor fi scoşi 
din casele lor. Care, actual· 
mente, sunt apartamente de 
serviciu. Aici există şi biserică, 
şi şcoală, şi grădiniţă, şi tot ce 
trebuie. · . · 

- Dar din punct da 
vedere managerlal şi· eco
nomic ce InseamnA privati
zarea? 
· ·' - Dacă privatizarea nu se 

va lntampla pănă la primă
vară, toate lAS-urile pot să-şi 
ln'chidi! porţile. Chiar şi cele 
care incă mai sunt viabile la 
ora asta. sr spun asta gândin-

" du-.m~ la tSptul.că statul ny ne 

sprijină cu nimic. Toate soci
etăţile comerciale _sunt cu 
datorii şi dacă se va priVatiZII 
pe active, aceste datorii vor · 
rămâne undeva, Tn aer, atAL .. 
feţă de stat, cât şi faţă de te'l'. 

- Insist. Privatizarea VI 
aduce un mal bun manag .. 
inent •'· evident, profit pen· 
tru viitoarea societate? 

- Din punct de vedere 
economic, privatizarea e 
foarte bine venită. Altfel, soci
etătile vor muri. Vreau să 
spun că nu există int11res, att
fel. Dacă ar fi a mea soci
etatea, spre exemplu, intere
sul meu ar fi mult mai mare. 
chiar 1 la sută dacă aş avea. 
Toate pleacă de la interes. 
Toate societăţile au ajuns 
unde au ajuns şi din vina sta
tului, dar si din vina celor care 
le-au condus. · . 

- Deci dvs. vii veţi 
schimba mentalitatea de 
director de stat In mentali
tate de director privat. 
. - Da. Pentru că acolo este 

interesul meu. Pentru că 
acum, indiferent că fac profit 
100 de miliarde sau minus 1 O 
miliarde, salariul meu e 
acelaşi. Nu sunt stimulat cu 
nimic ca să fac profit. • 

- Aşadar, conttilnţil nu 
există! · 

- Nu există conştiinţă, ci 
numai interes! Atăta tot! 

.•.. 1. IERCAH 
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.::401-UMBUL DE VINGA·~:
.:?~· . ·.t ESTE RÂ VNIT 'DE :tq~~ 
CHILIPIRGIII BISTRIT.ENt 

·~·- -~·_: .. : ~-.;·_,: ,·:.·., ~-.~-·,;,;) .•. ·<.;:· .. ~- .• _l'i,:·i':~·-:'. : .. ;:.:._:.._.''-';,,_'':f\·'1~- }~~•·:'<,:.':'.·,·-:#;.~• ;:.. 
Comuna Vinga deţine o Bineinţeles că dispunând-de 

suprafată agricolă de 9720 ha din pensii ce .ating' 80.000 lei. după 
care terenurile arablle se intind pe ce au trudit o vlată lntreagă in egri-
8824 ha. Şeful Camerei Agricole, cultură, bătrân';; nu au cum să 
ing. Vasile Popescu, ne-a spus că lucreze pămăntul deţinut 
până Tn prezent floarea soarelui Primarul Gavril SArea ne-e 
s-a recoltat Tn proporţie de 100% spus că şi dacă s-ar găsi bani, 
Iar porumbul pe 80% din suprafaţa motorina a devenit o raritate: 
TnsămAnţată. Recolta sfe_clei ~~ .Dintre cele trei unităţi PECO, doar 
zahăr s-a Incheiat, la starş1tul iun11 una are motorină. Să vedeţi cum 
trecute. La insămănţările da toam- bietii oameni cară cu bidoanele 
nă orzul a acop61'it 600 ha (60% carburantul pantru trecloare. Dacă 
din suprafaţa planificată), orzoaica aşteptau după cupoanele lui Vasile 
- 250 ha iar grâul s-a semănat pa terenurile rămâneau de pârloagă'. 
700 ha. ,Oamenii nu mai au bani In Vinga ocupaţia de bază a 
pantru lucrările agricole. In aceste ·tocalnicilor rămâne agricultura. 
condi~i. pămăntul a rămas nearat Ţăranii simt pe pielea lor că din 
pa 30% din suprafaţa planificată. această activitate nu se poate trăi 
Producătorii agricoli nu au unde decant. Oi. Sărea ne-a mărturisit 
să-şi valorifice producţia reooltată" că 3% din populaţia Vingăi tră~te 
ne mărturiseşte dl. Popascu. foarte bine. Acest segment uman 

Cei mai interesaţi de cerealele se ocupă cu afaceri rentabile 
din Vinga sunt particularii veniţi din (desigur, legale). Condiţii inedii de 
Bistriţa şi Săiaj. Dar pentru că viată au doar 20% din săteni iar 
aceştia oferă doar 575 de lei pe restul, trăiesc cu grija znei de 
kilogramul de porumb/ştiutele, mâine. 
localnicii preferă să-şi stocheze Primarul Gavril Săroa spune că 
recoKa In hambare. In speranţa că, după '89, destule familii tinere au 
la primăvară, vor primi un preţ mai renunţat la stresantul trai urban şi 
bun. s-au stabilit la Vlnga .• Tinerii, sătui 

In comună funcţionează 8 aso- de «luxul» de ia oraş, si-au 
claţii agricole care administrează ·cumpărat case in comună. El mi-
5200 ha. Cum nici aceste unităţi au spus că, totuşi, poţi trăi mai 
nu sunt scutite de dilicuMţi finan- uşor dacă munceşti la ţară. Mai 
clare, o parte din ele Incep să exact, dacă investeşti illtr-o 
renunţe ia terenurile ţăraniiQr. .zonă rurală, unde concurenţa este 
,Mulţi bătrâni se plâng că asociaţi· redusă faţă de cea de la oraş' • a 
lle refuză să le mai lucreze pămăn- spus dl. Sărea. . .. 
tui Iar el nu au nici puterea ~iqă şi Stabilirea tinerilor il1 \Tinga este 
nici potentialul material ca să-I un fapt lmbucurător pantru că 6\)% 
intreţină" .'adaugă ~efui Camerei din po_eulatie este l"lJ:lălftnită. 
Agricole - Vlnga. . . ·. . fl.A'VIOS HASTASACHE 

~GHICUL TOHI 

- 0-k! director, legea privind 
...utulnta pădurilor· cunoscu~ 
fi sub denumirea de .,Legea 
Lu""pu" - a fost aprobati de 
Pariament. Ce efecte va produc;e 
această ktge in ceea ce prfvette 
londullore$tier din judeţul Atad? 

- Deocamdată pulem vorbi doar 
despre efecte juridice, 'in spe{ă 
despre restituirea pAdurilor cAtre 
foştii proprielali. Abia după punerea 
acestora in posesie vom putea obor· 
da · problemele legate de 

1 e>!lloillari•a privată, d<i conservarea 
1 forestier, de- exploatarea 

durab~ă etc. 
- eate hectare <le pădun1 vor 

flniStllulte In judeţul Arad? 
- Astăzi, judeţul Arad dispune 

de 'aproximativ 20&.000 ha de 
pădure. Dintre acestea, Peste 
110.000 sunt solicitate In vederea 
JOIIOCedăril . . . 

.-Dod '*""~--
-Exad! . . · 

· .: Credeţi că existi perlcoiul 
unor defrlşări masive? 

- Greu de spus. ln mod nomlaf, 
fiecare propri- ar tnJbuJ ~ con-

S8MI şi să-şi exploateze in mod ell
dent averea. Din nefericire, există şi 
pericolul de~rilor ... Totuşi, actu· 
ala lega va fi însoţită şi de citeva 
norme de aplicare, norme care 
sperăm că VO< ingrAdi posibllllalaa 
nerespectllrli regimului silvic. 

- Dar nu se incalci aatfel 
drapbil de proprietate? 
· - Nu! Se vor tnfiinţa inS:pec· 
toratale teritoriale de regim silvic, 
structuri profesioniste care vor 
urmări cu predilecţie exploatarea 
durabilă a fondului forestier naţional. 

- Sunteţi pregiliţi pentru apii
""""'Leglllupu? 

- In ceea ce ne priveşte, da. 
Oricum, prelungirea slilrii de .incerti

. tudlne ar fi catastrofala pentru 
pădure' . 

- Credeţi ci punerea In po
. aeaie va fi un proces u'or? 
Vedeţi, Legea 18 s-a tot aplicat 
piini acum 'i inel n-e·dopi,lt 
ptOCentul de 90%. 

- Nu va fi un proces uşor, cu 
atAI mal mutt cu cit există citeva 
zone cat se poate de· .umbroase:"'. 
Oi. director tehnic vi poata da 
detalii... . . 

- D-Ia Gheorghe Mogof. Clll9 
sunt necunoscutele tn ceea ce 
priveşte aplicarea Legii Lupu? · · 

- Bunăoară, pădurile corn~~<>· 
sesorale. Acestea figureaZll ca pro. 
prielăţi de grup, dar suma propri, 
- nu tigurează ca perOonal
juridlcă. Tntrebarea pe care ne--o 
punem este cat se poate da Simplă: 
cmre cine facem rastlluirea? 
. -Şi-atunci? 

- AtUnci, aŞieptllm normele de 
a"pllcare ale legii, iar proprietarii · 

" urbariaHşti sa ob~nă p&r.IOnalftate 
}Lrtdicl in baza unei - )ldecă
~. 

. :- O.. c;e .. va Tnllmpla cu 

.c~>:-..o; .:;;' -· .-:· •'. 

drept ptOprtetartior de 
- Ba da. Numai şi in· 

caz noii proprietari va trebui să se 
supună legilor In vigoare. · 

- O-le Mogo,, foarte mulţi 
Proprietari de pildure cred că oe 
vor imbogli~ posta noapte ... 

-Suntem ~~ 'i de acest 
luCru .. ln ceea ce priveşte o 
exploatare slvlcl legală şi durablă, 
de pe .., hectar de padure, .., pro
prlela[ poate exploata aproximativ 
5-6 rrr.> pe an. Cam 3-4 arbori ... 

. -Şi cat va ca,tlgio? 
·.· -' Peste un m!ion de lei pe an. 
Depinde de caHiatea 'i .dl> esenţa 
lllborilor. . 

- Una· peste altl!, apHcarea 
Legii Lupu va fi utili pentru fon.. 
dullora- naţional? 

-Cred ca da. Nimic nu se pooiB 
cladi pinii nu se reglementează pro. 
prielalea silvic4. Indiferent de natura 
proprietii~i. pădurile consftlule o 
._" naţioneli care va trebui pltlle-
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ACTORULARIDEANZOLTAN 
LOVAS VA JUCA LA BUCURESTI 

IVIuzlca a•••lntlrll 

De doi ani ŞI ma1 bme profesorul, diri
jorul, omul DORU ŞERBAN a trecut la masa 
umbrelor. Chiar dacâ nu ne vine să aedem, 
fiecare are, mai devreme sau mai tărziu, de 
Infruntat Incercarea. Ce rămâne e doar 
amintire. Amintirea a ceea ce dăruieşti. 

cuveni Să-i poarte numele, n-are încă dirijor". 
Despre prietenia in meserie vorbea şi diri
jorul corului Filarmonicii din Timişoara, dl. 
Oiodor Nlcoară, căruia Ion Romanu fi 
spusese acum trei decenii: "Tu sa dai corul 
pe mana unui om sertos şi să nu-l preda! 

· Prins Intre repetiţiile de le Bucureşti, spectacolele de la, Arad şi 
Timişoara, Tnregistrărl /a radio fi /a televiziune, actorul arădean 
Zoltan Lovas Ji-a făcut puţin timp să stea de vorbă cu noi. 

- Se pare că 8fti foarte ocupat 
In ultima vreme. Alergi de la un 
teatru la altul, apoi la radio, la 
televiziune. In eAte spectacole 
joci acum? 

-Intr-adevăr, sunt foarte ocupat, 
lucrez mutt, dar imi place ceea ce 
fac. Alllel nu aş rezista. Acum joc in 
cinci spectacole, la Arad ~i 
llmlşoara. 

piesa e Florina Cercei. Apoi, pesta 
câteva zile, Incep repetiţiile la 
Teatrui.Bulandra".la o piesa regiza
fă <:le Câtălina Buzoianu. Costumele 
sunt create de Vllllca Panduru. 

- De ce al plecat? Vei rlmAne 
"! Bucu<efti? 

1 

nu 

'Cântecul 1-a insoţit i 
casa părintească, tatăl 
preocupat de dirijat, 
bună solistă, ce figura in 
~ramul multor concerte. 
un interviu ne spunea cât 
de greu sa stai, copil fiind, 
sa studiezi la pian, In timp 
prietenii jucau fotbal. Uşor 
e nici cântecul, ne sprJmra 
acum vreo trei ani. 

condiţie mai slabă de 
l-am lăsai'. Maestrul 

":;~:~~~n~-a~~avut răgazul s. sucoesorul. 
faţete ale persona
. comemorat au evo

. săi elevi, d-na Aurica 
cântă In corul 

Groza la Cluj), 
Marta şi Sorina· 
ambele coriste la 

- Unde 8ftl angajat Jn 
prezent? 

- Am angajamente In patru 
teatre: Teatrul de Stat Arad, Teatrul· 
Naţionalllmiojoara şi in Bucureşti. la 
Naţional şi la .L. S. Bulandra". 

- Eu nu am plecat. Sunt anga
jatul Teatrului de Stat Arad. Sunt 
Insa câteva proiecte pe care vreau 
sa le tac. Atâta tot! Asta nu înseam
nă câ plec definitiv. Dimpotrivă! 
suna foarte bine faptul câ lucrez la 
patru teatre, dar sa nu uităm câ 3ici -
In Arad şi llmişoara - mal am de 
jucat in cinci spectacole. 

tiv, deşi e foarte tentant. Iubesc 
Aradul şi sunt legat de el l)lSi mutt 
decât aş fi aezut. 

Vineri după-amiază, 
sala festivă a Liceului de 

zicâ, a avut loc o ~~:~~~~ a maestrului : 

~tudenVi Fetida 
Marinela Gabor, 

, Cosmin lfrim, care 
lnsoţit verbul cu cân
Liedurile şi ariile au fost - Alei, In Arad, mal repep pen

tru un viitor spectacol? 
Rezumân~.la 
a fost vorba despre amintire şi acompaniata la pian de prota

soarele Carmen Stettner şi Manlna Pataki. . - Ce proiecte al fi cu cine val 
colabora la Bucu<efti? 

- Am Inceput repetiţiile. la 
Naţionalul bucureştean cu piesa 
.Moartea unui comis voiajor" de 
Arthur Miller, lnregia lui Horea 
Popescu. Am fost solicitat pentru 
acelaşi rol pe care l-am făcut In 
acelaşi spectacol la Teatrul din 
Arad. Mai exact, rolul lui Blff Loman. 
Alei ~am avut ca tată in piesa pe 
Ioan Costea, la Bucureşti tatăl meu 
e Virgil Ogăşanu, fost coleg de fa
cultate cu dl. Costea. Mama mea In 

- Cum reu'l"''li sa te lmparJI 
Intre trei orate, patru teatre, 
repetitii fi spectacolele In care 
joci deja? 

. - Voi face naveta Arad
Bucureşti, Bucur8fti· Timişoara. E 
foarte greu să te lmparţi. In 
Bucureşti am deocamdată doar 
repet;vi, dar cum are sa fie când voi 
avea şi acolo spectacole ... Nici eu 
nu ştiu incâ. E o problemă la care 
nu m-am gândit! Asa câ Imi lemlln 
aceste două proiecte pe anul acesta 
In Bucureşti şi aste e tot. Nu vreau şi 

- Da. La Arad voi Incepe 
repetiţiile In ianuari&-februarie la un 
spectacol regizat de Ştefan 
lordănesou. Voi juca alături de Aura 
Călăraşu, care după ce a devenit 
mamă a doua oară lşi relncepe 
activitatea. 

muzică. Prof. Gheorghe Gogu a evdcat 
muzicianul, prietenul, omul. Florin Didllescu, 
consilierul şef al Inspectoratului pentru cu~ 
tură, a omagiat profesorul, solistulliric Vlorel 
Dlhel, alături de care a cânta! deseori pe 
scenă şi i-a moşten~ clasa de canto, a vorbit 
despre colegul care era. OI. Oarnian Vulpe, 
decanul Facultăţii de muzică din llmişoara; 
arăta câ maestrul ŞERBAN se interesa per
manent de evoiuVa muzicală, pe parcursul 
studentiei ,a fostilor săi elevi. Directorul 
Fllarmonicii de'stat, dl. Dorin Frandeş, 
spunea: "Ce a insemnat DORU ŞERBAN 
pentru noi vedem acum. Corul, care s-ar 

Cefe două coperte sonore la-au constitu
~ Cvartetul Eutherpe, care a inaugurat 
momentul cu o pagină cameraiă, pentru ca 
in final, Eva Megyesi Balogh să abordeze 
varianta originală a "Tablourilor dintr-o 
expoziţie" de M. Musorgski, tema prome
nadei sugerănd posibile reluări il) perspeo
tivă. 

- Ne poti spune mal multe 
despre această piesa? 

- Deocamdată e o surpriză titlul 
piesei. E un text necunoscut, dar 

Vineri seara, prieteni, colegi, foşti elevi 
şi-au amintit de profesorul şi maestrul DORU 
ŞERBAN. Faptele s-au sublima! In amintire 
şi aceasta trăieşte In muzică. 

superb! . , · 
- lţt mui1tJm!sc .mult. 

CĂTfiUHfl UITO DfiHfl TODOR 

CONCURS . •. 

SPONSORIZA-r DE MAGAZINUL 
DE PE B·DUL 

REVOLUTIEI NR. 24, LA PODGORIA, 
Răspundeţi corect la Intrebare&' 

din ta/anul concursului şi puteţi intra 
in posesia premiilor *liiS'E fi' ' . 
Scrisorile cu răspunsul corect le 
aşteptăm pe adresa B-dul Revoluţiei 

j i 

nr. 81, secţi~ Tineret - ADEVĂRUL, 
sau la sediul magazinului .BIG STAR", 
Bd. Revolutiei nr. 24, la Podgoria. 
Asteptăm scrisorile voastre in per·toa-1 
da 1-15 decembrie a.c .. 

"NOI iNTREBAM, VOI RASPUNDETI" , 
Câştigătoarea concursului .Noi IntrebAm, voi rAspundeti• este d-110ara 

Carmen Macovel, din Sântena. Premiul poa~ fi ridicat in cursul zilei de joi, de 
la secţia tinerel a ziarului ,AdevArul". Sponsorul rwbricii este SC Speed 
Pa~P~er din Nădlac care comercializează celebrele conr;:eotrate. Purilla, ~gle 

. şi Hy·Ration. Premiul oferit este un prăjitor de pâine! ... ""·, . . . . -

: 
CEL MAl BUN PRIETEN AL TiU! 
fiiMli)D!iji 
INTREBARE: Oferiţi animalului dvs. mân-

~. . - ' .. 

care de calitate ? · 

Cele trei mari premii sunt -
de SC Speed Partner Nidlac (tele
fon 094-631008 şi fax 057/ 
473665). 

Cel mal bun prieten allău se va 
simţi bine alături de noi! Trlm)teţi 
răspunsurile pe adresa: 8-dui 
Revoluţiei rv. 81, Adevărul- Tineret. 
pentru .Cel mal bun prieten al 
tăUl". 

. .!· 

< '· 
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,,. "DAC.O VEZI O DATA PE ((PROFA DE BIO>> O REGRETI ·" 
11 .' 11 li 11 1 .. 

TOATA VIATA!", NI·A MARTURISIT UN ELEV INDRAZNIT ... 
MOTTO: ., Tinereţea - plutire pe un rău de ntunte cu mlădlerl cllpri: pot găsi nici la biblioteca şcola~ nici 
cloase sub jocurile de lumini fi umbre ale pădurilor cu intllrzlerl la cea comunală. Poate cel mar mutt 
nepre~izute fi bine venite fi cu gândul la bucuria' drumului de far l(rea sadlmprub.mluteg .cârţi deAdlar·apro-na 

•. "(G lb -11 ,1 esoara e 10 o 1e - r 
mame... · ra eanu, Oemetrescu. Mai ales băieţii ... 

La Liceul Teoretic din Cermei părinţilor. In general am observat că .,Dacă 0 vezi 0 dată 0 regre~ toată· 
Tnvaţă ·un efectiv de 75 de elevi, lipsa tatălui din familie !şi pune viaţa!", ne spunea cu patos un.~le~ 
funcţionân!l câte o clasă din a IX-a amprenta in mod negativ asupra despre cea pe care clasa o,consr er 
până-n a Xl-a. Anul trecut la exa- comportamentului băietilor .. ." in ~nanr~rtate cea mar atrăgătoa,re 
menul de bacalaureat din 19 elevi au • Jumatate din Clasl ' p.r e.s .. oalllr . obuzu.l imlrzle 
.trecut" 18, un procent bun de pro- da l f h l l 
movabiiitate - ceea ce denotă o, a a acu a e aproape in fiecare 
pregătire serioasă a elevilor. Dacă vor lua bacalaureatul mai 

Noi ne-am oprit la clasa a Xli-a 1a bine de jumătate din elevi vor lua dru- dimineaţil" 
care este dirigintă d-na 'Fiorlca mui facultă~lor (10 dfn 18). Cei mai Un alt .oral elevilor liceului teo' 

mulţi dintre ei !şi ~oresc să lşi relic din Cermei. ar fi faptul că, cei 

• Existi tineri care 
scapa de sub controll 

Primele date daspre clasa a Xli-a · 
de la Liceul Teoretic din Cermei na
au fost furnizate de câtre doamna 
dirigintă: . 

desăvârşească care fac naveta intârzie aproape in 
studiile in fiecare dimineaţă din cauza auto-
Timisoara dar si buzului. Un alt .păs" este legat tot de 
Aradul este c.T.P.: ,.Suntem obliga~ să plătim 
printre oPţiuni. abonament pe ruta Berechiu-lneu, 
Dar, doar In desi venim de la "omoşche•l Este 
c·azul T "' T 

o diferenţă mare de kilometri '1 de 
invăţămantului ... bani. Cu bilet oricum nu ne lasi 
superior de stal . 
Si ia Cermei fOfllrul, decât cu abonament!" ... 

sunt la modă • nmp liber- . 
meditatiile. Care In timpul liber tinerii liceeni când 
nu costă puţin scapă de cursuri şi de orele supli-
mai ales In cazul mentare (pregătirea pentru BAC) mai 
unei fete care se trec pe la căminul cultural din locali-
depla>;ează la ... · tate unde joacâ şah, tenis de-masă 
Timisoara pen~ sau .manuiesc· jocurile mecanice. 
tru 8 beneficia . .,Discotecii& din Carmel nu prea 
de şedinţe de sunt accesibile. Majoritatea celor 

două ore la .numai" 100.000 de lei. care le frecventează sunt tineri de 
Dacă se mai adaugă şi cheltui?Ja cu la satele din imprejurimi"., ne 
drumul săptămanal care trece de spunea Dorin. Prinşi In vărtejul orelor 
80 .. 000 de lei, putem sa ne facem o de şcoală, meditaţiilor, navetei sau 
mică imagi.ne despre costurile unui pregătirii pentru bacalaureat, ne intre-
.drum··spre · · · facuttate. băm şi noi, pe bună dreptate mai au 
• Cartile se imprumuti acesti adolescenti si timp liber. Sau ei 

de la -profesori nu au dreptul la .;,şa ceva? 
Una dintre problemele care se Motto: ,. ... ŞI după cA~va ani 

ivesc ta Liceul din Cermei este slaba care trec ca un fulger, alunecarea 
dotare a bibliotecii. Lipsesc chiar şi vertiginoasă, fără putinii de. 
cărţi din bibliografia obligatorie a oprire, Intre malurile uniforme, 
elevilor. ,.Cărţile se 'lmprumută de Intr-o lumină sură 'i rece de toam· 
la profesori!", ne mărturisea un elev ni, spre apropiata prăpastie." 

lrimiet Florlca: .Este o clasă 
destul de _omogenă şi cu un colectiv 
Inchega!. Sunt copii .cu iniţiativă - o 
buna dovadă in acest sens fiind orga
nizarea Batului bobocilor de care to~ 
profesorii au fost mulţumiţi. Există şi 
copii care provin dintr-un mediu 
social mai puţin tavorabii.'Aceştia din 
păcate scapă da sub cpntrolul 

. simpatic .. Asta pentru câ elevi'. nu le OLIHPIO BOLZflft 
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e Grăsimile alimentare 
Numeroasele cerce~ări a~ 

demonstrat o corelaţie puter
nică intre grăsimile .alimentare 
şi canoarele de sân, prostată şi 
colon. Societatea Americană 
de Cancer recomandă să se 
consume mai pu~ne grăsimi şi 
mai multe fructe, vegetale şi 
alte alimente cu conţinut cres
cut in fibre. Din punct de 
vedere biochimie, grăsimile 
animale din alimentatie par să 
crească nivelele hormonilor 
feminini, ceea ce favorizează 
canoarul de sân. 

Un alt argument Tmpotrilia 
grăsimilor este că ele 
favorizează obezitatea, care 
creşte riscul canoarului uterin,. 
dar şi al altor cancere. 

sau "iarba 
osului" 

.. , 

·. _ ..... 

e Carnea prăjită sau atu
mată. Ea con~ne mari cantităţi 
de substanţe canoarigene. 

e Ulelurlle râncede de 

.ca Şi UIOtiU111e 
tru prăjit. 

• Nltraţll '1 nltiiţll folosiţi 

REFACEREA DUPA 
O LEZIUNE OSOASă 

Shari Lieberman, doctor consultant nutri~onist şi dietetician 
autoriza! sustine că .refacerea tesuturilor osoase neoasită toate vi
taminele şi mineralele, plus oligoelementele, cum ar fi siliciul şi 
borul, care uneori lipsesc din alimenta~a noastră." lată principalele 
substanţe nutritive care refac. oasele: 

e Vitamina A (25.000 Ul zilnic, sub formă de belacaroten) 
e Vltamina C (2 g/zi) . "- · 
• Vltamlnele O '1 E. Sursele alimentare de vitamină O sunt 

peştele gras, ficatul şi gălbenuşul de ou. • 
e Calciul, magnezlul 9i manganul. Sursele alimentare sigure 

de calciu sunt legumele cu frunze verzi şi produsele lactate .. 
Alimentele bogate in ll)agAeziu sunt peştele, legumele _cu frunze 
verzi, oarealele integrale, nucile şi fasolea. 

• Zlncul ajută şi el la refacerea ţesutului osos. O carenţă de 
zinc poate întârzia vindecarea. Mazărea da cămp si stridiile sunt 
·sursele cele mal bogate in zinc. : · : ·, · · 
. După orice leziune osoasă esţe bine să se administreze, in 
concepţia doctorului Leiberman, multe vitamine _la nivel de 

· ·tntre~nere, plus calciu şi magneziu, dar şi oligoelemente. , : . 
• Dintre plantele medicinale, coada-calului este un remediu 

european tradiţional pentru tratarea rănilor, durerilor articulare şi 
refacerea oaselor fracturate. Este una dintre sursele fitoterapeutice 
cele mai bune pentru siliciu şi alte oligoelemente. . 

e Urzica este bogată in substanţe minerale, cum ar fi calciul, 
magneziu!, fierul şi potasiu!. Este un excelent.stimulent n~onal 
pentru refacerea oaselor, intinderi musculare şi leziuni ale ten; 
doanelor. · 

• Extractele din frunze da.lucemlsunt bogate in clorofila (ce 
promovează asimilarea altor substanţe nutritive), vitamine (in spe
cial betacaroten şi vitamina E), mineral.e şi oligoelemente. 

• Aclzli grafi esenţiall ajută la vindecarea oaselor. Ei 
acţionează intr-un mod similar steroizilor de tip cortizonic, pentru a 
preveni inflama~ articulaţiilor, totuşi fără efecte secundare. 

pentru conservarea cărnii pre
lucrate. Ele se combină cu 
fragmentele de aminoacizi din 
carne (animale) şi formează 
nitrozamine cangerigene. S-a 
constatat că alimentele bogate 
in vitamina C, consumate 
împreună cu cele ce conţin 
nitra~ şi nitri~, reduc acest risc. 

• Pestlcldele. Oeşi 
expunerea masivă la unele 
pesticide poate favoriza unele 
cancere la muncitorii din indus
tria chimică, nu este o dovadă 
clară că urmele fine de pesti
cide din .alimente pot prOduce 
canoarul. 

Cel mai bun sfat este să 
mâncaţi totul In cantităţi mo
derate, iar alimentele să fie căt 
mai variate. 

Remedii naturiste 
autiastu•atiee 

-ft. Glnkgo Biloba este o plantă chinezească străveche."' 
folosită de mii de ani pentru a trata astrnul, alergiile şi tusea. · 

O doză activă de Ginkgo este de 40 mg de trei ori pe zi.· 
-ft. Podbalul. Frunzele sale con~n substanţe care pot amelk>

ra inflama~a mucoaselor aparatului respirator şi suprimă crizele de 
astm. De obicei, se administrează sub formă de infuzie sau tine
tură. Ea trebuie folosită pe perioade scurte de timp şi este con
.traindicată femeilor gravide. 
· -ft. Lumânărica. Con~ne mucilagiu, o substanţă cere ame
llorează irita~ile gAtului. Frunzele sau florile uscate trebuie infuzate 
10-15 minute. 

-ft. Ulei de eucalipt. Pune~ câteva picături din acest ulei pe o 
batistă sau pe un şerveţel şi inspira~ adânc. Acesta este un trata
ment popular In aromaterapie, pentru eliberarea căilor respiratorii. 
Eucaliptul ans un efect regenerant asupra oalulelor pulmonare fi 
favorizează preluarea oxigenului din plămâni In fluxul sanguln, 

-ft. Piperul negru, ulturolul fi ceapa calmează crizele de 
estrn. 

-ft. Evitaţi aerul rece care poate declan'" cr1zele de allm, 
TntAfurăndu-vii un fular Tn jurul gurii. • . 

Heroina sau diacetilmor· similare cu cele ale morfinei, 
a asta obţlnuti din Tn cara sa fi transformi Tn 

trebuie să la drogul de trei
petru ori pe zi, pentru a pre
veni simptomele cara apar 
Tn cazul Intreruperii lui: 
ameţealA, valuri da clfdură, 
frig, transplraţll Intensa, 

curgerea ochilor '1 nasului, 
crampe abdominale, greaţi, 
vomă, diaree, dureri muscu

lare '' articulare, anxlateta 
mare etc. 

morflnA '1 acid acatlc. A fost . organism. · 
sintetizatA in Germania, la Majoritatea depen-

1 inceputul secolului, fiind . denţllor de,herolni Incep ca 
considerată atunci o· utilizatori ocazionali, care 

,.suparaaplrlnA". A fost cresc frecvenţa utilizării •• 
nevoie si treacă zeci de ani, devin dependenţi la•c,tava 
pentru a sa recunoaşte că · luni de la prima doză. 
heorlna are efecte fi. riscuri Oependentul de,hotrollni 

RlHearll• . p .. atra 
ualiitat., al.O 
deaţto.l d• b•relalii •••' 
••ril hepatită, SIDA, alte 
infecţii, malnutriţia, violenţi, 

tendinţă la suicld, moarte 
au bitii datoritA unei· su

pradoze accidentala, ce 
poata apărea cAnd se con
sumi alcool fllsau sedative. 

Singura mAsurii da 

tr-atare a dependenţei 
heroină constă intr-un 
gram da dezintoxicare 

· clinici specializată. 

(ACTUALITĂ.Pî"'']WEDICAI.i; 
"'i.,.ţ: __ ,~.> -> .- ·. -·:/:..:.~-i-~>-'" .:. '--J-\~"'-,·&:.J.:iJ~~ ,-.. _i •. :~;:-' .. -.~JJ;:.~;L~_ . .ţ_...~~.;~-.;:t/;~~,,.,.,,._ ... .....-;.~-·-;..<· -c:-~ 

Sunt inflamatii cronice ale mucoasei · 
intestinale. Se cafficterizează prin .. perioade 
de agravare şi acalmie, care se succed 
neregulat. De obicei, crizele reapar după 
consumul unor alimente care nu sunt toler
ate, după administrarea orală de antibiotice, 
după infecţii şi stări de tensiune psihică. 
Crizele pot avea' o durată scurtă (două-trei 
zile) sau chiar două-trei luni. 

Cum pute~ preveni aeutizărlle? 
• mânq~v căte pu~n şi la ore fixe 
• ll)esele principale să fie In număr de 

trei şi să fie cantitativ reduse . 
• evita~ mâncărurile grase şi prăjetile 
• alim~ să fie echmbnstă şi nu uni-

laterală · 

• mestecati bine mancarea 
• evitati cxinsumul de tetraciclina şi alte 

imtibiotice Care pot distruge flora microbiană 
naturală. 

Care sunt alimentele ce trebuie avl
taiAI? 

Evitati, pe căt posibil: laptele, iaurtul, 
brânzeturile fermentate, smântăna, pâinea 
neagră, lagumele verzi, lagumele uscate, 
ceapa, castravetii, ridichile, sfeda, carnea de 
porc, de' vâliat.'to<:ana, papricaşul, peştele . 
conservat, icrele, condimentele i~. prăjiturile 
cu tiişcă, ciOcolata, ingheţata, fructele aude, 

. băuturile alcoolice, cafeaua ~.ră: ~, _ 

,/ 
·- .. 

. ·~ . 

ACTIVITATEA SEIWAL.Il pentru sănătate, atunci cind este con- revista "New Scienlisf'. 
SE &MELIOREAZA DUPA s"mată cu moderaţie, se arată Intr-un Cercetătorii au mAsurat nivelul 

Q OPERATIE DE studiu european. • testosteronulul la 80 de bărbaţi care 
IIDEPABTABE li. UTERULUI Potrivit medicilor francezi, berea nu sufereau de impotenţă, cu muH- timp 

Femeile care au suferit o operaţie de lngra~ă mai mult decit vinul sau alte Inainte de inceperea unei terapii. La 
tndepărtare a uterului, hist~ie, au alcooluri. In plus, adaugă speciali~tii Inceputul tratamentului, nivelul hor-
o activitate sexuală adesea mai bună spanioli, in cazul in care este consumată· monilor pacienţilor era de aproximativ 
decn inainte de lnterven~a chirurgicală, cu modera~e. ea reduce riscul apariţiei două treimi din nivelul normal, dar nu era 
se arată intr-un stucrru apărut. miercuri, in bolilor cardiovasculare şi scade coles- ?estul de scă?Ut pentru ~ cauza 
Journal of the American Medical te-elul. Tot spaniolii au ajuns la concluzia nn;x>len\". In unna celor trei luni de_trala-
Associati<În (JAMA), informează AFP. · eli berea intirzie cu plnă la doi ani insta- ment psoholngoc, mecanoc sau madical s-

Potrivit studiului, In cadrul pacientelor larea menopauzei ş ameiiorează densi-. a observat creşterea nivelului testos-
care sufereau de o afeqiune a ulerului, tatea osoasă. teronululla bărtlaţii cans au lest, aslfel, 
procentul celor csre aveau activitate se- Medicii gennani au consl:iltat ca per- vindecaţi. 
xuală a aescut de la 70,51a sulă Inainte soane1e care consumă 1-20 de grame de . Emman~ele Jannini, de la 
de operaţie la 77,6 la sulă după 12 luni ~lcool pe zi, din bere, prezintă un riscat UniVersitatea LAquila, a dedarat ca nu 
de la interv~ chirurgicală. In acelaşi mortalităţii cardiovasculare mijit mal contează ce fel de temple s-a folosit din 
timp, nivelul raporturnor sexuale scăzut dec1l nebăutorii · moment ce a funcţionat, adăuglnd ca 
dureroase a scăzut de la 18,6 la sulă, la Problemele apa• ~la doi litri de bere refacerea activităţii sexuale a ridicat 
4 31a .. ~ într după """""""" . 1 testosteronut la nivelul normal. El a adău-, ~~. -un an -.-·-r-· pe zo, pe~tru că in aoast caz ncepe gat că onnm.•i ar putea lnvăta din aceste 

Studiul mai arată că femeile """""'". . -N-ea on - ••re .. se -- ·~ """'··· '<l<"'u,- ~·- ",___ T' ... _.... ""'" cen;etă . că activitate ' lă i , te 
au un număr mai marede orgasme şi un cleriţe In. vitamina A si fier. . n . ......tA ivelua sel testosteronulxua naon ~ 
libido mai bun. In ansamblu, acest studiu IIJVELu'L RIDICAT unuo meco ~-y- n . . . . Ut, 
pune in evidenţă ameliorări importante in AL 'I'ES~STERONULII deci omplicit ŞI agresovitatea subiecţilor: 
ceea ce priveşte funcţia sexuală după IMBUNA'I'ĂTEŞ'I'E "Dacă se OOreşte ca un bătllat să fie mal 
histerectornle. Peste 500.000 de femei PERFORMANTELE ~· e ~ ':" el să Iacă sex", a con-
din Statele Unite suferă in fiecare an o SPOB'I'IVILOR cluzional Jaonni. 
histerectomle legată de tratamentul unor 
probleme ginecologice adese<~ minore. 

. BalEA JIU~ ŞI '. 
ISTE FOARTE BUNĂ PEWIW .. 

SĂIIĂT&ft 
Berea nu lngraşă Ş este foarte bună 

•·, \ 

Un nivel ridicat al testosteronutui. 
care poate rezulta din activitatea sexuală 
a sportlvilor, poate imbunătăţi perfor
mantele acestora, detenninindu-i să fie 
mai Sgresivi, se arată intr-un studiu al 
unOr cerce~tori italieni, publicat de 

.• 
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Programul do dosfă,urare a partidelor 
din cadrul Campionatului European de fotbal 

Norvegia -Iugoslavia (Liege, 20.45) .. ...... .·--- ·. ·-· 
· Belgia ~ Tu;..,la (Bruxelles, 20.45) din ..,ul 2000: ..... ··-181111*:. 

Belgia • Suedia (Bruxelles, 20.45) 
' . . llllmle: . 

. Italia· Suedia (Eindhoven, 20.45) ...... 
· Turcia. Italia (Amhem, 14.30) 
Frenţe- Danemarca (Brugn, 18.00) 

Aac~~a·• • .. <w zoM) 
Germania - Portugalia (Rotk<rdam, 20,45) 

llllmle: . 
· Olanda • Cehia (Amsterdam, 20.45) 

llllmle: 
Gw • ·• • hU....,-) 
Portugalia. Anglia (Eindhoven, 20.45) 

IugOSlavia- Spania (Bruges, 18.00) 
Slovenia- Norvegia {Amhem, 18.00) 
Danemarca - Cehia (Liege, 20,45) 

181wde: • . • Franp • Olanda (Amsterdam, 20.45t' 
. • . Sf1lrturl de finali: ·Spania. Norvegia (Rotterdam, 18.00) 

lugoalma • Slovenia (Charlerol, 20.45) 
M lanle: 

:Belgia • Italia (Bruxelles, 20.45) :: · ·-::~ · · 
. 11 Iulia ·. •. . 

· Suedia· Tun:la (Eindhoven, 20.45) - .. ' 
11 .... 

Cehia· Franţa (Bruges, 18.00) 

Amsterdam, 24 Iunie (18.00): locul 1dln 
grupa A • locul al doilea din grupa B (E) 

Bruxelles le a4 Iunie (18h45): locul 1dln 
grupa B -locul al doilea din grupa A (F) 

Rotterdam le 25 Iunie {16h00): locul 1dln 
grupa D • locul al doilea din grupa C (G) 

Brugea le 25 Iunie (10h45): locul 1dln 

Olanda • Danemarca (Rotterdam, 20;45) 
17lwlle: 

grupa C • locul al doilea din grupa D (H) · 
Semllnala: 

• a 4; • ... Z Ba {AaJ& i J&OO) Bruxelles, 281unle (20.45): E -·H 
- <,''. 

Anglia - Gennania (Charlerol, ao.45} Amsterdam, 29 iunie (20.45): F- G ·. • · 
11 Iunia: ... l'1nala: 

Spania· Slovenia (Arnatordam, 18.00) 
.:·.:.· .. 

· Rotterdam, 2.1u11e 2000 (20.00) : 

- - -·-·. ·r.~. SELECTIONERII :: ... · 
· ADVERSARELOR AU CUVÂNTUL··,. 

PRANZ BECKENBA~ 
UER { vicepretedinte al 
Federatiei Germane de 
F-n. "Pentru mine, grupa 
A este cea mal dificilă fi nu 
grupa D. Cel mal Important 
lucru este că vom intilni 
Anglia, la fel ca In preliminari
Ile Cupei Mondiale din 2002, 
dar nici ceilalti adversari nu 
sunt de neglijat. Totu,!, sunt 
convins că echipa noastră are 
posibilitatea de a sa califica". 

ERICB RIBBECK <
leefioneral Ger1D8Diel)o 
"Nu doream să jucăm cu 
Anglia. Va trebui să facem 
multe eforturi pentru a ocupa 
unul din primele locuri Tn 

grupă. oar pOate că aste mal 
bine că vom inb1nl adversari 
puternici, deoarece concen
trare& echipei va fi pa măsură. 
Pa hirtie, grupele A ti D sunt 
cele mal dificile". Humberto 
Coolho tantrenor Portugalia): 
"Bineinteles, Germania eate o 
echipă foarte puternică, fiind 
avantajată de bogata sa 
exparlonţj in astfel de co~ 
·petitii. Dar echipa noastră 
este In progres, afa cum a 
demonstrat-o fi In cele două 
partide contra Gennanlel, din 
preliminariile Cupei Mondiale 
din 1998. Acest progres a fost 
confirmat fi In preliminariile 
lui Euro 2000 'fi cred că awm 

Antrenorul fonna~el Rapid, Mircea Lucescu, a declara~ luni, cu ocazia 
fesllvităţii de sfirşlt ele an organizată do dubul glul"'tean la baza "Pro 
Rapid". al echipe RQmaniei trelluie să arale la turneul final al Compklnahllui 
EIJropean din anu12000 intregul potenţial al fotbalului romanesc. 

· "Echipa Romaniei nu trebuie să bifeze o simplii participare la Euro 
2000. CIJm lncean:ă unii oficiali al Federaţiei Romane de Fotbal să prezinte 
situaţie. Ţinlnd cont de adversari (n.r. - setecţionatete AngUel. Germaniei !jl 
Po<rugatieO. echipa noaslril nu poate ~ din grupă ~ lauri", a mal 
Sll'-'5 Lucescu. . . 

Tehnicianul rapldlst a afirmat al Fodoraţla Romanii de Fotbal (FRF) tre
buia să.f ceara lui lenei să renunţe la conducerea tehnică a formaţiei S1eaua 
irT1odial dupll ce a fost numit antrenor principat al echipei naţionale. 

"Puncllll cel mai dificil ai echipei naţionale a Romaniei n roprozlnUi 
setocţiouenJI Emerit lenei, care este Intr-o maro c:ontu:zie din cauza 1'8ZLII
-slabe P<t caro io-a obţinut cu Sleeua In campionatul._,, Imi """"" 
afirmu11a al FRF ar fi trebuit să.f olem lui lenei un contract. numai P<l şase 
luni", a spus Lucescu. Antreoorut rapldlst a odăugat al nu ar mal antrena 
niciodată echipa naţional! a Romaniei.· · · 

· . In replică ta cete afirmalfl de Mmia Lucosru, noul solo:~""" al echipei 
României, Emeric lenei a dedalat agen~ei MEDIAFAX ci! Antrenorul 
~încearcă să ala\:e nişte oameni care au avut rezultate. · 

"l!Jcescu are mereu ceva de comentat Nu CIJ mul\ 1lmp In urmol a a1t
mat despre mine al nu om P<trspeclivă. Eu cred al el mai are ~ 
pTni să ajungă la rozu1tato1o P<t care ie-em obţinut. In meseria de antrenor, 
eu am un trecul, un prezent !jl val avea !jl viitor", a spus lenei. Actualul 
antrenor al echipei ""\ii088e a precizat al Lucesru. daca nu este atacat de 
nimeni, ~ să ataca duburtle Steaua şi Dlnamo. -
. "Consider al sunt mai presus de aceste polemici "jlgnlri cere. -

tale, duc numai la alte polemici !jl .alte jignlri. Este trist cll, ~ avem o 
lt10Serie gras; In loc .a ne~ lhlnl nal,l'nl:epem si ne buigM'n", a mal 
fllUS lenel > ' < : • 

. -

• 

o ~ buni de a fi Pf'8ZIII11I 
In sferturlle de finală". Kevln 
Keegan (antrenorul Angliei): 
"Este o grupă echilibrată, la 
fel ca fi celelalte. Poate grupa 
C eate mal u'l"ară, dar cred 
că oricare dintre cele 16 
echipe calificate la acest 
turneu final pot cl,ttga orice 
meci. Dacă vom evolua la 
adevărata. noastră valoare, 
vom putea să ne calificăm In 
sferturlle de finală ''' cine 
ftle. ~ vom putea '"'Uga 
trofeul. Sunt sigur că In 
Anglia, suporterii au inceput 
deja să-'l frece munlle, fiind 
nerăbditori ali inceapă spec> 
lacolul". 

- ·-- '· 

-~~-~ ....... "'~. -----~-=~....,.....,~ -_..,.".,.,..~ ~------- ---

. CSM ARAD ŞI·A 
DESEMNAT PREMIANTII 

Ca la fjBcare starşit de an, cluburile l'i stabilesc cel 
mai buni sportivi in urma rezultatelor ob~nute in co~ 

·petiţiile interne şi internaţionale-. Primul care şi-a 
d8SIIJI10at.premian~i a fost CSM ConarArad: .o.. . . •. 

· Sporturl olimpica · ·-· · . .o _::;;. :~: 

· f.lulian Ralcea -tir- antrenor Ioan VasllesC\J • · ... 
· 2. Gheorghe Guşet- atletism - Gh. Mărginean 

.. · 3. Otilia Bădescu- tenis de masă -Valentin Cobai · 
·. 2· ··4. Adrian T odcr - tir - Ioan Vasilescu · 
_ 5. LLicia Mlhălache- tir- Ştefan KClles· 

· 6. Ionel Oprea - aUetism -·Traian Magheru 
7, Constantin Cqvaci - gimnastică - Eugen Căţean, 

Ilie Bănişor- atletism - Gh. Mărginean 
8. Adrian Dodean -tenis de masă' --V. Cobai, A; · 

Kakas 
9. Georgeta Olaru- tenis de masă- Valentin Cobai 
tO. Lucia Bălaş - tenis de masă - Livia Căruceru" 

.r Ştanislav Teillchi- judo- Mihai Telechi. ,. 
, • _ Sporturl neollmplce 

. 1~ Cristian Faur- automodelism- Fănel Faur 1 

Surse din cadrul clubului ploieştean, 
Astre, anunţă disponibilitatea intrării 
intr-o negociere cu FC UTA. pentru 
transferul atacantului Călin Mariş. Ba, 
mai mu~. unul din conducătorii Astral va 
fl prezent la sfârşitul acestei săptămâni 
in oraşul nostru pentru o primă rundă de 
discutii. Deşi ar fi vrut să-I obţină la 
.grilă'. cei de la Astra nu pot 
deoarece, .Căli-Gol" se află sub coÎllrac~ 1 
c'u UTA pănă in vară. , . 
· Vă reamintim că Marlş a dat şi o 
probă de joc la Ploiesti,· unde s-a remar
cat si a lăsat o bună impresie. Pentru 
.Căil-Gol" un transfer la o echipă de 
primă divizie ar insemna enorm, poate, 
chiar o poSibilitate de relansare in lumea 
buni a fotbalului romanesc. . 

1 

1 
l 

1 
1 

1-· 
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FOTBAL 
DIVIZIA A 

URSUS" 

Otilia Bădescu a câ,tigat 
lnternaţionalele Cehiei . 
Jucătoarea româncă de tenis de masă Otllla 

Bădescu a ciştigat, duminică, la Praga, 
lntemationalele Cehiei, invingTnd-o, in fjn~. cu scorul· 

...;.J ... 

'· 

de 11-:i1, 21-12, 21-1g, 21-19, pe Xu Jing (Taiwan). 
. Rezultatele Tnreglstrate, dumlncă, In finătelil' · 
intemaţionalelor Cehiei sunt următoarele: 

Simplu masculin . 
Chiang Peng-Lung {Taiwan) - Jean-Michel· Salve 

(Belgia) 21-19, 13-21,21-16, 17-21,21-15 ._ ., 
Dublu masculin . ~ 
Karl Jindrak/Wemer Schlager (Austria) - Chla'19 

Peng-Lung/Chang Yuan-su (Taiwan) 21-17, 21-16 
Dublu feminin · · · ' · · ' 

·Chen Jing/Xu ~ing {Tlliwan) • Judit Herzlg/Liu Jla 
(Austria)22-20, 21-15. 
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Marti, 14 decembrie 1999 . ' 

Societatea Comercială 
"Parc" S. A. Arad 
· organizează 

Revelion 2000 
pentru grup organizat de 40 de persoane. 

Informaţii la telefon ~90786. 

./ 

-Sony' ·--o-de 2-Fui Rlnge 
• -dlgllal de-
•Fcnnat16:9 ' 
• Eonn ~Trinilrun 72cmlll3cm 

"Cwnperi unul din cele două modele de 1V ti prima oii gratuit 
o pen!che de~ Sony MORE 827. 

' SONY llodel: KY..ztX51KY-26X5 

. · 
SONY llodel: 8LY-8E40 

·;., . . - -.-·.· 

Magazin Quasar. Atad. P-ţa A.lancu, Nr. 10 

~111111iam~~-~822~Sonylnsolllede 
cer1fflcslul de Q8t811\ie oftcl8l pemru RomAnia. emis $1 onorat de Sony. 

TOMBOLA ANULUI 
<x 2000. ,.: 

(l~'?': PREMII DE 
150.000.000 LEI! 

'' 

PUBUCITATE ADEVĂRUL- Pagina Il 

(l''\)~·· '\-. De sarbatori, visele 
~~ devin realitate 1 ARCOMMAT GRUP S.A. 

ARAD 2900 
Str. Voevod Moga nr.65-67 

email: arcommat_group@inext.ro 
Tel./ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333 

TELEFOANE GSM ANGAJAZA 

INCEPAJ:L~ 
Luna cadourilor poate s'a ... .,...,, '~ 

-- . AGENT VÂNZĂRI 

Conditii: • -· T c 

--bărbat • • · .. 

Daca te abonezi la nnrr•AAii 
-experientă distributie lubrifianti si vopsele 

, ·posesor eamet de conducere~categoria ,.B" 3 luni de a"'"""""~"'"""' ·-_ ·,·vârstă maxim 40 de ani . · 

--~-. 

, .• 1 .. -------
pri_D_: sc.B, 

\' '! - studii superioare tehnice ( ronstitue avantaj ) 
} ·:'"posesor a~toturism ( constitue·avantaj) 
· CERERILE se depun insoţite de curlcullum vitae la sediul firmei, 

tJ~c i'!e,"!.~~ 13-1Ş~: ·.. ·' • , , ;, .• 1 

SC EA TERN TECHNOLOGY SRL 
societate comercială cu capital integral elve~an, 130 angaja~ in 

prezent, avand activităţi de producţie electronicli, test, cercetare, -
exclusiv pentru piaţa UE şi Elve~a. angajează ingineri, de preferinţă 
absolven~ de profil eleclro (AC, ETC, ET) pentru noua fabrică din 
Parcul Industrial al zonei de vest, prevăzută a fi dată in funcţiune in 
ianuarie /lebruarie 2000 . 

- cunoscători limbi germanA sau italiană 
- stagiul militar satisfăcut 
-seriozitate, dorinţe· de afirmare profesională. iniţiativă 

tel: (057) /MV'>IH 
- retribuire intere$anta 
- vârsta maximă de 35 ani 
C.V.Ia lax 057-285914 sau emaU:eastemtec@monti-helm.ch. 

' . 

. ' . (4808838) 

·TOUR R 
:~~~E~~N;L:; :EO~::~~:~.~~~~f \ :~C1~-
cu PLECARE DIN TIMIŞOARA .. -'illli ·:., ... !!!,.t:. . 
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE ----:--, --· 
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, __ ~ · ·,. 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTA ... 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ ' 

la-pr-eţu~telll · · :s941titudinel· 

ZBURATI PRIN ' ~ 

e NEW YORK 368 USO 
e WASHINGTON - 368 USO 
e ATLANTA- 408 USO 
e DALLAS - 408 USD 
e DETROIT - 408 USD '· 
e MIAMI - 408 USD , 
e CHICAGO • 408 USO 
e HOUSTON • 408 USD 
e BOSTON - 383 OSD 
e PITTSBURGH , 466 USO 
e PHOENIX- 515 USD 
e TORONTO - 364 USD 
e MONTREAL • 364 USD 

e OTTAWA- 384 USO 
e VANCOUVER- 510 USO 
e CALGARY- 510 USD 
e EDMONTON 510 USD' 
e WINNIPEG • 505 USO 
.e SYDNEY- 789 USD 
e AMŞTERDAM -184 USO 
e ROMA- 221 USD 
e PARIS- 210 USO 
e LONDRA- 198 USO 
e MALAGA- 290 USD 
e TEL AVIV· 247 USO 
e LARNACA - 208 USO 

•••• j 

,;.. . . 
· ... 

CLIENTILOR FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERSIII • 
~~~~·-~==: .. · ·~·'gg~~:e ~s~IDi~&;iaA~_·AAQ!;tUt~MÎee.• 

IR?~W~!bO@IRJ ?d®®®U 
VIENA- 30 DECEMBRIE- 03 IANUARIE- 650 OM 

ZILNIC TRANSPORT 
TIMIŞOARA- AEROPORT BUDAPESTA 

la cele mal mici preţuri 
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Masura economiei tale 
D 
A 
c ÎN EXTRASEZON 

. ' . :.:,~;:·~-:-,. 

MARI REDUCERI 1 
A 

,1(' 

- \~~-
. -' 

. . ~~ 

DE PRETURI 
' • - Ţigle irnport Ungaria 

. cal. 1 tip JAMINA 

· + Ţigle CSARDAS 

+ Ţigle TANGO ,·· 
+ Ţigle KERINGO. 

" + COAME GLAZURATE MAl OFERIM + FOLIE PENTRU ACOPERIŞ 
. • inmatricularea autoturismelor cumpărate 

• montăm profesional sisteme de alarmă 

nr. 262. 

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

SQpel 
OMOLOGA TE DE MINISTERUL FINANŢELOR 

.-.. -
•' _-.., . 

··-- ·;.. -
. !' 

·,' .. . .. 

• echipăm a'!toturisme cu radiocasetofoane PIONEER \li BLAUPUNKT 
. . (659243) 

. VASILE GOLDIŞ~ ... 
scoate ia concurs postul de SECRETAR ŞEF. 

·CONDIŢII: ·studii medii sau postliceale 
• cuna,tinţe de operare pe calculator .. . 

Concursul va avea loc in data de 27 decembrie 1999, ora 
9,00, la sediul Liceului Teoretic "Vasile Goldlf" Arad, 
Calea Victoriei nr. 1·3. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
. · la secretariatul şcolii • telef. 222973. (4808648} 

.. _:, .. 

-- -.. 

Arad, str. Banu Mărăcine .... ·• 

1; tel. 0571233281; 0941525048 

1 VĂ OFERĂ LA CELE MAl MICI PRETURI• 
e sisteme de alannă antiefra~ie şi antiincendli 
e sisteme de televiziune in -.circuit inchis alb/negru fi color 
e sisteme de Interfon le 111 vldeointerfonie . 

.. · 
e jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu Import 
e jaluzele verticale din benzi taxtHe de diferfte'caliti1i fi culori- .·.ttC::. e uşi pliante din material plastic 1 
e folie coklr.ltă, ntflectorizantă fi pentru MCUiizarw geam 
8 _.,uri TERMOPAN . 
e fapet !fi pardoseală din pMă (WICANDERS-Portugalla) 

Str. Mărăşeşti nr. 44-46 
Nr. ORC J02/2/1990 

CFR 1691915 '· 
Tel. 057-270367 fax; 057-ZS616lt 

. , 

-. •. ·' 
'• .;.; .. -· 

. 

- ... ;, 

:···- . 
• i-_ • 

·. CIMENr aa.oo.n leilsact' 
. . 

. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Al S.C. "VICTORIA" SA convoacă 
Adunarea Generală a Acţionarilor, în data de luni, 28.12.1999, ora 10, la sediul 

S.C. "Victoria" SA, str. Mără~e'ti nr. 44-46, Arad pentru toţi acţionari! care sunt lnregis-
traţi în registrul Acţionarilor la zilei de 24.12.1999 cu următoarea 

- '_ i;. . VA& 21.00.Q IeUsac: 
.:·. ~. . ··'· .. 

PRETURILE CONTIN TVA 
' ' . . . . ' . . . ,_ . •' . . -· . 

'. 
. ' 

. .• 1 .. 

·, . . 
. . -~ ,_, :~ . •.. t 

•· ·:::.;.., -·-·.:__-------~-

Acţionari! care vor participa la adunare se vor pre.zenta cu buletin de identitate sau cu 
procura speciali, iar reprezentanţii legali, pe buă de mand11t special de reprezentare. 

IN CAZ DE NE(NDEPLINIRE A CVORUMULUI STATUTAR, adunarea va avea lOc: In data 
de~9.12.1999.1~.ace~~~~~ion\'llnacela,iloc •. ,.";,:.· '.··, . c .• ,_·-- •. "\•· 

>:. . . · '· ··-· •. -ce .,..,. · r ... :.:: · > c,:.s•: • •.•. ,.·coNSILIUL. DE ADMINISTRATIE 
.•, ,-,,~·-.-·, :.l: 1: . . - :,ţ.~· - ' . (1287d43) 
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sr:-o.~.:r· ;., .•. ,...; 1"t.1e .li · ;,.., ·'ata de 28 · 1999 orele 
IO,Ou, ""rutoarele spaţii situate în orasul Ch. Cris Piata Avram 
Iancu: · •' • 

VÂNZĂRI CASE; .• 

Vand vila 6 camere, Gră
dişte, grădină, gaz, canal~are. 
Telefon 258663. (37831) 

Vând motel, compus din: 
bar, A.B.C. func~onabll, spa~i 
de cazare 7 camere, restaurant 
fn curs de finalizare şi casă 5 
camere. 2 băi, localitatea 
Bodrogul Nou nr. 75. Telefoo 
270312. (37 416) 

VMmĂRI''IBIIEIIURt 
·gheretă in suprafaţă de 36 m2, fără profil '· · 
·spaţiu in suprafaţă de 36.45 m2 (fosta sifonărie), fără profil 
Preţul.de pornire a litilatiei este 6.900 lei/m2/lună 

OCAZIE! Vând VILĂ NOUĂ, 
8 cam~re, 2 Intrări, posibili· 
tate mansardare, încălzire 
centrală gaz; curent trffazlc, 
120.000 DM, negociabil. 
Telefon 285485. (37800) . Vând teren casa cu proiect, 

Vând casă central, 2 Pectca, 608 mp. Telefon 
camere, bucătărie, baie, curte 469667. (3042173) 
renovată. Telefon 286211.. '·' Vând teren 1.000 mp, Licita~a va avea loc la sectiul Primăriei oras Ch. Gris. . 

Relaţii suplimentare: teleion s:ioo.w. 

tainele 

Iubirii.! 

. (4115n1) 
(37684) "Subcetate. Telefon 094'778., 

Vând casă amenajată occi- 462. (37840) 
(Ag. Ch. Cri~) 

Vând apartament 2 camere 
confort 1, el. 11, decomandat' 
Romanilor, spre Mureş, garai 
T.elefon 252030. (37204) 

dental, ocupabilă imediat II!I"'"~J!I~IIII~IIIIr--.1 
grădină 720 mp, incălzire cen: 1'1 n H l H ti 1 

1 ~ 
trală, Grădiste, str. Petru 
Rareş. nr. 109: pret 90.ooo'DM Vând Espero, 1996. 12.000 
negociabil. Telefon 2547?2. DM, negociabil. Telefon 
(37489) 258663. (37831) 

Vând apartament 2 camere 
zonă ultracentrală, multipl~ 
imbunătăţiti. Tele!on 092.39't.. , 

·;465372. (37137) 
Vând apartament 2 camere 

· Chişineu Criş. et. 1, str. Teilor: 
Telefon 232559, 092 402 188. · 
(37647) . 

C'CAZIEI Vând CASĂ toale 
utllităţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543, 
ână la ora 16. 37397 
Vând casă cu curte, 400 mp, -

mobilier. Telefon 092 599 416. 
(37578) -

Vând casă cărămidă. Curtici, 
tot confOrtul, rate, variante. 

Vând apartament 2 camere,·· 
decomandat. central, 22.500 
DM. Telefon 270672. (37603) 

, Telefon 464292. (37612) · · · Vând apartament 2 camere . 

· Micălaca, 68 mp, 12.800 oM: 
.• Telefon 253326. (37803) Vând casă central, parter • 

Urgent! Vând apartament 2 privatizat, etaj • apartament. 
camere, et. li, semidecoman- · Telefon 234862. (37657) 
dat, bl. 708. Telefon 262656. Vând casă 12 camere (6+6 
(37637) .. ' demisol), 85.000 OM. Telefon 

Vând apartament ~camere, 270694 seara sau.092.532.181. 
urgent, bl. 104, et. IL Telefon (37784) 
265923. (37864) Vând casă mare in 

Vând urgent apartament 2 Dorobanţi, 4.300 mp. Telefon 
camere, Micălaca,. el. IV, 535169, 242697. (37562) . 
11.600 OM, negociabil. Telefon· Vând casă centrală tn 
270656. (37669) Pecica, 6 camere: bar, abator 

Vând apartament 2 2 intrări, 6cupabilă imediat: 
camere, Vlalcu, 9.000 DM. 40.000 .DM. Telefon 056 • 
Telefon 210366; 094.245.572. 283926; 057 · 468666. (37361) 
(37880) . Vănd urgent casă frumoasă, 

Vând apartamerit 2 camere,• ·tot confortul,. grădină, str. 

Vând avantajos ANVE· 
LOPE AUTO FOLOSITE, 
diverse dlmensl~ni. Telefon 
259339; 563027, (37387) 

Vând Seat Malaga, an fabri
caţie 1990 Diesel, cu numere 
valabile, Belgia .• 1.800 OM. 
Telefon 094.872.159. (37365) 

Vând Mercedes 280 SE, 
mulltple îmbunătătiri, neînma
triculat. stare de functionare 
Telefon 092 708 535, 092 53S 
585. (37562) 

Vând urgent Audi 1 oO CC, 
cu vama plătită integral. 
Telefon 092 706 535 sau 
219979. (375Q2) 

Vând urgent Lada 1500 
stare foarte bună de tune:· 
ţionare. Telefon 092.666.699. 
(37587) . 

Vând semiremorcă auto 20 
tone. lnfonnalii telefon 270441. 
(37737) • . 

Vând Volvo 850 - 20 V. 
1994, înmatricula!. Telefon 
272812; 284476. (37730) ,. 

Vând (sau variante) BMW. 
524 TD din 198{), str. 
Constitutiei, nr. 55. Telefon 
286748; 092.495.640. (37774) imbunătăţlt, bl. 720, et. 1, Vişinului. Telefon 276271. 

urgent apartament 1 Micălaca. Telefon 266260, (37731) 
cameră superamenajat, parter, 276943. după ora 16. (37686) Vând in Sânicoi!IU Mic, str. 
Grădişte. Telefon 243303; cpt. 1. Fătu (fosta Scânteia), nr. 

o~;:~·;::.~~~~;;~grcont~rt ,: . ·J 1 .1~: ~~~;:,s~o~g~~~~·a~~~~i~ifă 
ultraimbunătăţită, etaj III, str. imediat. Telefon 056 • 263926 
Poetului, bloc P1 .. Telefon Vând apartament 3 camere şi 057 • 460064; vizibil In i 
092.747.399. (37675j .·· . . zona III. ocupabil. Telefo~ fiecare sâmbătă, orele 15-16. caţie 196-7, preţ 2.000 DM, 
Vănd garsonieră; Confectii 272019;092.491.967. (37627) (37361) negociabil. lnforma~i telefon 

et. 1, Tmbunătăţită, 6.800 oM: Vând apartament 3 camere Vând casă· mare, Cuvin nr. 567050. (4609321) · 
negociab'l T 1 f 2

86
2 . Samantha coborâtor, el. 1·2, 386, compusă din: 3 camere, . . Vând motoare import t · e e on 11. . Gennania cu acte vamale.· Golf 

(31684) ' 'Polivalentă.Telefon 230769. · hol, cămară, magazie, pivn~ă; 
· Vând garsonieră Micălaca, .(373"" seră, garaj, grădină mare. 1, Golf 11, D-TD, Passat D; Fard 
bloc 233, etaj 1. faiantă, gresie. V"'"' (schimb) urgent Telefon 461011. (37742) Sierra 2,3 Diesel, Mazda 626 
lnf t" t 1 1 • apartament 3 camere, et. 4/4, Vând casă cărămidă Curtici,· Diesel,. Mercedes 200-240 

orma,ll ee on 264236. Diesel, Mitsubt'sht' Lancer 
(37724) imbunătăţiri, negociabil. tot confortul, rate, variante. 

Vând apartament f cameră, Telefon 257.843, 232943. Telefon 259807. (37611) ~i~s"citeu~eot Diesel, Escort, 
confort 1, etaj 1, 8.600 DM (37797) . Vând (schimb) urgent.casă • ese • Fiat T.D, Fiat 

· b'l VI · Ocazt.'e! Vând apartament 3 mică, centru, 2 camere Ducato 2,5 TD, Opel Kadett 
negocta t, ateu. Telefon • ·1,6 Diesel, Fiat Regata Diesel,· 
254973. (37700) . camere, Vlaicu, 12.000 OM. dependinţe, incălzire gaz. M d B 207 0 . 

Vând garsonieră, zima 300 Telefon 253326. (37803) Telefon 232943. (37798)_ .erce e~ us tesei, şi 
Mică Iaca. Telefon 283382: . ,----------~ dtverse ptese de schimb; chiu-. 

( 7 
Vă d rtam S . V. ând casă veche,'bună pen- loase, electromotoare, aHema-

. 3 623) n apa ent amantha, !oare, radiatoare, pompe 
Vând garsonieră decoman- 3 camere, coborâtor, et. 11·111, Iru societăţi, teren 540 mp, injectie, faruri etc. Telefon 

dată (coridor inchis 6/3, hol, cu garaj şi boxă, Polivalentă. front stradal 17 m, str. Şaguna 094 8~2 611 094 8 

1 
!elefo!!211820, 094 646 908. nr 29 T 1 f 211820 · · ; ·

9 2
·
9
89. cameră, bucătărie, gaz, tele-

11376231 
· · .!~ e 0~1 · • 094 . Vând urgent (schimb) vw 

ton, sateiH), lângă Autogarii, 6 646 908. 37623 Passat Combl 1600, 1988. 
Vânăt~>ri, et. 11. 6.800 DM, Vând apartament 3 camere, ·Vând casă cu etaj, nouă, Telefon 057•468s13. 
negoctabll. Telefon 237048. el 11, Alfa, decomandat. par- parter 80% tenninată, Chişineu (3042174) · 
(37847) chelal, preţ 17.500 DM. Criş, str. Dragoş Vodă nr. 2.' . Vând vw Passat G 60, ari 

Super-Ocazie! Vănd aparta-' Telefon 249808, 094 778 462. Telefon 521186. (4115759) 1991, injecţie, tractiune 4x4 
menţ 1 cameră, central, et. 1, (37840) Vând ~asă in Gai, 30.000 computer, ABS, lnchidere.cen: 
8.800 OM. Telefon 270858. , Vând apartament 3· camere, DM. Telefon o.94 803 094. · . trală etc., Tnmatriculat recent, 
(37889) Alfa, lângă piaţă, 3 balcoane, 2 (37843) persoană fizică, 130.000 km; 

Vând garsonieră confort 11, bai, et. 11, 16.300 OM. Telefoo . Vând vilă nouă P+E+M, 7 11.000 OM, negociab:t. Telefon 
Mlcălaca, 6.500 DM. Telefon 270856. (37889) camere, buCătărie, 3 băi, garaj, 094.231.285. (37475) • · 

Vând Dacia '97, Diesel (Golf 
1,6). cota R1 (rodaj)omologat 
R.A.R., CIV + VT 2000, 5.500 
DM. Telefon 258021 (seara), 
092 966 705. (37680) . 

Vând Fard Sierra. an 1988, 
s.tare impecabilă, negociabil. 
Telefon 092 828 102. (37852) 

Vând Volvo 345, stare bună. 
Telefon 265923. (37864) 

Vând Dacia Nova. 1997, 
4.200 OM, negociabil. Telefon 
057/514483; 094.648.163. 
(37890) 

· Vând Seat lbiza-Special. ta
brica~e 1991, 101.000 km par
curşi. 1000 cmc, consum 5-6 
litri/100 km in oraş, aspect şi 
stare excelentă, 5.000 OM, 
negociabii.Telefon 
057/282137; 092.419.337. 
(37893) 

p!Hii'"j%1,1 .. ;' [ 
Vând: VITRINE FRIG, 

CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, COMBINE FRIG, 
garanţie 1 an. Tetefon 
281384, orele 8-18. (37519) 

Vând CÂNTARE ELEC· 
TRONICE fi CASE MARCAT 
FISCALE avlzate de Mini&· 
lerul Finanţelor, pentru co
merţ, servicii, restaurant, 
benzinărie. Telefon 272727· 
092.264.526. 1372501 • 

Vand TV color, diagonală 
mare. Telefon 211491. (376,4\ 

Vând TV COLOR en-gros, 
en-detall, gamă dlverslflca,i,• 
preţuri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.2";9.242. 
(37484) 

Vând TV color, diagonală 
foarte mare, TXT şi bandă 
·largă. Telefon 211491• (37634) 

Vând TV COLOR 1.000.000 
• 2.000.000 lei, garanţie 6 
luni. Telefon 244904, orele 9· 
17. ' 
Vănd TV color diagonala de · 

70 cm, convenabil. Telefon 
211491. (37834)' 

Vând TV color, video
recorder, ljiaşină · spălat 
automată, Cllptor microunde 
calorifer electric. Telefo~ 
284604. (3&793) 

V_ând avantajos: MAŞINI 
SPALAT AUTOMATE, CON· 
GELATOARE, combine frl· 
gorlflce, frlgldere, TV color; 
OFER GARANŢIE. Te.lefon 
259339;563027.(37387) 

Vând TV color, combină frl. 
gorifică, congelator, masină de 
spălat automată. Telefon 
285010. (36790) 

VIndem TV COLOR, stereo, 
150 modele, mari, miel, vi· 
zi bile zilnic, intra orele 10-20, 
preţuri convenltblle. Telefon 
280280,211213. (37257) . 

Vând televizoare color 
Philips, Telefunken, Nokia, 
Grundig, stereo, teletext. · 

· Telefon 264004. (37388) 

Vând celulare sigilate. toate 
ijpurile. Telefon 094 267· 307, 
094882403. 

Vănd toată gama de piese 
pentru frigidere casnice şi co-
merciale; frigidere second-
hand. Telefon 270622. 13739SI 

-
Ocazie! Vând ieftin, compu-
486 DX2 66 MHz (compaq. 
Tulip) 8 (16) Mb memorie, 

240 (până la 640 Mb) 
mem;video, tastatură, 

lmc>u••e. monitor SVGA 
Win'95. 

contabilitate) cu 
laaran1tie. preţ 120 USD (pari· 

Telefon 092.281.515; 
.498; 092.465.756. 

i 
14", 15", 17" (compaq, IBM. 
Tulip, HP, Olivet1i), digital sau 
analog. garan~e 3 luni. Tele ton 
092.281.515; 092.465.756. 
(37604) 

Vând Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT fi boxe 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (37337) - ' 

Vând frigider, congelator, 
robot telefon, ladă frig, com
bină frig, maşină spălat 
automată, TV color, uscător 
rufe, garanţie 1 an. Telefon 
220926. (37816) 

Vând calculator Pentium 
nou, 600 OM, TV color stereo. 
Telefon 563070 .. (4809326) 

vand televizoare color, con
vEmabil garantie. 
251354. (37855) • 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vind ~ARCHET fag ABU· 
uscat (ŞI pervazuri). 

ITalia'"'·~ 235271, 094 555 338. 

canapea 
.aragaz 2 ochi_urî, tip 
.,Telefon 259614, 094 106 323. 
(37564) 

se-· 
GERMAIIIA, 

peste 20 sortimente. Tete:on 
289456, 092.239.242. (3748-1) . 

garantez calitatea, 35.000 
leilkg. Telefon 094.698.649. 
'(37411) .. . 

VAnd LEMNE FOC TĂIATE, 
lei. Telefon 214010. 

litri. Telefon 
(37411) 

Vind REPATRIERE IN
TREAGĂ. Telefon 462484. 
(37753) 

Vând ouă de prepeliţll. 
· Telefon 262619. (37683) 

Vând făină furajeră 1500 
lei/kg. Informatii telefon 
462342. (4114185j 

lidd J' : ./"--.. lizată 90%, pratabilă pentru: an 1984 cutie 5 trepte capita- Phlllips. stereo, cu garantie. . peliţă, foarte 210366,094.245.572. (37880) ~1iţ){~.!~~~~·l'l;~:!~ 

1 
canalizare, gaz, Alcatel, fina- Vând vw Passat benzină, ' Vând televtzor nou, marca 

{ j;\' " lj ~\1 1 :1 ~ azil bătrâni. casă copii, policli- la făcută In Austria', stare Telefon 288973. (37480) ' Telefon 283598. (37429) 
-••' • • , • .,. " " • _ ni că, birouri, situată lângă impecabilă, non-profrt, 4.500 :Vând diferite televizoare, · Vă d _... va d J k • 

0 
d 1 . , n cana""'Q extensibila 'li 

n apartament ultracen- • ac son , la 50 m, str. Henri M negociabil. Telefon . mo ee noi, teletext, teleco-. colţare pluş. noi; convenabil. 
Vând sau închiriez ultracen- trai, str. Horia, compus din: 4 J;;,oandă (Trestiei) nr. 27, preţ _ 094.231.285. (37475) · mandă, 200-400 DM. Telefon Telefon 264892. (36779) · 

trai, apartament 2 camere cu camere, 2 băi, 2 holurl, con- 'rSO.OOO DM. Telefon 092 281 Vând Dacia '96, 3.900 OM 219979, 092 706 535. (37562) 
sau fără mobilă, cu (fără) garaj. fort sporit. Telefon 255344, 023. (37849) · negociabil. Telefon 238425: Vind TV COLOR, modele 
Telefon 285514. (37809) · 253070, 253218, 094.797.812. (37821) cu design deosebit şi de 

. Super-ocazie! van·d aparta- (37622) Vând Mercedes 2000, firme bune. Telefon 260807. 
meni 2 camere, Vlaicu, pat- Vând urgent apartament 4 model 1980, Inscris persoană (37449) 
chel, faianţă, gresie, 8.500 OM .. ·camere, Piaţa Soarelui • Vând SPAŢIU pe ŞTRAND fizică. Telefon 412288. (37819) Vând TV color. Veste!, Sony, 
Telefon 270656. (3

7330
) · Mlcălaca, semidecomandat "Bar Verde". Telefon 250547. Vând Dacia din 1984. Philips; sigilate; pret negocia- ~.preţuri avantajoase. Telefon 

Vănd apartament 2 camara etaj 11, 2 balcoane, 2 băi; Prei (37743) Telefon 094 703 747. (37815) bll. Telefon 210831. (37742) ' 
27

0
7
00. (3

7
465) 

bloc 12, se. A. ap. 
16

, 
10

_
000 

20.000 OM negociabil. Telefon Vând hali! industrialA In in- Vănd Dacia 1310, an 1986 'li Ocazie! Vănd ieftin cameră "' Vand sufragetie Nlna şi 
OM (Confecţii). Telefon · 092.800.772. (37356) cinta Abatorului Vechi, su- · Talbot Horizon. Telefon 092 video Canon Hi8 digital zoom Dacia 1300 din 1984, stare 
092.295.340. (373S

7
) · Vând apartamente: 4 şi 2" prafaţă 252 mp. Telefon 774129. (37817) 440", ecran lateral color (LCD) perfectă, 1.800 OM. Informa~[ 

Vând apartament 
2 

cariJeni . camere. Telefon 223552.. 094.698.659; 094.770.634. 1 Vând Ford Escoit maior 1;1' model '99, preţ 370 USD (pari- ·telefon 284340, Intre orele 14-
Podgoria, vizavi ,de Catedrala:· (37579) (37552) monopunct, consum 5 n %, cu tate 1,9). Telefon 092.281.515; 

20
· (37641) · 

, 

... 

•: .. 

-.·,. 

~ 
~,J;~ 

'·. 

. •· 

el 11, cărămidă, balcon Inchis, Vanct apartament 4 camere, vand urgent gheretă .mata- · ·CI V, persoana fizică, stare 092.485.756. (37604) - •· Vând maşini cu jet de apa 
ţ~reţ 2

6
.
000 

OM. Telefon ·zona Vlalcu, amenajat occi.': llcA, autorizată, str. Şcoelei bl. . foarte bună, preţ 2.800 OM, · · Vănd maşină şplllat · · ~ntru spălat maşlni,_,pompe 
234693,

092 397 411
. (3S98(1L .dental. .Telefon 220400. ·· X34. Telefon 092 '174 129. negociabil. T'81elon 230083. !Wiomatll, import, nouA. Jlljllcţle toate Hpurile. Telefon " :.:li 

--.--:.-----:--~~(3=1=8=361:!.·..:.·--:..:.· ·.._;,.:;__..;..;..... . .;.;.;.-!:<31::_:.8':7,!..;_~ ............... ;..·~....:·l3::7:.:82:1)~:.··;;-;·· .. ....,~:;....~~~·"~· :elelon:-::27::05:1:8-~(~~78:~:·':>.....: .. ,;.··~·-~· ·=094~.8~72~.6~·1~1;~094~ .. ~:;...~-~989.~1~4~L- ~.-~-~:;;" . 
. ·'- .. ~ 
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- ,._ 



. '-~ 

·, .. _,-

Pagina 14 ... AnEVĂRVL 

, (Unnare din pagina 13) 
Vând fasole boabe uscată, 

de calitate, preţ negociabil. 
Telefon 057-474285. 
(3041816) 

Vând 2 porci graşi. Telefon 
222318, 413.122. (37824) 

Vând 3 vjţele de 2 ani, 2 
gestante .. Telefon 284306. 
(37820) . 

Vând· ficat de gâscă, 
proaspăt. Jelefon 264781. 
(37820) . 

Vând mobilă Camix; uşi 
ondulate, perfectă stare. 
Telefon 287395. (37828) 

stomatologie, aparat radi
ografie stomatologie, mes~ 
consultaţii ginecologie, pedi
atrie şi medicină generală. 
Telefon 092 257 420. (37844) 

Vând cătei Cocker Spaniei. 
Telefon 051-220537. (37853) 

Vând cazan incălzire com
bustibili universali, calorifere 

~~~2fu(~~8~~)site. Telefon 

Cumpăr apartament 
camere, Vlaicu, Alfa, preţ 
rezonabil. Telefon 270872: 
(37803) 

CIIPĂRĂIIIIrrO 

Cumpăr Dacia papuc •. an 
1995-1998. Telefon 222806. 
(37835) 

1 CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumplr GRÂU PA.NIIFI-1 
CAŢIE, cantităţi 
bun, plata pe loc. Telef·ori 1 

furajer, ORZOAIC 
PORUMB recolta 1999, plata 
la ridicare. Telefon 
065i163885; 094.789.037. (f. 
974377) 
Cumpăr porumb boabe şi 

ştiuleţi; plata pe loc. Telefon 
094.784.568. (37410) 

Cumpăr grau, 1500 
cantilă~ mari. lnfonm~i telefOn 1 

462342. 

(37571) 

ilustrate, 
278626. 

CERERIŞIOFER'I'E 
DESERVICII 

PREl;Ă ( 
ziarul .ADEVAI<,UL." 
pentru zona Mlc:ăhoca 
Preferăm un poştaş o:~~~:'; 1 
nar. lnfonmaţll telefon'" 
sau la sediul z 
"ADEVĂRUL" Arad, R8orvlc:lul 

20-35 
ani) AMERICA; 
BĂRBAŢI (25-35 ani) pentru 
CONSTRUCŢII. Telefon 
272247, 094 189 513, In
cepind de luni, 20 decem
brie. 

lucrător pentru 
amanetj lucrAtor pentrU 
agenţie Imobiliară; meserlaf 
pentru reparaţii bljumrll din 
aur. Informatii telefon 
280811 Orele 9-13. IUIOIIAI 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează BĂRMĂNIŢ Ă. 
Telefon 092.301.798; 281343. 
(37567) 

Angajez ORGANIZATOR 
DISCOTECĂ cu aparatură 
sau inchlrlez aparatură pen
tru discotecă. Telefon 
094.196.155. 37885 

PBES'rĂRI SERVICD 

REPARAŢII frlgldere, con
gelatoare, cu. piese noi şi 
second·hand. Telefon 
270622. (37399) 

REŢINEŢI locuri pentru 
2000, PERMISE ABCDE, 
CARMEN'99. Telefon 255445. 
(37425) 

Tn vacanţă, CURSURI 
ŞOFER AMATOR pentru 
elevi (studenţi). Telefon 
283696. (37180) 

· Şcoala şoferi "PODOABA" 
VltTORIEI 34 inscrie cate
goriile ,.B,CE". Telefon 
256050;243626.(37263) 

Execut lucrări NC LZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. (c.) 

TAPIŢEZ, REPAR canape
le, rolete, tâmplărie, vopsit, 
domiciliul clientului. Telefon 
268529. (3n771 · 

REPAR MAŞINI SP LAT 
AUTOMATE, Import, romă
neftl. Telefon 236055, 
270518. (37811) 

ŞCOALA ŞOFERI "TORNA-
00" face inscrieri aerle nouă 
B, C, C+E. Telefon 235945, 
094 804 543. (37839) 

Exectuăm avantajos: 
ZUGRĂVELI; GLEUI!'LI, 
VOPSITORII, FAIANŢARI, 
fără alcool. Telefon 262827. 
37863 

DIVERSE 

REVELION 2000, CASA 
ARMATEI, la preţuri minime; 
orchestra VIOREL LERIC. 
Telefon 281542. (37791) 

Vând en gros FURSECURI 
.TAGO" POLONIA fi PATE 
l'ICAT CEHIA, preţuri avanta
joase. Telefon: 092.325.297; 
092.325.298; 092.538.054. 
(37319) 

RIA ŞEITIN lichi
dează turma de oi prin lici
taţie publlcll In ziua de 29 
decembrie 1999, ora 10, la 
sediul PRIMĂRIEI. lnfonmaţll 
telefon 057-415114. (37846) 

A.F. BARB dorette auto
rizaţie de mediu pentru ma
gazin mixt fi bar in str. 
Pa,canl nr. 35, Arad,. Even· 
tualele contestaţii se pot 
depune la Agenţia de Protec
ţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna nr. 16. (37848) 

SC KALMAN OSTER SRL 
solicltă eliberarea autoriza
ţie! de protecţia medl~lul 
pentru sediu '' magazin In 
Arad, str. Mllcov nr. 3. 
Eventualele contestatii se 
depun la Agenţia de 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna nr. 10. (37845) 

.,ACCESSO" vinde fi 
lnchlrlazi BILIARDE Italiene 
profesionale, aparate cafea 
Saeco, jocurl distractive, dls
trlbultoare dulciuri. Telefon 
270850 094 835 132. 37855 

PUBUCITATE 

Se citează pentru data de 
21 decembrie 1999, ora 10, la 
BIROUL NOTARIAL PUBLIC 
"T. FILDAN ŞI M. PETRU" 
str. 1. VIDU nr. 2, pentru dez
baterea dosarului su..:cesoral 
privind defunctul: TIRITEAN 
IOAN, decedat la data de 4 
mal 1975, cu ultimul donllcl
llu in Arad, pe eventualii 
moştenitori al acestuia. 
(37842) 

Se citează pe data de 2f 
decembrie 1999, ora 10, la 
BIROUL NOTARIAL PUBLIC 
"T. FILDAN ŞI M. PETRU" 
str. 1. VIDU nr. 2, pentru dez· 
baterea dosarului succesoral 
privind defuncta: DAN ANA, 
decedată la data de 27 Iunie 
1992, cu ultimul domiciliu in 
Arad, pe eventualii motteni
torl al acesteia. {37842) 

21 decembrie 1999, ora 10, la 
BIROUL NOTARIAL PUBLIC 
"T. FILDAN ŞI M. PETRU" str. 
1. VIDU nr. 2, pentru dez
baterea dosarului succesoral 
privind defuncţll: VUCULES
CU IOAN, decedat la data de 
23 mal 1982 şi soţia VU· 
CULESCU SIDONIA, 
dati la data de 3 octombrie 
1983, ambii cu domiciliul în 
ARAD, pe eventualii mo,şte•( 
nltorl al acestora. 

Cilitol'8ftl cu autocarele 
noaetra moderna fn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecări zllnlco). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
călitor c"Ugitorl . 

NOUl Reduceri de tarife tn 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru· 
puri. 8-dul Revoluţiei nr. 35. 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

ÎNCHIRIERI 

Ofer spre închiriere garaj · 
zidit, Podgoria (Barbusse). 
Informaţii telefon 250666, 
274848. 

lnchiriem spaţii comerciale 
pentru magazine, depozite, 
productie etc. Telefon 281060 

o 2810J6. {36982) 

_.Ofer spre .inchiriere (ac
cept variante) ·SPAŢIU com
ercial ULTRACENTRAL. 
Telefon 093.268.475· 253887. 

Iau in gazdă la bloc, o per
soană, ŞO DM pe lună. Telefon 
267731. (37872) . 

lnchiriez spaţiu comercial 
ultracentral, Bd. Revolutiei, nr. 
35. Telefon 279336. {37358) 

lnchlriez spa~l comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 
113, vizavi Restaurant Flora.· 
Telefon 092 921103. (37401) 

Oferim spre Inchiriere hali! 
producţie, 300 mp. Telefon 
250692, 412119. (37768) 

. lnchiriez spaţiu comercial 
240 mp, bloc 246, se. B, 
Micălaca. Telefon 264397, 
1 ni-vineri orele 9-17. 36086 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat. 
Telefon 2493.75. 245980. · 
(37790) 

lnchiriez camer;!i nemobilată, 
la casă. Informaţii telefon 
231563, orele 18-20. {37826) · 

' \ 

umare urere ns e ee 
noastre anunţăm moartea 
fulgerătoare, intr .. un tragic 
accident de circulaţie, a celui 
ce a fost 

JŞTOc: ADRIAN, 
de 29 ani. 

Relaţii privind inmor
mântarea la telefon 276787. 
ve,nlc îndureraţl: soţia 
LAVINIA ,1 fiul IONUŢ, 

părinţii: PETRU şi FLORICA 
IŞTOC, so_!:rul şi cumnaţll 
familia IENAŞESCU. 

Cu adâncă durere, anun
ţăm încetarea din viaţă, a 
celui care a fost primarul 
comunei Peclca, 

CIOBAN DUMITRU, 
născut in comuna Şeltln. 

Inmormintarea va avea loc 
azi, 14 decembrie 1999, ora 
14, la Pecica. 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă, după o 
lungă şi grea suferinţă, la 
vârsta de 79 ani, a Iubitei 
noastre mame, bunică fi 
străbunlcă~ · 

BJNTANA, 
născută ŢUCUDEAN, din 

Şiclău. Inmormintarea va 
avea loc azi, f4 decembrie 
1999, ora 15, de la Cimitirul 
Eternitatea Arad. Familiile: 
Funar, Popa, C9Cif. 

Cu adinci durere anunţăm 
incetarea din viaţă a Iubitului 
nostru soţ, tată '' bunic 

POPOVICJ IOAN, 
In vârstă de 78 ani. Tnmor

mlntarea va avea loc, mler· 
curl, ora 13, in comuna 
ttălmăgel. Dumnezeu să-I 
odihnească In pacei Fami
liile: Popovlcl Traian fi Ţocol 
Octavian. 

Cu sufletele lndurerate 
anunţăm trecerea In nefiinţă 
a Iubitului nostru soţ, tati fi 
unchi 

BIBARTIOAN 
din SEBIŞ {HODIŞ). Relatii 

privind inmormintarea fn 
ziarul de miine. Familia 
lndoliati. ' 

-a stins din viaţă sotul, 
tii, bunlc1JI_'I fratele Iubit 

lftJTE\I MOISE 
la vârsta de 72 ani, fost 

tofer la Salvarea Crif. Inmor
mintarea va avea loc, mler· 
curl, 15 decembrie 1999, In 
localitatea CINTEI. Familia 
indollati. 

Cu durere In suflet anun
ţăm trecerea in nefiinţă a 
celei care a fost mamă fi 
bunică . 

ELENA .nmE, 
draga noastră MAICA. 

Inmormintarea va avea loc, 
la Cimitirul Eternitatea, mier
curi 15 decembrie 1999, ora 
13. lndollate: META fi 
MĂ DĂ LINA. 

·r SERVICII FUNERARE iÎ' 

SC ,.NOSFERATU" SRL, 
str. Ghlba Blrta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON ·STOP 
SERVICII FUNERARE 

COI\IPLETE. 
Sicria, respete, crudt, 

imbăiSilmat, spălat, lmbră
cat, prosoape, batista, pan· 
gllcă, batlcurl, catafalc, 
sfeşnice, steag doliu, 
coroane, jerbe, colaci, 
cozonac!, colivA. ORGA
NIZĂM POMENit 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCE.RE 10%. , 

OFERTA; sicriu + reapete 
+ cruce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, lnter
modlem obţinerea acmlor de 
deces, fotovldeo, fanfară. 

NOUl Punem la dispoziţia 
clle lor no trl CAPELA. c. 

Marti, 14 decembrie 1999 
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NON STOP 
RO-STYL COMPANY 

firmă produclltoare de 
slcrle, str. M. Eminescu nr. 4 
(vizavi Cinema MUREŞUL), 
telefon 211929, 094.537.715, 
094.558.712 

TOTUL TNTR-UN SINGUR 
LOC, LA PREŢ DE PRODU
CĂTOR, CALITATE ,1 OPE· 
RATIVITATE OCCIDENTALĂ: 

- imbălsămat, îmbrăcat, 
cosmetizat 

- sicria: 400.000-1.600.000 
lei 

- slcrlelux 
- lenjerie deces: 160.000-

600.000 lei 
-cruci, mânere • slcrlu etc. 
OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 

cruce - 730.000 lei. 
Transport in Arad GRATU

IT. 
Noul Se plăteşţe avans 

50%, restul intr-o lunii. 
Suntem producători nu 

simpli comercianţi. NOUl Se 
plătet;te SOo/o av,ns, restul 
intr-o lună. (c) 

îl' CONDOLEANTE '1i' 

Un ultim~ pios omagiu 
celui care a fost director al 
Combinatului de Tngrătă
mlnta Chimice, 

mgm
C:OilNEA C:ONSTANTIN 
Colectivul SC ARCHIM SA. 

(37838) . > 

Ţinem si •ducem pe 
această cale mulţumirile 
noastre tuturor celor care au 
luat parte la durerea pricinu
Ită de plecarea din această 
luma a fiului fi fratelui, 

ISTRATE C:ORNEL, 
In mod deosebit mulţu

mesc Inci o dati fottllor lui 
o;olegl de la Unlversltateâ 
"Aurel Vlalcu" pentru spriJI· 
nul material fi moral acordat 
In aceste momenta. Mama fi 
sora. (37857) 

Suntem allturl de familia 
MIHĂILĂ In greaua Incercare 
cauzată de decesul celei 
cere a fost 

CÂNDBA LETI'fiA 
fi transmitem sincere con

doleanţe. Familia Rujanchl 
Gabriel, Claudia fi Vanessa. 
(37882) ,· 

Un ultim fi trist omagiu 
celui care a fost 

1nc- C:ONSTANTIN 
C:ORNEA, 

din partea fottllor colegi 
de la Inspecţia In Construcţii 
Arad. Sincere condoleanţe 
familiei indollam. Dumnezeu 
si·l odlhn,aacA In pacei 
(37883) 

mpllrtăflm dur~rea famili
Ilor IŞTOC fi IENAŞESCU la 
dispariţia prematură a apre
clatulul nostru angajât 

.. , ,..roc ADJUAN 
. dispărut Intr-un tragic 

accident. Dumnezeu si-1 
odihnească in pacei Condu
cerea SC "CARNE" Arad SA. 
(27898) 

C1,1 Inimile zdrobite de 
durere ne aliturăm suferinţei 
familiilor IŞTOC fi IENĂ
ŞESCU la tragice dispariţie a 
fostului lor copil fi ginere, 
colegul nostru 

,..roc ADIUAN. 
Dumnezsu sA-I odihnească 

fn pacei Colegii de muncA 
din autobaza SC .,CARNE" 
ARAD SA. (37898) 

Tmpărtă,lm du~rea famili
Ilor IŞTOC '1 IENAŞESCU la 
dispariţia tragică a unicului 
lor copil şi ginere 

ADRIAN IŞTOC. 
Dumnezeu să-I cdihnească 

in pacei Familia MARGEA. 

ne 
alăturăm finei noastre 
LAVINIA ~1 mlcuţulul fin 
IONUŢ la dispariţia tragică a 
Iubitului soţ, tătlc drag ~1 
apreciat fin 

JŞTOc:AD~. 
Dumnezeu să-I ierte şi să-I 

odihnească în Familia 
MARGEA. 

Mulţumim tuturor celo 
care au fost alllturl de noi la 
marea ijurere pricinuită do 
moartea celui care a fost 
tati, soţ şi fiu Iubit şi Iubitor 

ing.KOCSIK ZOLTAN. 
Familia îndollată. 

îl' COMEMORĂRI îi' 

· Astăzi, 14 decembrie 1999 
al fi implinit vârsta de 45 de 
ani, trebuia să·ll urăm La 
mulţi ani, dar din nefericire 
Dumnezeu ni te-a luat la el. 
Ne-al lăsat singuri, fără 
jlnul fi grija ta, fără 
gostea cu cere ne-al inc:onljU-11 
rat intotdeauna. Ştim că ţi-e 
dor de noi, cum fi nouă ne e 
dor d.e tine. O vom Iubi 
mereu pe cea care a 
soţle fi mamă, 

POPA~ANA, 
din Vladlmlrescu 

rugăm pe bunul Dumnezooull 
s-o odihnească 

STOICA 
(lnJBDUBOS) ELENA 
ne-a părăsit pentru 

deauna. A rAmas un •~••n••ll 
gol in Inimile noastre, te 
plingem mereu, soţul 

George, copiii: Costel, 
Marius, Glgl, nepoţii: Cris
tina, Alin, Ovidiu, nurorile. 

4.XII.1999, se 
lmpllneşm un an de cind s-a 
stins din viaţă draga noastră 
soţle, mamA, soacrA fi 
bunică 

FAVB SAVBTA,. 

din ALDEŞTI. Dumnezeu 
s-o le,Jta fis-o odlhneaaci In 
pacei Soţul, fiii: Ronuţu, 
Mioara,. nora Gafle, {4112536) 

.•. --· .....---~----· 
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PANASONIC GD !tO • 181 USD" ~ 

NOKJA S!UO. liS USD" PBILIPS SAWY • 8!t USD• ~;; 
ALCATI!L EA&lr • 61 USD* ~t 

NOKJA6t50 •165 USD* SAGEM • 65 USD* · ·~· 
NOKJA 6110 • 165 USD* BOSCH 908 • 165 USD* ~ 
NOKJA 11110 • " USD* MOTOROLA dSIO • 1115 USD* ~u 

. •· · OC.,a '* ~;;.;q ~u~~· U~ ~ ~~nas~~e0vb\~0~~~il~~r 
CONECTARE GRATUITĂ 3 LUNI ABONAMENT GRATUIT- ~· lzEl,l; > CaldUra ~COnOrniCă Cind ŞI · 

CONCURS CONNEX - NISSAN 5 unde dorjţl 
Premii ·7 Nlsnn Al .... ra .. ,. • H >Siguranta maximă 

V' • 1 A 1' >Aprinde te electronică 
·. tftQ a Fa •· ..iec;Te~"\. - ,,• _ Prezentarea Si modul 

~ . f,• ~: 

, Stover 

ti poţi t:A$tlga suplimentar un LAPTOP TOSHIBA (~~,!!~:, l .·. de functiOnare 

Tet: o57 ~fit;a~~:~~4·4~~:S~~~ 27567s ~NE)( in fiecare zi intre orele 8-17 x ................................ ._ .. ._._._ .............. ~a~)(~--~~~~~~oo~o~~~-~l!lU~ttA~~~~~·~2~13~7~H!J 

" . S.C. CENTRAL S.A.' 

. .') 

. . 
Solicltăoferte 'pentru închiriePEa · ., 
spaţiului din Arad, str. Horea nr. 1 · 
. .(fost sc:diu DACIA FELIX) : 

' - _,. 

...... , Ofertele 
·se vor.<IEJ!UilE pană In data cit •. 

15.12.1999 g, 
~.· lnformapi la telefon:057!256.543 { e_ ,. 

In vederea ~ncheierii tuturor situaţiilor lunare 
pAnă la sărbătorile de iarnă, Serviciul Social roagă 
TOŢI B~NEFICIARII DE AJUTOR Sc;>CIAL ŞI ~:?_E 
HRANA LA CANTINA MUNICIPALA ARAD SA 
COMUNICE ORICE SCHIMBARE SURVENITĂ 
FAŢĂ DE SITUAŢIA CUNOSCUTĂ iN PREZENT, 

. . "-COMUNICAREA SCHIMBĂRILOR 
(dacă ele există) se va face 

· pAnă cel târziu la data de15,1~.1999. 

""''' ' 

• .~ > ~CIRCU.IVf'sc·RIPTÎA;r 

"C ~ ; ~lf.JSCALĂ NĂDLAg 1 
,;j 

11 ·-

.,. angajează .. ·'' ..... 

REFERENT MOBILIER DE BIROU 
CERINŢE; ttnir(li), virsta maxlmi 30 ani, studii 
superioare, abilităţi comerciale, desen •. 

C.V. se depun la sediul flnnel: Complex Podgoria, 
etaj 1, pinii la 17.12.1999. 

...... ' ' ·:- ._ --
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1. Bunuri lmobile: Ferma nr. 1- 151.1117.199 lei; Depozit 
combustibil amplasat lângă drumul E-68- 208.567.6871ei. 
2. Bunuri mobile; Combine E281 ·• 8 - 45.00ll.OOO lei; TIH 
445 - 20.000.000 lei; Plug P2 • 2.000.000 lei; Tractor S1500 
- 10.000.000 lei; Presă balotat cillndrică • 10.000.000 lei; 
Combină sfeclă K.C. 6 • 30.000.000 lei; Remorcă ·RM 23 • 
3.000.000 lei fi alta utilajEt agricole. · 

LICITAŢIA VA AVEA LOC la data de 24112/1999, om 
10,0CUn O"'fUI "'idlac, str. G. Eneacu.nr. 85. 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE pentru bunurile Imo
bila; ofertă scrisă fi taxa de participare 10% din preţul de 
strigare. Informaţii la tel. 474871, 474827. 

!1287051) 
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sec., tllrtf 7650130 MC. 

A 

IN DIRECT! ffiQ)îJa83CDCD . . 

·-~ FLANCO 
UN MAGAziN ELECTROPRACTIC 

OFERTA MILENIULUI · 
· · • Cele mal renumlla mlrcl 
. ' SONY, PHIUPS, LG, OAEWOO, INDESIT, 

ARISTON, ZANUSSI, WHIRPOOL, BOSCH, . 

< • 

SIEMENS, TEFAL ROWENTA ... 
• Cel mal almplu sistem d& rate 

·actele ae intocmesc tn magazin 
. ~ un singur girant 

' ''":':>:: : • cea mal mica dobAndi : 
~ : ... ~;:~.-~·O%avans .-. ;.---- . ~~-~-~~-.. ~---. 

ŞI fnco te\10 •.• Cllll1p&6 de la FLANCO fn voloare 
minimA d& 150$ fi obtJI o REDUCERE PE VIAŢAIII 

. FLANCO • P-ta. UTA, bl. US, 181.24.77.13 
• Bd. Revolutiei, nr.l54, 181. 270.734 

.Q . -• .".·::- ·. 
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ELECTRONIC SHOP 

ELS· Arad P-ta UTA bl U 1·2 
Tel. 2711231 271 84Z 

Canon 
MARI REDUCERI DE PRET 

Copl11t011re, faxurl, calculatoare, 
lmprlmante, oonaumablle. 

PUBUCITATE 

De sărbători puteţi câştiga un 
RADIOCASETOf"ON' SONY 

Talooo.- H clopun la mapalnul MONOO, din Anocl, 
· Iad. Reval"l'-1 nr. 70,_ptnl .. 22 -brie 1-. 

NU SE PRIMESC TALOANE PRIN POŞTĂ! 
DATA EXTRAOERII PREMIULUI 

In 23 dec.mb~a1919, oro10,00. 

Marti, 14 decembrie 1999 • 

I1An1dul Nou, Calea Tlml,oarel nr. 39 Or zll 
1 

. 
8 18 Tel.: 287776, 287340 .':mb~J·a-13' 

• Articole UZ gosp D ·- • Sobl gilllt 799.000 lai 
• Articole uz casnic • P1asă gard 16.500 lellka 
: ~ pt.lnstllllllll • Jgheab PVC 21.000 lelm .,
5

...._ ... • Cuie conatrucţll11.000 
.,... 1 gaz le~ 
• Folie • 27.500 lellllg ._Piad rabllz 25.000 llllkg 

N"-' UITA GASEŞTL •• 
.... ,APROAPE QRIC 

_: ;ff··~-~--"'~····: .... ·' *""'''~" ~·· , .. ,_ . . ... 

L• •t • ~r,, Giiil'i'l11l ~~;; De vanzare . . ~~~ !!J.f•. Vlnd.2 hectllrelllren Intravilan (2o.ooo mp) zona UTA (In apropiere cu ,· ICI a 1 1,... ~-···· . ' ,;Vama Ared fi Apromat), str. ctmpul Llnlttll, poslbllltiiţl de alimentare cu ''' ·. . . ţ · ·•J'>· t~-~ . . 1.. . f/.t apA, curent electric fi ii matan. Excelent pen'"! cc;>nstrucţlll unei 
< fn data de 28 d~~ :. ,;yfabrlcl..dellllzlr,@.:i..II!P re !i.lllu faratii) ... !.~.! 4,tiljţiji,_ 

4~V: MOARA liVADA 
. .. _ Sub o noul admlnlatnlţlll dupl raparaţta 

capita li vint tn ~prljlnul populsţle.L -...... _ 
Asigurind transport gnltult din judeflllal'lllmiOoalllrl• fi 

domiciliu pe bază de comandA fi tabel, mlclnlnd la 
un preţ firi concuren!l da 25.000 lel/100 ke AU core
apondantul In cereale la preţul pieţei (14%). 

Comenzi fi rala!'lla talafoanele: 
412172 (Moari); 235339; 254852, 258980; 

094520843. . 
I.C. Puina Pluadllndld ... 

Anun!l onon1ta cllenteli ci din data de 18.12.1999, 
ora 13,00 - plni In data de 10.1.2000, ora 7,30 
depozltele sunt lnchiH. · · 

URGEJITELI vor fi asigurate zilnic Intra orele 7-
8,30, dimineaţa fi seara dupi on~17,00 de la depozitul 
de pe Iuliu Manlu nr. 176, telefon: 259376 
Totodată ureui tutwor oelaboratol'llor 

Sărbători Fericite! La mul,a aal! ,_ 

li'_' la 1191, ora 10,00, III:* }- . · _· · :.· . · • ,, ·bfto tu UleiOilW U'IJ4-0970X2.4114700 
- dl t .. bit 1 s c-+11 -·"·" "~"'"" .. · .. dfi ( ) '-'·•• u _..e oare . • il! 
~'lndagrare S.A. Arad, ~ 
f,Aurel Vlalcu nr. 274-278; ... t.•• vind la licitaţie put ' 
~.bilci bunurile mobile pro!9 

;prietata. • ~-1 ... ~_·._,_ m unneazA: · . 
1. Autoturism m .... ·· 

1310 TLX, an fabriil. · 
ţie 1991, cu nr. lnvan . 

_0064 cu preţ strlgar 
, 0.000.000 lei. -~~ 

:,:· . 2. Autoturism Dacf~ 
~304 Plkup, an fabrk:ati~Wî 

·.,_992, nr. Inventar 5. 006~~·_.· ... · u · ' pret etrip ' 
. .000.000 fat. . · ; 

:;~ 3. Autolurlerri Dacii; 
.. : 310 L Break, nr. Inventar;! 
~57741 cu preţ strigare d;lf.i'ii 
•· 20.000.0b0 lei. ·· 
It 4. Un nr. da 54 bucillr~ 
~lnaţllnox DN-50 • f>N..! 
w~ cu pret strigare ~
f-A.OOO.OOO kiilbuc. , • ..J 
f.avll!ffact:~~7 

.c. ROMTEXTIL fMPEX.s.r 
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

2900 ARAD - ROMÂNIA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, Bl- 717, ap. 17 

~cr·~~-'~"""'- 5•0'00.1101attL-N VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
·. - DE CUSUT INDUSTRIALE. 

· l"wwlnn cOmenzi femre sa asigură toatA gama de mafinl" 
aubansamble, accesorii şi piese de achimb. 

-· ~ ·CVa-~1. -:., 

.• .l:' •. Arad, str. Gorunulul nr. 24 .·. , ..... , : 
· Execută Instalaţii de tncălzlre locală, pe gaze naturale, individuale sau pe scări de bloc •.. '• ·_ ··· · · 
Plata instala illor se efectuează tn maxim 24 rate cu avans ZERO. ·. · '' · . · ·. · .--~- ·.· . · . .. . · ..:.:.· ··- .. 
_ _ . . Pro1ectul este finanţat de . .< , ·· ·. · , · • · · , . 1 

BANCA POPULARA .PHiiENIK s. • 
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