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Anul XI, 

li WFSI' BANI 
'*"• .... ~·····~ \!'B'W.l"'I!'!~~~-
IWICA COIIEACIAlĂ WESTIIAHKSA 
acordi dobtnzi avantajoasa 
la dapozitele la tennan ale 

parsoanalor fizice 
(-mlnirni 500,0 mii lei) 

1111.1n6-50% 
' : . 2 luni - 51% 

3lunl-53% 
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Mo118: •• • .._ ea....._ 
LoYlaeaca n .. qnuaea că "_ lu••·· dia 
Oc r',.....,t ne~" '«P'"'va lpwl"'ţă de la 
capitul tuoelululse alia iacă de pe_.,... 
tDtiaEtuopa. 

Invitarea Romaniei si Tnceapi negocierile de 
la Uniunea Europeană este aprac:iati 

cunoscuţi anali,tl politici drept cel mai 
imJIOrltant eveniment din viaţa RomAniei dupi 

Transilvaniei cu Patria Mami, la 1 Decembrie 
8. Ceea ce nu este prea departe de adevAr, avind in 

vedere ci intr-un moment deosebit de greu pentru ţarii 'i 
naam, in cara ne pierdusem aproapa orice sparanţi de a 
~efi din m!aftina mizeriei '1 neputinţa~ Europa Uniti vina 
in mod aproaps incredibil ifi ne oferi o f&nlli absolut fa. 
buloasi. Nu este vorba despre o fantesmagorici figuri 
de stil, despre o mlsterloalli 'i de nimeni ziriti luminiţi 
de la capAtul unui tunel fin\ capii, ci de un sprijin masiv 
al Europai, materializat in fabuloasa sumi de 600 de mi
lioane de euro, aproapa un miliard de dolari anual, sumA 
narambursabilă. Tn plus, europenii ne vor acorda ifi asis
tenţa managerlală necesari pregitiril unui program de 
lefinl din criză. a economiei '1 pregitirea acesteia pantru 
a fi Integrati armonios in cea a Uniunii. Comisarii 
europani care urmeazi si coopareze cu spaclali,tii 
romAni au 'i inceput si soseascA la Bucur&fll, garantlnd 
o supraveghere atenti a faluluiln care se vor cheltui aju
toarele financiara. 

Aproapa pa nepusi mai, un val de bunăvoinţA de 
sorginte euroatlantici se nov..- pasta sJI&Iiul ~ 
clenubiano-pontic. . . . , .. 

~· ·.''-.• 

$I'EFflll TfiB(IIfl 
. (Continuare in pagina 4) ... 

APELUL INTELECTUALILOR PENTRU SPRIJINIREA .. ,- .. 

-~lUI EMil CONSTANTINESCU ---~~-~·:·:~ --

Nu trage1i 
in lilieci. 

"SUNi CA DRACU" . -
Cunoscutul analist politic Ion Crlsto/u 

tate pentru cititorii ziarului ,,Adevărul", evenimentele siptilmin/1: 
+ A.a 1o1rt •neptaţl ia U. E. pe callieltH polidoes eBiopeaii 
doreiiO lli .. iatiadă pute a.JCIUil iaUntea .........._ • 
J'und .... "SSiidllritlltea" a cheltuit lllii de dolllri p Alli'U pa-
Mica ca Apelabd oelor ....- 8Ute de iattlt h••D ca .a -.1 • 
8Prijiaă pe Emil eon.tantiaeRa + Dacă llada Vasile ._ li 

rem•••at, probabil că-fi ._ ~ propria! partid + Aua 
.. ..,...._ -.1 .._-aeta 8t la--de IICI'k. Anări 

- av- nevoie de luclle a vânt, el de~ politieă 

SPORT. 
• RomAnia, ln grupi cu 

Germania, Portugalia fl 
Anglia la .Euro 2000" 

• ŞOimii PAncota '87 fi 
F.C. Telecom Arad '88 au 
ci'tlgat faza judeţeană a. 
Memorlalulul .Gheorghe 
Ola" la fotbal pentru copil 

.. 

. :. · .... 

., 

.Magnifica" noastra clasă 
politică, de'fapt adunillura aceea 
dazguslăloare cara ia decizii • 

atu1ci cand isi aduce - să 
le ia - in nu;".,.. nostru, n&-a 
deo iMIIiSIIal irlcii O dalii ci me
ntă cln partea i108Sir.\ Î1 cal mai 
bun caz, doar un ocean de d&
pnlţ Ţara ae auilci de-. . 
gravele sunt ca un pojar. 

. • BC JCIM Arad - patfti 
victorii in turneul da 
baschet de la Onodea 

., ' 

1 PQ.'I'JIIIICĂ . ca'rJ: Îl LUMEA 
QCTOBILOI 

IUDEII 

- Î1 bala ooiiLriB pam;, 
călătorii mor de frig prin giri, 
eco 011ia se sufocă de taxe fi 
impozite scoase dintr-o minte 
bolnavă, intr-<Jn cuvant. Roma
nia pn, de la un cap!it la alkJI, 
~ta dintr-iJO- nimicitor, 
iar Senatul Rominiai votează 
legea cara iileozica 011101a.aa -... -

DOMITilQ TOMA 
(Continuare in pagina 4) ... 

SUPER-TRAGEREA 
PREMIIlOR DE FIDEliTATE 

• Pebicevlcl pierde ta 
fata fostei sale echipa. 

• .Dubli* pantru polo
lftii Astrel ' 

· . ..- Pag.B-9 

~LA TRAGEREA LA SORŢI, CARE SE VA 
~!:!J~··""ţ- 11111111,17 LC., ORA II,OO.IiE 

• PREMI'I 
IN BANI:: 
15premn• 
500~000 lei 

~. PLATOUL DDI FATA PIIDIĂRIEIARAD 
VOR PARTICIPA TOATE TALOANELE PRIMITE 

fN ACEST AN PENTRU TRAGERILE LUNARE ALE 
PREMIILOR DE FIDELITATE, CARE NU AU IEŞIT 

CĂŞllGĂTOARE lN LUNILE RESPECllVE ' ~~~~! 

'-~"!"'"'-- .. 1 ~ ·-~--~-. ~- . -~··'"';",-:, __ -; • ,.;;-:-. 1- ~ :.: - • - •' .... -.. ' . 
. ' .. ·- '·.· . 
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· • MOBIUER MODERN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPAŢI 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
• CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 0117/224888 

' 082/717381 

PRETURI DECENTE 
.. tAmplllrle din 

ALUMINIU 

llB&JIJIIIIHI) 
Vă ofer.!! 

e Tămptărie aluminiu din 
inport . mmAnaşti 
• P.v.t. f gaanui lannopan ·-·jalwsla Telabt: ~n,otnr"_2"'5""11 
Atad, Sir. Voinic:ilof', Nr. 34. 

.· .. -~::. ·.-...:-.f '- _: .. 
_...,,_ ~-. 

_ .. 
UŞI ŞI FERESTRE DIN 

PVCARMAT 
GEAII TERIIOPAN 
Profila~ Geonanil 

~47LINE 
' '. Tel..fax: 261481 

094507211 
Atad 8411 I.Maniu b1.26 

' . 

.. -. ,. 

' . 

.r 
' . 

. l . 
' . 

. z-:··. 

;. 

. .··- . 

J 
' 
~-
Î 

î 
ţ 

i ,, 
'i . 

f ., 
.. ~ 

lj 

~ 

.r .. ·. 1 
... ~ 

.. ' 

!; 

< .~ 
J 

,~r j 
J 

.• 



,_ 

':~ 

\ 

' 

• 

_, 

-. 

,. .. 

Paglna2- ADEVĂRUL ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ Luni, 13 decembrie 1999 

li:'! 1\1'''' il 
• Astăzi, Soarele răsare la om 

7 Şi 43 de minute Şi apune la 0111 
16şl36demlnute. -

• Au trac:Ut 34 7 d6 zUa din 
acest an. Au mai rAmas 18 da zile 
pana ln anul2000! 

• Praznicul zilei: Biserica 
OrtodoxA: Sfinţii Mucenici 
Eustatle, Evghanla şi Lucla; 
Biserica romano-catollcă: Luda, 
Otilia; Blaertca greco-catollct: 
Stanta Mucenicii Lucla (+303); 
Sfinţii Mucenici Eusta~e. Axente, 
Eugen, Mardare şi Orest (sec. IV) 

DiiîdiJ\MJI 
la Arad: Mare Darius Alin; 

Covacl Paul Cătălin; Baniciu 
Ovidiu; Mldea Aavius Ambrosle; 
Ebervein Larisa Nlcple; Bentea 
Sorina Emllia; lgreţ Sorin Marcel; 
Stoica Raluca Ioana; Olariu Robert 
Vlad; liban Darius Sebastian; 
Fere,tean Raluca Ioana; Ana 
Ionatan Emanuel; Vesa Gabriela 
Bianca: Pela Mircea; Bălan 
Cristiana Roberta; Gărdunar 
Cristian; Princz Edward Michael; 
Tulcan Marian Ionel; Măcinic l 
Cana; Cuc Paul NechUs; Măduta 
Alexandra Denisa: Maxines'e 
ou,an Robert; Tecla, Gabriela 
Diana; Lacatoş Cristina; Ratlu 
Daniel; Novac Sebastian; Ling.;.,. 
Petronela Adina; Şuteu Cătălin. 

La Chl,lneu·Crl': Covacl 
Darius. 

La Upova: Ml1uţ Sebastla:t -

lll~'l,l~f) 
. Vremea va intra intr·un pro-

. ces: de rAcire treptată. Cerul se 
va tnnora şi local va ploua. 
VAntul va sufla slab la modera~ 
la Inceput din S-V apoi din N. 

ACTUALITATEA CULTURALĂ 
'J1EA'I'IlU 
• Azi, 13 decembrie a.c., 

lncepand cu ora 18,00, pe 
scena Teatrului de Stat.Arad 
vor evolua actorii Teatrului de 
Stat Oradea, In piesa .Steaua 
firi nume· de Mihail Sebas
tian. Regia attlsticil - Florin 
Anlonlu. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Detectiv de voie, de 

navoia (SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 
18;20 

Mure,ul: Qulnta Ro~ala 
(SUA) 10; 12,30; 15; 18 

Arta: Masaj de departe 
(SUA) 15; 17,30 

Sala mică: ·cupa faplil ~ ris
plată (SUA) 15,30; 18. 

;_ UTIL~a.:ARE~" 
• P!E"fL TÂRGURI 

Astăzi este z; de piaţă la Curtlcl, 
Nădlac, Bocsig, Gorahonţ Moneasa, 
Plu, vtadimirescu. Tot astăzi se orga-
nizează lArg săpblmânalla Gurahonţ 
Şi BA=va. 

MAine, m ... este zi de piaţA la 
Se~i,, Alma,, "t\pateu, Semlac, 
SAntana, Ş~ndia. V!irfunle. · 

FAJ!MACL\ DE SERVICIU 
- Farmacia "Sinapls"• Bd. · 

ROYOklţiei nr. 88, lăngă Noul Stil, tele
fon 282369 şi şi .Noua Formacle", 
strada Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu prbgram 
fl01lo61op. 

• C::OI'!SVLTATDfl 
TRATAMENTE CU 

PllOGRAM NON-STOP 
Cabinetul .Apollonia", situat la 

· parterul blocului din spatele Casei 
M>e (20118 Gării), str. Miron Coslln nr. 
13, se. A, ap. 1, 1el. 251225, 
efectuează tratanlente fnjectabi18 
(intramuscular fii intravenos), 
aerosoli, EKG., ecografie Şi anaize 
laborator .. 
• CABINET SI'OIIA'I'OI.OGIC 

· Cabinet stomatologic privat, Bd. 

Revolu~ei nr. 62 (v1zavi de Biserica 
Roşie), telefon 258885. deschis zlnlc. 
lnlre orele 8,00-12.00 şi 14,00-20,00. 

AP9M!IT!!!$ 
. ln perioada 13·17 decembrie 

a. c., se citesc apometre1e pe străzlle: 
Micălaca bl. 601.&20, GrădinarUor, 
Sulfinel, M.Manole, G. Doja, CoşbuC.~ . 
A. Guttanbrunn, T. Vladimirescu, 
Crilfsn, Gh. Blrta, B. Măricine, 
Clujului, fără soţ, Clujului c:u soţ, 
Zorilor, Aba1nn.rlu• MArului, Posada, 
Mu,catei, Flcusului, Sunătoarei, 
Trifoiului, 8!. X. Cal. Aurel Vlaicu, S. 
Balnt, MărAşeşli. Mtc.llaca bt 701-bl. 
734, TrenuM fărt soţ. Trenului cu soţ. 
Pţivighetorii, Tismana, Oorcban~. 
Zona Gării Aradui·Nou, Cuza Vod4, 
Ghica Vodă, Şalimbăr, Splaiul 
Borcea, Reşlţa, Micălaca bl. 351-367, 
Kogălniceanu. 

iNTIIER.UPIIIU Dll Cl!RENT 
In municipiu: Marţi: Bd. Revo

lUţiei 45-55 :;;i Vasile Milea, Grigc:)
rescu, Andreescu, Ioan Vidu, Călu
găreni (p), Bd. V. Miea şi Revoluţiei 
Tnlre str:Xenopol Şi Blajului. 

ln judeţ nu sunt programate 
lh1reruperi de annt. 

HOR 
Luni, 13 decembrie 

BERBECUL (21 .03-
'f .....ft20.04). In, starşlt, aveţi 
~ocazia sa faceti ceea ce 

...... :..doriţi şi sa va 'Incerca~ 
norocul tntr..un domeniu 

tn care nu ave~ nici o experienţA. 
Chiar ddcă proiectul -~ nu va 
avea succas, experienţa căştigată 
vă va fi de folos. 
TAURUL (21.04-20.05). n 
Ave~ impresia că sunte~ 
urmărit de un duşman 
puternic. Nu va lăsaţi . 
copleşit de această 
părere. Există multe exemple in 
care un rival care părea de neln· 
vins a. fost invils datorită isaJSinţei 
~i a fanteziei. _, 
.._,GEMENII (21.05-20.06)
& Il"' oi Nu cede:ti in fata tncerw 

. •
1 

l cărilor de' convirigere ale 
· l une~ persoane cunoscute 

· pentru a9ţiunile sale 
nagandlte. Aţi pierde tot ce a~ 
câştigal 
RACUL (21.06-22.07).,. ~-., 
Păstraţi·vă calmul, chiar~ 
dacă trebuie să efectuati~ ~ 
mai multe munci ii.(..,, 
acelaşi timp. Tncen:a~ să vă achita~ 
de sa~ni ~n ordinea priorită~lor şi 
astfel le veţi rezolva pe toate. 
LEUL (23.07-22.08). Uneori 
notoaJI este cu mult _mai aproape 

p 
r· de noi decat am aede. 
~~ Veţi cunoaşte o par
!1 \, ~ soana care are un simţ el 
~ umorului Ioana dezvouat 

Acest lucru vA place 
foar1e mJit şi veţi petrece ore pfi
cute tn Compania acestei noi 
OJnoştinţe. 

MOCBETA 
. · Arad, Piata Gării 
' · Telefon 235221 · 

Vinde •• · 
montează mocbetă 

la preturi 
ca o reducere 

__ de 111-20°/a 

FECIOARA (23.08· 
22.09). In unele .situaţil,
sunteV tentat să ignora~ 

, reaiUstea şi astfel aoJZa-
~lle dvs. nu sunt întemeiate. Mai 
multă diplomaţie nu V·ar strica! Tn 
viaţa profesidnalii da~ dovadă de 
mu~curaj. 

BALANTA (23.09-ge 
22.10). Vă mobilizaţi 
toate forţele pentru a nu 
pierde o şansă favorabilă 
care vi se ofera. Nu este 
nevoie să vă strădui~ prea mult, 

deoarece succesul Vă este deja 
asigurat Totuşi, nu uitaţi aa vii luaţi 
toate măsurile de siguranţă. 
SCORPIONUL (23. 10-21.11 ). 

Primiţi o vizltil neaştep
tată din partP.a unei per
soane tJB care o 
cunoaş!oţl de mutt timp 
şi de care .. vă leagi o 

"'!!filme de amintiri. 
SĂGETĂTORUL (22.11·21.12). 
Dacă ve~ fi prea cradul,rf 
s-ar putea aa fi~ păcălit 
Există persoane care ştiu .-:11 
sa prezinte cu muh: talent ~ 
avantajele unei anumite situaVi. dar 
fac acest lucru numai In propriul lor 
in1eres. 
CAPRICORNUL (22.12-19.01). 
~~Aveţi Impresia că sunteţi .-::=. fn criză de timp, de 

aceea sunteti nervos. 
MNu fiţi necăjit daca nu aţi 

reuşit sa realiza~ un plan. Sltua~a 
nu este pe atăt de gravă precum 
credeţi. 
VĂRSĂTORUL (20.01-19.02). 

Treceţi printr-o perioadă tn ~ 
care sunteţi total dezorien· ..... 
tal Pe de o parte sunte~ 
lăudat de şefi, iar pe dej 
altă parte sunteţi aspru 
criticat 
PEŞTII (20.02-20.03). Oacii aţi 

promis ceva cerui drag şi 
nu ati reuşit să vă tineti 

,- Jde cUvant până aCum', 
A spune~-i că nu aţi uitat 

de promisiune şi că in curind o 
veţi duce la indeptinire. · 

e Preţuri, între 30.000 fi zoo.ooo lei 
Tn acest starşK de săptămMA. 

tn citeva dintre pieţele munidpiufui, 
au apărut brazii de Crăciun. Ieri 
dimineata, in piata Mihai Viteazul, 
comerciSn~i oter&au pomi pentru 
sărt>Aiori, de dtferl1e dimensiuni, fa 

preţuri cuprinse Intre 60.000 şi 
500~000 lei, valori negociabile. ln 
piaţa Fortuna, se. vindeau brazi la 

·preţuri puţin mai scăzUte, de 

Temperaturi maxime: 5 fa 
. 8•c; Temperaturi minime: -3 la 

+1•C. 
Meteorolog de setviclu, 

EUGENIA RUS 

PIAŢA DE MAŞIHI 

aeemanaa, negodabile. Cel mai mie 
pom - jumii1ate de metru tniilţime -
costa 30.000 lei, iar cel mai Inalt (de 
.peste 2 metri} şi inzestrat cu o 
coroană bogata era oferit contra 

sumei de 150.000 lei. Chiar -dacă In . 
fiecare pfaţă staţiona, In weekend, 
doar eate o maşina de brazi, 
CWf1Jărătorii au fost desiiJI, prevăză
tori, ca să nu mal rărnâna, ca iarna • 
trecută, tară pomi Qe crăciun. 
Deocamdata, tn targUri, molizii aLi 
apiirut In număr foaria redus. 

. f. It • 

• t~tJIJ ,, ,1, 'i~liJ:m,•~tm J~J:I' :1'!' 
TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 

- Anuntă 
PENTRU EVITAREA AGLOMERAŢIE! LA 
CASIERIE DUPĂ 1.01.2000 VĂ INVITĂM 

SĂ ACHITAŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.99. 
. (octombrie, noiembrie, decembrie) 

pAnă la data da 22.12.1999. . 

PROGRAM CASIERIE 8,30-12,30; 14-18,00. 
Conducerea 

........ -·. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad -
ecoo FISCAL R i68193~ ecoo SICOMEX i9.604 eCERTIFICAT 
J 02111!1l6din31 X 1991eCODSIRUES02095660ieiSSN 1220-7489 

Rrd1 1'*" ' '' la-~2900Arad,Bd.Rcvolupcinr.81. 
Telefoanţ: StCRETARiA T - 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITATE -280904; 
CLUBUL PRESEI - 280989. 

C.aaiUal de adllliaiatraţiet DOREL ZĂ VOIANU 
(preşedinte) telefon 281802, 280625"; ŞTEFAN TABUIA (vicc
p~mte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor~!) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director cometcral) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-\"'!) telefon 281797. 

Cd e"ul de ftdacţieo MIRCEA CONTRAŞ (redactor-se!); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politicii), telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie social-economic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (~cf scC~ic cu'lt~ră-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU C!IEBELEU (sef sectie sport), tckfon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCitJ (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\"'f sc:c\ic pUblicitate) telefon/fax: 280904. 

TlpuaJ ewatat la~ S.C. MEDIAGRAF S.A. 
,ulAI),-· Fcl""Mdlli F.N., tew-z-. fax-

.. 
·.~ .. 

. -

Me'fh"
' ~:- âauawb:k late 

Opal Astra T.D. (an de labri
ca~e 1995) - 12.900 OM, Ranault 
D (1995) - 12.800 OM, Mitsubistli 
Langer (1990) ·• 9.000 OM, VW 
Vento (1993)- 21!.000 OM, Opal 
Astea T.D .. (1995) - 13.300 OM, 
Audl 100 - 7.500 OM, VW Polo 
(1998) - 20.000 OM, Toyota 
Corola XL (1988) - 7.300, Rover 
T.D. (1996) - 24.000 QM, Tico 
Daewo (1997) - 4.500 OM, Lancla 
Deua (1993) - 10.500 OM, Ford 
Scorpio (1988) , 6.300 OM, Lada 
(1979)- 1.000 OM, Mercedes 230 
E (1987)- 20.300 SM, F1at Ritmo 
D (1984) - 3.900 OM, F181 Ritmo 
(1988)- 4.200 OM, FIS! Regata D 
(1986) - 3.800 OM, Renautt 18 
T.O. (1984) -1.800 OM. 

M Jh••: "' t11 
- Dada Break (1991)- 2.700 

OM, Dacia (1999) - 5.200 OM, 
Dada Nova (1999) - 5.900 DM, 

. 1 

' ~' .. 

Dacia (1991) - 2.800'0M, Dada 
(1980) -1.200 OM, Dacia (1990)-
2.500 DM, Dacia (1998) - 4.500 
OM, Dacia (1996) .- 3.700 OM, 
Dacia (1989)- 2.650 OM, Dacia 
(motor VW Goli) - 5.700 OM, 
Dacia (1990) - 2.800 OM, Dacia 
(1991)- 2.850 OM, Dacia (1979)-
1.700 OM, OKdt (1990) - 1.300 
OM, Ol1clt (1989) -1.000 OM. 

,. ,, - •• - 'bludat!! 
BMW (1985) - 2.000 OM, 

Opel Vectra (1992) - 5.800 OM, 
VW Golf 1 (1982) - 1.600 OM, 
Ford Mondeo D (1994) - 14.300 
OM, Ford Escort D (1992)- 6.700 
OM, Audi 100 (1988) - 2.200 OM, 
VW Passat (1981) - 1.700 OM, 
Alfa Romeo D (1985) -1.850 OM, 
BMW (1982) - 15.500 OM, Opel 
Vectra (1991)- 4.900 OM, VW 
Golf 11 O (1985)- 2.600 OM, Opal 
Astra (1993) -6.500 OM. . o. B. 

Agenţia Judeţea~ă de ocu· 
pera şi fonnare profesională, alt'. 
Gh.Lazlir nr. 20, ne-a lnforTpat cu 
privire ta situaţia locurilor de 
munci vacante la data de 13 
-1999-

agent asigurare 28; agent c:cr 
. merclal 2; agent vanzAri 3; barman

ospatar 4, bucătar 1, c;armanger 2, 
cofetar 2. confecţioner tmbrăcă
ninle 102, confacţioner încălţăminte 
10, confectioner kett 5, consultant 
âsigurări 1'0, consultant financiar 
asigurări 10, contabil autorizat 1, 
croitor piele 3, cusător feţe 
lncăltăminle 10, dulgher 50, electri
cian' instal. şi automatizări 1 O, 
faianţar 5, fierar betonisl ~. frezo< 
8, lmpleli1Dr 40, inginer conslructH 
civile ing. 1, Inginer electronist i, 
Instalator sanitar 5, lăcătuş 28, 
macaraglst aulorizat 1, magaziner 1 , 
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Vă ascultă, vă Tnţelege · 'i vă ajută 
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mecanizator agricol 30, menajeră 2, 
mozaicar 5, muncitor necalificat 5, 
preparator paste făinoase 2, sudor 
84, tinichigiu au1o 1 , tinichigiu indus
trial 20, tricotoare 10, vanzatoare 1, 
vAnz.lllor gestionar 2, zidar 40. 

Penlru saplămAna ln aus, sunt 
tn total 575 de loturi de munC4 
disponibila.• 

PIATA OBOR 
Geacă de piele tmblănită 

1.200.000 lei, geacă iarna 300.000- ' 
600.000 lei, adidaşl 200.000 lei, 
vestă iarnă 150.000 lei, cămăşi 
160.000-180.000 lei, solexuri 
160.000-270.000 lei, rolling darna 
110.000 lei, mănuşi de ~ 40.000-
60.000 lei, geei copii iarnă 180.000-
250.000 lei, jeanşi 130.000-
200.000 lei, ciorapi copn 6.500 lei, 
ciorapi adulţi 11.000.1ei, casete 
audio 15.000 lei, CD-uri 50.000-
70.000 lei, antenă TV terestră 
220.000 lei, fier de călcat 100.000-
-250.000 lei, cămăşi blugi 170.000 
lei, ceasuri 70.000·145.000 lei, 
pantofi de piele intoarsa 150.000-
170.000 lei, ghete 'i'mă 180.000-
250.000 lei, trening copii 180.000 
lei, şepci basse·ball 75.000 lei, 
casete video 60.000 lei, bicicletă 
750.000. 

In piaţa chtnp111J111or, 1i'oneazli 
hainele la mana a doua. Şi nu doar 
hainele ... televizoare, ghete, 
cămăşi, geei, paltoane, Clltţi, maşini 
de cusut, rollingurf, treninguriJ 
adidaşi etc. 

TotuiTntr-o-stlidentă de SUnet 
şi culoare ... VAnzătorii, mai mutt sau 
mal puţini cotoraţi, imbie galăgios 
cumpclrătorii, aceştia se codesc 
inainte să cumper~. dră:muindu·şi 
ultimii bănuti cu grijă ... Copiii miQ 
pri-vesc cu 'jind haJviţele de pe ----Nu costilm\JII. doa: clncl mii de 
lei, der mulţi rămAn doar cu privi• 
tul .. 

O. B. 

'.--·:::'""_,..__, .... 
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INCA UN PAS SPRE 
INTEGRARE EUROPEANA 
Săptămâna' trecută, in 

Spania, la Bilbao a avut loc un 
Congres pe tema infră~rii oraşelor 
europene pentru mileniul trei. Au 
participat 800 de reprezenta~ ai 
administraţiei locale din mai muHe 
ora~e europene. Din partea 
Romăniei au fost inivita~ doi pri
mari: Petru Gherman, primarul 
ora'l"lui Upova şi Dan Condurat, 
primarul ora'l"lui Sibiu. Organizat 
sub inaltul patronat al Uniunii 
Europene, congresul a vizat sta
bilirea unor criterii comune de 
dezvoltare in domeniile econo
mice, sociale şi cuHurale: 

.Este o onoare că oraşul 
Upova a fost invitat să participe la 
acest congres, nominalizarea fiind 
făcută ·direct de Uniunea 
Europeană. Oraşul nostru este 
cunoscut prentru contactele .şi 
acţiunile de colaborare cu alte 
~raşe din Europa· p a spus pri
marul Petru Gherman .• La Bilbao 
am stabiln legături cu primarii mal 

' -

multor orase din Germania, 
Grecia, sPania, Franţa şi 
Portugalia, unmand ca acestea să 
se materializeze prin realizarea 
unor proiecte comune având ca 
obiectiv cultura, turismul' şi 
sportul." 

Membrii delega~lor prezente 
la Bilbao au emis o chartă a 
infrăţirii europene, prin care se 
angajează să stabilească puncte 
comune in mai multe_ domenii, 
cum ar fi: integrarea societătii, 
combaterea rasismului şi xeflO!o: 
biei, conservarea valorilor patri
moniului cultural european etc. 

.Acest congres mi-a oferit 
prilejul de a promova oraşul 
Lipova şi obiectivele culturale şi 
turistice pe care le are. 
Intenţionez oonstituirea UQUi pro
gram de ofertă, pentru atragerea 
de fonduri pentru Lipova de la 
Uniunea Europeană• ne-a mai 
comunicat Petru Gherman." 

ŞTEFfltl TODOSE 

~ ........ - --- . ,•· ., 
_,__ __ _ 
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DELEGAJIE A UNIVERSITĂJII DE VEST 
.. VASILE GOLDIŞ" ARAD, ÎN ITALIA 
• Va fi pus în aplicare protocolul 

încheiat cu Universitatea din Padova Teatrul German de Stat 
prezintă miercuri, 15 decembrie 
1999, de la ora 17,00, in sala 
Teatrului de S1at din Arad şpec
tacolul cu piesa .Jedermann", 
de Hugo von Hofmannsthal. 
Montarea reprezintă lucrarea· de 
diplomă a lui Alexandru Pecican, 
care in acest an a absolvit Secţia 
Regia Teatru din cadrul 
Universită~i .Babeş-Bolya( din 
Cluj-Napoca. 

O delegaţie de 30 de per
soane, compusă din cadre didac
tice şi studenti ai Universitătii de 
Vest .Vasile Goldls", condusă de 
Rectorul Universita~. prof. univ. dr. 
Aurel Ardelean, se află la Padova, 
pentru a pune in aplicare acordul 
semnat intre Universitatea de Vest 
.Vasile Goldiş" Arad şi 
Universitatea din Padova. 

Rltctorul Universităţii a fost 
primit la Preşedinţia provinciei 
Padova de către preşedintele 
Vittork> Casarin, stabilindu-se un 
program de cooperare pe linia 
ecologiei In probleme de ecolo
glzare a serviciilor publice intre 

· Departamentele de ecologie ale 
celor două universităti. 

In numele ' Senatului 
Universităţii de Vest .Vasile Goldlf 
Arad, preşedintele şi rectorul 
l:lniversitătii din Padova au fost invl-

. laţi in luna' mai 2000 să participe la 
aniversarea a 10 ani de la înfi
inţarea Universită~i de Vest .Vasile 

Gok!fş" Arad. 
Tn - baza acordului cu 

Universitatea din Padova se va 
intensifica colaborarea cu 
Departamentul de Studii 
Internaţionale al Universităţii de 
Vest • Vasile Goldiş" Arad şi 
FacuHatea de Drept, in domeniul 
Drepturilor Omului, cu tema 
.Prot~ naţională a drepturilor şi 
libartă~lor omului". 

Delega~a romănă participă şi 
la un curs de zece zile de coope
rare internaţională pentru dez
voltare şi reconversie profesională 

~G-:rot' ;::;:a~~u~:~! 
cializare a personalului, care va 
derula un program al Ministerului 
de Externe al Italiei prin 
Comunitatea Europeana, pentru 
realizarea unui Centru de formare 
profesională al Universităţii la Arad. 

Tot in cadrul programului vor 
mal ·fi vizitate Universitatea San 
Servollo - Vene~a şi Agen~ de for-

mare profeslonaJă a Municlpalităjll 
din Verona. 

Se va perfecta un program de 
cercetare ştiinţifică cu Universitatea 
am Padova, pe linia cercetării şi ter
bllzării in .vttro•, în colaborare cu 
Facultatea de Medicină Generală 
din Padova, cea mSI veche 
FacuHate de Medicină din Europa. 

Pe linie economică, rectorul 
Univ'l'Sităţii • Vasile Goldiş". prof. 
llniv. dr. Aurel Ardelean, decanul 
Facuitatil de Marketing prof. univ. 
dr. Alelcăndru Cloamă şi lector drd. 
Corneliu Maior, vor preZenta· 
aspecte ale economiei mediului 
i'1COnJurător - In faza de tranzilie 
din tara noastră, in cadrul unor cur
suri' postuniversitare organizate de 
Departamentul de Studii Inter
naţionale din Padova. · 

Biroul de Presă 
al Universltă~l de Vest 

• Vasile Goldlf' Arad 

Montarea cu .Jedennann", 
text de referinta a dramaturgiei 
germane, a tOst reprezentată 
deja cu succes in cadrul Zilellor 
Culturale ale Germanilor din 
Banat şi a Săptămanii Culturii 
Germane de la Sopron 
(Ungaria). In urma turneului de la 
Sapron, Teatrul German de Stat 
a fost invitat să prezinte specta
colul in luna februarie 2000 la 
Budapesta . 

~ 
Consiliul Local Municipal 

Arad organizează in data de 
18 decembrie spectacolul de 
binefacere .,Pentru zămbetUI 
tău". Programul se va 
desfă~ra in incinta Palatului 
Cultural, cu ft'lcepere de la 
orele 18. Vor participa: Teatrul 
de Marionete, Teatrul de Stat 
si Corul Fll•rmonlcll. Eve
nimentul se adreseaza tuturor 
aradenilor şi ar~ scopul de a 
aduce un zambet pe chipul 
celor trişti, singuri şi nevoiaşi. 

Din- sumele colectate din 
preţul biletelor de Intrare la 
spectacol - adică 3o.oao lei, 
precUm şi din donaţii, se va 
oferi o masă in ziua de 
cr.lciun, la cantina Municipală, 
pentru 100 de tammi nevoiase 
desemnate de-bisericile craS
tine din Arad. De asemene'a 
100 de copii si persoane fără 
adăpost vor Primi pachete cu 
haine si alimente. Sumele 
rămase' vor fi donate pentru 
amenajarea .,Azitului de Noap
te". Acesta va fi dat in folosintă 
de Consiiul Local Municipal eu 
ocazia Crăciunului 2000. 

in pauzele spectacolului se 
va organiza o tragere la SOf1i 
cu premii, la care vor participa 
to~ spectatorii, pe baza biletului 
de intrare. Principalele premii 
sunt: Un brad impodobit, un 
tort .buturugă" şi o sticlă de Vi1 
Vechi. 

Cei care vor să ofere .o 
rază de lumină" celor lipsiţi de 
speranţa sunt rug~ să depună 
donatiile in lei in contul 
21310208 Trezoreria 
Municipiului Arad. In vederea 
încheierii 0011tractela de SJXWl"" 
sorizqre poate fi contactat dl. 
ee Pelru Ta~. director eco
nomic la Primăria Municipiului 
Arad. P"""'anele care doresc 
să ofere obiecte adeo.oate pen
tru pregătirea pachetelor cu 
cadouri şi pentru organizarea 
tombolet, sunt rugata să ia 
legătura tu Cenlrul de infor
mare .• Societă~le care sprijină 
organizarea acestui spectacol 
vor fi recompensate prin pu
blicitate~. ne-.au relatat organe.. 
zatorii programului, in cadrul 
unei conferinte de presă. 

MfiDifltlfl MICfltl 

spre casă, pe aleea întunecată 
de sub viaductul din Grădişte, 
in imediata aprOpiere a 
Oepoului de automotoare: 
Unmănd să plece.a doua zi la 
Tăşnad Oud. Salu Mare) 
lmpreună cu soţia şi fiul, in 
vârstă de opt ani, se pare că 
victima avea asupra sa suma 
de 500.000 le>. Nimeni nu ştie 
ce s-a petrecut in acea ţonă, 
inginerul Kocsik fiind vazut de 
către caţiVa trecatori care nu 

noaptea spre au intervenit dată fiind starea 
vineri a fost curmata viaţa !"alnică in care se afta victima. 
inginerului Kocsik Zoltan - n urma efectuării autopsiei a 
încadrat la Astra ~- Trinity. El a reieşit că victima avea 
fost găsit mort tn vecinătatea alcoolemia zero, iSr cfată fiind 
podului Grădişte - cu multiple ~ ita 
leziuni in zona capului, fără starea in care a Iust gas ~ 

pare ca inginerul a fost atacat 
dinţi, cu mana şi coastele bestial, scopul amorului fiind 
rupte. Actele personale au fost 
găsite la cateva ore de la con- jaful. Poliţia continuă 
stataree decesului, sotia aces- cercetările.·· · 
tuiJJ ~ ing. Eva Kocsik _ fiind Cunoscând familia Tndu· 
căutată acasa de către poliţişti rerată~ transmitem sincere 
in jurul orei 11,00 pentru verifi... condoleanţe doamnei· ing. 
carea identita'i cejui decedat Kocsik Eva, memoria soţului 
Victima a plecat de la setViciu să rămană neîntinată, iar crtni-

·' 
în ji.Jrul orei 21,00 Qoi). a traver- · nalistii arădeni să !llucideze cat • 
sat in zona Gara CFR liniile de mai'Oldnd cazul. · 
ca1e !arată şi a paran drumul.; -----. VIOREL MCISCfl .•.. • - .1 

·-!''" •. 
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Estq posibilei inlocoirtG 'B 
ll!J!!!!!~!!!LB.~~.~-····~B~~.L~ 

Preşedintele Emil Constan- lită~i a premierului de a-şi depune 
Unescu şi liderii coaliţiei s-au rnmnit, demisia. Potrivit acelorasi surse, 
dumin1că seara, unul dintre premierul a renunţat la această Tarifele pentru transportul 

feroviar de călători au fost majo
rate, Incepind de duminică, ora 
0.00, cu 7,5%, informeaza CFR 
Călători. 

subiectele aflate pe ordinea de zi a intenţie şi a solicitat inlocuirea 
discuţiitor fiind operarea unor schlm- minişbilor ţanlnişti Ioan Mureşan Şi 
br1ri in Guvern sau poate chiar Alexandru Herlea, precum şi a 
inlocuirea premierului Radu Vasile. ~intelui FPS, Radu strbu. . 

Partidele din coati~a majoritara Tn eventualitatea in care pri-
au mai awt. în ultimele zile, discutH mierul ar accepta să-şi depună 
pe această temă, una dintre cori- demisia, PNŢCD are.pe lista can<fi. 

Tarifele la calea feratA se 
actualizează in functie de rata 
inflaţiei din lun~e sePtembrie şi 
octombrie. cluziile care s-au conturat fiind daţilor pentru funcţia de şef al 

aceea a inlocuirii prel11ierului.·Surse Guvernului pe Radu STrbu şi Ultima majorare la tarifele la 
transportul feroviar de călători a 
avut loc la 1 octombrie, cu 8,2%. 

din PNTCO sustin că s-a luat ln cal- Constantin Dudu Ionescu, acesta 
eul schifnbarea Îui Radu Vasile şi ca din .urmă fiind, potrivit unor surse, 
URflare a unei mai vechi disponibi~ favorit. · 

me">'<'»;.;..~c' ··." ~v ''!"'-"~~'"'•""''':'C~'o·o· "'"':"''<1< • ~c· ".C ·~o· " '~'8:"'K-N<·:~~,~:-•:·» .. ,~. ', ···~"",';';~:.'.'.>.'<,('''"?o"•}:;; ·•··•· - • . . Y "<\_V:~·'· ~·· · "" v:··,:·.·" '· i'l 
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• (Urmare din pagina 1) 
Ţinută pană maL ieri la porţile Europei, supusă 

de nenumărate ori si pe nedrept unor nemeritate 
umilinţe, Români3 se treze,te peste noapte 
acceptată in .,lumea bună" a continentului, primi
tă aproape cu onoruri la summltul de la Helsinki. 

Ieşit pe neaşteptate pe posturile de televi
ziune. într-o emisiune transmisă în direct !fi la oră 
de maximă audienţă,. pre,edlntele Constanti~ 
nescu a avut decenţa să recunoască meritul real, 
de necontestat, al parlamentelor româneşti de 
după 1989, guvernelor conduse de prim-mini\llril · 
Petre Roman, Teodor Stolojan, Nicolae Văcărrilu, 
Victor Clorbea '' Radu Vasile Şi ~ nu în ultimul 
<and - fostului preşedinte Ion iilescu, pentru tot 
ceea ce au intreprins în vederea pregătirii 
României pentru integrarea euroatlantică. 
Parlamentele au elaborat tegile necesare, guver~ 
nele au făcut - atat căt ştim că aiJ reuşit - refor
marea sistemului economic supercentrallzat, 
pregătind economia românească pentru reinte
grarea sa in sistemul capitalist Ion lliescu, fostul 
preşedinte marcat încă de idealurile luminoase 
ale adevăratului socialism, a avut totusi luCidi~ 
latea pentru a inJelege că locul Romaniei este 1n 
Europa Unită ŞI in NATO, iar al românilor in 
marea comunitate euroatlantică. Tnvăţând, cel 
puţin în parte, din gre,elile_ proprii, Constanti· 
nes cu- a înţeles că meritul pentru Invitarea 

...... - •• 

României la începerea negocierilor cu UE este al 
românilor, al milioanelor de cetăţeni care au 
suportat in tăcere durerile supliciului numit tran
ziţie, sacrificiului făcut în scopul scoaterii ţării din 
haos şi stagnare. Pro,babil că i-a fost greu, dar in 
mod surprinzător, p~edlntele Constantinescu a 
rezistat tentaţiei de a trece succesul Istoric de la 
Helsinki în contul actualei guvernări, dovedind că 
atunci când nu 1 se urcă aburll la creier, el poate 
judeca fi cu mintea limpede, 

Ceea ca nu a spus dl. Constantlhescu fi cr9d 
că trebuia s-o facă, este faptul că, dincolo de răs
plata pentru efortul propriu al poporului roman, 
invitarea Romaniei la negocieri cU UE are ~ un 
caracter conjunctural fi pnll de lupta acerbă dusă 
de marile puteri ale lumii pentru reimp~rţirea sfe
relor de lnfluenţli, Astfel, după ce americanii au 
Implantat un pinten musulman in Kosovo, Europa 
a înţeles că trebuie să pună o .stavlli" în 
Romania şi Bulgaria, " , 

Globalismul fi mondlallsmul secolului XXI şi 
al Inceputului de mileniu trei, plasează Romania 
intr-o poziţie geo-strategică favorabilă, Fără 
Interesul major al UE în această frământata: parte 
a continentului. România ar ff trebuit să a'tepte 
mult şi bine în .. zona gri", o mlracu.loasă 
milos!Mre a Occidentului fl o Integrare în selecta 
salum&. 

"·-------:-:·;~~~ .""'!..·. ' . 
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LILIECI! 
r (Unnare din pagina 1) 
E ca şi cum 23.000 de romani 

traiesc într~un cosmar sinimeni nu 
vine să ne trezeaScă, Să ne spună 
.a fost doar un vis urat, in reali1ate 
!'u se poate intampla aşa ceva: 
In realitate. senatorii unei tări 
rezolvă prima dată legile .imPor
tante ale acelei tări, legi care se 
Tngrijesc, mai întai, de nenorociţii 
care mor de foame, de eoonomia 
care ar trebui să dea de lucru Şi 
de mancare unul popor intreg ... 

Aşa, probabil, se petrec 
lucrurile într-o ţară normală, cu. 
politideni serioşi şi responsabili, 
care lasă ceva bun in urma lor. 
Politicienii noştri ce lasă in urma 

Legea pentru protectia 
i i si o tara în ruini ... d fi 
importan'tă şi' legea care prote
jează micuţele animale, dar să te 
ocupi de lilieci cand peste 90% 
dintre rornăni au probleme pentru 
a supravieţui de pe o zi pe alta, mi 
se pare rewttător! Legi extraordi
nar de importante pentru locuitorii 
Rornăniei nu se votează din pnc;. 
na unor interese meschine, per
sonale sau de partid, din pricina 
indolenţei şi lenei aleşilor noştri, 
care au lucruri mal importante şi 
mai profitabile de făcut decât să 
se duca la parlament. Dar mi
nunaţi! noştri reprezentan~ au 
timp, In ciuda' haosului din ~. să 

se ocupe de IDieci ... Să nu mori de 
supărare, să.nu simti că reprezen
tan~i tăi - români, Ca şi tine - te 
scuipă direct intre ochi? Ba da, 
exact asta simţi cand vezi cu ce 
se ocupă Nuştrii noştri reprezen
tan~. 

Ruptura dintre problemele 
ţării, ale omului de rand şi 

reprezentan~i aleşi ai acestei ţări a 
devenit un adevărat hău peste 
care nu mai poate trece nimeni, 
oridltă bunăvointă ar avea. Este 
tot mai dar că p9 noi, muritorii de 

. nlnd, ne interesează cu totul Şi cu 
totul alte lucruri decăt pe aleşii 
noştri. In aceste condiţii şi un orb 
poate vedea că parl(lmentarii nu 
mai reprezintă pe nimeni. Cu 
exceRţia lor. Pe ei Şi interesele lor 
ştiu să le reprezinta ... 

Cum a ajuns RorMnill să fie 
condusă şi repr~zentată de o 
asemenea dasă politică pe care 
nu mai ai cuvinte s-o califici pentru 
inconştienţa şi iresponsabilitatea 
de care dă dovadă in fiecare zi? 
Cum au izbutit oamenii aceştia -
parcă tot ce are mai rău şi mai 
putred Romania - să ajungă in 
fruntea ţării, cand ei nu merită, 
după cum muncesc, nici măcar să 
le dai bună ziua? Au ajuns acolo 
unde sunt l~nd speranţe, prin 
minciună, prin promisiuni deşarte, 
Tn care ei n-au aezut nici măcar 
un minut. Puţinii oameni de cali
tate care s-au rătacit printre aleşii 
noştri sunt copleşiţi, anihilaţi de 
masa celo~alţi, interesa~ doar de 
problemele personale sau, în cel 
mal ,bun caz, de partid. lpocriţii 
interesa~ strigă pe toate canalele· 
că alegerile anticipate ar fi o ade
vărată catastrofă, că, vai, cum ne 
putem gandi la aşa ceva cănd, 
uit~. România are nevoie de sta
bilitate, cănd Romania are atatea 
obiective Imediate-de atins ... ŞI, 

totuşi, alegerile anticipate răman 
singura modalitate legală de-a 

·scăpa de aceste lipilori, de actuala 
dasă politică, perfect Inutilă, aflală 
la carma destinelor RorMniei. Cu 
aceasta dasă politică nu vom Ieşi 
niciodată din m0cir1a in care ne 
scufundăm zilnic tot mai mult. 
Nebunia este că poiîticienH noştri 
de strânsură Tnţe!eg perfecţ 
nemultumirile oame: ~;:ar, dispretul 
Şi dezamagirea lor, dar nu le paSă, 
n-au nici măcar dramul de patrio
tism să aprobe acele legi care 
ne-ar da măcar îh viitorul apropiat 
şansa de-a avea politicieni serioşi 
şi responsabili. Altfel, cum să-ţi 
explici furia cu care refuză să 
·accepte votul uninorninal macar la 
Senat? Ce senator ar mai avea 
curajul să se ocupe de fleacuri 
daca ar fi ales prin vot uninomi
nal? Cum ar putea explica el 
alegătorilor interesul pehtru lilieci 
Tn tragedia din Roni~r;a? Oezin
ter.Sul, lenea Şi prostia seimpacă 
perfect cu listele de pa~iq şi aleşii 
neamului nu vor să renunte la ete. 
Pentru că ar trebui să mun
cească ... Munca este pentru 
proşti. nu pentru ei, demnitari ai 
statului romah, care sfat ar trebui 
să fie mulţumit că ei se scoală 
dimineaţa. !Şi rezolvă căteva pro
bleme personale si, uneori, mai 
trec şi pe la pa~ament. Culme a 
conşb1nciozită~i. ca să nu poală fi 
acuza~ că nu muncesc, ei mai 
votează căte o lege - vitală' pentru 
ţară - cum ar fi aceea de ocrotire a 
liiecilor. Pentru că tot ei, muncind 
din greu, au rezolvat deja, cu efi
cienţa şi competenţa lor bine
cunoscută, toate celelalte pro~ 
bleme ale ţării. Acum a venit rarr 
dul liliecilor să beneficieze de 
binevoitoarea lor atentie, de nese
cata lor lnţelepciune .. .' Ce mal 
să zici după ce abia te 
să nu vomiti de scărtlă, să nu 
d9 indignai-e? Poate do~r atat: 
romAni nu trage~ in lilieci şi veţi fi 
fericiţi! 

ANTENA1 PRIMATV TVARAD TVINTERSAT 
7,00 Observator 
8,00 Dimineata devreme 
IO,OOStiri ' 
10,10 Voi cuceri Maahat· 
tan·ul- primul cp. 
11,00 Mouot Royal· a., 
12,59 Dcccnnium 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 tretender- s. 
14,00 Ile<eppi ••. 
15,00 IUsfi~ta- ep. 4, s 
16,591lcccni!ium 
17,00 Stiri . 
17,20 ta multi ani, V oUl! 
17,25 DragOstea tavlap"' 
ep.81,82 
t8,59 iJccenni'IO' . . -
19,000bscrvator 
19,55 La multi ani, Voul! 
20,00 Forte'c de munci. 
Divertismco't 
lO.SO Dubli identitate· i.; 
21,40 Prezentul simplu 
21.59 Dccennium 
22,00 Observator 

· 22,30 Marius Tuei s-' 
O,OO'IWin Peaks-~ 
1,00 Observator- rei. 
1,30 IUsfiţata - rol. > 

3,30 DragOstea InviDII"- n:L 
5,00 Dalla5 . s. 

~ ·.. . ' 

7,00 Karaoke show .. rei. 
8,00 Dimineala cu Prima -
magazin matiiÎal ... 
IZ,OO Celebri fl boaa!l -
rol. 
13,00 Politica de miine -
rol. -
15,00 Cbic- fashion-<how
ret 
15,30 Cinemagia- rol. 
16,00 Nadinc Show- rei. · 
17,00 Celebri " I>oaall- s. 
18,00 Focus • Sport • 
Mctco 
18,55 Clip Art 
19,00 Fronlal- radiog_rafia 
săpt!mânii trecute 
20,00 Dosarele Y . 
21,00 Brooklyn Soutb • s. · 
22,00 Clip Art -rei. • 
22,05 Focus Plus 
22.30 Revista presei 
22,35 Politica de miifte • 
talk-show 
0,30 Cineva ta spatele 
Ufllor-ac~iunc,SUA, 1971 
2,00 Focus Plus- rei. 

.) 

8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Anunţuri· -
8,40 Oivelllsment 
1 o, 10 Voi cuceri Man
hattan-ul - ep. 1 
11,00 Mount Royal- ep. 
11 . 

12,59 Decemlum 
13,00 Fotbal: F.C. ~ 
Steaua (meci restanţi!) 
15,00 Răsfăţata - ep. 4, 
5 
16,59 Decemlum 
17,00 Ştiri 
17,20 La Mulţi Ani, VWăl 

. 17,25 Divertisment 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunţui 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 ObservaiDr 
20,00Arena 

. 21 ,20· Anunţuri- rei. 
21 ,30 Ştiri TV A - rei, 
22,00 Observator 
In continuare, program 
klentlc cu cel al Antenei 1 

. '"· 

8,55 Deschiderea progra- , 
mului 
9,00lnlenlatMusic 
9,30 Sfintul din Fort 
Washington- film 
11,00 Stirile lntcrsat 
Il ,30 Euroc:ops - film 
12,30 Descoperire pre
tioasă-film 
14,00 lntCr.!at Sport Soow 
15,00 Aventurtertl a. neri
cani- s. 
1 5,30 Planeta video a 
copiUor-s. 
16,00 Strada >lselor- film 
17,30 Undcnlog Show 
18,00 Săptămâna sportivi 
aiidcanli 
18,25 lntcmt Cullllnll 
18,45 Stirile Intcrsat 
19,20 Dulce Ispiti- s. 
20,05 Mistere, farmece fl 
miracole- s. 
20,30 Delta fier.,late -
mm 
ll,OO Meldl udpfl- film 
groază 
23,30 Ştirile 1n1en1at 
0,00 Erotica . 
0,45 lnchidcn:a -
lui 

20,30 Asedlaţl la · 
domiciliu - thrlller, 
SUA, 1998, cu Vero
nica Hamei; Denlse 
Bessette 
22,00 Totul despre 
sex- s. 
22,30 Desene animate· 
- Spawn 
23,00 · 8 clpiţlnl 
intr-un sac - comedie, 
SUA, 1997 
0,30 Steaua Nordului 
- acţiune, SUA, 1995, 
cu James caan 
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ll[t)i{lţljli"iqfi~l APELUL IHTELECTOALILOit 
PEHTitO SPiti)IHiitEA LUI-EMIL 

COHSTAHTIHESCO ~.SOHĂ CA DitACo·~ 

- O-le Ion Cristoiu, am trecut 
la Helsinki. Europenii au fost de acord să 
demarăm negocierile de aderarec •• 

- A fost mai mutt o decizie politică, .p mai 
puţin una economică. Europenu au dorit să se 
tntindă şi peste zona Balcanilor înaintea ameri
canilor. Cu aiia cuvinte. Europa nu se bate cu 
Rusia pentru extinderea inspre Răsălit, d cu 
America. Este un calcul geopolitic elementar, 
care nu va produce in· curănd lapte .p miere 
penlru Romania. 

-Oricum, se pare că vOr intra mai multe 
miliarde de ECU in România. 

-·-Vor intra, dar nu trebuie să uliăm faptul 
ca noi vom fi asista~ din punct de vedere finan
ciar. AJtfet spus, investiţiile care se vor face in 
Rorn!lnia cu bani cornunilari ar putea fi incre
dinţate unor mari firme europene. Aşa că, 
mare parte din aceste fonduri se vor intoarce 
in ... Europa. Pe de altă parte, dincolo de acest 
eveniment pozitiv, nu trebuie să uităm faptul 
ca, cel puţin deocamdată, Romania .p Bulgaria 
vor rămâne p~ .lista neagră· in ceea ce 
priveşte acordarea vizelor. 

- Fiindcă veni vorba despre vlze, s-ar 
părea că lui Radu. Vasile i-a cam expirat 
viza de premier... . 

- lncă de la sfarşitul lunii octombrie 
asistăm la o adevărată campanie in acest 
sens. In primul rănd, premierul Radu Vasila se 
află in conflict deschis cu o parte din PNTCD. 
In al doilea rând, intre Radu Vasile şi 'Emil 
Constantinescu există un conflict surd, care 
n-a prea apărut in presă. Nu in ultimul rănd, 

• s-ar părea ca preşedintele Constantinescu a 
demarat o adevărată campanie de presă pen-
1ru refacerea propriei imagini ... 

- Vă referiţi la .semnăturile intelectu
alilor", la Ieşirea in presă a lui Drag of 
Constantinescu fi la iniţiativa Anei 
Blandiana de a recoagula actuala putere? 

-Toate se leagă între ele .p toate aceste 
măsuri suntla fel de proaste. 

-Dece? 
·- Deoarece- semnăturile celor şapte sute 

de intelectuali sună - vorba lui Petre Roman -
.ea dracu". Nu acum eo:a momentul lor, ci pe 
vremea Ronei Hartnec ... Asta, ca să nu mai 
vorbim si despre faptul că fundatia 
,Solidaritaiea· a chettun mii de dolari pentru 
publicarea acestor liste ... Ofensiva mediatica 
a lui Dragoş ConStantinescu este la fel de 

sterilă, deoarece preşedintele n-a căzut in 
sondajele de opinie datorită fiului, ci datorită 
propriei presta1ii politice. Cât despre încer
carea Anei Blandiana de a. strânge la masa 
verde toate partidele din fostul COR, cred ca 
mai bine s-ar aşeza la masa de scris. Nu de 
poale-n vănt are nevoie ţara, ci de bărbăţie 
politică... . 

- Dar va exista vreo remanlent guver
namentală? 

- Mingea se află in·grădina preşedintelui. 
Ori va dezmi~ urgent aceste zvonuri, ori n va 
remania pe Radu Vasile. · 

- Este profitabilă o remaniere a 
Guvernului? 

- Greu de spusl Precaritatea traiului coti
dian este o realitate. Populatia are ce are cu 
guvernarea, nu cu Radu vaSile. Tn cazul unei 
remanieri, vor uiTila luni de negocieri. Pozitia 
PD-ului este imprevizibilă, ţărăniştii .p liberaiU 
nu se mai înţeleg... . 

- Cu alte cuvinte, credeţi că vor exista 
consecinţe păguboase pentru ţară? 

- Mă tem că da. PD-ul i.p va retrage ăon 
guvern piesele de, marcă, vor promova 
eşah;mul secund, iar Băsescu, Berceanu, 
Babiuc .p Pleşu vor critica guvernul de pe mar
gine. Radu Vasile ar putea sparge PNŢCO-ul 
.p ar constitui acel Partid Popular de care tot 
vorbeşte. In final, popula~a va trăi la fel de 
greu şi va conştientiza ca nu Radu Vasile sau 
Victor Ciorbea se fac vinovaţi de sărăcia de zi 
cu zi, ci actuala putere. 

- Şi-atunci? 
- Atunci, sindicaliştii nu vor mai cere 

demisia guvernului, ci alegeri anticipate. 

DO~U Sll'lftCI 
FOTO: ""~CEL CflrtCIU 

Tărăni,tii.Jse) întreabă: CE CÂŞTIGĂ ROMÂNIA 
,:: <: ·· ~.· · PRIN INCEPEREA NEGOCIERILOR CU UE? 

~. 

' 

'.'' 

Intrebarea a fost pusă la 
conferinţa de presă de sâmbătă 

,_ . a organizatiei judetene PNTCO. 
A întrebat Claud'iu Crist'ea -
purtător de cuvânt - şi au 
răspuns .mai multi. Concret. zic 
ţărănişti( România căştigă ... 

* Recunoaşterea aparte
nentei la familia valorilor politice 

_- -~~. , . eUrOpene ' 
* Recunoasterea capacitAtii 

de derulare a pf-ocesului de intâ.
grare 

• Disponibilitatea UE de a 
sprijini refonnele economice din 
România prin asistentă tehnica 
~i fonduri nerambursabile 

Ce câftigi românii!' 
PNŢCD consideră că 

românii. au doar de câştigat, 
pentru ca UE lnseamnă: Pros
peritate • Sistem social sigur şi 
stabil • Libera circulatie *. 
Prestigiu. . _ ' 

• Ţărăniştii spun ca şi-aLI. 
adus o contribu~e considerabilă 

. ~ 

,, 

' ' ';;f.l !/ ' ' l {) ··... e; 
. ' . 
!. ' 

·: :i 
.. •. f. ,. ., ., 

la apropierea de Uniunea Euro
peană, atât pe plan partamentar · 
şi guvernamental căi şi prin 
iniţiativele preşedintelui - Emil 
Constantinescu, pe care I-au 
propulsat şi sprijinn. In vederea 
adoptării .. acquis-ului comuni
tar", PNŢCD se obligă să pro

. moveze acele legi care sunt 

,. 

compatibile cu cele din spaţiul 
UE, pe diferite domenii. * 
Deputatul Mihai Calimente, 
Gheorghe Lăslo (preşedinte pe 

.. 

. . . ----· ---··-·-~--- ---- ------. -~-- ---· 

municipiu), Ionel Costin (secre
tar - general), Vasile Ciubancan 
(preşedintele Senatului PNŢCO) 
si-au exprimat satisfactia pentru 
ădoptarea celebrei leg'i Lupu şi -
a Legii privi.od statutul funcţio
narului public. Este de dorit -
spun tărănlstii - ca toate cele
lalte tegi vitale, in special cri!e 
privind proprietatea, să fie adt '>

tate de urgenţă . 

--

' 
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ÎNCĂRCĂTOARE ... 
HANDSFREE 
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AlliJNAilE GI~NIUtAtl 
)IIJNit~II)AI.Jl ))J~ 

AtEfJI~IU - I.Jl IJI~)) AllAD 
RADU ONEA A FOST ,. 

VOTAT IN UNANIMITATE 
Sâmb ~tă. la Palatul Cutturii, 

140 de iJedisti din municipiu 
şi-au d<s,mnat noul preşedinte 
al orgeni<a~ei. Deşi iniţial exis
tau tre' candidaturi anuntata, 
Dan An~·Jci si Florin Naii-nan 
s-au ro~ras 'din competiţie, 
lăsându ·i cale liberă lui Radu 
Onea. Acl.ozele privind existenţa 
vreunui troc j.>Oiitic au fost inlătu
rate de către cei doi care au 
abandonat c.1rsa preziden~ală 
si care ne-au declarat .Am pus 
interesele UFD in.,lntea 
rntereselor personale. A fost 
o luptă cu noi în!fine din care 
am ie'it mai intăriţi.' Aşa se 
face că toti cei 140 de membri 
UFD prezenti in sală - dintre 
care peste 70% tineri şi slude~ 

I-au votat in unanimitate pe 
Radu Onea pentru funcţia de 
presedinte. Au mai fost alesi 
incă opt membri in Comitetul 
municipal, care vor fi nomina.,. 
lizaţi pe funcţii intr-o 'edinţă 
viitoare. 

TREI LOCURI LIBERE 11 
S'I'AFF-QL UFD ARAD 
Spre surprinderea noastră, 

preşedintele UFD, Gelu Roman, 
a lansat pe pialâ o ofertă extrem 
de interesantă': "Ţiljem la dis
poziţia elitei ar~dene trei 
locuri libere de vicep~inţi 
in UFD Arad. Condiţii: să 
investească bani in politică, 

. nu să intre in politică pentru a 
se imbogăţi; să nu posede un 
cazier juridic sau politic pătat; 
să fie oameni de valoare.· 

MIRCEA BODROGEAI • 
PREŞEDINTELE 

TIIIERILOB IIFEDIŞ'II 
In continuarea Adunării ge

nerale pe municipiu, peste o 
sută de tineri au rămas in sală 
pentru a alege preşedintele 
Organiza~ei de tiner,et. A fost 
ales, cu o largă majoritate, 
Mircea Bodrogean. Noul 
preşedinte ne-a dedarat: .UFD 
este partidul viitorului, deci 
nu trebuie să vă mire 
....,amantul tinerilor la valo
rile dreptei române,tl. Celor 
peste o sută de tineri '1 de 
studenţi prezenţi in sală le 
mulţumesc pe această cale 
pentru increde_rea acordată."_ 
O IJOTIA'I'IVA IATJONILI 

AUFDARAD 
La Arad, a fost constituil un 

grup de iniţiativă pentru a institui 
in UFD organiza~a studenţilor· 
de dreapta. Radu Popescu -
iniţiatorul mişcării - este de 
părere că .staff-ul central al 
UFD va aviza favoţabil 

această iniţiativă a studenţilor 
arădeni,_.cu atât mai mult cu 
_cât voturile studenţimli au 
cântărit decisiv in alegerile 
locale." Până acum. la UFD 
Arad, au aderat aproximativ o 
sută de studen~. 

DO~U SlrtiKI 

UN TEST DE 
COMPATIBILITATE 

A ORTODOXIEI 
Una dintre conditiile de bază 

pentru ca Romania să aibă 
sanse de ademre la UE este 
rezolvarea problemei copiilor 
institutionalizati. La coAferinta 
de pre5ă de sâmbătă, a UDMR
ului local, vicepreşedintele 
Hosszu Zoltăn a opinat că 
această cerinţă expreSă este de 
fapt un test de compatibilitate a 
unei ţări majoritar ortodoxe, cu 
principiile europene. Aceasta, 
având in vedere faptul că in 
ţările UE problema copiilor insti
tutionalizati a fost rezolvată prin 
intermediul diferitelor culte reu
gioase. anele decât cel ortodox. 
După 10 anL VDMR Arad 
-~~caa tJ 
~ . 

Cum in 23 decembrie se 
împlinesc zece ani de la înfi
inţarea UDMR-ului local, oonfEI
rinţa de presă a fost şi un prilej 

· de l)ilant. S-a considerat că · 
organizaţia arădeană şi-a 

--Indeplinit aproape toate- obiec
tivele pe plan local, pe plan cen
tral fiind un factor de echilibru 
intre diversele tendinte din 
UDMR. Echipa cu care a pornit 
la drum acum zeee ani - sub ti
tulatura "Organizaţia oatne· 
nilor muncii maghiari din 
Arad" - a rămas aproape intac
tă. Hosszu Zonân, care a fost 
primul preşedinte 'i senator, 
este acum· vicepreşedinte,~ . 

·'-:. ... -

Gyiirgy Tokay, cu o indelungată 
experienţă partam.entară, a ocu
.pat aproape doi ani functia de 
ministru, iar Levente Bog~ar a 
ajuns subprefect. In ceea ce-l 
priveşte pe Cziszter Kalmân, se 
pare că greu il va urni cineva 
din fotoliul de preşedinte. ee 
fapt, se pare ca nimeni nu vrea 
acest lucru. 

Minil!trul R M' ..... 
de.ArleehiDo. 

UDMR-ul il vede pe mi
nistrul Remeş ca pe un fel de 
Arlechino cu două măsti, una 
veselă si alta tristă, în sensul ca 
din cele 15 propuneri de măsuri 
fiscale unele sunt bune, iar 
altele sunt de fapt .pseudomă-
suri". • 

• Una peste alta, condu
cerea UOMR-ului este de 
părere ca, in ciuda snuaţiei pe 
care o in~ntă astăzi, românii 
nu trebuie să dispare pentru ca 
există sanse de mai bine. Ele 
pot fi valorificata, cu conditia ca 
ţara să fie condusă de către o 
echipă de manageri veritabili. · 
Un punct de sprijin Tn această · 
direc~e TI constituie adoptarea 
Legii privind statutul functionaru
lui public. Principalul beneficiar 
ai aplicarii legii - spune deputa
tul Gyorgy T okay - va fi cetă- · 
ţeenul, care, va~ mai bine şi mai 
prompt servit . 

51111011 TODOQI 
• ~-··; > 

-. 
'. ... 

·-~. " 

1. 

' ' • 

·; 

'.·' 

. :~ 

.,. 

' 
( 

1 



'· 

' 

'\ 
\ 

' ' 

1,;-_ 

·.•. 

H- ull!t,4§41J t."'··'"ag;;wl:;;;;- _, . ; ---~.J>U"', .;,_ :S2 .• A$J ,. 

Pagina6- ADEVĂRUL COTIDIAN Luni, 13 decembrie 1999 

rtoifoito• LA FARMACIE lUCRURILE _.}.-.· ".-.. A. ' -. 

S-AU INCURCAT "DE NU-l ADEVARAT'· PENTRU BANI, PROSTITUATElE 
ÎNFRUNTA FRIGUl "La Socodor, lucrurile s-au incurcat de nu-l ade

vărat· Practic, farmacia care a primit de curând avizul 
de funcţionare al Colegiului farmaci!jtilor este 
închisă. N-am Idee care au fost motivele celor doi· 
întreprinzător/, cert este că la această orâ ei nu au 
nici un fel de activitate", afirmă presedintele Colegiului 
farmaci~tilor, dl. Sabin Badea. ' 

e Drogbarla, in ceai uri, vatii, cosmetice, 
IICidmb, marge inainta! a!'arat.~ră . tehnico-me-

in schimb, drogheria din dtcală , susţtne dl. Sabm 
Socodor a primit din partea Bodea. 
Colegiului un aviz de opqrtuni- Oricum, sancţiunea pre
tate. lnsă pe baza acestui văzută de Legea 8111,997, la 
aviz, de la drogherie nu se pot articolul 40, sună cam asa: 
elibera şntibiotice, cardioto- ,.Practicarea profesiei de 
nice (medicamente pentru farmacist de către o per
inimă), .hormoni", fiola, sub- soană care nu are această 
stanţe puternic active ori calitate, constituie infracţi
medicamente pe reţete COilJ· une '' se pedepsette con
pensate. Totuşi, inainte de a form legii penale!" 
primi respectivul aviz, de la In ceea ce priveşfe 
drogherie se eliberau şi o Colegiul farmaciştilor, acesta 
parte din medicamentele ară- poate da. o mustrare verbală, 
tate mai sus. Chit că .larma- apoi scrisă, avertisment sau, 
cista" nu prea avea studiile pe baza unui proces·verbal 
necesare pentru aceasta si incheiat Tmpreună cu lnspec
nici nu le elibera oamenilor, ţia de farmacie din Timişoara, 
ca să fie treaba legală, in poate retrage autorizaţia de 
prezenţa -unui farmacist, funcţionare. 
moment Tn care, In caz de e Dialog intra sur:d 
ceva, responsabilitatea Ti Câteva semne de intre-
revenea farmacistului, sustine bare tot mai persistă in acest 
dl. Sabin Bodea. ' caz: de ce autoritătile locale 
• Ca legea penală mH nu sprijină cum se cuvine înfi-

da glumit inţarea unei farmacii in 
.,In acest moment eu nu Socodor, dialogul pe care 

deţin informaţH precum că l-am avut noi cu dânsii fiind · 
la drogherie s-ar vinde unul intre surzi?! be ce 
medicamente, cu ·excepţia Arkatim, societatea de care 
produselor admise de lege: aparţine drogheria din Soco-

dor, nu trimite acolo un 
reprezentant, un farmacist, să 
se rezolve o dată problema, 
dacă nu. se poate altfel?! 
Legea trebuie respectată. 
Vrem să ajungem in Occident. 

Dacă, Doamne fereşte, 
vânzătoarea de la drogherie 
eliberează un medicament şi 
se întâmplă ceva cu bolnavul. 
cine va răspunde? Sau poate 
se-asteaptă un astfel de caz 

. nedo'rit şi atunci se vor trezi la 
realitate cu to~i?! 

lntrebări pertinente, puse 
de dl. Sabin Bodea, la care 
cei in drept să ia o măsură 
trebuie să răspundă pentru ca 
miile de locuitori din Socodor 
să nu aibă de suferit nici 
intr-un fel, nici in altul! 
Semnalele pe care le-am 
primit din Sooodor ne-au infor
mat acum că s-ar vinde la 
drogherie şi antibiotice, lucru 
ce contravine aprobărilor pe 
care le are - deocamdată -
drogheria. Dorind să stăm de 
vorbă cu vânzătoarea, am 
realizat faptul că nu se prea 
poate întreţine un dialog cu 
cei câre sustin că 
funcţionează în legalitate. 
lnsă pe noi, sincer, nu ne prea 
miră că se petrec astfel de 
lucruri in inima .Socodorului. 
Acolo unde un primar nu ştie 
altceva decât să tragă sfori e 
firesc ca lucrurile să meargă 
în această directie. 

H.OPJtEflrt 
S. GttiLEfl 

Dacă se poate afirma cu siguranţă ci o· profesie a apărut prima dată, aceea neapărat tre
buie să fi fost prostituţia. fncă din antichitate existau semne ale practicării prostituţie/. ŞI 
cartea de căpătâi ~ Biblia. ~ pomenefte in câteva pasaje d~ existenţa prostituţie/. fn Arad, 
prostituţia a existat de foarte multă vreme, chiar dacă ea s~a practicat neoficial sau fn #mobile 
anonime. fn prezent, suntem la mai puţin de un pas de legalizarea prostituţiei. O fi ~ine, o fi 
rău, e greu de spus. Cu siguranţă, insă, aflată sub un strict control medical, prostituţia nu va 
mai fi o profesie cu un risc maxim de periculozltate. - ~ 

• ~de • 1 lat. ea11oa1 w- ' _ ne privea foarte insistent, senin că era curios ce vor-
E greu de crezut că un simplu anunţ apărut intr-o bim âtâla cu fetele sale. Era probabil obişnu~ să se 

pagină a unui ziar poate aduce la o preselecţia treacă repede la fapte că deh .• vorba rrultă, sărilcia 
viitoare prostituate. omulur. 

.Preselectie Pentru realizarea unui program artis- •-- ..,._.de pe aa-L. 
tic în străinătate" ... Aceasta e inceputul. De aici In Grădişte, la ieşirea spre Vărşand, pe o parte şi 
urmează intâlnirea .corp la corp" cu oei care fac pre- alta, stau fetele dornica de câştig. Corina C., de 17 
selectia, o mică .degustare" a mirosului banilor ce pot ani, e venită de curând din Moldova. A incercat să se 
fi căştigaţ; doar Juaând," la cătiva bărbati pe zi. Traiul angajeze in mai multe locuri. Nu i s-a oferit însă mai 
greu' le va face pe tinerele cooicurente Să intre direct mu~ de 7-800.000 de lei pe lună .• Eu numai chiria 
in focul profesiei. ~ au apărut damele de corn- trebuie să plătesc, 50 OM pe lună. De unde bani 
panie, prezente peste tot în holurile hotelurilor, ale pentru mâncare şi celela~e? ~ că m-am apucat să 
restaurantelor, discotecilor şi chiar ale cotetăriiior. Tn fac ceva mai profitabil" - ne spune Corina. 
general, aid pot fi racola~ dienţli cu bani, fraierii oe 
pentru câteva minute de plăcere sunt in stare să-şi 
dea şi haina de pe ei. Fetele care n-au fost suficient 
inzestrata de la natură, ar fi trebun să se apuce de 
altă muncă. Cum e greu să-ţi laşi meseria de bază, 
puştoaioele au găsit un lucru şi mai inteligent 

• "Tt: •• te" pe Calea AareJ VJaieu! 
Pentru a vedea care este amploarea prostituţiei, 

am apucat pe câteva şosete arădene, acolo unde 
ştiu că tinerele prostituate se oferă trecătorilor pentru 
o partidă de sex. Lângă benzinăria .Shell" am întâl
nit-o pe Mirabela, din Răpsig, in vârstă de 19 an!, 
absolventâ a opt clase la Sebiş. 

-Spune-mi, Mirabela, părinţii tăi ftiu ce faci? 
.c De unde să ştie ... Le-am spus că lucrez la un 

bar, nu la .... saxofon·. Cred că mi-ar da mama un 
saxofon peste gură. dacă ar şti ... 

- De ce practici prostituţia? 
- Decât să lucrez o lună pentru un salariu foar1a 

ITJic, mai bine stau cinci minute pe spate! 
-cam căt câştigi pe seară? 
-In jur de 700.000 de lei. E bine ... 
- La ce !"'\Uri lucrezi? · 
- Un t:~umăr normal; fără perversiuni, costă 

150.000 de lei. DesigUr, eu.pradic sexul cu prezerva-
tiv ' . . ' 

-Ce fel de clien~ ai? 
-Să ştiţi că în general vin mai mulţi români. 

După cum am anuntat, de hotărâre privind aprobarea menea, tabăra de sculptură "e 
revenim cu alte câteva amă- inventarului bunurilor din patri- la Căsoaia a intrat in aceeaşi 

enOiaeeaa"pe -••al «Aria»-" 
Alături de Mirabela mai sunt încă două prostitu-

ate, surori. din Bistrita Năsăud. Stoica Crina, 18 ani, 
şi Stoica Alina, 17 ani,' ne spunea că se prostituează' 
deoarece: .N-avem unde să lucrăm. Decât să 
ajungem să furăm, mai bine o facem pe bani~ 

Astiel ajunge să câştiga intre 3-4 milioane de lei 
pe lună. Sigur, mai sunt excepţii, dar Tn final se 
scoate. După cum ne·a mărturisit Corina; cei mai 
·fideli dienti sunt solerii de pe tiruri. nunte de la sedinta Consiliului moniul public al CJA. categorie. 

Judeţean Ărad,' de vineri,. Discu~i aprinse s-au purtat Tot la acest punct s-a pus MariaJ. are' 19 ani si face treaba asta de la 14 
ani. Acum i se pare ceva atât de obisnuit că nu s-a 
gândtt vreodată să se apuce de a~cev'a. Intr-o Vreme 
a umblat pe la Ubelula şi Parc. ,.At:;olo e concurenţă 
m~i mare şi Uneori trece timp până să apuci un 
dient Aici câştigi mai puţin, dar mai repede" - ne 
spune Maria: 

10. 12. 1999. pe marginea parcurilor dendro- problema uzinelor de apă din 
In materialul anterior 'he-am logice de la Gurahont si Macea, locaiMţile Chişineu-<:riş, Sebiş 

concentrat atentia asupra consilierii nefiind hotărâti in pri- si Ghioroc, care momentan sunt 
ultimelor puncte de pe ordinea vinţa intrării lor in pat~imoniul . de interes local. 

- Părinţii voştri au habar cu ce vă ocupa~ 
aici, la Arad? · 

de zi, urmand să vă prezentăm judeţean, sau rămânerea lor de Aici se întâlnesc două situ
. celelalte proiecte supuse la vot, · interes local. in final s-a votat aţii: cea a oraşelor Sebiş şi 

Primul punct a isca! destule trecerea celor două obiective in Chişineu-Criş, care nu· doresc 

·~~~i ~fi~in~d~v~o~rb~a.:d~e~~~~~~~~~~~~~D~e_:a:;s::;e~- ·trecerea in administrarea CJA 'li 
ff cea a comunei Ghioroc care a 

Accident de circulaţie solicitat intrarea în patrimoniul 
judeţului. lndfferent de opţiunile 
primarilor celor trei localităţi, 
consilîerii au votat pentru tre· ~ 

cerea celor trei uzine in patri-

- Da, ştiu. N-au oe să :zică, ne câştigăm exis
tenţa cum ştim noi. Părif11ii sunt despărţiţi şi nu To prea 
interesează de ceea ce facem aici. Totul e să nu 
furăm. 

- Unde merge~ cu clien~i cara n-au ~ină? 
. La această intrebare ne răspunde Mirabela. 

- O facem şi pe stadionul ,.Aris". Decât să~ duc 
acasă, mai bine mă duc cu ~ pe stadion. E mai in 
siguranţă! 

Odată cu venirea iemu, condiţiile metecrologioe 
fac ca această profesie să se desfăşoare mai greu. 
De altfel şi numărul fetelor de la intersecţii a cam 
scăzut. Nevoia de bani este însă, de cele mai multe 
ori, mai puternică decât frigul de afară. Unde, fără 
impozne, fără prejudecăţi şi cu puţin noroc, viaţa 

1eri, In jurul orelor 12, in fiind ... -autoturismele. 
intersecţia din faţa Palatului 
Administrativ, a avut loc un 
accident de circuia~e .. Venind 
de pe strada Horea, şoferul 
autoturismului marca Cielo, 
AR-04-GMG, nu a acordat pri
oritate autoturisinului marca Ford 
Orion, inmatriculat cu numărul 
AR 03 PIY, tamponândv-1. 
Conducătorul Fordului, care cir
cula regulamentar, era un 
lucrător al Politiei, it. Viorel 
Neag. ' 

Din fericire, accidentul nu a 
avut ca urmări victime umane, 
singurele care au avut de 
.suferir ::.de::.!:.:..:; 

• 1 

Acest caz nu este unul sin
gular, in ultimul timp intersecţia 
respectivă fiind .teatrul" mai 
mu~or astfel de tamponări: se 
pare că motivul pentru care se 
intâmpiă frecvent asemenea 
accidente este faptul· că la 
sfârşit de săptămână, sema
foareie din această intersecţie 
nu funcţionează. lată ce ne 
spune dl. It. col. Nicolae Mihuţa 
ven~ la faţa locului: .Ca specia
list, consider că normal ar fi ca 
semafoarele s"ă funcţioneze. 
S-ar evita astfel de situa~i". 

ŞTEFflrt TUDOSE 

-Aveţi .,peşti" cara să vă aranjezll ,.intălnl-
merge inainte .... 

S. GttiLEfl 
. c. Tltlf 

moniul judeţean. · 

SO!tlrtfl fiMB!tUŞ 

rile" şi să vă ia banii? , 
' -Nu, n-am avut şi nici n-avem peşte! 

Deşi peste drum, la intrarea în stadion, un tânăr 

Nu sunt prea mulţi cei care 'jliu cu ce se ocupă cerUlOfii şi probabil. puţini 
au aflat că o astfel de asociaţie există şi în Arad. Pentru cei doritori de mai 
multe amănunte in acest sens, redăm mal jos o scurtă prezentare a ceea ce 
poartă numele de Asociaţia nc:erc.tGfii R-liniâ". 

90 da 11111 da carwă:pa lin 1993 există fi 
'Mişcarea mai sus .amintită ~st~ una .. carc:atcup •ădeld 

adresată _în primul rând copiilor şi tinerilor şi La Arad, o filială a asocia~ei a luat,fiinţă 
a fost fondată în anul 1909, de către lordul in anul 1993, până acum la conducere 
Baden-Powel. Azi, cercetăşia s-a extins in perindându-se patru preşedin~. Momentan 
1SO de ţări din intreaga lume, având un asociaţia este condusă de d-şoara Doru 
efectiv de peste-1.600.000 de cercetaşi. Rita şi are un efectiv de aproximativ 30 de 

Principalul obiectiv al acestei asociaţii membri cu vârsta cuprinsă intre 12 şi 21 ani, 
este ca alătun-de. şcoală, familie şi biserică care participă la acţiunile caritabile şi aco
să contribuie la educa~a integrală a mem- logice iniţiate. . 
brilot ei, adică la formarea lor intelectuală, Pentru cei care doresc să se ins~rie, 
spirituală şi morala, la dezvoltarea lor fizică, principala condi~e este seriozitatea. Penlr\J 
la clădirea caracterului lor. De asemenea, a deveni membru se percepe o taxă de 
un rol importanţ n ocupă încercarea de con- înscriere de 1 O mii de lei. De asemenea, · 
servare şi protejare a mediului înconjurător. mai există o cotiza~& bimestrială tofin va-

' 
• 

Foto: V. MUSCfl 

lqare de 10.000 lei. 

O rază da soare parllnl 
cainecăptl 

Pe lângă excursiile şi camp-uriie in 
mijlocul naturii, cercetaşii incearcă să aducă 
o rază de soare şi acelora care sunt sortiţi 
să infrunte de mici greutătile yietiL Este 
·vorba de copii O!fani, abanoon~. de copu ai 
căror părin~ sunt lipsi~ de mijloace materi
ale, de copii care trăiesc intr-un mediu 
nesănătos sub aspect material şi moral. 

In acest sens, sămbătă, 11 decembrie, 
ora 10,00, la Casa de Cultură a Sindicatelor 
a avut loc. un spectacol de binefacere. S-au 
cânta! colinzi, s-a prezentat o piesă de 
teatru, iar copiii de la orfelinatul nr. 1, din 
Arad, au sustinut un moment artistic. A 
invitatşi un grup de copii de la centrul HIV. 

SORirtfl 
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Luni, 13 decembrie 1999 SOCIAL. 

e Banii pe care a.a scontat, .-,au fost aduaaţi dintr-o gre,eală a Guvernului 
Fondurile speciale au fost create pentru normelor (HG 661199), RAR. va inmatricu- timbru social (cota de 1% din valoarea 

suplimentarea veniturilor, prin surse extra- la in circula~e automobilele din import cu aulomobilelor noi din import cu capacitatea 
bugetare, a unor sectoare sensibile, pre- capacitate cilindridi mai mare de 2000 cm3 cilindrică mai mare de 2000 cm~. 
cum proteqa socială, sănătatea, cu~ura, numai dacă i se va prezenta şi chilanta din · In luna noiembrie, ministrul transpor
invăţământul. Pentru ministere, aoeste ton- care să rezu~ că proprietarul automobilului turilor, Traian Băsescu, sesizează inad
duri reprezintă o sursă sigurâ de ventt. Mai a plăltt taxa de timbru social. vertenţa (cu greu spunem noi, după 
In glumă, mai In serios, unii min~. cănd Sumele conslitutte din contravaloarea aproape .3 luni de la apariţia hotărârii). 
au avut nevoie de bani, au introdus un fond timbrului social vor fi vira te in contul Astfel, Intr-o adresă trimisă ministrului 
special. In România sunt la ora actuală, Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie muncii şi protec~ei sqciale, Alexandru 
peste 20 de astfel de fonduri. Iar cetăţeanul Socială. In acest sens. DGMPS Arad a Alhanasiu, se arată: .Vă aducem la 
de rând, ce suportă taxele din care supt deschis la Trezorerie contul cu n\Jmărul cunoştinţă că Regia Autonomă Registrul 
constituite acestea, râmăne Jncel-lnoat cu 30213519909. De la apariţia HG 661 şi Auto Roman nu poate pune in aplicare 
buzunarele goale. pAnă In prezent. prea multi bani nu au fost prevederile ari 2 din Normele metodologice 

La sfârşitul lunii iunie a.c., apărea vira~ In acest cont .Doar 'două unttă~ ară- de aplicare a dispozi~ilor Ordonanţei de 
Ordonanţe de Urgenţă 118, privind infi- dene care au In obiectivul de activitate Urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind 
inţareş şi utilizarea fondului n~onal de jocurile de noroc au ptăltt taxele de timbru infiinţarea şi utilizarea fondului naţional de 
solidaritate, fond special administra,! şi social, virând bann respectivi in contul nos- solidaritate, neavând In obiectul de activi
gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Iru", spune Anica Lerin~. şefa Oficiului de tate inrnalricularea In circula~ a vehiculelor 
Sociale. Acesta a fost creat pentru .a con- Asislentă Socială din DGMPS Arad. rutiere. Aceste atribuţii sunt ale Ministerului 
lribui la reducerea sărâciei in familiile aflate Aşadar, in contul cu pricina nu s-a de Interne prin Inspectoratul General al 
In situ~i de extremă dificu~." Acesta se vira! nici un ban reprezentând taxele apli- Poliţiei. Drept pentru care, vă propunem să 
constituie, in principal, din taxe de timbru eate asupra acliizitionării automobilelor noi aduceti cuvenitele modificări dispoziţiilor din 
social asupra jocurilor de noroc, asupra va- dn inlJorl. Nu 1ă1dcă in această perioadă nu articolul sus-mentionat" ' 
lorii automob~elor noi din import, cu capaci- !Hlr fi adus in Arad nici o astfel de masină, Concepută p8rnru a mai completa veni
tate cilindrică de minimum 2000 cm3, achi- ci eli nu se ştie cui revine sarcina de a· !urile Ministerului Muncii şi Protecţiei 
ziţionate de persoane fizice sau juridice. aduna taxele, cii toate că hotărârea 661 Sociale, ordonanţa cu pricina nu poate fi 

Conform ordonanţei, banii adun~ sunt spune că acest lucru trebuie făcut de RAR. aplicată, cel puţin partea cu taxa de 1% din 
folosiţi pentru completarea fondurilor desti- Directorul filialei arădene a R.A.R., valoarea autovehiculelor din import, până 
nate p~lor a~ei pentru copii, ajutorului Vintilă Petrugan, spune că HG 661 a fost nu se clarifică situatia creată din confuzia 
social; a~ei suplimentare pentru familiile elaborată greşit, in sensul că RAR. nu RAR. cu Politia. Adică, aceiaşi guvernanti 
cu mulţi copii. Din sumele atrase la fondul poate fi implicat in colectarea taxei de 1%, care au scos hotăn'lrea 661, trebuie acum 
de solidaritate pot fi acordate şi microcredtte din simplui motiv că nu această in!l'itu\ie 5e să o modifice, pentru că n-au conceput-o 
persoanelor fizice care desfăşoarâ ~ ocupă cu Tnmatricularea automobilelor. bine. 
pe cont propriu. Intr-adevăr, orice autovehicul • fie că Desigur, va mai trece ceva vreme pAnă 

In ceea ce priveşte taxa de timbru provine de pe piata internă, fie că e din cănd fondul de solidaritate să aibă banii 
social ce se aplică valorii autoturismelor de Import nou sau nu • este inmalriculat de pre~ de O.G. 118. De unde conciuzia 
import. aceasta este de 1%. In sarcina cui către Politie. ·Sarcina R.A.R.-ului este a~. că cei .l>t;mtru care a fost creat acest fond· 
revine colectarea acestei taxe? Conform n~ecum' de a inmalricula maşini. . persoanele ce au nevoie de protecţie 
normelor metodologice de aplicare a ·Aşadar, hotărârea 661 privind.aplicareă socială- trebuie să mai aştepte până să 
Ordonanţe; 118, oblig~ colectării sumelor OG 118 (ordonanţă ce se referă la uti- beneficieze de oarecare ajutoare băneşti.; 
reprezentând contravaloarea timbrului lizarea fondului de solidaritate) nu este Şi asta, din vina Guvernului, care, din prea 
social revine in sarcina Regiei Autonome corectă in ceea ce priveşte obligaţia mare grijă; a incurcat puţin lucrurile. 
l'tegistru~ Auto Roman. Şi tot potrivit Registrului Auto de a colecta acele taxe de GEIUIItDE KltfiP 
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Comitetul de Cruce şcolare. 40.000 de calendare spre 
Roşie este preocupat in această valorificare (2.000 de lei 1 bucată). 
perioadă a anului de colectarea De asemenea, am făcut adrese 
de fonduri pentru ajutorarea copi, către ·12 firme şi bănci, (Amet, 
llor asista~ In şcolile speciale şi Tricoul Roşu. Arbenla, Frigorifer. 
centrul de plasament Cu prilejul Wesl Bani<, BCR, Petrom etc.) a.o 
sărbătorilor de iarnă, Crucea rugămintea de a ne sprijini cu 
Roşie din Arai! doreşte să ofere donaţii in bani p,ntru a putea 
copiilor de ia Şcolile Ajutătoare rezolva soilcltările mari pe care le 
din Petriş şi Vărădia precum şi avem. Din păcate insă, până 
celor de la Centrul de Plasament acum nu ne-a râspuns nimeni" -
Nr. 1, cilrice, dulciuri şi produse ne-a spus Gheorghe Constantin, 
almentare In valoare totală de 12 preşedintete Comitetului Judeţean < 

mrooane de lei. De asemenea, se de Cruce Roşie. , 
vor acorda . şi obiecte de La ora actuală, In contul 
lmbrăcăminte şi lenjerie pentru Crucii Ro~ii arădene au fost 
copii, primtte de la detega~a de . T 

Cruce Roşie din localitatea depuse doar şase mi&oane de lei, 
Alfortvjlle (F ) căr !oare d.,n care se vor a.ompăra cadouri 

ranţa • a or va pentru rnnli din P""'"' ŞI. v·~~ .. 
se ridică la 20 de mifooane de lei. ~- --.. "'~~ 

ln ceea ce priveşte coleclarea ·Darurile vor fi tfoslnbuite In cursul 
fondurilor, .Comitetul Judeţean de săptămAnii viitoare. Pană la săr
Cruce Roşie face eforturi foarte baton însă, Comttetul Judetean 
mari, insă nu 1.-un& suntem de Cruce Roşie mai speră in 
lnţeleşi de cei cu posibiiM~. De bunăvoinţa şi splrHul carita~ al 
cătva timp am repartizat unor . unor scx:ietAii comen:iale. 
societăţi comerciale şi unităţi'' ' Dlflltfl DOJU 

incendii 
Într-o singură Zi 

• sambătă, pe la orele amiezii, o livadă de porni fiructifeli 
apa~nănd de ferma pomicolă Sebiş a luat foc. Au ars patru 
hectare de vegetaţie uscată şi, din fericire, doar 20 de pomi 
fructiferl. Cauza ... flacăra deschisă. Pagubele sunt minime 
datorită interven~ei j!rompte a pompierilor. 

• Pe la orele 22,00, din cauza unui scurt-circuit a luat foc 
un autoturism VW, iar asta In oraf, pe Calea Victoriei, 
Pagubele au fost d8 aproximativ cinci miliarde lei. 
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DoctorU de la Ambulantă 
t' se vor specializa în 

IMOBILELE CONSTRUITE DUPI 
~-, .. 1976 REZISTI UNUl SEISM DE 6 GRADE RICHTER 
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- medicină de urgentă 
~Recent. MirisltN SănătAţi a ' arniUenţi!l dn ţart HU Tntafnl! In 

emis Ordinul 772/1999 care cursul săptămâni! trecute cu 
oblga S9fViciile de ambulanţă din reprezentanţii Colegiului Naţional 
ţart să-şi inchidă Jl0'1ile: Comisia al Medicilor şi ai Casei Naţionale 
de urgenţă din cadrul Ministerului de Asigurări de Sănătate. Dr. 
Sănătăţii nu mai acceptă ca In Vladimir Cămpeanu directorul 
staţiile de salvare să lucreze -Servlciului.Judeţean' de Ambu
medlci. care nu au specializarea lanţll Ared, ne-a informat că .in· 
in medicină de urgenţă urma convotbirilor cu factorii de 

Majoritatea doctoritor care decizie !HlU hotăiat două lucruri 
lucrează la aosastA orâ In servici- important med. - 1· 
ile de ambula""' sunt SrJecializati . e: . ICII ~ 1 vor 

. ..,.. ...-. face nişte cursun de peofecţiouare 
In~~· De~· In in medicilă de urgenţă, la Spitalul 
ţară nu există lliCI un madoc cu Judeţean dura1a doi ari · 
speclal.,zare In medicină de medici' '?" . d 

8edlcină ·rar 
urgenţă. Aceasta penlru că, pănă . 1 pnman. . e m . . ge-
ln 1995, nu s-a organizat rezi- ~~ă şi mediCII s~IIŞ11 vor 
denţiat In această specializare iar pnmt o a doua spec1alttate, In 
~>rima serie de medici care a oPtat urma .SOJS\inerii unui examen." 
penbu medicină de urgenţll, nu a l..inifa ~ timp prevăzută pen
iesit incă de băncile -..eJor tru ,.dotarea unităţilor de salvare 
dti medlcină.pe · . cu specialişti in medicină de 

Tncetcănd să ri1zoM! situaţia · urgenţă este de cinci ani, 
pen11u a evita Inchiderea unităţilor lncepând cu.U acesta. 
de salvare, diracll:ri serviciilor de D. DOJU 

•r 

Naponaldelnvestiţil 

la zi a UF: 68.150 lei 

faţi de 1 ianuarie 1999: 210,62% ' 

de siptămâna precedentă: 2,178~ ~ 

net: 2.242.806.141.200 lei ": ~' 

de UF in ein:nlaţie: 32.909.848 
,. 

-··. 

NAŢIONAL 

DE INVIS'ITpl; 

Cutremurele din Turcia, 
· Gracla, pe Jangă nenorocirile pe 

care le-au adus, au pus oamenii 
pe gânduri. Nu numai pe cel de 
aa>lo, dar şi din Romania, le doar 
fi prin prisma proxlmltăţll 
geogoafice. Mai mult, ţara noastn! 
nu a fost ocolită de astfel de deza
stre (cutremurul din 1977) şi are 
cateva zone care prazinlă .., gmd 

1 '-_ 

ridicat de risc. Astfel, Vrancea se 
insclie In zona A. avănd cel mal 
ridicat grad de "risc seismic. Alei; 
CII aclet istice SUl! cutremurele de 
adăncime. Pe locul doi se siUoaziă 
Banatul, specifice fiind cutre
murele de ........ -. Dlferen\8 din
tre cale două ~de seisme esle 
că cele de adâncime Incep Intr-un 

. anumit loc şi se deplasează spre 
~ zona, oode acţionează 
la suprafaţă. Gradul de 
intensitate selsmlcă se 
măsoară a.o scara Mercal 

cutremur de peste 12 
pe aceasta scară ar 

1 fnsemia distrugere IDială). 

,:J ~~~:'aCWOOlurului 

Data lansării: 3 februarie tm 
· . Valoarea, la zi 

1l Unitătii de Fond: 22.845 lei 
Numărul de UF In circulatie: 4.655.316 

Activ net: 106.350.694.020 lei 
, Creşterea fatii de slptlmina p!Uedenti: 1,65% 
. ccrerea ra~ii de 03.02.1999: 128,45 %. 
IJi!Puuft'l genplle 4'11-FNA diD IDdi& tuei de cu11Di1ta 

Sindicatelor Arad, str. Lacului III'. &bls, teL 270237. 
FONDUL NAŢIONAL DE ACUMULARE. 

• . • •: ' (9748!8) 

; 

tatA, construită asUei lncăt să unile selsmlce şi In baza ei (a· 
reziste la o magnltudine de 7,5 evaluării) se propune decizla de 
grade. tJr'oa ~ cale mai irr4>or· Intervenţie, In funcţie de clasele de • ·. 
!anle măsuri In construirea unei riSc seismle. Măsurile de lnter- · · ..,
clădiri este simOtrta (la conslnJclile ~ sunt reparaţla elementelor . / ' 
w etaj, plasarea uşier. laBS!Jelor . structurale, consolidarea ele-
să se facă una sub alta~ mente1or sau a slslemUui stnJcll>. 

RlsaJI seismic este mal mare rai, demolarea totală a con
pentru clădirile construita Inainte strucţlel. ln primele zece luni ale 
de 1940, deoarece nu existau anulul1999, lnspec~a In con
nonne seismlce. lncapand cu anul strucţil Arad a conslatat 29 de· 
1976, conslnucţille dn Arad au fost """1QU11: 11 1n domeniul disciplnei 
realizate astfel Incat să reziste la 1n conslrucli şi 18 Tn domeniul ca
.., a.otrenu de 6 grade pe scara llti!ţii, pentru nerespectări de 
Richter, conform normelor exis-
tente la acea dată • ne spune proiecte, fiind aplicate amenzi In 
Zamfir Danciu, direclor adjunct la valoare de 248 ni11oane de lei. 
lnspec\ia In oonstrucţii, lucrări pu- Prin HoCărtrea de Guvern ,...: 
.bice, urbanism şi amenajarea Ieri- 844 s-au aprobat normele 
lorluit.i Arad. Numai după 1991_ metodologice referitoare ta 
'92 clădirile au fost construite măsurile âe reducere a riscului 
!fnându-se oont de magnitudinea seismic al construcţiior existente. 
de7;5grade. Tot alei se prevăd şi condiţiile de 

ln funcţie de claselt~ de risc acordare a unor credite pentru 
seismle, clădirile sunt clasificate persoanele lizlce şi juridice In ve
astfel:' clasa 1- clădiri cu risc ridicat darea puner!l In siguranţă a 
de prâbuşire la aJtrerru'e; clasa Il clădirilor cu -!le de locuinţll 
- probabilitate de prăbuşire Astfel, CEC poate acada credita 
redusă; clasa 111 - nu este afeclată bancare pe o perioadă de pănă la 
siguranţa structurala; clasa IV - 20 de ari, aJ o dobândă de 5% pe 
construcţiile corespund la gradul an. Guvamui a aprobat .., prolecl 
de risc seismic. de lege pentru constituirea unui 

11o1n1steru1 L.ucrAtlor Ptdce şi fond special pentru reducerea 
Amenajări Teritoriului (MLPAT) şi riscului seismle. Pentru clădirile 
ln~iie judeţene In construcţii, Tnscrlse In clasa 1 de risc seismle 
lucrari publ'oce, urbanism şi ame- se prevede ca 50% din costurile 
najarea terllcriUul răspund de caii- Ju<:ra- de Cllf1SOidlare a strud1d 
tatea constructiilor. Aslfe~. există să fie suportate de la buget 
Legea 50191, ~in 1996, SpeclaUştii de la Inspecţia In 
privind autorizarea construcţiilor, constructii Arad spun că nu se pot 
mAsuri pentru realizarea loculn- face eveOtuale previzUli cu Pnvira 
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ţeb', oontrolul_.,.,ln urbanism . la declanşarea unul cutremur · • 
şi amenajarea - şi Legea . (dală, loc) ş1 că tn CI8ŞUi nostru nu :'< 
10/95 privind calitatea In con- existi~ o listă cu clădiri avariate de 1 
slnJ<:Iil. - 1a gradul de risc se1sma. Asta nu Tnseamnă că nu ~_,. 
rlnseismlcl In' celeiizamai lmportetru"!!'.:!' trebuie luate- măsurile nece- '.· r . ···'· e rea rea cons ...--. sara pentru raspedalea dlsdpllnel 
oat1lorm legii calităţii, sunt: rezi&- In ·construcţii şi consolldăni .·.· .... #j 
~stabilitatea fi sigUranţa In cllldllilor In funcţie de dasa de - , !1 

tare. risc, astfel lncăt să corespund4 ·, · • it · :j 
Inspecţia In constnui:tJI se IIOinoelor-exislente, ' .. _..;. · : .f - ·.:li 
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lblli~fj 1 I 1 I 11 ;,TRICOLORII"
iNTR-O GRUPĂ DE FOC 

Ieri, la Bruxelles, a· avut loc 
tragerea la sorţi a grupelor 
CampiOnatului European de fot
bal ce se va desfăşura anul 
viitor, in premieră in două ţări, 
Belgia, respectiv Olanda. Cele 
16 echipe participante au fost 
împărţite in patru (4) urne va
lorice, România făcând parte din 
cea de a doua urnă, alături de 
Norvegia, Cehia si Suedia. Capii' 
de serie ai acestui Campionat 
European au fost Germania, 
campioană europeanâ in exer
ciţiu, Belgia şi Olanda, ca echipe 
gazdă şi Spania, care are cel 
mai bun coeficient UEFA in 
urma rezultatelor obtinuta. 

foarte greu abordabilă, dar intor
cându-ne in timp, ne aducem cu 
mare plăcere aminte că anul tre-

. cut am invins atât Anglia cât şi 
Portugalia, iar in amicalul 
desfăsurat Tn Malta, doar 5 
minute' ne-au insi trebutt pentru 
a învinge Germania. Deci, Tn 
urma ultimelor rezultate obtinuta 
cu viitorii adversari, noi tr.igem 
s"Sranţe şi suntem convinşi de 
faptul că, calificarea in faza 
următoare a competiţiei este la 
Tndemâna lui Hagi şi compania. 

In urma efectuării tragerii la 
sorti, Romănia a fost repartizată 
in 'prima grupă, alături .de 
·Germania, actuala detinătoare a 
trofeului, Portugalia, adversare . 
noastră din grupa preliminară şi 
Anglia, invinsa echipei Roma
niei la C. M. Franta 1998. La 
prima vedere pare o grupă 

O altă grupă foarte echili
brată este şi grupa O, acolo 
unde alături de Olanda au fost 
repartizate: Cehia - vicecam
pioana europeaoă, Franţa -
campioana mondială şi Dane
marca. In Grupa B, viitoarea 
adversară a .tricolo(i!OI", Italia, 
. va da piept cu ţara"gazdă 
Belgia, cu Suedia şi cu 
.legiunea G\llata", adică Turcia. 
Cea mai .usoară", dacă se 
poate spune 8şa ceva la acest 

După evolutiile foarte bune 
din .opti mile"" şi .sferturile" 
Campionatului Mondial de 
handbal feminin din Norvegia si 
Danemarca, elevele antrenate 
de Bogdan Macovei s-au potic
nit sâmbătă in semifinala cu 
Franta. A fost 18-17 pentru· 
advers~rele noastre, dar după 
un final de infarct, cu o ratare 

· In ultima secundă a partidei, 
semnată Stoica, singură pe 
semicerc. Bara a ·ocrotit 
reprezentativa ·CI!CO'Iului galic"· 

şi ne-a trimis P!' noi in fjnala 
·mică. 

Ieri, in acelaşi oraş norve
gian, Lillehammer, unde .lrico
lorele" au pierdut impotriva 
frantuzoaicelor, România a 
'fost: din nou, ghinionistă, 
pierzand şi locul III, in detri
mentul Austriei. Dacă la pauza 
era 14-14, la finalul timpului 
regulamentar de joc scorul 
arăta 26-26, austriecele 
egalănd cu trei secunde inainte 
de ultimul fluier. In prelungiri, 

nivel, pare a fi grupa C, unde 
alături de Spania au intrat Tn joc 
Norvegia, Iugoslavia şi debutao
ta Slovenia. 

Dar iată ce au hotărat sorţii: 

~· ~· 1. Gennania 1. Belgia 
2. România 2. Suedia 

w 3. Portugalia 3. Turcia 
4. Anglia · 4. Italia 

~c ~o 
1. Spania 1. Olanda 

· 2. Norvegia 2. Cehia 
3.1ugoslavia 3. Franţa . 
4. Slovenia 4. Daoao .. l:ll 
Primul joc al acestui turneu 

final va avea loc pe data de 10 
iunie la Bruxelles şi va opune 
echipele Belgiei şi Suediei. 
Finala se va desfăşura la 
Rotterdam, pe data de 2 iulie 
2000. Debutul .tricoloril\>r" va 
avea loc pe 12 iunie, la Liege, 

,impotriva Germaniei. 

. WCJAn DilnnA 

parcă mai motivată, Austria a 
invins România cu 31-28. 

Finala mare a opus 
reprezentativele Norvegiei şi 
Franţei. Conform aşteptărilor, 
gazdele t-au impus după pr~ 
lungiri cu 25-24, devenind cam-
pioana mondiale. , 

Ultima echipă calificata la 
J. O. de la Sydney a fost 
Ungaria, care in meciul pentru 
locurile 5-6, a. invins net 
Danemarca, scoi final 35-27. 

· LEO SFÂRfl 

• Punct oehit, punct lovit! 
UHima zi a turneului de 

baschet feminin de la Oradea a 
adus o noua victorie, a patra din 
tot atatea intalniri, pentru B.C. 
ICIM Arad. Campioanele au 
căştigal disputa cu lormaţla locală 
Universitatea Multimod, rezultatul 
Inregistrat pe tabelă relledănd din 
nou superioritatea evidentă a· 
fetelor noastre. Aşadar, BC ICIM 
Arad- .u" Multimod Orade'l70. 
38 (43-18), după 40 de minute 
stăpănite autoritar de elevele 
antrenorutui Mandache. A fost vi
zibilă creşterea de formă a jucă
toarelor noastre, tehnicianul 

arădean permlţAnd~. la fel ca in 
precedentele partide, sa ruleze 
intreg lotul de 10 baschelbaliste. 
Pentru BC ICIM au marcat: 
Stoenescu 17, Mandache 15, 
Matei 14, Tretlak 10, A. Niţulescu 
7, Nastor 2, Sandu 2, Grecu 1, 
laroshka 1, Drăguş 1. A oficial 
cuplul de arbitri Bucerzan 
(Timişoara) - Bukaresti (Tg: 
Mureş). 

Dar iată oezultalele complete 
ale ultimelor două zile ale turneu
lui. 

Vineri: Universitatea 
Craiova- BC ICIM Arad 30-79, 

Olimpia - Sportul Studenţesc 53-
75, .u- Cluj- Fartec Braşov 65-71 
d.p., LPS Gala~ - Livas Târgovişla 
41-59, .u· Oradea- Rapid 44-aS, 
Someşul Dej- BNR 72-51. 

Sâmbătă: Livas - .u- Ouj 66- · 
49, Fartec - Someşul Oej 56-64, 
BNR - .u- Craiova 72-51, Rapid -
Olimpia 71-60, LPS Galali -
Sportul Studen1esc 34-84, BC 
ICIM Arad - .,U" Oradea 70.38. 

Merită evidentiat că BC ICIM 
Arad şi-a întărit pOz;ţ;a de lideră a 
ctas rentului. 

ADRIAI'I ttfiRTfiO 

c:::•~-=~---~--t-..a• ·~ ~Inaintea turneului al doilea de sală, (16-18 decembrie, Cluj-Napoca), unde echipa noastră va 
Tntalni, in ordine, trei formaţii bucureştene: Olimpia, Rapid şi Sportul Studenţesc, iată cum se 

l:fBdii§'qffB 1 !b~l POLI MOLDROM IAŞI 
... • WEST PETROM ARAD 80·73 (42-40) 

Sâmbătă, Intr-o partidA con
tând pentru campionatul de 
.baschet masculin al Diviziei A, 
seria valorică 1-8, formaţia 
arădeană West Petrom a cedat 
greu, pe final de meci, in fala 
ieşenllor de la Politehnica 
Moldrom. Echipa antrenată de 

.., 

Oragan Petricevici, fostul selec
ţioner al grupării motdave, a ~ 
o evolutie notabilă tn pofida 
lnfrângeri; suferite. Principali rea
lizatori ai petroliştilor au fost 
Bubanja - 16 puncte lnscrise, 
Kmezic - 13, Veres şi Apostol -
câte 10. 

Alte rezultate din grupa 1-8: 
U" c8rtxx:him Cluj - Petrom Sibiu r4-M, Herlilz Tg. Mureş -~ 
Bucureşti 81-89 d.p., Univar, 
sitatea Subansamble P~eşti -
·o1namo Bucureşti 84-73. 

ADRIAI'I ttfiRTfio 

Clasanaent ·-t.t . '"'·· 

·.'1 

.,,, .... ..... -... ~- CONFORM AŞTEPTARILOR 1. c:su Ptteşti 20 19 1 1575-1376 . 39 

·. 

.. 

Bazinui.,Delfinur din Arad a fost in acest Dragomir, lsac, Cismaru, Stoian, lspir, 
weekend gazda celei de-a 5 etape din Stanciu (1), Median, Oumitrache, Stancu (1), 
Superliga naţională la polo. De această dată, Călin, !van (2) si Bendovschi. Antrenor: c: 
echipa Astrei din Arad a infruntat Sportul Iordache ' 
Sludenţesc Bucureşti, echipă aflată pe ultimul e Aatra Alraol Sp;a tu1 "111 ' 1 

l kx: in clasament. . Bu ţ:fli: 11:8 U.-1: 4=!: 4:21 +4l 
Ceea ce am prevăzut s-a şi întâmplat, Cel de-al doilea meci a avut aceleaşi 

adică echipa noastră a câştiga! ambele meci- echipe, aceiaşi jucători, aceiaşi arbitri, dar ak 
uri fără probleme. Dar sa urmărim rezultatele: scor si anume 13-8 la finaL 

• "-a Arad - Spartal StuAm1 JOcul poloistilor a fost asemănător primu-~: XW (4.e; :l-X: ~J.; 4=Z) ' 
Acest prim meci a debutat după cum 0 lui meci disputat, exceptând, prima. repriza. 

arată si scorul intr-un mod total favorabil Atunci, Sportul Studentesc a fost cea care a 
echipe;' noastre, după prima repriză tabela de preluat conducerea cu 0-1. insa bineinţeles 
'marcaj arăta 4.0 pentru Astra. că nu pentru muh timp. Oricum in acest meci, 
· Meciul a fost unul. să zicem uşor pentru jocul oaspe~lor a fost parcă mai bun şi din 
fo<maţia noastră. Jucătorii echipei din Arad au această cauză jucătorii noştri au avut de lup-
fost mult peste yeloarea adversarilor, aşa lat mai muh pentru minge. 
incătjocula dati!npreşia unui meci de antre- Marcatorii echipei arădene au fost: 
nament sau amical pentru arădeni. Antrenorul Brosovszky (2), Huber (1), Ionescu (3), 
echipei noastre. Barbu Ghiţan a avut posibu~ Zamăr (3). legariu (2), Rus (1) şi Urs (1). De 
tatea să ruleze aproape toată gamttura aptă· la oaspeţi: tvan (3), Stancu (2), lsac (2) şi 
pentru joc la acea oră. Aşadar, lotul formaţiei Stanciu (1~ 
din Arad a fost compus din: Toma, Tomescu, A b 1 t'd f 1 b't t d 
Brosovszky (;). legariu 11 ), Cosma (2), Rus 1 • m e_e par o e_ au os ar o ra e e: 
(1). Huber (2). Gepian, Urs (2), Ionescu (2), 1 Badea 8ajenaru don Bucure~to so Radu 
Beila. Avram, Zamăr (2). · · 1 Nechila din CluJ: 

· .. Echipa~tea~Tn~pe: . · AUnA BUTACI 

Portarul Toma, cel care a inscris 
un gol celebru in ultimele secunde 
ale meciului ~u Dlnamo Bucuresti, 
apără mingea t;utată de stu!lenţii 
bucureşteni 

Foto: V. MUSCA 

2. Petrom Sibiu 20 15 5 1496-1220 ~ 
3. Carbochim Cluj 20 14 a·· 1514-1270 34 
4. West Patrom 20 12 8 · 1441-1368 32 
5. Poti laşi 20 12 8 1363-1334 32 
6. Soced 20 12 8 1322-1214 32 
7. Dinamo ._ 20 12 8 1548-1326 32 
8. Hertllz '.' 20 11· 9 1498-1450 31 
• Etapa vlftoant (sâmbălă. 18 decembrie), West Petrom Arad joaci . " 

pe teren propriu impobiva echipei .,U" Carbochim ClutNapoca. 

Tenis de masă CSM CONAR 
ŞI·A ATINS OBIECTIVELE 

In urma etapelor derulate la Tămaş 2, Oobal1, Oobai- Tămaş., 
sfAr~ilul săptămâni! trecute la 1), CSŞ Tg. Mureş, 6-0 (DOmilru 
Târgu Mureş. respectiv Zalău. for- 2, Tămaş 2, Oobai - Tămaş 1, 
ma~ile de tenis de masă ale CSM Dobai 1) şi CSM Bistriţa; 6-2 
Conar Arad _au reuşit să pro- (Tămaş 2. Berg 2. Dumitru 1, 
moveze. Băoeţ;; au aa:es In 9fiiP8 Dobai-Tămaş 1 ). La rândul ei, 

.1-4 a Superllgn Naţtonale. !n gruparea feminină a obtinut tot trei 
vreme ce fetele au +ntrat '" d' ~' meau· n" · -1n ~ 
aceeaşi serie a Diviziei A succese "' ·~ · ~•r 

Echipa masculină a trecu~ in panla echipelor Armătura Zalău, 
ordine. de C.S. 1 Universitatea CSM Buzău Şt Etern~ ~dea. 
Craiova, cu 6-2 (Berg 2 victorii, ADRIAn ttfiRTĂO 

.. ·. 

..-«»t~.&LJI ii--.t4E!::a' aa.aL"!f=âe» ... .&LJl 

"LANTERNA ROSIE" SCUFUNDĂ BAR(:A , . 
Cilu ' ............ Auxerre 1-1: Troyes- Bordaaux 2.0: mai JlUiin) 

~Ciiîl'im'lilllf011Rt'l~ft$ftt, c_ 

&*@~,~D!R~11l!~~Jl!:~JI~l~;~,. -
Anninia Bieiefeid ~ Duisburg 0-1; 

'· .'• Werder Bremen - UnterhachinQ 2-2; 
Borusia Oortmulld- VF8 Stuttgart 1-1: 
Freiburg - Hertha Beriin 0-1: Bayer 
t.everkuşen - Hamburg 2-2; 1860 
Munchen - Schalke 04 3-3; Hansa 
Rostock • Bayem Munchen ().3; ssv 
Um- F.C. Kaiserslaulem 3-1: Wotlslug 
- EDachl Frankfui1.Q. 

., dos ment: 1. Bayem MOnchen 
30p; 2. l.aveflwsen 28p; 3. Hambulg 
27p. 
~ . .._ ..... 

Melz - Paria S. G. 1-3; Sedan - . 

Montpetlier - Strasbourg 1-1 : Reniles -
Lyon 1-2: Le Havre- Nanc.y<H: Bastia
Monaco 1.(). 

Pe primeia tnH locuri: 1. Monaco 
39p; 2. Paris S. G. 36p; 3. Lyon 34p. · ---·u.e Milan -Torino 2.0; Leo:e - Bari Hl;. 
Bologna - Roma 1.(); Lazio - FKlrel'llina 
2- O: Piacenza - Perugia 0.0: Reggina -
Cagliari 1-1; Udinese- Verona 3-3; 
Venezia - Paoma ().2. Partida: Juwnlus
lnler s-a disputat OOpă Îi odliderea edi\iOi. 

In clasament: 1. Lazio 28p; 2. 
Roma 25p; 3. Juvenlus 25p (un meci 

. " .. . . ~-- ..... -· 

Sp.lia --. :15-e Sevilia - Barcelona 3-2; AJaveS -
Betis Sevilta 2.0; Espanyot - VaUadolid 
1-1; Racing San""nder - Real Madrid 1-
1; Zaragoza- Numancia 3-3: Ceila Vogo 
- Alhlelic Bilbao 1-1; Real Sociedad
Oeportivo La Coruna 0-1; Rayo 
Vallecano·- Malaga 4-1; Mallorca
<Medo 1-1. 

Pe primele Iret locuri: 1. OeporiNo 
La Coruna 33p; 2. Cetta Vogo 28p; 3. 
ZaagD2li 21ip. 

(. "· 
..:·· 

Echipa FC National a 
clştigat, duminică, 'turneul 
de fotbal in sală de la Sibiu, 
dotat cu trofeul "Cupa 
Stalinskaia•, invingind. fn 
finală, cu scorul de 9-6 (5-
0), formaţia lnter Sibiu. 

Golurile invingălorllor 
au fost marcate de Trovici, 
Liţă, P.Marin (2), Coman, 
Caramarin (2), Ceka şi 
Păunescu, In timp ce pen
tru slblenl au Inscris . 

. 

Oemian, Poplăcean, L. 
Colora (2), M.Marlus şi 
Mattei. · 

Echipa Dinâmo Bucu
reşti s-a clasat pe locu1·3 in 
turneul de fotbal in sală de 
la Sibiu, invingind, in finala 
mică, cu scorul de 6-2 (1-1), 
formaţia - Universitatea. 
Craiova. 

Golurile bucureştenilor 
au fost marcate de A.Petre, 
Tamaş (2), 1<iri1ă. Bodea şi 

Stere, in timp ce pentru 
craioveni a inscris Grigorie 
de două ori. 

Cel mai bun jucător af 
turneului a fost desemnat 
Cătălin Liţă (FC Naţional). 
in timp ce premiul pentru 
cel mai bun portar i-a fost 

. inminat lui Florin Cotora 
(lnter Sibiu). Golgeterul 
COO]peliţiei a fost Florentln . 
Palra(Dinano~), . ' . 

.·-,. 
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ŞOIMII PÂNCOTA '87 ŞI F .C. TELECOM '88 
AU CÎŞTIGAT FAZA JUDETEANĂ A MEMORIALULUI "GBEO.RGBE OLA" 

Timp de 1181 zile Tn Sala Sporturi/01' /egu au făcut-o copiii. Peste 300 de tinere spe
ranţe ale fotbalului arădean s-au luptat cu o fncrjncenare specifică v/lrstel, pentru 
Cilftlgarea fazei judeţene a Memoria/ului ,.Gheorghe O/a" la fotbal fn sală. Ambiţii mari, 
rezultat! surpriză, lacrimi de bucurie ori de necaz, părinţi ori bunici răgufiţi de atitea 
1ncurajar/, antrenor/ dufi de la agonie la extaz, toate acestea Intr-un spectacol sportiv de 
neuitat După 48 de jocuri oficiale, Şoimii Plncota '87 şi F.C. Telecom Arad '88, adică, 
cele mai bune echipe ale etapei judeţene, s-au calificat pentru ,.zona" Memoria/ului 
,.G/Jeorghe 0/a", unde, sperăm vor reprezenta cu cinste fotbalul juvenil arădean. 

Totul a fnceput de la lmpiirţlrea celor 23 de echipe pe grupe. La grups mare s-au for. 
mat 1181 serii (una de cinci fi două de patru), ps .dnd, la grupa mică au.~~ două grups a-· 
c/lte cinci echipe fiecare. ŞI-acum povestea 'ce/01' 1181 zile ... · · 

VI• neri• . • FC Telecom Arad. Fc lneu o-o 
e Romvest Arad • West Petrom Peclca 3-1 

Grupa 198'7 · Au marcat: lonaşcu • 2, Gligor, respectiv, 
Vidolman (contestaţia: 0.3, omologat) 

e Glogovăţ '99 - Motorul Arad 0-4 
Au marcat: Boroş - 2, Lele şi Sutincean , 
e FC Teleccm Arad •• Helmulh Duckadam" 

Semlac2-2 
Au marcat: Jurcci • 2, respectiv, Peii şi 

Liheţ 
• AS Romvest • Şoimii Pânccta 6-1 
Au marcat: Utică • 3, lonaşcu • 2, Brădean, 

respectiv, Dragalina 
e Şoimii Lipova- FC UTA 1-9 . 
Au marcat: Sucevan, respectiv, FI. Gâlcă • 

5, Ghidescu - 2, Toader şi AnechiţQi . 
• FC lneu • rnter Arad 3-0 
Au marcat: Chila, Fluieras si Petcut 
• West Petrom Flecica -AS Vest Amd 2-3 
Au marcat: Boicu şi Vidolman, respectiv, 

Anghel • 2 şi Nichita 

Grupa 1988 
· e AS Vest Arad - Şoimii Lipova 5-0 · 
Au marcat: lgnat - 2, Mureşan, Haş si 

David (autogol) ' 
• Zimand Cuz- AS Vladimirescu 0-5 
Au marcat: Dan - 2, Neag - 2 şi Moldovan 
e Glogovăţ '99- FC UTA 0-5 
Au marcat: Coste - 2, Cipoş • 2 şi C. GAică 
e Şiriana Şiria - AS Romvest 1-2 · 
Au marcat: Dubeştean, respectiv, Bura. 2. 

Sâmbătă 

Grupa 1988 _ 
e Şoimii Lipova - Glogovăţ 1-1 
Au ·marcat: Dragoş, respectiv, Suciu 
e AS Vladimirescu - Şiria[la Şiria 0-5 
Au marcat: Husar- 3, Ciraci şi Costea 
e FC UTA - CSŞ Gloria Arad 2·1 
Au marcat: Cipoş şi Cadar, respectiv, 

Iorga · • 
• AS Romvest • FC Telecom Arad 0.0 
e Glogovăţ- AS Vest Arad 0-4 
Au marcat: Horvath • 2, Mureşan şi lgnlll 
e Şiriana Şiria- Zimand Cuz 2-1 · 
Au marcat: Husar şi Costea, respectiv, 

yarga 

Duminică 
Grupa1987 

e Giogovăt - CSS Gloria Arad 0-6 
Au marcat: T oda -4 si Ind rei • 2 
e Motorul Arad· FC UTA 0-3 
Au marcat: FI. Gâlcă, Gae şi Toader 
e CSŞ Gloria Arad - Şoimii Lipova 3-0 
Au marcat: TOda, Ţigan şi Iancu · 
e FC UTA- Glogovăţ 11·2 

-... 

Au marcat: Toader- 3; FI. GAică • 6, 
Ghidescu, llea (autogol), tespectiv, Argintariu 
şi Mateş 

Romvest Arad 4 p (+2); 3. AS .Vest Arad 4 p 
(·2); 4. West Petrom Pecica 3 p. 

Florin Gâică (UTA '87) • o speranţă 
ce tinde a deveni certitudine, cu o 
realizare extraordinari, 'lase goluri 
inscris, intr-un meci 

Grupa1988 
e CSŞ Gloria Arad. şOimii Lipova 1-1 
Au marcat: Iorga, respectiv Dragoş 
• FC Teleccm Arad- AS Vladimirescu 7-0. 
Au marcat: Riviş - 2, Stănuleţ, 6arbura, 

(autogol), Buruian • 2. 
e CSŞ Gloria Arad • Glogovăţ 3-1 
Au marcat: Iorga -3, respectiv Martocioc 
e FC Teleccm Arad- Şiriana Şiria 2-0 · 
Au marcat: Barbura şi Dascăl · 
e FC UTA • AS'Vest Arad 4-0 
Au marcat: Şipoş, Orecin, Toader şi lgnat 
e AS Romvest - Zimand Cuz 5-2 . 
Au marcat: Bura • 2, Oubeştean ·2 şi 

Matiuţ, respectiv Balog -2. 

Clasamente finale 
~rupa A: 1. F. C. UTA 12 p.; 2. CSŞ 

Gloria 7 p., 3. A. S. Vest 6 p.; 4. Şoimii Lipova 
2 p.; 5. Glogovăţ 1 p. 

Grupa B: 1. Telecom 10 p.;·2. Romvest 
10 p.; 3. Şiria 6 p.; 4. Vladimirescu .3 p.; 
5. Zimand Cuz O p. 

CAR EUL 

Semifinale %987 
• F. C. UTA • Şoimii Pâncota 2-4 (1·1) 

după 7 m 
Au marcat: Anechi_ţei, respectiv O. 

'Oragalina. La 7.m: Man, respectiv Gânscă, 
Cozia şi Stan. · 

e .Helmuth Duckadam" Semlac.· CSŞ 
Gloria Arad 1-2 
-~ · A.u marcat: Pefi, respectiv f1Qan şi lndrei 

Marea finală 
' e Şoimii Pânccta'CŞŞ Gloria Arad 1-0 

A marcat:. Gânscă · 

,.- ' ... ~ Grupa1m ... Clasamente finale Bule, Bokor şi Radoslovescu. 
e AS Vest- CSŞ Gloria 0.1 

Tn urma acestui surprinzător.rezultat, 
Şoimii PAncota '87 se califică neaşteptat pen
tru etapa următoare a competiţiei. Felicitări 
antrenorului Claudiu Ardelean şi jucătorilor. F, 
Covaci, R. Stepan, N. Toth, O. Cozia, F. 
GAnscă, 1. Stan, O. Buizan, A. Sciop, M. 
Dragalina, O. Dragalina, R. Fllipaş şi A. Faur, 
pentru această extraordinară performanţă. 

,.\'\. __ . 

e Motorul Arad - Şoimii Lipova 3-2 
Au marcat: Boros, Sulincean şi Stoica, 

respectiv, Sucevan şi Popa 
• .Heimuth Dvckadam" Sem!~ • FC lneu 

Grupa A: 1, FC UTA 12 p; 2. CSŞ Gloria 
Arad 9 p; 3. Motorul Ar:ad 6 p; 4. Glogovăţ 3 

_ p.; 5. Şoimii Lipova O p. " 

7-0 . . 
Au marcat: Peii • 5 şi Liheţ • 2 

Grupa B: 1 .• Helmuth Dui:kadam• 
Semlac 7 p; 2. Teleccm Arad 5 p.; .3. F. C. 

• Şoimii Pânccta • West Petrom Pecica 3-0 
Au marcat: Gănscă • 2 şi Bulzan 

lneu 4 p; 4. lnter Arad O p. - · 
Grupa. C: 1. Şoimii PAncota 6 p; 2. 

e FC UTA- CSS Gloria Arad 5-2 
Au marcat: Fi. 'Gâlcă - 2, Man, Toader şi 

Anechiţei, respectiv indrei - 2 · 
e lnter Arad. FC Teieccm Arad 0-4 
Au marcat: ltu, Jurcci, Brade şi Petrehele 
e AS Vest Arad· RomvestArad 1-1 
Au marcat: Anghel, respectiv, Gligor . 
e Şoimii Lipova - Glogovăţ 2-3 
Au marcat: Popa şi Crăciunescu,. respec

tiv, Loghin; Mateş şi Argintariu 
e .Helmuth Duckadam• Semlac - lnter 

Arad.S-0 . . 
' Au marcat: Peii - 3, Ştefan şi Mar.tonca 
(autogol) . . . 

e Şoimii Pâncota -AS Vest Arad 3-0. 
Au marcat: Gănscă - 2 şi Dragalina .. 

_, e CSŞ Gloria Arad - Moto!'UI Arad 0-2 
Contestaţia, în urma căreia· CSŞ Gloria 

câştigă cu 3-0, pentru o substituire de jucă- 1 
tor. · 

.CEI-MAl BUNI 
DINTRE-CEI BUNI 

Precum la orice competi~e 
ce se respectă, au fost acor
date şi o serie de premii spe
ciale .spumei" fotbalistice 
juvenila la ni_velul judeţului. 

. Cei nominalizati s-au ales cu 
· • o diplomă si o 'strângere căi-• 

duroasă de mână (totuşi, cam 
putin ... ) 

· Grupa 1987 
, , e Florin GAică (1'\ C. UTA) 

'.· golgeter (14 goluri) , · 

e Fiavius c·ovaci (Şoimii 
Pâncotâ) - cel niai bun portar 

e Codrin Peii (.H. 0."· 
. Semlac): Dragoş Dragalina 
(Şoimii Pâncota) şi Florin 
TOda (CSţ Gloria Arad) • cei 
martehnici jucători. 

Grupa 1988 
e Ciprian Cipoş (F. C. 

UTA)- golgeter (5 goluri) 
e Cristian Bak (Telecom 

Arad) • cel mai bun portar. 

• 

• Daniel Burcă (Telerom 
·P..rad); Giani Iorga (CSŞ 
Gloria Arad) şi Cosmin Gâlcă 
(F. C. UTA) - cei mai tehnici 
jucători. · 

··' 

---- -· --------··-:--~- __ ,: ___ ....<.A-------

. A marcat: Iorga · 
e Zimand Cuz • FC Telecom Arad G-1,' • 
A marcat: Bule •• 
e Şoimii Lipova • FC UTA 0-4 

· Au marcat: Drecin, C. GAică,. Popa şi 
· Ccste ·· · Semifinale %988 

e AS Vladimirescu • AS Rornvesl 1 '3 e UTA-Romvest 3-2 (1·1) după 7 m 
· Au marcat: Moldovan, respectiv, Lontiş Au marcat: C. Gâlcă, respectiv, Molnar. La 

7 m: Cipoş si Drecin, respectiv, Dubestean. 
• • Teleoom-csş Gloria·2-0 • 

Au marcat: Barbură şi Bule. 

• Marea finală 
e F.C. UTA • F.C. Teleccm 3-4 (0.0) după 

7m 
Au marcat: La 7m: C. Gâlcă, Cip"' şi 

Maghici, respectiv, ~iviş, Bocor, Codoş şi 
Radoslovescu. 

Aşada[, F.c·. Teleccm '88 câştigă grupa 
mică a Memorialului .Gheorghe Ola' la 
fotbal si va reprezenta judetul la faza zonală. 
Antrenorul Marius Drăguceanu a avut iă d(spo
_ziţie următorul lot de· jucători: Bak, Bu_rcă, 
Asinipean, Bule, Codoş, Barbura. Riviş, 
Stănulel, Pantea. Bokor, Vesa şi 
Radoslovescu. 

e Vo:loria Nădlac • P.omvest li 
().2 

Au marcat: Lingurar şi 

e Romvest 1 se ~pUile categoric ~UTA'90-FCUTA'91 2.Q 

In paralel cu Memorialul 
"Gheorghe Ola", in organizarea 
Comisiei de Copil şi Juniori dela 
AJF-Arad {preşedinte Ionuţ 
Leac) s-a disputat o Inedită Cupă 
a Speranţelor, pentru copiii nis
cu~ 1990 şi 1991. Cinci echipe s
au prezentat la startullntr~erii, 
AS Romvest 1 dovedindu-se a fi 
cea mai bună. Să vedem, cum 
s-a ajuns alei ... · 

e Romvest 1 • Vo:loria Nădlac 
7.Q ' 

Au - C<lpl- 5, ieR:an " 
Hotlran -

e Romvesl 11· FC UTA '91 2.Q 
Au marcat: Greholea şi 

... ~".,_ .. 

Ungurar A marcat Maghid - 2 
• Victoria Nădlac - FC UTA e Romvest 1 • Romvest 11 3-1 

'90 0-9 · Au marcat: 1-totaran ~ 3. 
Au marcat eata -4, Tl!ian • 2, respectiv, Şuban · 

Homorogan - 2 şi Vancea Clasament final 
e FC UTA '91 • Romvest 11·2 1. Romvestl· 12 p. • ~ 
Au marcat: Mariş, respectiv, toarea Cupei Speranţelor; 2. 

Copil- 2 Romvest il - 9 p.; 3. UTA '90 · 6 p.; 
eRonwestii-FCUTA'902-0 4. UTA '91-1 p. {·5); 5. Vlcbia 

1 
,__A!. marcat: Greholea şi Nădlac -1 p. {-18). ·. 
~ .,....._ Premii speciale 

e VIctoria NAdlac • FC UT A e o.mtou C<lpl {RcrrMISII).-
'911-1 ~-

Au marcat SUslak, raspeclv, • Calin Dohl {RcrrMISII). cel 
- {autogol) ... mai 1uo poo1ar . . 

e Ronwest 1· FC UTA '90 1.Q ' e Paul TUIU:a (UTA '91). cel 
A marcat C<lpl mai- poo1ar. 

-· :::.: ... ------ _l -, ·-· --- --

,·:.. 
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Reprezentanţii celor 
state membre cile 

şklu exprimat satis
faţA de rezultatele 

sun,mH~Iul de la Helsinki, cal~ 
ficat drept "Istoric" prin des
chiderea negocierilor de aderare 
cu 12 state şi acordarea statutu
lui de candidat pentru Turcia, 
relatează AFP. 

Summ~l a pus, de aseme
nea, prima piatră de temelie la 
fundamentarea unei aparAri 

comune europene, hotar1nd lnfi
~a. pinA în anul 2003, a unei 
forţe de reacţie de circa 50-
60.000 de oameni, disponibilă 
pentru opera~ni de men~re a 
păcii pe continentul european. La 
{nchelerea celor două· zile de 
lucru din cap~la finlandeză, li
derii Uniunii Europene au 
deschis ~ calea unei ambiţioase 
reforme a instituyilor, indispens
abilă pentru asigurarea unei 
bune funcţionAri pentru o EuropA 
lărgită. 

Noua strategie de extindere 
a fost flxală astfel: incepind din 
luna februarie 2000, cel 15 vor 
Incepe Să discute efectiv cu cele 
şase noi state a căror candi· 
daturA a fost aprobată la Helsinki 
(Slovacia, Letonia, Lltuanla, 
Romania, Bulgaria şi Malta). 
Acestea se vor adăuga la cele 
şase ţări cu care Uniunea nego
ciază, deja, din 1998 (Ungaria, 
Polonia, Republica CehA, 
Slovenia, Estonia şi Cipru). 

"Această reuniune va rămlne 
lnscrisă drept summitul ~xtin
derii", a rezumat preşedintele 
Comisiei Europer:~e. Romano 
Prodi. 

In privinţa Turciei, nu· se 
pune, deocamdată, problema 
fixării unei date de Incepere a 
negocierilor. Mai lnlii, "Turcia tre
buie să facă eforturi In materie 
de drepurila omului şi de Incetare 
a torturii• a subliniat cancelarul 
german Gertlard Schroeder. Ee 
va trebui, de asemenea, să-şi 
regleze dlferendele frontatlere cu 
Grecia şi să eccepte un eventual 

arbitraj din partea Curţii 
Internaţionale de justiţie de la 
Haga. 

DupA ce exprlmese Initial 
rezerve faţă de aceste condiţii 
Impuse, guvernul turc le-a accep
tat, pinA la urmA, lăsîndu-se con
vins Tn urma vizitei întreprinse la 
Ankara, vineri seară, de câtre 
lnsărcinatul cu Afaceri Externe al 
UE, Javier Solana. 

Slmbătă, premierul ·turc 
Bulent Ecevlt e participat la 

anum~e domenii fără a aştepta 
an5amblul celorlalte state mem
bre ale UE. 

Italia, Olanda, Belgia şi 
Luxemburg ar dori ea la această 
conferinţă să fie abordate şi alte 
puncta, decll cele trei teme prin
cipale, a precizet, In faţa presal, 
şeful diplomaţiei italiene, Pre,edintele croat Franjo 
Lamberto Dinl. Comisia Euro- Tudjman, care a incetat din viaţă 
peanA ceruse organizarea unei In noaptea de vineri spre slmbătă, 
conferinţe interguvernamentale la 1/lrsta de n de ani, este artiza-
avlnd un program mal ambiţios şi nul Independenţei Croaţlel nl!\k>-
a propus o revizuire generalA a neliste. 
tratatelor europene. Fost general pe vremea lui 

. Singurul eşec notabil al Tlo, el a renunţat la uniformA pen-
reunlunll de la Helsinki a fost fap- tru a lmbraţişa, In anii '60, o caii-

era de isto<ic. Grija de a corecta, tul că ţările din EU nu au reuşit 
să soluţloneze dosarul armo- dupA cum spunea el, gre,ellle 
nlzăril fiscale, datorită lnlransl- 18torial"oftciale' kl fnl<lllllntreaga 
genţei britenicilor cu privire la viaţă. 
chestiunea impozltăril euro-obil- Ales ~ al Croaţlelln 
gaţlunllor, care sunt emise cu 1990, el a proclamat In Parlamenl 
precădere de către BAncile brl- Independenţa ţării pe 25 iunie 
tanice. Ei au format, totuşi, un 1991- Personl11dnd visul de inde-

d 1 · 1 t 1 pendenţă al croa~lor frustraţi de 
Helsinki la un dejun oferit de cel grup · e ucru ŞI au am na uarea deceniile de stăplnire stn!ină, apoi 
. . unei decizii pentru mai tirziu. cmc1sprezece Tn . onoarea T de cele trăite sub regimul comu-

reprezentanţllor ţărilor candidate. n sfi,.~. francezii şi brllanicii nisl, Tudjman a ştiut Să joace pe 
Ecevit a promis că va iniţia nu au reuşit să-•l apropie cartea na~onallsmului pentru a 
demersuri In vederea abolirii, 1n punctele de vedere CU privire la ob~ne două noi mandate prezi-
ce! mai scurt timp posibil", a chestiunea importurilor de carne ~le. In 1992 şi In 1997. 
p&llepsel cu moarlea In ţara se, de vacă britanică, asupra cărora Mizind pe carisma şi poputari,-
precizi'!(l, Insi'!, că mai Intii-va Franţa continuă sA menţină latea se, el şkllntărit au1orilatea, 
trebui să-i convingă de acest· embargoul. mergind plnă la a sfida jocul 
lucru pe membrii coaliţiei guver- fF====""",....,_"'"'.,b=.,;;;.=.;,...=~=....;.=o;J 
namentale. 

P<mtru a e~ o. Paralizie a 
instiluVilor Intr-o Europă lărgită, 
cei cincisprezece au prevAzut 
lansarea In februarla 2000 a unei 
noi Conferinţe Interguvernamen
tale (CIG), avind drept scop 
reformarea profundă a acestor 
i~i. Obiectivele fixate drept 
prioritare pentru această confe
rinţa sunt cele trei rriari probleme 
rămase nesolu~onate la prece
denta conţerinţll la acelaşi nivel 
care a avut loc la Amsterdam, In 
1997: restructurarea Comisiei, 
trecerea de la votul unanim, cu 
drept de vato la majoritatea califi
cată, şi o nouă ponderare a 
voturilor favorabile statelor mari. 
Lucrările acestei conferinte ar 
urma să rnceapă la 1 ianuarie 
anul viitor. urmînd sa dureze 
plnă In iunie 2000. 

La lucrările vifforului summH 
al UE, programat să aibă loc la 

. Porto, In 1tmle 2000, cel cinci

. sprezece vor face un bilanţ aJ 
etapei şi vor- dacă mai tre-
buie adăugate şi aRe subiecte, 
mai ales cu privire ta apărarea 
europeană şi la "principiul coo
perArii accalerate", care permite 
unui grup de ţări să avanseze In 

SUA: Relinere la proiectata 
forJă da acJiune rapidă a UE 

Statale Un~ au afişat. stm- ecesl subiect, alirmlnd ·că o po
bătă, retinere fată de decizia· "ziţle oficială se va contura nu 
Uniunii Europene'de a se dota' mai devreme de luni, după o 
cu o forţă de acţiune rapidă,,: analiza mai aprofundată 18 nivel 
semn al unei emancipări faţă de Inalt. 
NATO, relatează AFP. Nici DepartSmentul Apărării 

V111eri, la Helsinki, reprezen- nu s-a putut pronunţa asupra 
tan~i celor 15 state membre ala chestiunii forţei de apărare 
Uniunii Europene, au convenil, europene, aceasta urmind să fi 
In principiu, asupra lnfiinţărli, comentată, probabil tot luni, de 
plnă In anul 2003, a unei forţe ·către WiDiem Cohen, Secrelarul 
de rea~e rapidă de circa 50- Apărării. • · . 
60.000 de oameni, capabilă să Statele UnHe nu se opun In 
intervină doar In Europa, In principiu, lnfiinţării unei forţe 
cazuri de aiză aun a fQst cea europene de acţlune.rapidă, dar 

.din =bA nu a emis nici o ~ ~d:~~==: ~";g~~ 
reacţie după anunţarea hotlirfril · nu o structură paralelA. 
luate de cel cincisprezece. · · La 1 decembrie, William 
Preşedintele Clinton, aflat Intr-o C_ohen declara la Hamburg 
deplasare in F:forjda, nu a făcut (Germania) că Europeni va !re
referire la ecest subiect In cursul bul să aibA In vedere NA:TO, "ca 
zilei de slmbătă, "iar purtătorul de primă opţiune·, inainte de a se 
CUVInt al Coosl6ulul Naţional de preocupa de o forţă autonomă 
Securltete a refuzat să discute de aquna la nivelul UE. 

, 
. ~~'0~\\or ~ . . . ,' · 

~~\~'g' '5,:, ., Conecteaza-
.•· 

•• 
·' SI· "· 

1 

• castiga-un telefon 
;_-~ 

'· 
~:i..'' 

• .. ' ' .. ' ' . celular la tombola romcom J '~ 
De, slrbltorl totul este posibili 

.... , ._ .. 
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·.· Luna cadourilor poate sll tiOO 3lunil 
:. ·.• 

'. / 

. ,. . .• Daca te~ la Dialog in~; primeşti 

. .:,-- ;; 3 luni de abonament gratuit, 
· • ~··· · ·· .... la oricare tip de abonament Dialogi 

··~- ' 

ROM c oM . A r'a d . ".~' • Telefoane la preţwi excepţionale! 
· · • ~ . ·-·· c,, -" _. . _ *Poti gaştiga unuldin cele 10 premii d8 câte 

str. Em1nescu nr. 3 ·:.<'Y·: .100 de milioane,cx:xb,delaDialagl 

.-·-· -~--.----· -·· ....... _____ _ ,· 
•··· 
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democratic, făcîndu-şi, de pild~, interna~le. A fost membru al 
din presa independentă principalul Uniunii Scriitorilor din Croaţia 
său dUŞIOSO. Incepind CU 1970. 

S-a născut In ,satul Vellko In perioada In care a fost pro-
Trgovlsce (regiunea Zagorje, In leilor universitar a rămaii una din- . 
apropiere de Zagreb), la 14 mal tre figurile proeminente ale 
1922, Intr-o familie cu trai copil. PArtidului Comunist, pinA cind a 
Unul dintre fra~i săi, membru al fost exclus din partid, din ordinul 
rezistenţei antlfasciste, a fost ucis preşedintelui Iugoslav Joslp Broz 
In 1943, Iar tatăl preşedintelui, ~o. care ~a acuzat de "devlaţll 
Stjepan, a fost exeCutat h 1946 nalionaliSts" El a continuat astfel 
de poliţia polillcă croată, din cauza să' predea ~ şi nu a ieşit din 
atitudinii sale critice faţă de anonimatul politic plnă la 
regimul comunist Iugoslav. Inceputul ml~rllor democralice 

Franjo Tudjman a absol~ · din Iugoslavia. • 
şcoeta elementară In satul natal, . Franjo Tudjman a devenit. 
după care a intrat la un liceu din atunci liderul Uniunii Democrate 
Zagreb. In această perloedA s-a Croate, o formaţiune cu o ori-.. 
lntre~nut medijJnd alţi elevi ~ a entare de dreepte. naţionalistă şi 
Inceput deja să se implice in conservatoare. La puţin timp, a 
mişcarea democratică, fapt pentru incaput războiul lmpotria sirbilor 
care a fost aresta~ In 1940. din Slavonla de Est şi Kfajna, 

Din 194 i, a intrat In rindul par- susţinuţi de armata naţională 
-..or antifascişti, urmind apoi o Iugoslav!!. In eluda brualităţll_ 
carieră mil~ară. Şi-a complatat . şocante care a. marcat acest 
studiile superioare fa Academia război, Tudjman a reuşit să 
Militară din Belgrad, intre 1955 şi me~nA Ocddentullnlr-o atitudine 
1957, fiind avansat la gradul de relativ calmli. Astfel, Croatia a 
general In 1960. Cu toatea aces- . ajuns să cîştige o su~ 'con
lea, el a renuntat voluntar la caii- slderabilă din partea ţărilor occi
era mll~ră. d!idiclndu-se muncii dentale, In special din partea 
academice şi fondlnd, in 1961, la Germaniei şi a Statelor Unite. 
Zagreb, Institutul de Istorie a ca om politic, Tudjmsn s-a 
Mi~rilor Munc~oreşti, al cărui văzut apropiat de figura lui 
direcb' va rămlne plnă In 1967. A George Washington, dorindu-şl să 
devenit doclor In ştiinţe politice In fie un ctitor al Croaţiel Mari, dacă 
1961 • su~nlnd o lucrare despre Occidentul ar fi permis aceasta. 
"Crizele Iugoslaviei monarhiste, Demersurile sale poltice s-au pra-
de la unificarea din 1918 pinA la .ocupat, prin urmare, de asigu
dezmembraree din 1941". · raree unui echililru care să ro per-

Munca de cercetare ştiinţifică mită simultan implinirea idealurllor 
a lui Franjo Tudjman s-a con· "..".,...., croate'" .......,_ sprl-
crelizat cu publicarea a peste 160 '-r-- r ....,.. 

i. 

/ 

.. 

. : 

:-; 
" 

' :: ... 
. ~! 
-~ 

": ... ~ 
··,, 
•,e 

•" 

~ 
" 
~' 

:: 

' 
' ·-· 

-··· 

.. , 

ţje eseuri şi articole, In care a jlnulul occidental. Rezultatele 
abordat d........., domeru"i de ~ pofijicli sale au fost profunde, 

··-·- ~·- Tud""~ -·'"""·In linii mari, să · ocupare intelectuală: istorie r·-· '""-t"""" 
naţională contemporană, teorie ducă la bun sfi,.U cele două sco-· 
mitară. filosofie a ~ şi rela\i puri, 8fllll8l!l conlradidcoi. 1 . 

Romfmii din Valea Tlmoculul se pling ci autorlliiţile 
lugos/ave le incalcă sistematic drepturlle. Reprezentanţii tor, 
participanţi la cel de-al XJ..Iea Congras al comunifjpl romAne din 
această zonă, au hotăr4t să trimită o scrlsoarv Consiliului 
Europei penfnl a"""' ajutxx. · · 

PnJfedlntele Mişcării DemoCI'IJte a Romlnllor din Valea 
Tlmoculul, Dimitrie Criciunovlc/: De opt ani le-am cerut 

. autorităţilor /ugoslave şi sflrbe să accepte ca alei, pe 
meleagurile noastre, si se ptMea Tn şcoli. pe llngă limba ofl.. 

clală sărbă, şi limba noasiTă mafetnă, ramina. Am cett11 emisiu
ni de radio şllr>t ceea ce fnlbu/8 si albă fiecln mlnoritale. Opt 
an/ nu am primit nici un răspuns şi, de aceea, am -.tace,-
_leaşl doleanţe şi autDrllifilor e..-opane. 

Intrebare: Legea iugoslavA mamă, Rominla, IA vi ajute pe 
prevede dreptul minorllăţilor la dumneavoastră? . 
serviciie de care vorbeaţi? R: Ţera-mamă se luptă rnull 

Rlospuns: legea prevede ca· pentru noi, In ultimii ani. Pănă 
fiecare minoritate să aibA toate acum am fost sprijiniţi de 
dreptunle. Dar, din păcate, noi, Guvernul de la Bucureşti. La 
romanii, aşa-numiţii vlahl din Congres a fost Secretarul de stat 

nmocului, pentru că nu Badea şi doi~- Am primit 
suntem recunoscuţi carnii o !tE, mesaje şi de la preşedintele 
nu avem drepturile pe care le Româuiei. · 
daim. . 1.: Poate că tocmai fapluJ ci 

T.: Dei:i, Implicit; cmetJIA atunci când ":~~1::~:'1:1 recunoscuJl ca minoritate? vi referlţi la R fi nu la 
R.: Da, ca minoritate. La Serbia iniJrljoreazli Belgradul? 

ecesl congres em luat holărtrea R.: Cred că nu. In raportul 
ca, pe viitor, denumirea noastră adoPtat la Congres se precizează 
să fie Mişcarea Democrată a că daim să trilin In statul nostru, 
Romănilor din Seotla .. ' • Serbia, Iar toate drepturile le 

1.: De ce .eredeţl ci auto- căutăm alei, In ţarA. Nu dorim 
rltlţlle lugoslave nu vor si IIU1orlomie. De aceea, nu consi
recunoască mlno~ .....,... dar că trebuie să fie lngrijorată 
nA drept minoritate? Serbia sau R. F. Iugoslavia că 

R.: Cred că ce11 mal mare ţara-mamă, Rorr*E, ne spr11nă. 
problemă este denumirea de La fel, ştim că şi Serbia ajutA 
.vlah", fiindcă aceaslă denumire "'"""" 1 ; sllrbă din Romania şi 
lrlseartnl ca nu SYeiTI matca, nu noi nu cerem nirnic mai mult, 
avem o ţară-mamA. Există o runa1 să fim şi noi~ aici, aşa 
teorie potJivit căreia vlahll sunt cum ·sunt trataţi "sărbil In 
sărbi romanizaţi, dar noi ştim că şi RomAnia. Dorim să fim fi n~ 
ţara romAnească, pinA In 1661 ll!CUIIIIIIC0,1- . 
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1 BANCA INHRNAŢIONALĂ A RELIGIILOR 1 ·~ 
~ SUCURSALA ARAD 

. 

·capitalul social integral vărsat 200 miliarde lei 
2900 Arad, România Nr. lnreg. Reg. Com.: J02/629/1996 
Str. Eroul Necunoscut nr. 10 Nr. Reg. Bancar: RB-PYR-40-021/1999 

.· 
tel.: 057/282233 • fax: 057/283022 Cod flscal: 8667910 

DORITI O TÂMPlĂRIE _, 
MODERNA PENTRU CASA DVS.;t 

+ Preferati ca această tâmplărie PVC cu · 
' sticlă termopan să fie de calitate fi din import? 

AGENŢIILE: Lipova, Sântana, Pâncota, Sebiş şi Gurahonţ 
' Apelaţi la: 

. ·'·· 

1. Pune la dispozitia populatiei fn perioada 
1 1 • 

10.12.1999-31.01.2000 o emisiune de Certificate 
"MILENIUM" în USD si 

' 
DEM cu următoarele 

dobânzi si scadente: 
1 1 • Casa dvs. poate avea de astăzi: 

Felul valutei Valoare minimă DOBÂNDA SCADENTA 
' USI, FERESTRE CU 

. ' ...... USD 500 . 6,5% 119 ZILE ' .. STICLA TERMOPAN! 
DEM 500 5% 119 ZILE 

Operaţiunile de depunere şi de plăţi (la scadenţă) nu se comisionează. 
in cazul răscumpărării înainte de tennen nu se va bonifica 

nici o dobândă. 
. 

Informatii la Sucursala B.I.R. Arad, tel. 282233. 
' (1287041) 

ii 
PANASONIC 6D 90- 18!1 USD* l:i 
PBILIPS SAWY . - 82 USD* -

NOKIA 5210- 132 USD* ALCATEL EASY • 65 USD* iÎ< 
NOKIA6150·165 USD• · SAGEM • 65 USD* z~~ 
NOKIA 6110 • 16!1 USD* BOSCH 609 ,.155 USD* .. 8~i 
NOKIA!IIlO- 92 USD* MOTOROLAd5to • 65 USD* ~:;! 

SJEMENS C!r!l • 99 USD* ~fii~ 

c:w...-. C-C!rNNE!X ~§U 
CONECTARE GRATUITĂ 3 LUNI ABONAMENT GRATUIT- .2 ~ >; 

CONC~"'~ 9,~~~~.;,~,.!SSAN '.'• ,, nu 
.. -r! 

Vino la Arai · ~r · 
fi poţi ~ga suplimentar un LAPTOP TOSHIBA ~ci~~irC) -

P-ţa Spitalului 1C Parter 11 CQNNE){ ~N 
Xillllillllillll~~~illllillll~li:e:I:~05=7~2:5:5:8:0:1~;~0=9:2~4~4~4:4:8:5;~0:9~2~27~5:6~7~5~.;;:-~;;:~;;;;oK 

Dosar exeeuţional nr. 3336/1998 
In dala de 17.-12.1999, orele 10,00, se vinde la licitatie 

publică, in comuna Fiscut, nr. 156, averea mobilă a SA Sf. 
Gheorghe Fiscut, compusa din autocamion Bucegi, autotu
rism Dacia 1300, grape - 7 buc., căruţă cu ro~ de lemn, cai 
muncă - 3 buc., cazan fiert ţuică. tractoare U 650. 

Informatii se pot obtine la Judecătoria Arad, cam. 104, in 

.•. S.C. CENTRAL S.A .. 
... . < . : ., _-,-~-·· ., ,;·:·.,·>~ -~-

a ' 

. Cu ocazia sărb!itorllor de lama, persoanele fizice , 
{l} pot achlzl~ona autoturisme DACIA, model Berllna, 

· Bresk sau Nova, la preţ de fabricii. 

IATS.O. SA ARAD fi!clllteazil cumplirarea 
-~ autoti.nismelor DACIA Tn SISTEM RATE, cu plate 
'<f" Tn avans a doar 30% din preţ, restul urrnllnd a fi 

eşalonat pe o perioadA de maximum 5 ani. , 

DE REŢINUTIII . 
1b!: Autoturismele Dacia cumpArata şi fnmatrtculate pAnA 
~ ta data de 1 ianuarie 2000, NU VOR FI SUPUSE 

>!>- REGLEMENTARILOR EURO 2 

IATSA SA, singurul dealar a,utortzat 91 agreat de 
:AÎk Automobile Pltaotl, va aşteaptA la magazinul dtn 
:>(.ŢI' Incinta service-ului din calea Tlmlşorll nr. 2-4, · · 

Tel. 0040 057 287366 

DACIA- O MARCĂ DE CURSĂ LUNGĂ, 
REALITATE ŞI NU VIS (1287004) 

~ la WEST ElECTROSERVICE 
, · *• REPARAŢII, MONTAJ 
* · SI PIESE DE SCHIMB ' . 

• Frlgldere • Congelatoare 
• Climatizări interioare 'J auto 
• Instalaţii frig~rifice 

RAPID SI DE CALfTATE LA 
• ARAD, Str. Dornei, nr. 32A. tel. 284857 
•IN EU, Str. Republicii, nr. 71, telefon mobil 092556562 zilele de marţi şi joi. • 

(4808843) 

Solicită oferte pentru inchirierea · • 
~paţiului din Arad, str. Horea nr. 1 

:(fost sedîu DACIA FELIX), , ••. 

· .. ' scvorQ!~~~~~data•d« ~,, · ·· 
ACORDĂM GARANŢIE 1 AN ~4808565) 
L-------=-----~---~~ 

15.12.1999 . -~.' 

lnformtlfii la telefon: 0571256.543 

Firma· autorizată pentru vânzare-service 

Case de marcat fiscale 

OPTIMA SAP EL 
GERMANIA . · ITALIA 

Oferim soluţia Optimă ... fără codificarea produselor 

.•• asigurăna.s-e<r~41 ·la Raxon . ' 
s. c. READY SRL A~ad rEuFAX:f272727] 
atr. Vlcenţlu Babef, 22A . 

.. 
_ ... ·-·-- ·-"'· ---. ::...· .. ----· -·--- ---- ·-·· 
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~ATIWIQJJ 

Din 24 n~iembrie, 5% reducere 
pentru cele mai b~ne vândute 

maşini de spălat . 

FL242 AWG 640 

De la iiderul mondial în electrocasnice, 
sărbători fericite, reduceri binevenite! 

:)>1,1tlf -- VĂ MAl OFERIM 
• înmatricularea autoturismelor cumpărate 

• montăm profesional sisteme de alarmă , · 

• echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER 

BLAUPUNKT . ., · · (659243) 

·I~E~-<0}-~I~IUih 
CONSTRUCTION 

Arad, str. P•durll nr. 49, tel.:254457 

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

. DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablă zlncatiii DOţel beton 
. DP.C. DPiacaj DPFL OPAL DBINALE (u,i, ferestre - peste 20 

modele) DPodele· 'l'l tambrturt din brad DParchet- fag - . 
· QCAHLE TERACOTĂ (me."anice "i manuale) OCărămldă ••rnotA 

DŢIGLĂ- T6rn6venl Df'tăcl azboclment O Bitum DCarton 
-faltat DCarbid DEiectrozl . - ·-·· '-· 

VIZrrÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ .._ -CONSTRUI O CASA LA UN 
GRATUIT 20 sec., tartf 7650130 sec. 

rtJ ' ' 
ffiill!j.\0) 

.·• ~ 
o . 1 .. 

. . '1: . . s 

A 

IN DIRECT! ffi~Dîl~illffi . . 

· .. · .. · . . : .·r· -~==;;;;; . __ ;;;;;;;;;;;;;;.~ .•- . 
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S.C. INSTAlSAN 
CONSTRUCTION COMPANY 

A P "~ ,ŞTP ..... \SUN li (spre Piata Soarelui) nr. '13, 
_ · MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un · 

PoHcoiOr, companie producătoare de lacuti, vopsele, răşinî ,1 cemelun 
tipografice, îşi extinde reţeaua de distribuţie în întreaga ţară. 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toate grosimile 
• SOBE TERACOTĂ •. 

UŞI • FERESTRE 
• BlfUM • CARTON 

ASFALTAT 
• TIGLE • COAME 

1 

·. INSTALA TII · 
' 

SANITARE: 
• GRESIE • FAIANTĂ • 

Firmele Interesate in distribuirea proâl.lselor Policolor sunt rugate ai trimită o 
scrisoare de intenţie care să cuprindă următoarele detalii: 

1. Activitatea principală; 
2. TipUrile de produae dîstrtbulte; 
3. De când distribuiţi aceste produse; · 
4. L.ogls11ea de dlstrlbiJ\Ie, eu lnfoJ111a\ll detaliate despre: .. · 

·depozite, 
· • ·maşini de c8sll1biJ\IO, 

• agenţi de vânzări; . 
s. Ultima balanf,i financiară a firmei. , . 

OBIECTE SANITARE · PRO<?RA'!:~ ~ilnic: 8,00 • 16,00 
. sambata: 8,00- 13,00 

_. PRETURI PROMOTIONALE Măsura economiei tale 
Îtl EX ll(fiSEZ01H - Mfii(l 
i(EDOCEi(l DE Pi(ETOi(l 

. , 
- Adaos comercial minim 

ALTE INFORMATII .. . 
LA· TELEFONUL 259088. 

... / .. . ..., 
angaJeaza 

* REFEREN,. MOBILIER DE BIROU . 
Cerinţe: tânăr(ă), vârsta maximă 30 ani, 

studii superioare, abilităţi comerciale, 
desen . 

• • • 
- Tigle iiDpOI'I Ungal'ia 

. ~-. , . 

cal. 1 tip lAMINA 
+ Tigle CSARDAS 

' 
.~.- ... 

+ Ţigle TANGO •·· 
+ Ţigle KERINGO ; .. · .. · ·, 

. + COAME GLAZURA TE ' ' .. 

+ . FOLIE PENTRU ACOPERIŞ . "._ .. 

... 

(1287003) X 

Întotdeauna mai IEFTIN .. 
decât cel mai IEFTIN 

·Prezentare gratuită la comenzi. Comi~loane. 
Toate acestea la un tarif de 2100 lei./ km. . 
Angajăm: 'OFER PROFESIONIS,. 

TELEFOANE: 284444 Ai 285555 • 
T (c.b) 

Conee~eaza-~e acu~ 
~- v.alabllă pibUi ... 31.._,_.._ ·
SJtE~NS C'Ht" 49$*" 
ER~SSON A.._,.8s. 59$"* 

N<>K.IA 6:1·58" 239$** 
Conectare GRATUITĂ. ••• 

+ 3 LUNI"*"* 
ADONAI\-t:ENT GRATUIT 

·.·- -·· 

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

Sap el 
OMOLOGA TE DE MINISTERUL fiNANŢELOR 

Căutăm spaţiu (hală) pentru . 
depozitare cu suprafata de . 
aproximativ 1000 mp: cu 

ibil de descărcare Tir . 

C.V. se depun la sediul firmei: CompJex 
Podgorii~, etaj 1, până la 17.12,1999. :.s . · . ... . .. · .. · .. · . . . ,..._, 

. ·';+\~~-~!~f.~~~}-ţ;·.: '_~_' -·.·, ,:j...:;; \'._-.-;'!.,.1'<'·•- -:<c ,_..," •. ~:.:, ·.-.: ,.-•·:. v.,._.~ _, ,:".,( .;,., ,~ 
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DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
· ARAD . · · · .· 

Q~},,..,·""· '\ De sarbatori, visele 
~~ devin realitate Anunţă abona~i telefoniei că datorită modificărilor interve

n~e in perioada de factura(e a prestaţiilor, incepând cu luna 

decembrie 1999, te11111enul da platii al facturi! telefonice va 

fi da16 a fiecărei l,unl (in loc de data de 25). 

UN APARAT ELECTRIC,CARE 
EVITA DEPUNERILE DE CALCAR SI 

PREVINE F"CRMA~EA 
PIETREI DE APA 

TELEFOANE GSM Factura decembrie 1999 va con~ne: - .. ?rfn··. 

INSTAl/MPEX.:t:IW - prestaţii 01-21.11:1999 

-abonament 01-31.12.1999 INCEPA,tiQeu - termen de plată 16.12.1999 

lncepând cu factura ianuarie 2000, prestatiile vor fi calcu

late pentru o lună, in perioada 22/31, abonamentul rămânând 

pe luna întreagă (01-30/31). 

Depoz/t:str.Dorobontllor nr.55 te/:057/211292 
Mogazln:str.Ep/scop/e/ nr.24 te/:057/27_0091 

Luna cadourilor poate ~ 
Daca te abonezi la · 

3 luni de ao•:.nclm4~At 
liiliiQMliE 

la oricare tip de 

prin: B-d 
... . sc.B, 

tel: {057) 

A~IVERSĂRI a 
După 8 ani, bucuria de a 

fi mamă imi umple sufletul 
cu aceea11 Intensitate, 
.,LA MULŢI ANII" fiului 
meu drag 

. DAVIDEDANIEI.E 
VOLPE, 

· eopllărle fericită !fi 
multă, multă sănătate. Cu 
dragoste: mama t;l .,mama 
mare". 

Astfel, factura ianuarie 2000 va con~ne: 

- prestaţii 22.11-21.12.1999 

-abonament 

- termen de plată 

01-31.01.2000 

16.01.2000 (1287042) 

Consiliul Local 
.... Şepreu' 

Organizează in ziua de 10.01.2000, orele 11,00, la sediul 
Primăriei Com. Şepreuş. licitaţie deschisă fără preselecţia, 
pentru concesionarea unui teren in suprafată de 675 mp, situ
at in intravilanul comunei Sepreus, inscris in C.F. 4208 la nr. 
top 40711/2 p'entru amenaj~rea u~ei sta~i de distribuire carbu
ranţi. 

Informaţii la Primăria Şepreuş telefon: 057-520487. 
Caietul de sarcini poate fi consultat şi cumpărat zilnic la 

sediul Primăriei, pentru suma de 200.000 lei. 
Ofertele de licitaţie se depun la secre.tariatul Primăriei 

până in data de 10.01.2000, orele 10,00. · 
11287036) 

VĂNZĂRISPATII 
Vând SPAŢIU pe 

ŞTRAND .,Bar Verde". 
telefon 250547. (37743) 

Vând spaţiu comercial 
ultracentral, ideal magazin, 
notariat, stomatologie. 
Telefon 094.612.882 . 
(37396) 

VÂNZĂRI TERENURI 

Vând loc de casă (500 
mp) in Subcetate (apă, 
gaz). Telefon 250411. 
(37814) 

''P!f\ 1 i 11hd~l 

Telefon 
(37675). 

092.~47.399. 

Vând avantajos ANVE
LOPE AUTO FOLOSITE, 
diverse dimensiuni. 
Telefon 259339; 563027; 
(37387) 

Vând apartament 2 Vând apartamente: 4 si 2 Vând Seat Malaga, an 
camere şi dependinţe, gaze, ca.mere. Telefo'n 223552. fabricaţie 1990 Diesel, cu 

Ocazie! -Vând garsonieră termoficat, Arad, Aleea (37579) . numere valabile, Belgia, 
gen apartament o cameră, Saturr,1, nr. 12, bl. A.14, se. N Vând apa~tament 4 1.800 OM. Telefon 
balcon inchis, lângă staţia B, et. 11, ap. 12. parchetat; camere, hol, 2 băi, ullracen- 094.872.159. (37365) 
tramvai Confectii, 6.500 ocupabil. (37551) trai. Telefon 254375. Vând vw Golf 11, neinma-
DM. Telefon 092'.344.705. Ocazie! Vând apartament (37813) triculat, recent adus in ţară, 
37769 2 camere, Fortuna, 9999 preţ 1.500 OM. Telefon 
Vând garsonieră Alfa, etaj ·oM. Telefon-- 270872. 250666,219979 .. (37562) . 

1. Telefon 276864, orele 16- (37803) Vând Mercedes 280 SE.~ 
20. (37773) Vând apartament 2 multiple îmbunătăţiri, nain-

Vând urgent apartament o· camere decomandate, con- OCAZIE! Vând VILĂ matriculat, stare de 
cameră, parter, confort 1, fort sporit, 79 mp, etaj 1, ~iaţa NOUĂ, 6 camere, 2 Intrări, functionare Telefon 092 
îmbunătăţiri, telefon, satelit. Spitalului. Telefon 233146; posibilitate mansardare, 706 '535, 092 536 585. 
Telefon 289559 sau 254375; 094.5i3.335. încălzire centrală gaz;·. (37562) 
Secusigiu, telefon 104. (37813) curent trlfazlc. Telefon Vând urgentAudi 100 CC, 
(36665) . 285465. (37800) cu vama plătită integral. 

Vând garsonieră, Con- Vând casă cen1ral; 2 Telefon 092 706 535 sau 
fecţii, et. 1, îmbunătăţită, camere, bucătărie, baie, 219979. (37562) 
6.800 OM, ·negociabil. curte renovată. Telefon · Vând urgent Lada 1500, 
Telefon 286211. (37684) Vând apartament 3 286211 . (37684) stare .foarte bună de 

Vând garsonieră confort 1, camere decomandat, etaj 2, funcţionare. . Telefon 
etaj 11, Praporgescu, . zona 300, garaj. Telefon OCAZIE! Vând CASĂ 092.666.699. (37587) 
Tmbunătăţită. Telefon, 259188; 092.358.171. Vând _ Lada 1500, 
253326 (37803) (37511) - toate utilităţlle, suprafaţa 900 

· T 1 f 092 239 471 8.000.000 lei, negociabil. Vând . apartament 3 mp. ee on - · - ; 
-' '' '' '' ··- 256543 â ă 1 16 Telefon 562803 sau 

li·: •ll:/.111! · ' camerjl, zona III, ocupabil. • P n a ora • 
\qtJI~ 1\H.. o o Telefon 2720191 u3=-;7;-;'3;"9"'7!-)=.-:-:--::-=---.=-' 093.207.538. (37534) 
"'"" "' 1 092.491.967. (37627) Vând casă cu curte, 400 Vând Ford Escort-.1,3, 

Vând apartament 3 mp, mobilier. Telefon 092 1985, persoană fizică, 3.800 
Vând apartament 2 OM. Telefon 220650 sau 

camere, zonă centrală, deco- camere, ronfort 1, Micălaca. 599 416. (37578) 093.227_508_ (37691 ) 
mandat eta· 114 f tă Telefon 262391; 092.388.166: Vând -casă cărămidă, VA d M d 200 ' J ' supra a, (37642) . .Curtici; tot confortul, rate, "n erc·e es 
mare, 28.000 OM. Telefon Diesel, carose'rie 124, Vând apartament · 3 variante. Telefon 464292. 
092.308.400. (37370) camere, garaj, Mioriţa, preţ (37612) culoare alb, stare irţ~peca-

Vând apartament 2 . rezonabil. Telefon 270872_ --~~--.,..--·----, bilă, înmatricula!. Telefon 
camere, central, zona r 094.556.105. (37437) 
Podgoria, et. 4/4. Telefon <37803) Vând -casă central, parter Vând semiremorcă auto 
092.372.730. (37692) - privatizat, etaj - aparta- 20 tone .. Informaţii telefon 

Vând apartament"· 2 lj·] 1 (··:i'iiJJ·~li~iJ1if9i-~l ment. Telefon 234862. 2.70441. (37737) 
f. ;;.11

1
"'·,' '·' ''L~ 1 

"37657" ·cşmere, Chişineu-Criş, cen- _ 
1 1111 

,;~ 
1 1 11 

_ _ Il' '1 Vând Volvo 850 - 20 v;· 
trai; îmbunătăţiri, etaj 1. Vând apartament ultra- Vând casă mare cu gră- 1994, înmatricula!. Telefon 
T 1 f 094 556 O dină si toate utilitătile, in 

Vând tractor 650, stare 
perfectă de functionare cu 
'plug şi disc, pret 55.000.000 
lei. Informaţii Arăneag nr. 
40. (37557) 

Vând Dacia 1310 pentru 
piese de schimb, localitatea 
Zărand, telefon 8_7A. 
(4115758) 

Vând Dacia, 1982, CIV, 
caroseria distrusă, preţ 800 
OM, negociabil. Telefo,n. 
277397. (37755) 

Vând Ford Fiesta 1600 
. cmc şi combină recoltat 
păioase. Telefon 466512. 
(37779) 

De vânzare coasă rota
tivă, preţ 15.000.000 lei, 
localitatea Vînători, familia 
Must. (4115767) 

Vând ARO camionetă 
4x4, motor Brasov, fabri
caţie 1984, stare bună de 
funcţionare, pret .:o .. vviJ.uiJV._J 
lei, negociabil. telefon 057-

. 420936, seara. (37723) 
Vând Dacia 1310, an fa

bricaţie 1987, preţ 2.000 
OM, negociabil. Informaţii 
telefon 567050. (4809321) 

Vând Dacia 1300,-inma
triculată, după reparaţie, 
stare bună, preţ 800 OM. 
Informatii telefon 
094.505.078. (37697) 

OCAZÎA SFARŞITULUI 
MILENIUl Decembrie, 

unle - 195 dolari, 
al prin .,MISTRAL 

Viză, transport, 

IP~:~~~:~~~~~U:t:recht, gara-
~~ Sunaţi şi 

nviin!lletll Telefon 01 

' Vând TV COLOR an
gros, en-detall, gamă 
diversificată, preţuri min
ime; garanţie. Telefon 
289456; . 092.239.242. 
(37484) 

Vând TV COLOR 1.000.000 
- 2.000.000 lei, garanţie 6. -
luni, Telefon 244904, orele 

-9-17. 

Vând CÂNTARE ELEC· 
E CASE MAR-

e e on . .1 5; central, str. Horia, com- ' ' 272812· 284476 (37730) · Chis, ineu Cris,, str. Cris, ana ' · 
Vând garsonieră mobilată, (37437) . _ · pus din: 4 camere, 2 băi, 2 Vând (sau varinate) BMW ll~~h'VcoiOr:VTd.;Jj 

Micălaca, bl. 231,6.500 s · · ·r Vâ d _nr.24, pret,avantajos,plata 524 TO d'ln_ 1986, str ... uper-ocaz1e n holurl, confort sporit. 
DM. negociabiL Telefon, ,apartament 2 camere, Telefon 255344, 253070, şi in rate. telefon 520288. Constituţiei, nr. 55. Telefon 
55V7â31d5. (36758) . . Vlaicu, parchet, faianţă, gre- 253218, 094.797.812. (4V11a57d69) ă 12 286748;-. 092.495.640. tecorder, maşină spălat 

n urgent apartament 1 sia, 8.500 OM. Telefon (37622) · n cas camere (37774) automată, cuptor microunde, 
cameră superamenajat, 270856. (37330) Vând urgent apartament 4 (1)+6 demisol), 85.000 OM.·· .------:-----'--1 calorifer ele,ctric. Telefon 
parter, Grădiste. Telefon Vând apartament 2 camere Piata Soarelui_ telefon 270694 seara sau VAnd Mercedes bot de · 284604. (36793) 
243303; 094.282.509. camere, semi decomandat, •. Micălaca, semidecomandat, .. 094.532181. (37784) . in stare d Vând TV color, combină 
(37710) et. 1, c_ontorizat, balcori. etaj 11, 2 balcoane, 2 băi; Vând casă 3 camere; nara, inscris pe frlgorifică, congelator, 

Vând garsonieră confort l, inchis; .Micălaca, preţ 15.000 .. preţ 2().000 OM negociabil. grădină, 1080 mp, In Curtict J.so••na fizică, cu CIV, maşină de spălat automată. 

i 

ultralmbunătăţită, etaj III, OM. Telefon . 245115 _. Telefon 092 .600_772, aproape de gară. Telefon. OM n~~~~~~~~bi Telefon 285010. (36790) 
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... (Urmare pagina 14) 
V~nd avantajos: MAŞINI 

SPALAT AUTOMATE, 
CONGELATOARE, com
bine frlgorlfice, frigldere, 
TV color; OFER GARAN
TIE. Telefon 259339; 
563027. (37387) 

Vindem TV COLOR, 
stereo, 150 modele, mari, 
miel, vizibile zilnic, intre 
orele 10-20, preţuri con
venabile. Telefon 280260, 
211213. (37257) 

Vând televizoare color 
Philips, Telefunken, Nokia, 
Grundig, stereo, teletext. 
Telefon264004. (37388) · 

Vând toată gama de piese 
frigidere casnice şi 

; frigidere se
Telefon 270622, 

marca 
Phillips, stereo, cu garantie. 
Telefon 288g73. (37480) ' · · 

Vând diferite televizoare, 
modele noi, .teletext, teleco
manM, · 200-400 OM. 
Telefon 21'9979, 092 706 
535. (37562) 

Vând TV .COLOR, mo
dele cu dizain deosebit ţ~l 
de firme bune. Telefon 
260807. (37449) 
Vănd 'rv color: Veste!, 

Sony, Philips; sigilate; preţ 
negociabil. Telefon 210631. 
(37742) 

Ocazie! Vilnd Ieftin 
cameră video Canon HiB 
digital zoom 440, ecran lat
eral color (LCD) model '99, 
preţ 370 USD (paritate 1,g), 
Telefon 092.281.515; 
092.465.756. (37604) ·.. ·.· 

Vind: COTURI fi 
BURLANE FUM 21.000 
lellbuc.; PLASĂ GARD zln
cată 13.420 lellkg, orice 
dimensiuni; PLASA RAB· 
ITZ 22.000 leilkg fi CUIE 
CONSTRUCŢII 9.500 lel/kg, 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997 094.558.552. 

Vând boia ardei dulce, 
garantez calitatea, 35.000 
lei/kg. Telefon 094.698.849. 
(37411) . 

Vând LEMNE FOC TĂIA
TE, 175.000 lei. Telefon 
214010. (3n59) 

cazan u1 nou, 
litri. Telefon 094.698.849 .. 
(37411) 

Vând REPATRIERE 
INTREAGA. Telefon 462484. 
(3n53) 
. Vând. ouă de prepeli\tl. 

Telefon 262619. (3'7683) 
Vilnd făină furajeră 1500 

lei/kg. Informaţii telefon 
462342. (4114785) 

Vând boia de ardei iute, 
Chisineu-Cris. Telefon 
522i8o. (4115762) 

Vând HAINE din Import 
Germania, la kg, preţ 
20.000 lei. Telefon 274540. 
(3n41) 

Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
stare foarte bunii. Telefon 

. 282122. (37471) 
Vând EUROBOL ŢARI ter

moizolanţi, garanţie, 300x 
250x200, 3.600 lellbuc; 1mc> 
240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (37213) . 

Vând selector cereale SU4, 
rezervor conbustibil lichid 
22.000 IHri, bale~ paie grâu. 
Informatii telefon 522159, 

Ocazie! Vilnd ieftin, orele 19-21. (4115768) 
i 486 O X2 66 Vând Volkswagen autoulili-

ll<oomllaq, HP, Tulip) 8 Iară, 1984, pian ·şi firmă, 
b memorie, HOD Şepreu'! telefon 532530. 
până la 640 Mb) 1Mb ' (37570) · 
em.video, tastatură ..---------_,.._, 

, monitor SVGA Vând tărâţe 1300 lei/kg. 
i Win'95, Informatii telefon 462432. 

, contabilitate) 4114784 , 
llo,oranti••· preţ 120 USD Vând oliţei Bullmastiff tate 

1,9). Tel.efon · C:A.C. -C.A.C.l.B., mama 
092.353.498; RPJ, exeelenti pazi!~ expoz

~~~7~1efon'092.6 3.888: 

tor 14", 15", (compaq, 
IBM, Tulip, HP, Olivetti), 
digital sau analog, garantie 

luni. Telefon 092.281.51'5; 
092.465.756. (37604) • 
Vănd diferite TELE

COMENZI pentru televizor 
(165.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. 
Telefon 092.368.868 •. 
·(37160) . 

Vând avantajos PC· Pen· 

CUMPĂRĂBI TERENURI, IIJIII 
> . IMOBILIARE,· = 
Cumpăr garsonieră sau 

apartament 1 cameră, centru; 
ieftin. Telefon 270872. 
(37803) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

tium MMX AMD K6/ Cumpăr GRÂU PANIFI-
266(686) 3,2 GB HOD 32' CAŢIE, cantităţi mari, preţ 
MB SDRAM CDROM bun, plata pe loc. Telefon 
Panasonic, Yamaha, scund · 276477. (37620) 
card si 6 plăci de retea. =~cu.:.m:.:p~ăc::ră.;.m=: 'fO~RZ=,~G=~~u 
Telefon 254077, 468S20, furajer, ORZOAICĂ, PO
seara. (37635) . . RUMB recolta 1999, plata 

VÂNZĂRI DIVERSE 

SOCIETATE COMER· 
CIALĂ angajeazA FUNC· 
ŢIONAR ECONOMIC, 
experienţA domeniul 
vamal, preferabil din 
cadrele de rezervA ale 
MAN. Telefon 256369; 
256193. 37186 

Societatea "MANIVA" 
angajează MECANIC, SEF 
SECŢIE, CONFECTIO
NERE (domeniul textile). 
Telefon 256935. (37470) 

SOCOM PIELARUL 
ARAD angajează CON
FECŢIONERE feţe încălţă
minte calificate (mao;i
niste, la nrasă) ŞTANŢA
TORI. Informaţii telefon 
236116 sau sediul soci
etăţii, str. Ghlba Blrta nr. 
16. (37516) 

SOCIETATE COMER
CIALĂ angajează BAR· 
MANĂ. Telefon 256835. 

SC .ASTRAL IMPEX" 
SRL, distribuitor al pro~ 
duselor KRAFT, JACOBS, 
SUCHARD, angajeazli 
MERCHANDISER. C.V.
urile se depun la sediul 
societliţll din str. C-tin 
Brâncoveanu nr. 63-65. 
(37778) 

Grupul de firme I.D.M 
angajează Tn oraoşul Arad, 
cu carte de muncă, PER· 
SONAL pentru departa
mentul SCHIMB VALU
TAR. Se asigură fCOia
rizarea. Condiţii: minimum 
25 ani, bacalaureat. 
Telefon 01/2229069, intre 
orele 10-16. (f.) 

PRERĂIII- SERVICII 

. REPARAŢII frlgldere, 
congelatoare, cu piese noi 
'i second-hand. Telefon 
270622. (37399) 

REŢINEŢI locuri pentru 
2000, PERMISE ABCDE, 
CARMEN'99. Telefon 
255445. (37 425) 

In vacanţă, CURSURI 
ŞOFER AMA TOR pentru 
elevi (studenţi). Telefon 
283696. (37180) 

Reparăm MAŞINI SPĂ· 
LAT automate la domicil

, lu, cafitate. Telefon 
259146, 094.241.398. 

(37740)=====..! 

. ·~ r. DIVIRSE ·.,otr~·,.,, 

REVELION 2000, CASA . 

·Vând incăltăminte iarnă 
folosită, en-gros. Telefon 
255981. 37702 

la ridicare. Telefon 065/ 
163885; . 094. 7o89.037. 
(f. 974377) 
. Cumpăr porumb boabe .. 

Telefon 094.772.259; 
243905. (37322} 

• ARMATEI, la preţuri mi
nime; orchestra VIOREL 
LERIC. Telefon 281542. 

Vând en-gros HAINE se
cond-hand GERMANIA, 
peste 20 sortimente. 
Telefon 2119456, 
092.239.242. (37484) 

Vând 2 porci 90 kglbucata. 
Telefon 456183. (37812) 

Vând dormitor "Ludovic:" 
alb, 10 milioane, canapea 
cu două fotolii, 6 milioane, 
ambele stare perfectă. 
Telefon 241478, orele 8-16. 
(37613) 

',-. 

Cumplir porumb boabe 'Şi 
'!tiuleţi; plata pe loc. Telefon 
094.784.568. (37410) . 

Cumplir grâu, 1500 lei/kg, 
cantităti mari. Informatii tele- . 
fon 462342. (4114784i 
Cumpăr acţiuni: 

· Feroneria, Astra Vagoane, 
Tricotaje 1{1eu, Astoria. 
Telefon· 092.308..389. ,. 
(37591) : 

-_: ... , . 
... ~ 

3n91 

SOCIETATEA AGRI· 
COLĂ ARAD BUJAC exe
cută in perioada 1 O 
decembrie 1999-20 aprilie 
2000, TRATAMENTE con
tra ROZĂ TOARELOR. 
Rugăm cetăţenii din 
cartierele: BUJAC, 6 
VINĂTORI' fi COCOŞ· 
VAROŞ să 'nu lase ani• 
malele pe parcelele noas
tre. (37687) ' 

...... _ 

Cilito..,u cu outocarole 
noaetre moderne fn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(pleeiri zilnice). . 

BELGIA, OLANDA. DANE
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
c:ilător <Af~gătorl 

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

· NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vă oferi: 

. zilnic spre Germania 
PASSAU • REGENSBURG • 

NORNBERG • HEILBRONN •· 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: c-orle In auto
cara noi, moderne; 2 bagaje 
gratuite; tnsoţitoare de bord; o 
masă caldă Tn Ungarta. 

Informaţii ,1 Tnscrleri la 
AGENŢliLE PLETL: ARAD, tele
fon 05'7·252291; LIPOVA, tele· 
fon 057-561377, tqlefon 057-
5630t1; TIMIŞOARA, telefon 
056-200119; LUGOJ, telefon 
056-359651; REŞIŢA, telefon 
055-2249114. (c.) 

· ... ÎNCHIRIERl •. , 

fnchiriem spii!ţii comerciale 
pentru magazine, depozite, 
producţie, etc. Telefon · 
281060 i 281036. 36982 

nchiriez spatiu comercial 
ultracentral, Bd. Revolutiei, nr. 
35. Telefon 279336. (37358) 

lnchiriez spatii comerciale ~i 
depozit pe Calea Lipovei nr. 
113, vizavi Restaurant Flora .. 
Telefon 092 921103. (37401) 

fnchiriez spaţiu comercial 
ultracentral; aproximativ 85 
mp sau fracţiuni. Telefon 
092.515.769. (3n12} 

Dau in chirie spa~u comer
cial în Bd. Revolutiei nr. 6. 
Telefon 094 708 200. (37107) 

Ofer spre inchiriere spatiu 
comercial, central, amenajat 
pentru productie, comert, 
STntana. Telefon 462531'. 
(37729) 

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

Ofer spre inchirlere apar!& 
ment 3 camere, garaj, centru .. 
Telefon 256871. (37802) 

Pierdut certlfk:at inmatricu
lare, eliberat de Camera de 
Comerţ Arad nr. J.02/1015 
11991 pe numele se "T.D.T. 
CONSULT" SRL persoană 
juridică. il declar nul. (3n85) 

:îi' DECESE :îi' 

· Familia CORNEA anunţă 
cu profundă durere, in' 
catarea din viaţă, a. celui 
care a fost 

ing.CORNEA 
CONSTANTIN 

~ soţ; tată, bunic oşl cuscru. 
lnhumarea va avea loc azi, 
13 decembrie 1999, ora 14, 

· e la Capela Cimitirului 
Gtădlfte. . 
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Cu adAncă 
nunţAm incetarea 

IVI: .... a Cele) Cafe a 

~lnl~~b~u~n:~lcli,!~ 
lnmormântarea va avea 

azi, 13 decembrie 1999, 
ora 13, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea. 
Familia indoliatli. 

Cu · adâncă durere 
anunţăm incetarea din 
viaţă, după o scurtă sufe
rlnlă, a iubitului nostru soţ, 
tată 'i bunic 

pro1. ARDEI EAW 

IOAN' 
din LIPOVA. lnmor

mântarea va avea loc azi, 
13 decembrie 1999, la 
Cimitirul Catolic din 
Llpova. Soţi;r, copiii, 
nepo 1. 

Cu sufletele indurerate, 
anunţăm trecerea in nefi
inţă a celei care a fost 
draga noastră mamă 

IVANOV FLOAREA
Inmormintarea va avea 

loc azi, 13 decembrie 1999, 
ora 14, de la domiciliul din 
Arad, str. Abrud, nr. 11. Fiul 
Ioan i nora Eleonora. 

:t SERVICII nNEIAIIE '1' 

se "NNSnRA'lV'...., 
str. Ghiba Blrta nr. 26, 

telefo)'l 270437; 
094.554.87 4. 
NON-STOP 

SERYICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Slcrl,!i, respete, ·cruci, 
imbălsămat, spălat, imbră
cat, prosoape, batista, pan
glici!, baticuri, catafalc, 
sfe,nice, steag doliu, 
coroane,. jerbe, colaci, 
cozonac!, colivă. ORGANI
ZĂMPOMENII 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 
, OFERTA: sicriu + raspete 
+ cruce = 750.000 lei. · 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, inter
medlem obţi11erea actelor 
de deces, (otovldeo, fan-
fară. . 

NOUl Punem la dispoziţia 
clienţilor nottri CAPELA. 
(c.) • 

NON STOP 
ROSTYL COMPANY 

ftrmi' producitoan de a~ lltr. M. 
Eminescu nr. 4 {vlzav~ Clnerria 
MUREŞUL)......,., 211929, 094.537.J.15, 
014.558.712 

TOTUL fNTR.UN SINGUR LOC, LA 
PREŢ DE PRODUCĂTOR, CAUJ'ATI! fi 
OPERATMTATE OCCIDENTALA: .tm.....__,.._ 

• alerte: 400.000.1.600.000 tel 
- •eicMiux 

··len}lrie cMc.: 160.000-600.000 .... 
• crud, minere • Ucrtu. etc. 
OFERT Â: alcrlu, lenJ•rle, CI'Uce • 

130.000.... ' . 
Tr.n.port Tn Antd GRAlUif. 
Noul S. p&itefta avans 50%, rwCII 

..... luni. 
SUntem produdllori nu simpli comel" 

cfan11. NOUl S• pl*l .. te 50% .vana, 
ratut Intr-o lun.l. (c) ~ 

îl' CONDOLEANTE îl' 

Suntem alături de VIKI 
ARDELEAN, in marea 
durere, la trecerea in nefi
Inţă a soţului. Familia pro
fesor Chelmagan Ioan. 
(37804) 

.. :;...<',-.--~: 

Angajaţii Firmei SC 
.SEVEN POINTS" SRL 
LIPOVA, sunt alAturi 
Inginer Ardelean Mircea, 
marea durere prlclnulti 
pierderea tatălui drag, 

...... .ARDELEAN 
IOAN 

transmit sincere 

IIVA~IO'V in gre aua ~:=~~ 11 
cauzată de decesul 
care a fost 

IVANOV FLOAREA
Finii: Lucian, .~~:~~~·11 

Clprian Claudiu. 1' 

1 ~:;m·~·:;: indureraţl de 
11 celui care a fost 

ing. CORNEA 
CONSTANTIN,. 

transmitem sincere con-
familiei indollate. 

Ing. Dimitrie Cinah. 

ultim omagiu· 

1 ""'"' a fost 
ing.CORNEA 

CONSTANTIN. 
Familia Danciu SUinoiull 

<>u.melm alături de 
NEA in 
ale despărţirii de 

a fost 
. ·CORNEA 
CONSTANTIN. 

Dumnezeu să-I 
neascăl Familia BIRIŞ 

IOAN':.~ ~~---:J! 
.'it COMEMORĂRI '1i' 

Au trecut 3 ani de când 
Iubitul nostru fiu, frate fi 
cumnat 

IANCU SEBASTIAN, 
ne-a părăsit pentru tot

deauna. Dragul nostru nu 
te vom· uita niciodată la 
chipul tău blând va rămâne 
veţ~nic: in amintirea noastră. 
Dumnezeu să te odih
nească în pacei In veci 
nemi!n,gâiaţi: mama Aure
lia, sora Laura şi cumnatul 
Traian, din CHICAGO. 
(37707) 

Ne pare Viaţa, o ""'nlcie, 
de când am pierdut pe 
iubitul mistru fiu, frate 'i 
nepot ' 

LA.SC ADRJAN. 
Rugăm pe bunul Du~ 

zeu să te odihnească in 
pace! Familia. (3nBO) 
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luni, t3 decembrie 1999 

· · La s"'fftul lunH noiembrie a acestui an, flnna americană Trlnlty acţiuni/a Astra Călători. 
lndustrles a lansat o ofertă publică, de preluare a acţiunilor Astra Ofwta publică lansată de firma americană Trlnlty se referea numai la 
Vagoane. Aflată 1n ·plină desfăt;urare, oferta. se adresează tuturor preluarea acpun/IOr societăţii Astra Vagoane. Cu alte cuvinte, acţlona
aci!Oflllrllor acestei societăţi fi se va 1nchela la 17 decembrie 1999. rllor care au schimbat cuponul pe acţlilniiB Astra 11 se oferă posibilitatea 

In toamna anului t18cut, societatea Astra Vagoane Arad s-a despărţit să viindă acum cele 761 de acţiuni pe care-1&-deţln.la Astra Vagoane, la 
In două societăţi total Independente: Astra Vagoane fi Astra Călători. ·un preţ total de 761 x 1.75(} /el/acţiune, ceea ce 1nseamnă peste 1.300.000 
Fiecare illn acţlilnlle Astra Vagoane Arad au fost Tmpărţlte, ca unnare, In lei. In plus, acţiOnarll vor rămlne In posesia acţiunilor la Astra Călător/. 
două părţi, 1n funcţie de capitalul social al celor două societăţi nou lnfl.. In completarea datelor de mal sus, furnizate cu amabilitate de către 
lnţate. Intr-o primă etapă, o acţiune Astra Vagoane Arad, cu o valoare ABN AMRO Securltles, lntermedlarul ofertei şi pentru Informarea avlzată 
nominală de 25.000 lei, a fost divizată In 25 de acţiuni, ~u o valoare noml- a cltltorllor, am cerut părerea c/-,/ul Du laea, analist financiar la 
nală-de 1.000 leVacţlune. U/terlor, In locul acestor 25 de acţiuni/a soei- Societatea de Valori Mobil/are BRD lnvest. Hlm transmis acestuia intre
etatea mamă, fiecare acţionar a primit 21,7 de acţiuni/a Astra Vagoane fi bărlle care revin cu cea mal mare frecvenţă din partea acţlonarllor, 1n 
3,3 acţiuni la Astra Călători. Deci cele 35 de acţiuni Iniţiale la Astra contextul acestei oferte publice, cu rugăm/nt8JI de a ne furniza un 
Vagoane Arad înseamnă astăzi 761 de acţiuni/a Astra Vagoane t;/114 de comantarlu competent. 

- Intrebarea cea mal frecventA din -Bine, dar fn aceastii situaţie, valoarea similare, după majorarea capitalului social prin colecteze acţiuni de la o companie ~riut'l In 
proporţie de mal mult de 70% de un investitor 
strategic, C8l& se i"1lllcă Tn conducerea com
paniei. Din aceiaşi motiv este de aşteptat ca 
preţul pe acţiune să scadă, pentrU el preţul 
pe piaţă este dat da interesul potenţialilor 
cumplirători. DupA Inchiderea acestei oferte. 
este foarte probabil sa fim martorii" scAderii 
semnificative a preţului la bursă, pentru el fiu 
va mai exista interesul de a . cumpAra din 

partea actionarilor se referA la oportun!· socletAţll cre,te, nu-l a'a? ŞI, Implicit, investiţii, deci este perfect plauzibil sa se 
tataa da a vinde acţiunile Astra, tocmai Cl'&fht fi valoarea pe piaţA a acţiunilor. Tn"'mple la fel "Tn acest caz. 
acum,_clnd societatea a fost cumpAratA de - Tntr-o oarecare măsură, aşa este. Dar - !;Iar acţionari! nil er putea sA·fl 
Trlnlty, o firmă de reputaţie, cara fl·a trebuie ~nul cont de faptul el, fn mod sigur, - plstreze, pentru moment, acţiunile, să-'1 
declarat Intenţia de a face ln-tlţll masiva. -compania americană va face investi~! " din dea seama de avoluţla lor fn timp fi sA 
Ce le rlspundeţt acestora? surse proprii. prin majorarea capitalului social. vindA. mai tirziu? 

-Tocmai pentru el a declarat că va face Asi!' Tnseamnă că ·procentul pe care n va - Fiind deja investitor majorflar, TrinHY nu 
'investl~l. este de aşteptat ca Trinity sa nu deţine Trinity fn total se măreşte, iar ponderea are voie, prin lege, să cumpere a<:liunle Astra 
aloce fonduri pentru dMdende, pe perioada fiecărei acţiuni va scădea. Ca efect, preţul pe decit prin inlennedlul unei oferte pubftce, a'l'l 
următoare, ras~ plină cind Tşi va Tnchela care kir putea obţine celalţi acţionari la van- cum este aceasta de acum. Asta Tnseamnă el partea celollalţi par1lcipanţl. 
programul de investiţii. Dtipli cum se ştie, ton- zarea a"'unilor pe piaţă va scădea, pentru el nu va inal exista o ocazie de a vinde acţlunlle . , _Domnule Eklnea, v1 mulţumim. 

. ''· . ' 
dul alocat divldendelor provine din profitul fiecare a"'Wl9 va reprezenta, procentual, mal cltra Trinity. Sigur el există posiblltatea de a 
companiei, adiel de acolo de unde se alocă pu~n Tn capitalul social al Astral. O astfel de IIWlde j:ătra un ali cumpărător dar este puţin 
fonduri pentru' investiţii. · evolu~ s-a fnregistrat fn toate celelalte cazuri probabil ca un investitor să Tncerce să N.COJOQIRU 

SOCIETATE 
MIXTA 

ROMANI
ITAliANI 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOSTI Micălaca - Piata 
Soarelui (vizavi de POftă)Tel. 259.373; 259.~21; Fax: 259.884 

+ ~-IUD·pt. autJiurlsma, CMoiuane 
sib-.e · 
. • Paobme. ....._" eledoice aNei 

• Sobă de lncălzil pe-· OOIM!Ciuaiii 
~ • Sobă de lncălzil cu lemne şi căobuni 

~-i_: ~::.::::: e:~u;:::A pl :; { ·~-gard . . .' 
-· • ·~oisAnniiaJ!an:A _· .... 
- ~ . +Plasă rabilz 

• Cazan pt. baie cu 2 - (electi: '1' cu 
lemne) . ,. 

a.;u:ro:. • Hldiiloae, ..,. .... -. puii1lll .. :. 
+lncubaluaoe ' 
• DruJ>e . ·- . ~ . + Telelilmai& IXllor · ' ·. 

• Camile truZiCale 
• ~ d!!spălataulllrMB§I ...... 
+ Frlgidere. ""'!Jillaluai e 
+Atagaze . . 
• Gresie şi faian!i, adezM pt. li!ll şi ,_ 

lUI . : 

+Ai--. vopsele, dluan'" laaJrl 

NOUl 
WZITAlliiAGAZINUL NOS1RIJ DEŞCIISlt 

LFOVA, VIS A VIS DE PIAŢA 
Produsale: electrice, electrocasnice, uz 

90"1" <lăiesc şi agriool se .md; cu 

· PlATiti UTI, IIMS 1. 
TRAHSFORT GRAnJIT .. ORAŞ. 

ti .RJDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA ~AIIA-
11.111-IIIAAIIIE ~JIDOLA 

(97-4316} 

· Astra Vagoane Arad S.l ~· .. _ 
A Trinitv Industrias loc. Companv 

Socletataa Cgmercil.ll 
;.ParcM S, &.Arad .. 

! 
:·•;., 

. Angajează 
SUDORI ELECTRICI. ,. 

' "11= Cellflc3e tn meseria de sudor fi axperianţA in 

mulrie (pot fi fi pensionari) 

Informaţii la Serviciul peraonal-lralning, tel. 234698. 

..-..J 

. , organizeaiă 

Revelion 2000 
penlnl grup organizat de 40 de persoMIL. . . 

' Informatii la telefon 290786. 
; -: 

(4808645) 

INTIRNATIONAl COMPUTER SCHOOl ARAD 
vi orerA Ul'llll-..le cursuri: 

INfTIERE PC COPI UMBA ENGLEZĂ 
OPERATOR PC ·· AGENT VANzĂRI 
CONTABIUTAlE . PUBLIC RELATIONS 

.. 10%. 
REDUCERE 

DIPLOME AVIZATE M.E .... ~ 
, PLATA IN 4 RATE !ii 

MFORMAŢU ŞI INscRIERI: 1t:. 

PIAŢA SPORTURLOR BL25 (IRUC) 
TB.EFON : 23 03 Dl. ORELE 8-1L 

:· .. .. , 
, ' . . 

. ' --· ~- ~- ..... ·-. 
NOKIA 3210**·1?0~t* 
ERICSSON 1018**- 4Q~*, 
BOSCH 509""- 39$* 
MITSUBISHIIIT 35**· 69$* -· . 

Până la 31.12. oferta CONNEX: 
• coooectara fi potouele tn1- de a~ooo-.. ll • •. 
gratult8. 

Până la 31.12. oferta QUASAR: 
-~Incepind de la 39$*. 
-ta conectezl ,r "ffi Inscris c1nct la s. r -curwu~ 
QUASAR 1999-2000; 

·11 superpremll de .al de ... a..,_. preniiU: 
DACIA 1311. 

:, ~·;~ Te priveşte directi, :-;~ 1 
..· · Mag. QUASAR' . . 

Piaţa A. Iancu, nr.10, tei:057-211.822 

"\ 

Arad, str. Av.loan Sava nr. 5, tel/fax 057-255886 
OrganizeazA CURSURI .- ., 

De-~oareilmeserile: · 
1. Operaklr pe"*'"'"~ "*""de"""- . ' 
(Windows. NC,IBhl<ledac:laie, aplcajio de gosllnat · 
......... 10.012000, după-masa -10.012000 .. 
2. Sea-iol (pmluaaie documenle pe"*'...", 
3. Cei-(c:moş&ilo-.paclal. apic:a!il pe cab...., 
dlpA-masa -15.01.21100 
4. PtOS)&iiilb ajulcl:. 
·De-ti: . 
I.Utllizai&Aa:eas-20.12.1999. " 

.2. Ulliza'e --20,01.2000 

:-. / •: .-:· 

. 3. lJtllizai& fxl:el • 28.01.21100 . • ·. . : •. ; . ' ' 
· . 4. Ploia:bie-(AI*>Cat)-8.01.21100 · · _.,_ . . .·. 

CUrsuri-· ......... \la-.. ............ - de -- .. _ .... · .. _ . 

' . 

. ; ; ... 

;;;;~~ ~~-
. ' : . : ;; .~>F= 

.· 

' . 

j 

> .• ,_ 
' 

~'· 

' 
. ' 
. 
l 

' 

.. ~' ;.. . 
. '·. . -

' 

' ~-- . -

i 
i 

1" 
ţ• 

' i"· ..... - .· 
!. . 

- .ţ 

' 
~ 
; . 

~ 




