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Sueursala Judeţeaua ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon 253280 

Anul XI, 

WFSTBANK ·--('1':Awl, l<lull«oi!J!Iei ..... ~ 
"·'~* -;r.u.~; 
BANCA COMERCIAlĂ WEST BAHK SA 
41C0rdă dobânzi avantajoatHI 
la depozltele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii lei) 

1!UIA-50'% 
Zlunl-51% 

Joonr-=-·=2"""8=69~====~-=d==ece===m=b=n=· e==-1999~ • 16 pagini e zooo lei e e-mail: adevarul@arad.ro . 

BRAT ~ 'J'iraj mediu 
~ zilnicvânduts 
. ..._.- H!948 .,_,,_ ~ 

Fosta putere 1-a "pedesertzal", actuala 1-a E. A D 1 A 1 l E AZ A .. rcorn1ut confonn algorlbnulul. FAr6 o lege, el 
Cine le este stApinul? Funcţionarul 

era trecAtor precum puterea politicA. Şapte 
tot Investit PDSR in fonnarsa unor destoinici 

illujl~"'l publici dărulţl cu salarii groasa de la buget. 
Şapte co nu au fAcut cit o luni. Allemanta la putere 
l·a spulberat aproape pe toţi. DupA pedeaerlzare, ce
derlzare. Vreo "15.000 de speclallttl" noi ti-au atozat fun
durile pe scAunele ce inel pAstrau cAldura predecosorllor 
'' tl-au tras pe coate mlnecuţele de funcţionari publici. 
Algoritmul victorios a zguduit intregul aparat de stat de la 
director fl până la portar, de la contru 'i până la locale. 
Funcţionarul este intruchiparea statului. Este butonul pe 
care puterea politică apasi pentru •ti realiza programul. 

Statutul funcţionarului public este una din legile 
organice propuse spre adoptare încă din 1991 prin· 
Constituţie. Atitia ani PDSR a ignorat uriata mizA politică 
a legii Statutului funcţionarului public • controlul adminis
traţiei publice centrale 'i locale. A ignorat-o pentru că, 
sedus de stăpânirea integrali a aparatului de stat, a scă
pat din vedere posibilitatea de a pierde puterea. A ratat 
astfel.'i'i fixarea in posturi a funcţionarilor săi, 

La rindul ei, actuala puter.e a amâna! cAt a putut de 
·mult adoptarea unei legi care ar fi trebuit să scoată 
politicul din sfera administraţiei. Motivul • in patru, 
negocierile pentru ceea co era de oferit sunt mal dificile. 
Intr-un deceniu de joacă de-a reforma, posturile de 
funcţionari nu au constituit decit o monedă cu care se 
plătea clientelismul politic ori se r6spliteau generotll 
sponsori. _ 1 

··~·· 
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_.,. 

Invocind pregitirlle de aderare a Romllnlella·Unluntlll 
EuropeanA, examenul de la Helsinki, guvernul Vasile a 
decis să-ti rstragA proiectul de lege din parlament, unde 
trecuse amendat considerabil de CamerA fi sil-I impunA 
prin procedura angajArii rAspunderii. Conform 
Constituţiei, in cazul in care nu sa depune ~Ici o moţiune 
de cenzură timp de trai zile, actul nonnallv •ta COnside-

-·:-,,ARBEMA"-• O 
rat adoptat. ~··~:-- · :",,_ , NUMAI BERE DE CALITATE 

FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEAM TERMOPAN 
Profile ~ Germania 

~47LtNE 
tel..fax: 261461 

094 607211 
~II.Maniu b4.2611pJ 

.A~~~;~J~~:s~~P•AŢI 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 7. 
TEL: 087/224888 

• Convoi' ..... 
eudl. ee. 

UVIUS lo.JA, .... .,...,........ ... 
s.c:. "ArNnaa" SA., 
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Cotuiliultd ... 
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UPER· TRA EREA 
PRE~111LOR DE FIDELITATE 

·~~AL~'jFÂI.RZJL 
~~ "dy. LA L. TRAGEREA LA SORJl, CARE SEVA DESFĂŞURA 

.. . {:..'i y··~ VINERI, 17 DECEMBRIE LC., ORA 18,00, PB 
. G?_ PLATOUL .. FATA PRIMĂ-a ARAD 

•PREMII 
IN BANI: 
15 uremll x 
500.000 lei 

-------

. VOR PARTICIPA TOATE TALOANELE PRIMITE 
fN ACEST AN PENTRU TRAGERILE LUNARE ALE 

PREMIILOR DE FIDEUTATE, CARE NU AU IEŞIT 
Â.S1nGJ,TC)AR~E JN LUNILE RESPECTIVE r--~~~~ 

spriJinul 

•ARBEMA•ARAMIS •PETROM • 
EUBO GSM • COMSIM • VliiALCOOL• PURINA 

• NIDA PROO • CLIO 

. telefoaneJ 
mobile~ 

GSM 1 

• l•rl dlnaln••f• 
••l•rl•fll B•ulsl•l 
t•ltnle• din O•r• 

")1 .··~ Ar•d ... inedal 
lucrul • Sa.ţill C:J"B 
Ar•• • f~ll tr•nsf· 
a.tii "."r • trenuri 
fntern•fionale • J'erouiarff arădenl 
cer •••fsi• .... 
nistrului Traian 
Băseseu 

1 Pau.&J 
! 

la-VIadi_lllir.e.sc 11 NUJIIl-IIQINUT 
$1 PE llliEilEA INDMD 
IN CBIMI· BEII ZIDIBENI 

STEAUA VREA SA 
STRĂLUCEASCĂ 
ln acaaat.li aearl, de 1• ora 20,00, pa stadionul 

.Ghencea" din Bucurefti va - Joc meciul dintre Steaua 
fl Slavle Praga, contănd pantru mat1fll MCUndi a lutului n 
din Cupa Uef"A la fotbal. ln Cehia, victoria a aparţinut 
gazdelor, cu ._1, ap ca ~ mllbrtlor va 11 unm 
de dlflcltă. 

Meciul ". .......... In ciNct pe1V RoliiiRia 1, .. la 
.... 111,55. 

.O. efnef ani 

O INFIRMA 
ÎŞI CAUTA 
DREPTATEA 

*Mii 

. PREŢURI DECENTE 
la l:amplărie din 

ALUMINIU 

VA oferA 
• TlmpiArie aluminiu din 
in1Xrtfi1DII ...... 
• P.V.C. ti gesTUiallimiiqw-• 
• -fi jalu2lile 
TeMbo: ~;-CII2l22fta!IB • 
~~.v-.~r.x 
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1 CALENDAR j 
artă "'Astăzi, Soarele răsare la 

001 7 şi 39 de minute şi_ apune 
la ora 16 şi 36 de minute. 

"' Au trecut 343 de zile din 
acest an. Au mai rămas 22 de 
zile pAnă In anul 20001 

AcadE>miel de Muzică din Cluj şi Timişoara, muzlcologi din 
Timişoara şl Bucu~. se ln!Ainasc vineri, 10 decembria 1999, ora 
16,00, pentru a-şl comemora profesorul, maestrul Doru Şerban. 

Concertul ,In memoriam' 818 loc in sala de festivitll~ a liceului, 
Eklul Revoi~i nr. 20. 

"' Praznicul zilei: Blse· 
rica Ortodoxă: Zămislirea 
Sfintei Fedoare de către Sfân
ta Ana; Biserica romana· 
catolică: Valeria; Biserica 
greco-catollcă: Conceperea 
Sfintei Fedoare Maria de către 
Sfânta Ana (Neprihănita 
Umisllre). 

il (~'1, IJ ili .. I 'l,il 'f l~il 
(~ IJ 1 .. '1, IJ Il il J .. ii 

aui 
Andrei, Riste Mirela, Mailat 
Oorova Florica. 

La lneu: Trănc George. 
La Llpova: Arde
~ Aurelian PetÎică. 

'IFA.'I1llJ 
Azi, 9 decembrie a.c., .ora 

18,00, Teatrul de Stat Arad va 
prezenta spectacolul cu piesa 
"Tinereţe fără b6tr3ne!e fl 
viaţă fără de, moarte' de 
Eduard Covall. Regia artistică: 
Ştefan lordanescu. Scenografia: 
Ooru Pacurer. 

CONCI!RI' 
Filarmonica de Stat Arad, 

stagiunea 1999-2000, prezintă 
joi, 9 decembrie, orele 19,00, la 
Sala Palatului Cultural, un con
cert simfonie. Dirijor • Cristian 
George Neagu. SolistA • Dana 
Borsan. 

In program: W.A. Mozart· 
Uvertura la opera "Don Giova· 
nni', R. Schumann - Concert 
pentru p_ian şi orchestra In la 
minor, W.A. Mozart • SimfOflia 
nr. 41 .Jupiter". ' 
~ 
Dacia: Castelul ciudat (SUA) 

9,30; 11 ,45; 14; 16,30; 19 
Mu"'tul: Hard Rain • Jaf In 

timpul potopului (SUA) 10; 12; 
14; 16; 18 

Arta: Puterea iubirii (SUA) 
15; 17; 19 . 

Sala micA: Rutina, bat-o 
vina! (SUA) 15,30: 18 

UTILITARE 
. Vremea va fi frumoasă, 

cu cerul mal mult senin. 
Vântul va sufla slab la mo
derat din sector vestic. 

Dimineaţa, pe alocuri se 
va produce ceaţii. 

· Temperaturi maxime: 6 
la 10'C; Temperaturl mi
nime: ·2 la +2'C 

Mateorolog de serviciu 
EUGENIA RUS 

PRETOL • 
AOROLOI 

BANCA NA ŢIONALÂ. 
Pentru gramul de aur de 241<: 
preţul cu ridicata • 162.471 lei, 
iar preţul de ad1lzitl8 - '146.223 
. lei. Pre'ţuri valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ -Aur 14 
K cumpărare: 80.000 leilg. vAn
zare: 90.000 lei/g. 
. Aur 18 K cumpărare; 

100.000 leilg, vanzare: 130.000 
leilg. .. 

Pm'fE, TÂRGORI 
Astăzi, este zi da piaţa agro

aUmenlan!i la Curtid, Sebiş, Ba
ta; Carmel, Udăreni, Ghioroc, 
SăvArştn, Secuslglu, Sântana, 
Tamova, Zăbranl, Zerind. Tot 
astăzi au loc talgliri saptămAnale 
la Curtlcl, Seblş, Carmel, 
Săvârşln. Secusigiu, ţ:erind. 

Matne, se desfăşo8ră targurt 
săptlimAnale la lnau, Şepreuş, 
Şlmand 

FIRMACIAIE 
SERVICIU 

In noaptea de joi spre vineri 
este de Sllfviclu, cu program non
stop, farmacie .D.IAFARM", 
Piaţa Gării bl. G, TeiEiion:' 
237654. 

Farmacla .Sinapls", Bd. 
Revoluţiei nr. 66, langa Noul Sti, 
telefon 282369 şi ti .Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt 
de serviciu cu program non-stop, 

CONSULTATII ŞI 
TRATAMEN'I'E CU 

PROGRAM IION-S'I"'P 
cabinetul .Apollonia', situat 

la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectueaZă trata
mente injectablle (intremuscular 
ii intravenos), aerosoli. E.K.G., 
ewglafie şl analize laboratllr. "' 

CABINE'I' 
I'I'OIIATOLta: 

Cebinet. stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica ~). lelelon 256665, 
deschis zilnic Intre orele 8,00-
12,00 şl14.00-20,00. 

POLITIA, ·.PE ŞOSELE 
In puncte fixe fi pe trasee, 

poiHiştli au testat şi verificat 
1.200 autovehlcule in trafic, 
au re~nut 5 certificate de In
matriculare pentru defecţiuni 
tehnice şi au aplicat 130 
amenzi pentru Incalcarea 
Legii drcula\i9i, In valoare de 

11.845.000 lei. S-au ridicat In 
vederea suspendării 11 per
mise de condueare, din cara 
unul pentru conducere sub 
Influenţa băuturilor alcoolice, 
respectiv cel al lui Blnţlu 
Gheorghe, din Arad, cu auto
turismul AR-Q3-PKP. 

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU 

, Anunţă · . · 
PENTRU EVITAREA AGLOMERAŢI El LA~.· .. 
CASIERIE DUPĂ 1.01.2000 VĂ INVITĂM. 

SĂ ACHITAŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.99 
· (C!Ctombrie, noiembrie, decembflet 

· · până la data de 22.12.1999. · 

PROGRAM CASIERIE 11.30.12,30;-•14-1 

'· - \' 

./ . . 

APOME'I'RE 
In perioada 6-1 o decembrie 

se citesc apornetrele pe străzile: 
Şincai, Transilvaniei, Sebişului, 
Daseanu, Ciucaşului, B. Bartoc, 
Artileriei, Grănicerilor, E. Murgu, 
Brallulul, lvlranu, Zmeurel, 
Doinei, Războieni, Şoimulul, 
Porumbului, Cocorilor, Pelinului, 
A. PUrice, 1. Cosănzeana, Muta
ţel, Trestlei, Biruinţei, Dunării, 1. 
Creangă, Alexandru cel Bun, 
Leandrului, Conslituţlei, C. lzlaz, 
Coloniştilor, C. Turzii, S. Bor1ea, 
Sinaia, Episoopiei, V. Alecsandri, 
B. Cârţan, V. Ureche, V. Micle, 
ClorMiai, C6minulul, Salciei, Hu
nedosrei, E. Garleanu, Vrancei. 
Voinicilor, Ciobanului, E .. Necu
noscut, Occident, Triumfului, 
Labirint, Teiului, Mal Mureş, 
Ştefan cel Mare, Radu de la 
Afuma~. Achile, 13 Martiri, Tran
petel, B. Volevod, Cadrului, No
uă, Concordiei, 1. Câmpineanu. 

lliTRERoPEid DE 
CUREN'I' 

In municipiu: Joi: Poliţia 
Arad, Zona Piaţa Spitalului • Bl. 
O, E, F, G, H, 21, 23, 40. VIneri: 
S.C. Arădeanca . 

In judeţ nu sunt PlOii•••"' 
Intreruperi da curent 

Marţi, In jurul orelor 18,00, 
pe raza localităţU Galşa. comu
na Şirle, Nachlta Ioan, de 43 
de ani, din Arad, lntreprinZător 
particular, In timp ce conducea 
autoturlsmul AR-04-FLY, l·a 
accidentat grav pe Dărlea 

.,_·:--· . 
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H8 85 • 
uitaţi de indatortrtle de parinte. 
Daslgur că o mare parte din zi o 
petrece~ la serviciu şi nu veniţi 
decât târziu acasa, iar familia 
Inţelege că Incerca~ sa vă con
struiţi o carien!i şi nu emite dne 
ştie ce preten~i. Acasă Insa ar 
trebui sa utiaţi de problemele de 
la serviciu. 
SĂGETĂTORULPT 
(22.11-21.12). Se pare ..rJ 
că a~ fost prea încreZă-

..... 9do ' la 
~ .--NBERBECUL (21.03· 
~20.04). In general, 

... - ...tevoluţia evenimentelor 
-.. •nu este deloc surprinZă
toare pentru dvs. SurprinZător ş1 
îmbucurător in acelaşi timp este 
faptul că sltu~lle stresante sunt 
mul mai rere decăl v-a~ fi~ 
tat. 
TAURUl (21.04-n 
20.05). La setvlclu va 
impuneţl punctul de 
vedere cu multă 
hotarâre. Nu Insa făn! discuţii 
prelungite cu colaboratorii şi 

superiorii dvs. 
F91GEMENII (21.05-20.06). 
• ~ Al Nu vă asumati respon
i '1 fsabilităţi ce vă depă-

şesc. Inainte de a lua 
hotArârea unor schimbări radi· 
cale, statuiţi-va cu cei apropiaţi. 
RACUL (21.06-22.07).~ 

Atmosfera din jurul dvs. ~ ~ 
este destul de încordată::, ~ 
şi reuşlţi doar cu greu-'-' 
tate să vă concentraţi asupra 
problemelor pe care le ave~ de 
i8ZOivat Nu incercaţi dvs. sa cal-

~ spiritele!. 
-·~LEUL (23.07-22.08). 
tâ, "."" Nu e Stilul dvs. sa faceţi 
1 \.11 alaceri pAguboase, iar 

cei care şi-au pus In 
nd sa va traga o .ţeapă' pro-

Petru; 30 ani, din Galşa . 
Dârlea, aflându-se sub ii\Ru
enţa băuturilor alcoolice, s-a 
angajat In treversarea şoselei, 
In fuga; prin loc nepermis şi 
Iară sa se asigure. 

D,L 

babll că n-au fiiUl cu cine au de 
a face. 

lf]
FECIOARA (23.08· 
22.09). Cei singuri 
actualmente işl pot găsi 
o pereche pe măsură, 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon Z3S221 

· Vinde •• 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 
.. de 111-21r1. 

cu condiţia sa frecventeze mal 
des sodetate~. Nu este exclus 
ca acest lucru sa se lntample In 
aceasta seară. 
BALANTA (23.09·ee 
22.10). 6 zi caractert-
zatli da. agita~ şi stres, 
dar şi prin realizari 
nolablle. Lucrurile va reUfBSC cu 
destul de multă uşurinţă, Insa 
munca in_ echipA conduce la 
obţinerea unor performanţe 
superioare pe plan profesional. 

SCORPIONUL (23.10. 
21.11). Pe plan peiSQo 
nal se constată că vi! 
cam neglija~ familia şl 

Pavel 
Coţoi din Micălaca, str. Abrud 
nr. 110, bloc 121, etaj 4, ap. 14, 
ne spune că de fiecare datA 
când li vine factura de la 
Romtelecom, pe factură n apare 
că nu a plătit pe luna anterioară. 

tor In resursele de care dispune~ 
şi v-aţi implicat In prea multe 
acllvită~, iar momenlan nu sun
~ in stare sa le face~ faţa. 
L. ... CAP Rl CORNUL 
..,:: -,(22.12-19.01). N-ara 

rost sa vă suprasolid-
..atilla~ organismul şi nervii 

tocmai acum, In pra~ de salbă
tari, cănd trebuie sa fiţi odihnit şi 
bine dispus pentru a petrece alA
turi da cei dregi. 
VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
19.02). Cu un plus de' 
prevedere pot fi evitate 
eventualele problemell 
de sanatate, care pot aparea din 
cuza mediului stresant In care 
acllva~. 

PEŞnl (~0.02-20.03). 
Dovediţi o bună con-
diţie fizică şi psihică şi 
sunte~ hotărât sa fina~ 

izaţi toate problemele căt mai 
repede posibil. va este clar că 
odată cu apropiarea sarbătonlor 
de iarna vă va sta gandul In cu 
totul altă parte, numai la chestiu-
nile de seiViciu nu. · 

problemA: mi· · •· 
orat: 0-na Maria 
suparata că pe stre

Maniu trotuarul este 
stare deplorablli!. Pe 

faptul că e plin de gropi, 
nimeni nu mătură mizeria. Dna 
Popa vrea să ştie de cine 
aparţine părculeţul din faţa com
plexului comercial de la 
Podgoria (fosta Terasa), pentru 
că oamenii care se duc dumin~ 
ca la slujbă la Catedrală trec pe 
lângă acest părculeţ plin de 
mizerii şi total nelngrljH. 

Redactor de serviciu,. 
T.S. 

această lună 

AGRICULTORII VOR ÎHGROSA 
RÂHDURILE ŞOMERILOR' . 

La recenta conferinţă de 
presă, dl. Ştefan Pascu, direc
torul executiv al Agenţiei 
judeţene da ocupare şi for• 
mare profesională fi d·na 
Claudia Miuţescu, purtl· 
toarea de cuvint a Instituţiei 

s-au referll la. situaţia ~rHor 
lllnjudeţ. 

AL~~IA~~TI s.u:CID $ 
:m ·~ 

Din cele prezentate reiese 
faptul că In acest moment sunt 
12.220 de şomeri in plată. 
Dintre aceştia, 5668 benefici
aza de ajutor de şomaj, 949 
prtmesc ajutor de Integrare pro
fesionala (absolven~i) iar 5563 
se .bucură' de aloca~e de spr~ 
jln. In că~>tarea unui loc de 
muncă (fără a fi indemnizaţi) 
sunt 5569 de şomeri. 

De la 9,05% căt a fost rata 
tomajului in octombria a.c., rata 
a scăzut ajungând la. finele lunii 
precedente la 8, 78%. 

Legat de aceste cifre, dl. 

. ' 

, 
' 

Ştefan Pascu a afirmat: "Faţă 
de luna octombrie, a cres~:;ut 
numărul beneficiarilor aju
torului de integrare, de la 797 
de persoane ajungându-se 
949. Cauzele ar li înclinaţia 
spre nemuncă a proaspeţilor 
absolvenţi ori negăsirea unui 
loc de munci corespunzător 
califlcării. De asemenea, s-a 
înmulţit şi numărul celor ca 
primesc alocaţie de sprijin de 
la 53721a 5583 de !fOman-. -· 

~ ~:..~_)·~·' -- ·-·4..-- __ ,_-_,;_. 

Pentru sfârşitul lunii In curil 
se prevede o creştere a ratei 
tornajulul, rândurile tomerilor 
lngroşându-se cu şomerli pa 
perioadă determinată din agrl
cuHwă. 

., 
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-~---- AU iNCEPUT 
NEGOCIERILE LA ARTERM 

.,.,Es-te o sÎ-tuafÎe neelară.,"" 
spune liderul sÎndÎeal IIÎe DQn 

iffi11H%d\!J@il POLIJIA L-A REJINUT ŞI 
PE AL TREILEA INDIVID IMPLICAT 
ÎN CRIMA DE LA ZĂDĂRENI ... 

Cu aproape două săptămâni 
tn unnă se vehicula ideea grevei 
Artermului, in cazul esuării 

negocierilor. După ce in data de 
29, când au inceput negocierile, 
s-a hotărât că urmează ca anga
jaţii să primească bani pentru 
tichete de masă şi vaccinuri, 
acum lucrurife s-au mai schimbat 
.In data de 3 am făcut un com
promis, Tn sensul că noi am 
renunţat la vaccinuri, iar ei făceau 

rost de bani pentru tichete. Bani, 
care, deocamdată, nu sunt de 
găsit," spune Ilie Don, lider de 
sindicaţ. 

ce se cheltuiesc ~anii, dacă pen
tru noi nu mai rămâne nimic. 
Oricum, dacă miercuri nu se 
rezolvă situatia, s-ar putea să 
intrerupem n~gocierile. Colegii 
solicită chiar să mergem in forţă 
la n~ocieri. Dar vom face in aşa 
fel încât să nu afectăm populatia. 
Cineva ne impinge înt..a bătălie 
fără rost Este o situa~e neclară, • 
spune Ilie Don. Vom reveni. 

Impotriva lui Rezmive' Ioan, Parchetul 
-a emis mandat de arestare preventivă 

Miercuri după amiază, sindi
cal~i au avut o nouă intrevedere 
cu conducerea, întrevedere con· 
siderată hotărâtoare .• Ni se pare 
absurd să incepem negocierea 
contractului colectiv de muncă 
până nu s-au găsit 100 de mi
lioane pentru tichete. Nu ştim pe . 

Sunt vizaţi comercianţii de 
calea, băuturi alcooUce 'i ţigări 

Echipe mixte formate din control de la intrările in municipiul 
comisari ai Gărzii Finan- Arad si, bineinteles, in vămi. Cu 
ciare Arad, inspectori ai privire' la acestea din urmă rezui-
!J.G.F.P.C.F.S. Arad efectue"l'ă tatele deja se văd, in sensul că in 
1n această penoadă o amplă acţi- Ungaria, pe timpul zilei, mai pre-
une de dep1stare a celor care cis atâta timp cât echipele de 
vând, fără respectarea prevede- control sunt in vamă, se 
nlor legale, produse precum: formează mari cozi la intrarea In 
băuturi _alcoolice, cafea şi ţigări. tarâ. Cei care vor să intra in tarâ 
In preaJma sărbătonlor de 1amă cu produse pentru care sa' nu 
cererea de astfel de produse plătească taxele vamale preferă 
este mult ma1 mare. Ş1-n con- ' _ . 
secintă şi tendinta unor age f să stea in aşteptare ore In ş.r, 
eooncimici de a pune in vănza':i: ~nă când echipele de control îşi 
produse fără acle de prove- · mche1e z1ua de lucru. Pentru că 
nientă, ori de 0 calitate indoiel- de varneş1 •. se trece mat uşor ... 
nică este mai mare. Acţiunea in cauză a fost dis-

Aşa după cum ne informa d~ pusă de Ministerul Finanţelor ~i 
Romeo Ro,lanu, oomisar şef al pentru ace~sta. a fost spont 
Gărzii Financiare Arad, aceste numărul oom1sanlor de la Arad, 
controale se vor face in special • cu lncă 10, detaşaţi din alte 
In pieţele agro-plimantare, judeţe. ~,,, ..... 
depozite en-gross, ·punctele de l)flnft l.fiSC 
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DECERNARE DE 
PREMII IA 

CLUBUL ROTARY 
Clubul Rotary a luat fiinţă in 

anul 1930. Reinfiintat la Arad, in 
7 mai 1995 de dl. Liviu 
Moldovan, clubul numără in 
prezent 40 de membri. Având 
aceleaşi soopuri nobile de a-şi 
ajuta semenii afla~ fn suferinţă. 
Motlo-ul lor este .Să serveşti 
mal presus de tine însuţi". 
Preşedintele clubului din anul 
rotaryan in curs, dl. Dorin Herlo, 
ne-a relatat că: .Clubul Rotary 
este singurul organism cMc care 

· a reuşit să realizeze un district 
rotaryan intre România şi 
Republica Moldova." 

In cadrul unei lntâlnirl a 
membrilor rotaryeni ce s-a 
desfăşurat zilele trecute In incin
ta TeatrulUi de Stat Arad, au fost 
decernate două premii. Este 
vorba despre .Rotarlanul anu
lui 1999", titlu acordat d-lul 
Ovidiu Cornaa, respectiv 
.Rotarlanuf de afaceri al 
anului·, acordat d-lui -Raul 
Bălânescu. .. 

M. MICfln 

Măsurile specifice intraprinse 
de poliţişti au dus la identificarea, 
pe raza localită~i VJadimiresCu a 
lui Rezmiveş Ioan. 35 ani; din 
Ceud, judeţul Sălaj, fără forme 
legale in Vladimirescu şi făn!l ocu
paţie, cunoscut cu antecedente 
penakt. Re~miveş a fost dat in 
urmărire generală pentru 
săvârşirea infracţiunii de omor. 

Pe 2 decembrie, împreună cu 

La sesizarea conducerii 
Companiei de Transport Public 
Arad, Poliţia arădeană a efectuat 
cercetări privind pe Papp 
Francisc, de 43 ani, conducător 
auto; Butnar 1'eodor, de 55 ani, 
şef coloană; Drlţău Dorel-loan, 
de 29 ani dispecer; Grozav 
Ellsabeta, de 49 ani, dispecer; 
Grozav Ana, de 47 ani, dispecer 
şi Vesa Comella, de 51 ani, dis
pecer, to~ din Arad, angajaţi ai 
companiei menţionate mai sus. 

. In sarcina acestora s-a stabilit Gă 
in perioada ianuarie-iunie a.c., au 
întocmit in fals 145 foi parcurs, 
prin care s-a confirmat efectu· 
area a 12.279 km şi un oonsum 
de motorină In valoare· de 
25.129.682 lei. 

Confi'rmările fictive au fost 
făcute cu privire la intşrven~a 

AU FURAT CABLU TELEFONIC ÎN VALOARE 
·· , , DE PESTE 210 MILIOANE LEI 

Deşi furnizarea căldurii şi-a 
Intrat In pâine, cum se spune, doar 
de o lună şi jumătate mal multe 
asociaţii de proprietari se arata 
nedumerite şi nemulţumite de 
modul de calcul al aoestela. 

Poliţiştii au finalizat dosarul 
privind pe Covaclu Glcu, 31 ani, 

. din Vaşcău, judeţui,Bihor, care in 
cursul acestui an a sustras cablu 
din reteaua telefonică din zona 
Vârfurlle - Vaşcău pe o distanţă 
de 1.700 m. Prejudiciul astfel 
• crear se ridică la 32.000.000 lei, 
prejudiciu oe n-a putut fi recupe-

rat până in prezent. Dosarul a 
fost inaintat Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Arad cu propu
nere de trimitere in judecată. 

De asemenea, a fost finalizat 
şi dosarul ce-i priveste pe 
Fu,erlţă Gllll si Chic Nicolae, 
ambii din Arad. ln perioada mar
tie: august 1999, cei doi au sus-

.·" .. 

tras de la S.C. TRANS-AR SA 
Arad, cablu telefonic in valoare 
de 271.1l!a.055 lei. Prejudiciul a 
fost recuperat in totalitate, iar 
dosarul a fost inaintat Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Arad, cu 
propunere de trimitere in jude
cată . 

\ D.L 

O asemenea scrisoare am 
primit din partea domnilor Mihai 
Molnar şi. Nicolae Rădulescu, 
preşedinte şi respectiv adminis
trator al asociapel de locatari da 
la blocul N din Piaţa Calus 
Iacob. Dar iată câteva tragmente 

,~· 

noile modele de DI[Dfcl 

Ilie fttn[b &1SY va asteapta ! 

De slrbltorl. totul este posibil! 
,. 

·-

ROMCOM 
str. Eminescu 

·., · ,. ~Sl: .. -- ... '. 

Arad 
nr. 3 
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.· Luna caclourilor poate să ~nă 3 lunii 
. . / 

.-:: .-.' 

$ Dacă te abonezi ~a Dialog în clec:embrie, pri~li 

3 luni de abonament gratuit,-· 
'la oricare tip de abonament Dialogi 

, ... 

·*Telefoane la preţuri excepţionale! 

$ Po~ gâştiga unul din cele 10. premii de câte 

100 de milioane, cadou de la Dialog! 

l- -- "'' 

alte două persoane, arestate deja, 
a pătruns prin efractie in locuinta 
lui Gengler Ecciterina di'n 
Zădăreni, pe care au legat-o cu 
fâşii de pânză şi cablu electric, 
aplicllndu-i mai multe lovituri in 
regiunea capului. Tn unna acestui 
• rratamenr femeia a decedat. Din 
locuinţă au fost furate bunuri în 
valoare de aproximativ 5.000 
dolari. 

unor autoateliere pentru 
repararea unor defecţiuni la 
mijloacele de transport 

Gantitătile de motorină create 
in plus au' fost valorificata din 
ordinul şefului de coloană la 
diferite persoane din Arad si din 
judeţ, sau .prin efectuarea' unor 
curse pentru unii salaria~. 

Dosarul a fost finalizat şi 
inaintat Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Arad, cu propunerea 
de trimitere in judecată a celor 
enumerati mai sus pentru 
săvârşirea' infracţiunilor de dela
pidare, abuz in serviciu contra 
intereselor publice, fals intelectu
al şi complicitate la fals, fapte 
prevăzute şi pedepsite de art, 
215 alin. 1, 248, alin. 1, 289, ".. 
ap~carea art. 220 C.P. · 

ş:R 
din această scrisoare: .suntem 
profund nemulţumiţi ~ consumul 
de gigacaloril. pe lunile de iamc'i, 
pentru lncălzire ş( apă caldă· 
·menajeră, deoarece.dln decem
brie 1998 acesta a crescut cu 
50%, iar tn ianuarie 1999 cu 40% 
faţă de media mullianuală şi con
siderăm că ARTERM-ul, nejustifi
cat a crescut acest consum, 
deoarece temperaturile din 
decembrie 1998 şi ianuarie 1999 
nu au fost atăt de scăzute faţă de 
media mullianuală incât să justlfioe 
aceste cresteri, din contră vă 
rugăm. ca pi;n ziarul Adevărul, să 
sensibilizati ARTERM-ul cat şi 
organele coinpelente să verifice şi 
să ia măsunle ce se impun, pentru 
a nu se aea un precedent 

Suntem, un bloc, majoritatea 
pensionari cu pensie cuprinsa 
Intra 400.~.000 lei, vă da' 
seama, dacă la 250.000 lei Gcal. 
mai aesc şi acestea nejustificat, 
nu ştiu cum vom putea 
supravieţui." 

Urmeaza apoi o situape sta
UsUcă ·a gigacalorlllor facturate 
de-a lungul ultimelor 5 ani pen
IJU căldură ~i apă caldă. ln!Jucât 
consumul de apă caldă nu mal 
ridică probleme deoarece blocul 
a fost dotat cu un contor de 
bran,ament (pe bloc), rămâne 
in discuţie problema căldurii. Ce 
spune statistica de care vor
beam mai înainte in acest sens? 
In primul rând faptul că de la o 
lună la alta cantitatea facturată 
de glgacalorli v•riază destul de 
mult 'i in al doilea rând, că, 
indeosebi in ultimele două ierni, 
această cantitate a crescut 
lngrl!orător. De reţinut cA 
suprafaţa radlantă a blocului -
Indicatorul fundamental după 
care se intocmeşte factura de 
încălzire a rămas aceeatl de·a 
lunguf anilor~ 496 m.p. 

Deci, să cităm: in decembrie 
1995 - total gigacalorii facturate 
56 (pen!JU o mai clară expunere 
am lăsat la o parte zecimalele), 
in decembrie 1996 - 58, in 
decembrie 1997 - 65 '1 decem
brie 1998 - 90. Mal apoi, curba 

• 

Impotriva lui Rezmiveş, 
Parchetul a emis mandat de 
arestare preventivă pe timp de 30 
de zile. 

De asemenea; Parchetul a 
emis mandat de arestare preven
tivă impotriva lui Mădălina Liviu, 
35 ani, din Zădăreni, implicat in . 
săvărşirea acestei crime, aflăm <le 
la Biroul de presă aii.J.P. Arad. 

Dflnfl LfiSC 

Marţi seara, pompierii mDitarl au 
avut de lucru in Piaţa Soarelui din 
Mlcălaca. Asta deoarece o gheretă 
luase foc. Incendiul a fost provocat 
de o aerotermă lăsată in priză şi 
care, din cauza supraincărcării, a 
produs un scurt circuit la instaiatia 
electrică a rulotei. Practic, nu s-ai fi 
lntămplat nimic dacă inslalatia era 
corespunzătoare din punCÎul do 
vedere al protecţiei şi, mai ales, 
dacă nu ar fi avut firele puse drecl 
pe material combustibil. 

Flăcările au mistuit ruleta In 
Intregime şi mobilierul din Interior. 
Adăugănd frigiderul, cântarul, cup
torul cu microunde, expresoul de 
cafea şi aerotenna rezultă valoarea 
aproximativă a pagubelor: 35 mi
ioana lei . .Au fost salvate ~ 
din jur .in valoare de peste 70 mi
lioane lei", ne-a mai informat dl. Il 
col. Constantin Pârva, şeful Stalulul 
Major al Grupului de pompieri 
• Vasile Goldif din Arad. 

"·o. 

aceasta scade In Ianuarie 1999 
la 84 glgacalol'il, pentru ca In 
februarie '99 ea să sa stabilizeze 
la 74 de glgacalorll. Cum se 
vede şi ceea ce de fapt '1 s!Amlt 
nemulţumirea locatarllor de la 
blocul N sunt ultimele trei fac
turi cu variaţii mari, Intr-adevăr: · 
90 de glgacalorll In decembrie 
'98, '1 84 şi 74 In Ianuarie.'' fa- : 
bruarle '99. 

Privitor la aceastli'sltuatla · 
dl. IOAN CRIŞAN, directorul 
S.C. Arterm, ne·a declarat 
că oscllaţllla numărului de 
glgacalorll facturate sa da· 
toresc, In general, fie creşterii 
suprafeţei radlante a blocului In 
cauză, fie scăderii temperaturll 
exterioare. Adică atunci când 
este mai frig afară, spre a putea 
contracara pierderile de agen,t 
termic de pe reţea ca '1 pentru a , .,, 
asigura o temperatură ""'1 mare 
Tn apartamente, este necesară 
livrarea unui număr sporit de 
glgacalorll, lucru. confirmat '1 de 
către dl. LUCIAN BARNICIU, 
directorul CET-ulul (fumlzorul 
da agent termic). 

' Toate aceste necazuri ,r 
nemulţumiri pot fi curmate doar 
printr-o singură soluţie, respec-
tiv prin montarea pe bloc a unul 
contor pentru' căldură; contor 
care costă aproximativ 11 mi
lioane de lei, o sumA, ştim, greu 
de agonisit pentru locatarii 
blocului N, şi nu numai pentru el 
• dar, reptUăm, această soluţie 
nlmâne unica rezolvare. De ce? 
Simplu: pentru că sistemul 
pauşal de plată care se 'aplică la 
blocurile necontorizate este dis.
crlminatoriu, băgAndu-1 pe toţi 
locatarii In aceeaşi oală, cum se 
zice, fie că unii primesc mal 
puţină căldură,. fie că alţii 
primesc mal multă, ca să nu mai 
amintim şi de faptul el' şi 
pierderile de căldură de pe reţea 
le suportă tot cel din sistem_ul 
pauşal. . , 

""'că ... 
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GUVERNUL A PROMOVAT PRIN ORDONANTA DE URGENTA 
PROIECTUL DE LEGE PRIVIND PRIVATIZARFA FOSTELOR lAs. 

Guvernul a aprobat, in vicepreşedintelui Senatului, movată prin ordonanţă. 
şedinţa de miercuri, Mircea Ionescu Quintus, Biroul · Presedintele Comisiei de 
Ordonanţe de Urgenţă privind Permanent a hotărî!, miercuri, privatizare, oiiviu Gherman a 
privatizarea fostelor lAS, a ca această Cameră legislativă afirmat că senatorii din 
anunţat ministrul Agriculturii. să continue dezbaterile la această comisie, împreună cu 
Ioan Muresan. proiectul de lege privind priva- cei din Comisia de agricultun'l, 

Mureşan a precizat că tex- tizarea fostelor lAS, deoarece .. vor cere, joi, .plen ului 
lui ordonanţe! este varianta nu există o cerere oficială din Senatului, lncuvlinţarea de a 
proiectului de lege votată de partea Guvernului de ccotinua dezbaterile la proiec-
Camera Depulaţilor. retragere a acesteia de pe ..tul de privatizare a foslelor 

Cu toate acestea, potrivit ordinea de zi pentru a fi pro- lAS. 
-

cun, o nouă grilă de impozitare 
a salariilor care va· intra in. 

· vigoare de la 1 ianuarie 2000. 
Salariile plnă la 917.000 

lei, se vor impozita cu 18%. 
Cele cuprinse intre 

917.0011ei si 2.250.000 lei se 
lmpozitaază 'cu 165.060 lei, la 
care se adaugă 23% din ce 
depăşeşte 917.000 lei. 

Salariile -cuprinse lntr.e 
2.250.001 lei şi 3.583.000 lei 
se impoziteaz~ cu 471.650 lei 
!ii care se adaugă 28% din ce 
depăşeşte 2.250.000 lei. 

intre 3.583.001 lei 5 mi
lioane lei, impozitul este de 
844.890 lei, la care se adauga 
34% din ceea ce depăseste 
3.583.000 lei. ' ' 

Salariile de peste 5 mi
lioane lei se iinpoziteară cu 
1.326.670 lei la care se 
adaugă 40% din ce depăşeşte 
5 milioane de lei. 

Baza de impozitare este 
reprezentâtă de dilerenla din
tre venitul brut din salaÎii rea
lizat Intr-o lună la functia de 
bazil şi a unmatoare.lor 'sume 

gatorii reţinute: pentru pensia 
suplimentan'l; pentru pro!eClia 
sociali! a şomerilo~ şi pentru 
asigurările socjale de sănă
tate; cheltuielile profesionale si 
deducerile personale de bază 
şi suplimentare acordate în 
luna respectivă. De aseme
nea, se va ţine cont de dife
renţa dintre venitul brut real
izat într-o lună, altul decit cel 
de la funcţia de bază şi ccn
tribuţia la asigurările sociale 
de .sănătate, pe fiecare loc de 
realizare a acestuia. 

GOVERHUl R nABIUT VAlOAREA SAlARIUlUI 

MIHIM BRUT PE TARĂ lR 700.000 lEI 

ASEARA11N LIGA 
CAMPiuNILOR 

1 
Guvernul a stabilit, mier

curi, printr-o hotărlre. va
loarea salariului minim brHt 
pe ţară, de 700.000 lei, 
incepind de la 1 decembrie. 

Efortul bugetar, pentru 

luna decembrie, este de 20 
de miliard!' de !el, asiguraţi 
din fondurile MMPS. · 

Vechea valoare a salll'ri.u
lui minim brut pe tară era de 

Salariul este calculat per>
tru normă de lucru completă 
de 172 ore pe lună. 450.0001ei. ' · 

TVR1 
7,00 Matinal na\klflal 
9,00TVRia\IÎ 
10,00 Hora sahill!i -
rei. 
HpO Impas In doi • 
rei. 
11.00 • TVR Cluj
Napoca 
12,00 Pe fală- rei. 
13,00 TVR Timiljoam 
14,00 Jurnal 
14,15 CiberFan 
14,30 Destinul unei 
natiuni . 

15;oo Convieţuiri 
16,00 Pentru~ d)l., · 
doamnă! 
17.00 La telefon, 
muzica popularill 
17,25 Case mea 
17,55 Tragerile I..Qio 
18,00 Corect! 
18,05 Jumalatea ta 
19.00 Jurnal- ştiri 
19,55 Fotbal: ~teaua 
Bucuretti - .Siavia 
Praga, ln direct 
22,00 Teatrul NaţiOnal 
de Televiziune prezin
tă: ,.Maglstre !.liră 
seamin", $layă •• 
23,15 Reflecţii rutieRt. 
23,30 Jurnalul de 
noapte . .•. 
23,45 Punct ochii ' . 
0,45 Rock ta miezul 
nopţii 
1,45 

TVR2 
7,00 Santa llarbara -
rei. .. 
6, 30 Curl.er d$ embe 
sexe~ rei. 
9,15 Caro pe <:are- rei. 
9,55 Veni, video, viei -
rei. 
10,05 Llmbhtrillne:' ger-
mana · 
10,35 N4scuţi printre ani· 
malele sAlbatice 
11,05 Desene animate 
11,30 Trupa OP2 
13,00 Affo 'li Omega 
14,00 Emisiune In lmba 
germanA .. 
15,00 Oboaola- s. 
16,30 Santa Barbal'l! , 

•• 
17,15 .Curier de ambe 
sexe 
18,00 cart!'pe care 
18,40 PersonaUta~ 
16.45 Selntâmplă aeuml 
1.9,00 Veni, video, viei 
19,15 Cllătorind prin 
!ară 
19,30 Ştiri bancare 
19.45 Portrete Jn 
acvalorte 
20,15 Un secol da cine
ma Henry Fonda 
21,50 Po"..He - dramă, 
Franţa, 1996 
22.30 Fotbal: 
Galatasaray 1Stanbul .. 
Bologna, tnreg. 
0.15 Pei1Jonalită~ 
0,20 Noctuma 
0,30 'IVM·Mesager · 

PROTV 
7,00 Bună dimineata. Pm 
1Vealtău! '. 
10,00 TWr 91 nelln~-
rei. • 
10,45 Legenda muntelui 
do argint - dram~, SUA. 
1995 . . 
12,30 o citonlcle petfedl 
. s. 
12,55 :;>«riie Pro 1V • o 
propozilje pe zi 
13,05 Babylon V· s. 
13,50 Ani da liceu- s. 
14,15 Mlntcolul tlllei'Oţll-.. . 
14,45 Familia llundy- s. 
15,15 Nisipurile 
Mlaml- s. 
16,10 Tlnăr fi no11n1f11t
ep. 891 
17 ,oo Ştirile Pro TV;• Q 
propozi\fe pe zi .. 
17,15Şlîflle Pro 'IV Arad· 
17,30 Celebrily- ep. 4 
18,30 oaruieşH 'li câŞtigi 
• Extragerea cAiţil polflalo 
• Te Uiţi ~i cA~Iîgi"' 
18,50 Chestiunea ziei 
19,00 Şlirile Pro 'IV 
19.50 Chestiunea zilei 
20,00 SA mori tlnlr -
dtatnă,SUA,1991 
21,55 Ştirile Pro 'IV 
22,00 Chestiunea zilei -eu 
Florin Călinescu 
23,30 Ştirile Pro 1V • Profil 
• o propozitie pe zi 
o .oo Criminallflll -•. · 
1,00 Chestiunea zilei- rei. 
2,00 Ştirile Pro 'IV 

IADIO PRO FM (9Z,I MHz) 
0.00 ~ 5,00 PR.O FM BY HIGHT; 5,00 ~ 6,00 
SULSllN OE ŞTIRI la fiecare sfert de or.ă; 
6.00 • 7,00 RONDU\. DE DiMINEAŢĂ- ihfo 
PRO w Oan Apostol lfl laura Calăceanu; 
7100 ~ 10;00 PRO FM PĂNÂ lA 10 ~cu 
FIIMuo ~: 10.00 • 13,00 MlHAl CU NOI 
~ w Mihai ~; 13.00- 14.00 i~f .. 
CU ANDREi - w Andrei GhE!Ofgha; 1"P<l: -
17,00 OftAŞUl $U8 LUPĂ~ cu CAtAlin 
~; 17,W·19,003TAR 3TAT10N M1X 
-cu ..... G<.m: 19,00- :tl,OO ASCULTĂ-li 
MUZICAl·"' COir>~: 21,00. 22,00 
PRO FM GREATI:6T HITS ~ co Marius 
Vlnlia; 22,00- 24,00 Ra>IDULDE NOAPTE
"' Rllzvan ExaltaJ 

TVACASĂ. 
5,00 Guadafupe- s. 
5,50 Iubire sfintii • rei. 
6,45 Dragoste fi pu181'e-
rel. ·· 
1,15 A<:aslla bunica - rei. 
7,30 Căsuţa pove,tilor -
rei. 
8,15 Rosallnda ~ rei. 
9,00 lng81' silbatlc ·rei. 
10,00 Luz Clarlt.a ~rei. 
10,50 Angela ~rei. · 
11,40 Nimic paroonilt -
rei. ' 
12,30 Numai cel singuri 
-rei. 
14,15 Viaţa noastril- s. 
15,00 Dragoate ti plllenl 
-.. 
15,30 Iubire sfintii .. · a. 
18,30 Luz Ciarlta- s. 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 Rosallnda- s: 
18,30 Angela- s. 
19.25 Vremea de acaaA 
19.30 AcasA la !;!unica -
reţete culinare 
19,45 Desene enlmate 
• Cartea ciJiilor • Darul de 
Craciun 
20,30 Inger dlballc - s. 
21,30 s•nge din sângele 
meu-s. 
* Vremea de acasa 
22,30 Esen1A p~ră 
drami!, SUA, 1982 
24,30 Dragoate 91 pu181'e 
-,rei. . 
1,00 SurOrile • s. 

fiRTALlll~'fllt~fLOJ"CdwiEOJU8]1fLr'W .·· 
L""'""""'"'....-.. ·-·'· _."-""te--· , . ;»;,. -"-_,._,.. "·"'"""'"'"'·%~., .. -~,~--~~~.--~&~---~"'""-' ·""':<..-.-"----<:1'.'-""" 

Din iniţiativa dlui T eodor Pre~edintele · ApR dore~te Propunerile şi sugestiile 
Mele~canu, la Ciuj-Napoca se să cunoască direct de la sursă reţinute vor constitui .materie 
va organiza sambătă, 11 problemele cu care se con- primă" pentru intocmirea pro
decemblie a. c., o in!ruQire a frunta personalul medical şi gramului de reformă in dame
cadrelor medicale, Indiferent măsurile ce trebuie luate pen- niul sanitar - parte a progra-
de apartenenţă politică, pe tru ridicarea pe o treaptă mului de guvernare al ApR. 
tema "Sănătatea romAnilor superioan'l a activi~ţii puse in Date suplimentare pot fl 
la sfân;it de secol XX". slujba sănătăţii omului. ob~nute la telefon 254.112. 

SEVER BOCU S·A REiNTORS 
Of LA SIGHET LA LIPOUA 

a contractat, de pa 
piaţa privată externă. impru
mutul care a constituit o 
conătţie Impusă de FMI per>-LU"PtiiirP6n'iru unitatea 

natională, ministru al Banatului in 
perioada interbelică, Sever Bocu 
şi-a găs~ sfârşitul la 21 ianuarie 
1951, in inchisoarea comunistă 
de la Sighet, fiind inhumat la 
groapa comună din cimitirul 
săracilor .. 

La stafllilul lunii noiembrie, 
cănd s-au implinit 125 de .ani de 
la naşterea lui Sever Bocu, o de
legaţia a Primăriei oraşului 
Lipova formată din domnul pri
mar Petru Gharman si domnul 
viceprimar Vasile Gfecu. s-a 
deplasat la Sighetul Marmaţiei 
pentru a aduce la Lipova un 
pumn de ... pamănt din locul de 
unde Sever Bocu işl doarme 
somnul de veci, alaturi de alţi erei 
martiri ai neamului romanesc. 

Ţăr.lna a fost depusă in prid
vorul Bisericii Ortodoxe din 
Lipova, alături de cenu~ soţiei 
sale, Marilena Bocu. TotOOală, s-a 
reiterat momente semnificative 
ale vieţii ~ activităţii marelui om 
politic şi de cultur.l Sever Bocu, 
prin dezvetirea unui bust. rn cer>
trul orasului Lipova, lucrarea 
aparţinâ.id ·1rtisttJiui plasllc Petru 
Stoicu, bust :)are a fost dezvelit 
de călre primarul oraşului, dl. 
Petru Gherman, în prezenţa unei 
numeroase asistenţe. 

La ceremonia! au par!iciPa$: 

. tru acordarea lranşel a doua 
de împrumut, a declarat 
guvernatorul BNR Mugur . 
lsarescu, după discuţiile pe 
care re-a avut. miercuri, la 
Ministerul Finanţelor, cu nego
ciatorul-şef pentru România,_ 
Emanuel Zervoudakls. 

• Astăzi la prînz am 
incheiat Imprumutul", a afir
mat 1sarescu, tără a avansa 
date despre condi(iife impru
mutului şi despre suma 
atrasă. 

Surse din Ministerul 
Fmf1\e!O< au declamt agenţiei 
MEOIAFAX că suma lmpru
mutului nu eşte de 100 de mi
lioane, conform plafonulul 
solicitat initial da FMI, ci ceva. 
mai redusă. • · 

Guvernatorul BNR a 
anunţat că va face publică, joi, 
suma totală a imprumutulul 
conlraclat da pe piaţa privată 
externă. 

După discuţiile avute 
mlerwri cu guvematooJI BNR 
şi cu ministrul Finanţelor .. 
negociatonJ!-şel al FMI penlru 
România a afirmat câ va mai 
r.lmine in România citeva zile 
~ că va face o de<;laraţie la 
incheierea convorbirilor pe 
care le,va avea cu 9ficialfi. 
.IO!llllni, . 

ANTENA1 PRIMA TV , TV ARAD TVINTERSAT 
7,00 Observator ._ 

~00000 o::' ..... deVreme 

10:10 Colivia daaur-s. 
11,00 Mount Royale-s: 
12,00 Baywatch Nights -
s. 
12,59 Oeoennlum -.. 
13,00 Şiilile amle:zli 
13,15Prete-r-a.: 
14,00 D"""P!'i-'s. .. ·. 
15,00 RăsfăJata- ep, 1 ' 
16,59 OecenniJm 
17,00 Ştiri 
17,20 La mulll ani, VouA! 
17,25 DragoÎ!IM lnvlnge 
-ep. 74,75 . 
18.59 Oeoennlum ···""· .. 
19.00 Observator 
19,55 La mulţi ani, Vou&l 
20,00VIP-ep.14 
20,50 Alr America - ep. 
15 
21.40 Brigada mol>ilf 
21,59 Oeoennium 
22,00 ObslliV&IDr 
22,25 La mulţi ani, voua! 
22,30 Marius Tucă ShOw 
0,00 Twln Peaks - s, 

TELE7ABC 
7,10 Bună i:Umineaţa, -9,00 01!1\11 flnolura- .. ""' 
10,00 Ş1ii 
10,30 tlinbe- de .... -
rei. 
11,10Pn!dlclaT ... 7•rel. 
12,00Rep0<1erTele7·All. 
12,3024 dil24 -rei. 

13,00 l:ln.mm--rei. 
13,30~ 
14,00 Podret\.f Wlt.Î artist
rei. 

. 15,oo'Şlii 

7,00 Karaol<e shoW- llll. 
8,00 Dimineaţa cu ?ritna " 
~ magazin matinal ~ 
meteo, muzică, revista 
pn.sei, bucătăria zHel 
12,00 Celebri '1 boga~ • 
rei. 
13,00Polllltadarnălne
rel. 
15,00 Apel da IJf!IO'll>l -
rei. 
15,30 De colo colo -
magazin turistic 
16.00 V!a\8 In direct 
17,00 Celebri,, boga!l
s. 
18,00 Focua •· Sport • 
Meteo 
18,55CiipM 
19,00 Kamol<e ShOw 
20,00 Sliver. thrnler, 
SUA. 1993 
21,30 Exploziv 
22,00 Clip M- rei. ·~. 
22,05Focuo 
22,30 Revista presei 
23,35 Politica de maine 
0,30 Imperiul de cellWji 
• SF, canada 1985 

15,10Teleshopplng 
15,30Posl-
17 ,00 Mediei la dltorie -.s. 
18AD Omul tJ Mb1ta -s. 
t8,55Pariuitno . 
19,00 SooJia do IJOII1Io -'ep. 
108 
20.00T ......... 
20,30 Docunen1or 
21,00Dr<re_de,... 
21,40 Pariul Trio 
21,45l.oto 
22,00Unialri!Ai 
23,00 Donidl-.,. . . 
OOOŞ!ii · 
o:30 Ora H - emisiune de -· . 

RADIOSEBI. 
6,004,00 Matinal "21'" 
9,00-10,00 ,.Alo. tu alegil" · 
10,00-12.00 Cafeaua de zece_ 
12,00-14,00 Magazin 21 
14,00-15,Do Astizl to sil1>itorlm -muz
Ică populară cu dodica!H 

j15,UU.·10,1'"La bani mărurt11- talkshciw 
18,00·19.00 La mulp anii - dedlcatiî 
mulic$1e · 
19,00-20,00 c-noUttii ·. 
20.00-22,00 Expro..,l do_,.. 
22,00-24,00 Club 21 · 
o,oo 92,1 IMomnH •• 

6.00 Ştiri 'IVA- rei ..... 
~.30 Club T-rei:'··"·.''· 
9,50 Anunţuri ·rei. 

10,00 Ştiri .. ' 
10,10 ColiVIa de ăur- o. 
11,00 Mount Royal- s. 
12,00 Bapatch Nlghls 
•IL 

12,59 Oecennlum 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pn1tencler- s. 
14,00 DaceP!ll- s. 
15,00 Riaf\lţ.afa- s ... ·· 
16,59 Oocanniuf't, ·c,.': 
17,00 Ştiri 
17,20 La muttl ani, Vouăl . . 
17,45 Oiverllsment 
18,00 Viaţă Şplrilual~ .• 
18,20 Anunţuri ' 
18.30 Ştiri 1VA 
19,00.0bservator 

20,00 FI' cu ochii pe noi! 
21,20 Anunţuri 
21,30 ŞHri1VA 
22,00 Observator 
ln continuare programul 

este identic fU cel al 
Antenei!. 

HBO· 
10,00 Tan(IO • dramă, 
Spania 1998 
12,00 Cel mal buni -
dramă. SUA. 19!JS 
13,30 Tatăl mlrese12.
comedie, SUA, 1995 
15,15 Concert Yannl 
Tnbute 
1&,45 Paradisul crimei 
- thriller, SUA, 1996 

' 
ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 Reactor -'ret • 
10,30 Atomic care- rei. 
11.00 Atomix Ql Tudor.
rel. 
14,00 inli,ractlv 
15,55 Reactor ... 
16,00 Metropoîis ~ cu 

8,55 Deschiderea pro
gramului' 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 O zi da octombrie 
#film, rei. 
11, oo ŞUrile Imersat. ·' 
11,30 Dulce IspitA :s. 
12,15 Comorile lumR · 
12,30 O doghizare por•. 
fectă - film, rel. 
14,00 Amintiri din an!l 
1s1o- "''· · 
15,00 llala"'& J~ol - . 

•• 
15,45 JOia bAnAţeană 
17,45 Emisiune in tb. 
maghiarA . 
18.45 Ştirile ln!llrsat 
19,20 Dulce illpltj- s. 
2.0.05 Mistere, 
farmece,·mtracole • s.. 
20,30 Microb -emisiUne 
sportiva In direct 
22,00 Socjla de polljle 
.-s. 
23.30 Ştirile tnt..,.at 
o.oo Erotica 
0,45 lnehi11orea progra· 
mulul 

19,00 Uclgafl de 
llchimb - •C\iune, SUA, 
1996 
20,30 Avionul groiWII 
- tMIIer, SUA, 1997 
22,00 Febra aurului • 
acţiune, SUA. 1998 
23,30 Allen~ 
Renaf!en>8 - SF, SUA, 
1997 
1,15 Cimitirul viu -hor
ror. SUA, 1995 

Oinu- rei. 
17,00 Salector 
1.'9. 00 Atomlx . cu 

-Andreea 
21,55 Reactor 
22,00 Hal Hul - ri!l. 
22,30 South Park - d. .. ,. 
23,00 Klub 9lzzar -1'-iof.: 
0.00 Insomnia 

.. 
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Cu ocazia Conferinţei Naţionale a ApR a fost 
. lansat şi Codul de conduită in alegeri. ca să fiu 
sincer, nu am mal văzut până azi in politica 
românească atâta concentrare de bun simţ fi 
inţelepciune. Şi toate acestea ·intr-un cod care 
trebuie să regleze comportamentul politicianului 
nici mai mult, nici mai puţin decât in ••• campania 
electorală. Locul şi timpul unde se intâlnesc cele 

. mai condamnabile atitudini, cele mai sfruntate 
minciuni, cele mai aberante promisiuni, toate 
asortate cu jignlri, atac la persoană, sudălmi şi 
invective. 

. Cele 16 .. porunci .. 
· . 1. Nu promite mai mutt decât po~ face. 

2. Fii cumpătat şi nu sfida lumea in care trăieşti. 
3. Nu exploata In interes politic durerea ~ dispe- . 

IERI. O DELEGAŢIE fi 
SEtlfiTOLOI CEH fi VIZITAT 
HĂDLfiCOL ŞI PEREGU MARE! 

Aproape că nu a fost uitat in cele 16 "porun
·c!" politice nici un aspect al domeniului politic cu 
trimitere clară la comportamente fi atitudini. 
Dacă aperişlii vor respecta cele 16 "porunci" ale 
lui T. Meleşcanu se va vedea la timpul şi locul 
potrivit: adică in campania elec1orală. 

Oricum, intenţia e salutară. Din păcate, căle · 
inten~i bune nu au fost salutate de cetăţeni dar .•. 
Se spune că fi ladul e pava! cu intenpi bune. 

Cititorul şi elec1orul vor citi cele 16 "porunci" 
fl vor mai vedea ei in timpul campaniei electorale 
dacă ce e scris pe hllrtle se potrtvor.;te cu real~ 
-·din teren. 

rarea oamenilor. 
4. CuHivă increderea şi inţelegerea intre oameni. 
5. Refuză (evită) limbajul trivial. 
6. Atacă ideile vulnerabile ~ nu persoana care le 

propovăduieşie. 

7. Nu aduce atingere In dişputele politic& """"'" 
brlor familiei adversarului politic. 

8. Nu privi trecutul cu ură, nu trata prezentul cu 
superficialitate, cuHivă speranţa !ucidă in vfotor •. 

9. Asigură nsoare declara~ilor politice. 
10. Nu batjocori defectele fizice ale adVersarilor .. 
11. Sus~ne valoarea morală ~ profesionalismul 

in oompeti!ia politică. · ' 
• 12. o.ică pierzi, strânge civilizat mAna căştigă-

torului. 
13. Dacă vel câştiga, să nu cazi pradă lngămfării. 
14. Intoarce-te in mijlocul celor care te-au ales. 
15. Crede in muncă şi progres. · 
16. Respectă-~ concetăţenii indiferent de neam, 

religie sau stare socială. 
fi COIIWIIIIICit. 1. lE~" 

Aflată Tn vizită în România, o 
delega~e a Senatului Republicii 
Cehe, mai exact comisia pentru 
politică externă apărare şi sigu
ranţă s-a afiat ieri, pentru o zi in 
jUdetul Arad. 

La Aeroportul Internaţional 
Arad, delega~a cehă din care a 
făcut parte şi ambasadorul 
Republicii Cehe la Bucureşti, 
excelenta sa Jaromir Plisek, a 
fost intămpinată de subprefectul 
judetului Arad, dl. Levente 
Bogruu. primarul oraşului Nădlac, 

Ş. Suhanski si deputatul Beneş. 
reprezentantul cehUor şi s!ovacilor 
in Pa~amentul român. 

Intr-o scurtă disculie purtată 
cu delegaţia cehă condusă de 

.fcln Kramek, vicepreşedintele 
comisiei, am afiat că, după i~ 
niril.e de ieri de la Bucureşti cu 
membrii comisiilor de apărare şi 
politică externă ale Camerei 
Deputa~lor şi Senatului Romaniei, 
au înţeles să viziteze şi această 
zonă a ţării in care. trăieşte o 
Tnsemnată oomunitate cehă (la 

Peregu Mare) şi slovaca (la 
Nădlac). 

. "Am ales Nădlacul pentru 
vfzftă intrucit aici se află sediul 
central al Uniunii Democrate a 
Slovacllor şi Cehilor din 
Românta, Iar Peregu Mara pen
bru că aici trăieşte o Importanti 
comunitate cehă. 

Această vizită se Inscrie In 
procesul tradiţional de foarte 
bună colaborare dintre 
România '' Cehia, din partea 
noastră exlstând un sprijin 
constant pentru Integrarea 
României, In U.E. fi NATO", 
ne-a declarat Tn exclusivitate 
ambasadorul Jaromir Plisek. 

Din delegaţia cehă mai fac 
parte patru senatori şi anume 
Peter Maravek, Miian Spacek, . 
Frantişek Kroupa şi Petr 
Fleischman, iar vizita a mai 
cuprins în program o vizită la 

• şcoala din Nădlac ~ o intălnire cu 
reprezentanţii Uniunii DerllOO'ate 
a Slovacilor şi Cehilor, la sediul 
uniunii. 

SE~Bfl" POPESCO 
Foto": P'Effl" MfiTYfiŞ 

Deputatul ţărănist Petre Dugulescu, pastor bapffst, a Iscat un nou scandal la Camera 
Deputaţilor, introducând in cutiile poştale ale colegilor săi - pe post de cadou de Mo'f Nicolae -
materiale de propagandă in favoarea bisericii baptiste ,.Betel". Acţiunea de prozelitism a stiimit 
furia deputaţilor Ortodocşi, chiar colegi ele partid ai lui Dugulescu. Că nu toţi deputaţii n acuză pe 
Dugulescu, dovedesc opiniile contrare ale deputaţilor arădeni Mihai Calimente !jf Tlfus GheorghiOf. 

w;mnu+@~nfHJ . PRIMAnvua. ş1 
. . . VIC(~RIMARUL DIN ZARAND 

MiJ1ai Calimente (PNJCD}I T"rtas Gheorchiof (PNL)• 
~uuic anonaal" "Ski încălcat regntarnent-uJ" 

.Eu nu văd nimic ;.A mai fost un scandal,---------, 
ŞI-AU ÎM!PĂRJIT COMUNA ÎN DOUĂ 

anormal. Petre Dugu- legat de materialele care se 
lescu este pastor baptist introduc in cutiile poştale, 
si este. normal să dis- atunci când toţi deputaţii 
tribuie materiale-- referi· s-au pricopsit cu revista 
toare la religia lui. Am .Vocea Mesopotamiei", ed~ 
fost martor la scandal. Ti tată de PKK. Au fost nee&
cunosc bine. atât pe s~re chi.ar scuze la nivel 
Dugulescu cât şi pe d1plomat1cpentru ambasa-
preotul lq.Şn Roman da Turc1ei ln urma sca~-
care a făcui. exa(l;erat,. daluh./1, S-a diSCUtat In 
zic· eu _ tămbălău B1.roul Permanent ş~ s-a 

' hOtărât ca toate matenalele IIIOi""'""" spunând_ că Dugulescu să ajungă in cutiile de-
l~cearca .. s;J:--1 con: putatilor doar prin i 

; vertească pe . ortod~cşt Crede :lneva că ma difuiare a presei. Aşadar, primul rând, 
poate converti pe m1ne 1ntroducandu-m1 mşte · Dugulescu a încălcat regulamentul. Cât despre 
reviste in cutia poştală? Aiurea! El le-a pus gestul in sine, ce pot să zic? Este o dovadă că Jncă 

_ acolo. Cm~ vrea, le Citeşte, cme nu vrea, nu fe nu toti deputatii au inteles pentru ce i-au trimis , 
citeşte. In ·cutiile noastre s~ introduc tot felul de alegăiorii in Paitament. 'La mine nu au ajuns mata-
Ziare ŞI rev•ste, mclus1v rev1sta • Vocea rialele distribuite de către Dugulescu, pentru că 
Mesopotamiei" editată de PKK. Asta inseamnă m~a ridicat oorespondenta secretara. Probabil că 

Comuna Zărand se 
tinde peste douA ioca
i: Zărandul, care că mă poate influenţa PKK-ul? Sigur. nu sunt s-a gândit că nu are rost Să mi le dea. O săi le cer, 

de acord cu conţinutul materialelor lui pentru că sunt curios ce idei v~ea să propaga 
Dugulescu dar gestul - repet - nu ar.e nimic oolegul meu Dugulescu.' 
anormal'. 

numără 1494 de locuitori şi 
Cinteiul, care insumează 
1239. Primarul, ioan Florin 
Moţ (PDSR) şi viceprlmarul, 

CINE CANDIDEAZĂ? 
Anul electoral se apropie cu 

paşi repezi. Deşi toată lumea 
(politică) tace, deja partidele 
sunt in stadiul final cu definiti
varea listelor de candidati pen
tru alegerile locale. S-a 'trecut 
deja la "portretul robot" al cand~ 
datului, în multe locuri 
cunoscăndu-se exact persoan~;~ 
ce va ataca fun~a de primar. 

La Arad, oficial incă nu se 

recunoaşte nimic. Da:r. oarilenii 
vizati pentru a candida au 
inceput să intre in ,gura tărgu- . 
lui". Liberalii, cum au dectaraL 
vor merge singuri in alegerile 
locale, n~ in cadrul COR. In 
ooncluzie, se pare că Valentin 
Neamţ, actualul primar interimar 
al Aradului va fi candidatul PNL. 
El se bucură de apreciere in 
sănul partidului şi In ochu depu
tatului ntus Gheorghiof. PD-ul 
n-a lăsat să transpira vreun. 
nume, dar candidatul lor va fi 
tanăr şi nu e Gheorghe Seculici 
sau cel pu~n aşa s-a declarat 
intr-o conferintă de presă. 
Tărănistii vor să meargă la 
Primăria Aradului cu prof. 
Cristian Moisescu, cel care a 
mai 1bst primar ai urbei noastra. 

Contestat la vremea aceea, 
acuzat de mai multe lucruri 
printre «are şi acela că .i-ar fi 
crescut" cinci case in timpul 
mandatului, acuza~e demontată 
de Moisescu prin argumentul 
,fratele din America", se spune 
că <Jomria sa n-ar fi prea dorit 
nici de functionarii din Primărie 
care au amintiri nu tocmai plă
•cute din acele vremuri cind se 
rugau volens nolens la inceput 
şi sfârşit de program. 

Singurele partide despre 
'care nu se prea aude nimic sunt 
PDSR şi ApR. Până acum, 
PDSR Arad n-a scos la iveală 
nici un candidat viabil care să 
concurezE! cu sanse. ln 2000 
Cine ştie ce sUrpriză ne re
zervă? Unii spun că surpriza 
s-ar numi Liviu Derban! ApR 
Arad are oameni destui care ar 
putea candida, dar nu e nimic 
hotărât incă, nici măcar n-au 
luat chestiunea in di~e. spun 
eL Alţii Cf'!ld că .Gavril Popescu, 
Mircea Roman sau Gheorg.he 
Chiper nu sunt de neglijat 

Un lucru e cert. Că la 
alegerile locale se votează 
omul, nu partidul. Iar cine va 
veni cu un 9m de, valoare, va 
câştiga. . 

$ERBfi"POPESCO 

. ' •.: 

S.lODOQI 

• (Unnare din pasina 1) . 
Cele trei zile au expirat luni, 6 cjecembrle. Numai că ~ce11stă 

lege nu vine dlecât să statueze o tuncponărime deja polilizat'i. In 
2001, in perspectiva unei noi alternanţe la putere, aparatul va 
răspunde greu comenzii politice. Acum funcţionarul pubHc a 
dobândit un fel de "inamovibilitate". Ce va mai putea oferi 
viHoarea putere fripturiştilor politici ori sponsorilor? Fixarea pa 
post a celor prinşi acqlo de noua lege ingustează drastic piaţa 
favorurilor de oferit · 

PDSR, singurul pailid din opoziţie care ar Îi pUtut su~ne o 
m~une de cenzură, a fost pus intr-o situaţie delicată. Dacă uza 
de mecanismele constituţionale ar fi putut fi acuzat că se opune 
adoptării legislaţiei necesare României pentru inceperea 
negocierilor de aderare la UE. Renunţând la moţiune, accepta 
sHuaţia ca, in ipoteza probabilă a cuceriri! puterii, să trebuiască 
să lucreze cu un aparat ostil fi. in plus, să nici nu mai aibă nici 
un post de oferit. A optat pentru varianta acceptării proiectului 
de Jese al guvernului COR, promiţând printre dinţi că o dată venit 

putere va schimba această lege fl·•i va impune propria 
schemă de funcţionari. Probabil tot prin procedura angajării 
răspunderii. Statutul tuncponarului public, declara Radu Vasile, 
conţine acele elemente care să ducă la depolilizarea acestei ca
tegorii profesionale· şi la eliminarea oricărui algoritm politic In 
acest domeniu. Dată afară pe uşă, politica a intrat insii pe geam. 
Acelaşi statul pennHe funcţlonarului public nu numai să aibe 
opţiuni 'i convingeri politice, ceea ce este şi firesc, dar~~ să Ilo 

IIITMimbru de partid. Dacă va fi al partidului aflat intâmplător la pu · 
tere, cu atăl mai bine 'pentru el. · · · 

Funcponarii pubi'JCI au acum un·-..! legal. RămAne lnsă Cl8 

discutat ce statut va avea acum cetăţeanul in raport cu 
funcţionarul lnamovibil... Amărâtul contribuabil, pierdut in 
jungla birocratică sacretată de tuncponar, ar avea fi elnsvole de 
acum un statul 

tf- . 

Florentin Stoica (PNŢCD), 
s-au hotărât să-si impartă 

·sarcinile in mod' onorabii'. 
Cum? Primarul răspunde de 
Zărand, iar viceprimarul de 
Cintei.· De ce? Deoarece 
,9inteiul are mari probleme eu 
Tmpărţirea pământului, iar 
sătenii n acuză pe primar de 
faptul că n-a reuşit să apHce 
!nea Legea 18. Aşa stând 

· .... '. 

lucrurile, viceprimarul Flo· 
rentin .Stoica (care este şi 
medic veterinar) se ocupă de 
problemele cinteienilor. 

Deocamdată, cei doiâdili 
·se inteleg de minune. 
Rămâne de văzut cum se vor 
!n\elege in Viitoarea campanie 
electorală ... 

DO~O SI"ACI . · 
Foto: ŞT. MfiTYfiŞ 

un ARAD SI·A DESEMNAT 
tANDIDAm PENTRU PRESEDINTL\ 

. ORGANIZATIEIMUMtiPALE ·.-
Ieri, in cadrul oonferintei de 

presă organizată de UFD' Arad 
am fost infonn~ dlespre .cel trei 
reprezentanţi al dreptei ară
dene care se vor bate pentru 
prefedlnţia municipiului.' (Gelu 
Roman). Aceştia sunt: Dan 
Antoci. Radu Onea şi Florin 
Naiman. 

in1irmand zvonurile apănite 111 
această săptămană. Radu Onea 
ne-a declllr&t: .In UFD Arad nu 
există dispute. Toţi cei care 
candldăm vom respecta 
afegerea.membrilor de. partid.· 
Indiferent de rezultat, v.om 
rămAne o singură echipă.' 

S.C. BOLAND PLUS S.B.L. 
AR.-4D_, STR. ANDREl ŞAGUN.A Nil. • .J&., TEL Z.J73.2.J 

VIIIIDII• 
~ UJI metallce (uşi blhulate) penh'U apartamente; 
~ gresie, falanţl import Spania, ltafla., Iusoslavill; 
",..parchet, fag,. 5tejar, carpeft,·paldn, tet; 
~ calorifere de aluminiu import Italia; 
~ ;apUce btvaa; 
~ aderlv penh'U gftde, fllhmţli;.: ;_ .:.: ... , 
~ 'apl autonlvelantl; 

.. _ i"· 

,.. glet - iateriOr ~ exterior; 
~ lambrlurl '' elemenfe de gard. 
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PllOI~I~SOIUI IJNIVEitSI'rlliU 
I,ICDE'I'EllZlÎ I,ItEFEt;'J'IJilil 

cu 
ora 1 ,00, angaja~i sindicalişti din 
cadrul secţiei Revizie Tehnică a 
Staţiei CFR Arad au intrerupt 
orice activitate . .Am hotărât să 
nu mai asigurăm revizia 
trenurilor păntf când ministrul 
Băsescu va . binevoi să-şi 
revizuiască oferta impusă nouă. 
Nu suntem de acord cu o majo
rare salarială de doar 20%. 
Dorim un salariu mărit cu cel 
putin SO"A.. Majoritatea dintre noi 
avem salarii de 700.000 lei. Atât 
câştigă un profesor universitar 
în opinia d-lui Băsescu7 - ne-a 
spus -un sindicalist care, Tnsă, 
nu a vrut să-si declina identi-
tatea. ' 

Ieri, salariaţii de la de la Tehnică au fost 
lămuriţi (influenţaţi, probabil, şi 
de apariţia, in secţie, a unor 
directori de la Regionala CFR -
Timişoara) să treacă la muncă 
şi să asigure verificarea tehnică 
la cel puţin o treime din garni
turi, pentru a fi puse in circulaţie, 
astfel ca greva să aibă un ca
racter legal. După-masă, au por
nit primele trenuri spre Simeria, 
Brad, Oradea şi Baia Mare. 

In celelalte sectoare fero
viare, und~ s-a declanşat 
începând de luni greva, situa~a 
rămâne constantă. Angajaţii 

. muncesc atât cât să se asigure 

incep;lnd de astăzi, sindicatul 
.Sigma· al Universităţii .Aurel 
Vlaicu· din Arad va începe 
picheta_rea prefecturii. Acest 
protest va avea loc in yrma ho
tărârilor luate de către Federaţia 
Sindicatelor Universitare (FSUR) 
Alma Mater: retragerea/ semnă
turii FSUR de pe acordul nere
spectat de M.E.N. (Ministerul 
Educa~ei Naţionale) şi G~vern, 
pichetarea Guvernului României 

· şi a prefecturilor locale. 
.Această uHimă hotărâre a 

fost luată pentru sensibilizaiea 
opiniei publice 't a or_ganelor 
puterii cu privire la greutăţile 
prin care trec instituţiile de 
invăţământ superior ti angajapl 
acestora", ne spunea liderul 
sindicatului arădean Sigma (afiliat 
la "AAma Mater"), RADU REDAC. 

Totodată s-a făcut o sesizere 

in acest sens la. Confederaţie 
Mondială a Profesorilor (World 
<::onfederation of Teachers) şi la 
Consiliul Europei, în care se arată 
încălcarea Cartei Sociale 

· Europene privind lucrătorii din 
invătămânl lată care sunt princi
paleie cerinţe ale cadrelor univer
sitare afiliate ia acest sindicat: 

• Arnendarea Legii 15411998 
pentru modifica~ea salariilor per~ 
sonalului tehnic, administrativ şi 
didactic din învătământ, core
spunzător cu preg~tirea şi 
responsabilitatea acestuia. 

• Modificarea valorii de refe
rintă, pentru stabilirea salariului 
de' bază, pe ramura lnvăţământ, 
potriv~ art. 9 din Legea 154/1998, 

·la valoarea de 1.000.000 lei 
corespunzătoare evolu~ei infta~ei. 
Faptul că ministrul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Alexandru. 

Athanasiu, ne informeză, prin 
adresa 273118.11.1999, că acest' 
lucru este posibil să se reaUzeze_ 
prin Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2000 nu ne mulţumeşte 
atâta timp cât Guvernul şi 
Parlamentul nu acţioneaza con
cret şi sistematic, anual, in acest 
sens. 

• Respectarea integrală a 
Legii 128/1995 privind bugetarea 
invăţământutu;, punerea de acord 
e noului sistem de finanţare glo
bală cu prevederile aceastor legi, 
renunţarea la toate ordinele' şi 
6rdonan(eJe de urgenţă care con
travin acestor Jegi organice. 
, Dacă aceste cerinte nu vor fi 
rezolvate de către GuVern, urmă
torul pas va fi declanşarea Grevei . 
Generale in data de 13.12.1999. 

- OUMPIO BOWIM 
Muncitorii de la Revizie 

Tehnică au precizat că, înainte 
de declahşarea grevei ~ intitu
lată, de ei, spontană - totuşi, au 
verificat tehnic toate gamiturile 
aflate in gară, dar nu le-au mai 
pus în circulaţie .• Ne-am soli
darizat cu muncitorii de la 
Revizia «Griviţa» Bucureşti, 
caJe aşteaptă de trei zile, in frig, 
o lmbunătă~re a situa~ei", a pre-

Tehnică s-au transformat in 
agenţi de pază pentru gamiturile 
de tren staţionate, pentru a nu fi 
.descompletate• de potenţiali . 
indivizi care s-ar perinda prin 
zonă. Sindicaliştii p:-otestatari 
ne-au spus că, din· vară, 
lucrează .la negru•, având con-
tractul colectiv de muncă sus
pendat. Liderul sindical din 
cadrul sectiei Revizie Tehnică, 
dl. Nicolae.' Ciuf, incerca, ieri, la 
prânz. să-i convingă pe salariaţi 
să asigure revizia măcar la o 
treime din gamiturile de tren, cât 
prevede legea, pe timpul grevei. 
.Unii sindicalişti sunt nervoşi 
pentru Că Administraţia a pus în 
miscare inainte de inceperea 
gr8vel, mai mult de o treime din 
trenuri·, ne-a spus Nicolae Ciul. 
Ieri dimineaţă, din Staţia CFR 
Arad nu a mai pornit nici un tren 
local. Tn gară soseau doar 
trenurile internationale, având 
intârzieri de câte '7-s ore. Toate 
casele de bilete erau închise. 
Gara era aproape pustie. 

o treime din numărul trenurilor 
destinate circula~ei. Se pare că 
şi ceferiştii din sectorul Mişcare -
Comercial vor, de azi, să intre
rupă lucrul. Greva continuă 
până când salariaţii şi 
Administra~a vor găsi o soluţie 
de compromis. Totodată, fe
roviarii arădeni cer demisia mi
nistrului transporturilor, Traian 

Fiţi cu ochii pe noi,· ediţie specială 

Băsescu. -

FUMOS MĂSTĂSfiC"E 

IHVITfiTI: PRIMfiROL fiRfiDOJ.OI SI ·. 
COMAHbfiNTOL POLITIEI fiRfiDEHE 

1 

GREVA CEFERIŞTILOR, ÎN OPINIA CETĂŢENILOR 
Ieri s-a consumat a treia zi din greva feroviarilor. in primele două zile ale 

grevei am aflat nemulţumirile grevH;tllor şi păreri ale călătorilor despre graVă. Ieri, 
intr-un sondaj da opinia, am dat cuvânt cetăţenilor Aradului: 
Burcă Gheorghe, lucrător întreţinere 

la Camera de Comerţ: .Probabil că greva 
este lndreptăţită. Probabil că au motive. Nu 
e bine pentru cei care călătoresc. Solu~a ar 
fi să se ajungă la un compromis între 
guvernanţi şi cei care conduc această 
grevă.-

Matluţloan, administrator firmă: .Am 
o părere foarte rea, fiindcă afectează toată 
populaţia. Eu, dacă vreau să mă 
aprovizionez la firmă, nu am mijloace. Să 
ceară 70% majorarea salariului nu este jus
tificat. Aşa. toată lumea ar avea nevoie de 
mai mulţi bani. Din moment ce nu produc, 
cum să-mi dea patronul salariu mai mare? 
Aşa e şi la CFR." • 

· Botea Sebastian, student la Drept: 
.Am o părere· proastă. Mulţi oameni rămân 
pe drumuri, stau în frig. Revendicările 
salariale nu sunt justificate decăt pa~al." 

Moraru Toader. tinichigiu: .Au drep-

tate oamenii. Fac grevă pentru salariile 
mici. Cum trăim noi cu salariile astea? 
Oamenii, într-adevăr, nu merită să stea şi 
să aştepte in frig. Mai ales că şi condi~ile. 
in care călătoresc sunt foarte rele: 

Neagu Georgeta, informatician: .Nu 
mi se pare corectă greva. Nu mi se Pare 
firesc să se întâmple aşa. To~ suntem in 
aceeaşi situa~e. Greva nU esfe o soluţie. 
Ar fi ideal să ştiu eu care ac fi soluţia, Nu 
ştiu ... De-atâţia ani se tot caută soltJ1ii. In 
primul rând, Guvernul ar trebui să se ocupe 
de această problemă. 

Străjan Nicolae, veteran: .Pe mine mă 
afectează greva foarte mult, pentru că am 
luptat pe front de două ori şi ştiu greută~le 
populaţiei. Ceferiştii au salarii mai mari 
decât un profesor universitar şi, to!UfiÎ, nu 
le ajunge. . · 

Roxin Romulus, student .Referitor'la 
grevă, părerea mea este că solicitările lor 

sunt prea mari. Cerinţele sunt destul de 
ridicate in comparaţie cu alte categorii de 
persoane care exercită profesii poate cu 
risc mai mare şi nu sunt destul de bine 
plătite: medicii, cei din Ministerul de 
Interne. 70% căi cer ei indexare este destul 
de mult." 

Roşu Remus, disponibilizat al CFR: 
.Eu întotdeauna am fost împotriva unor 
acţiuni de acest gen. Cred că nu a fost ales 
momentul potrivit. Sunt justificate soli
citările lor dar trebuie să ne gândim. şi la 
capacitatea de a se asigura. Nu e posibili
tate raportat la situa~a ţării.· 

Nagoescu Constantin, agricultor: .Au 
dreptate, dar bani nu sunt. Dacă nu sunt 
bani, ar trebui să se lase de grevă, să fie 
liniştiti până când mai prinde putere ţara." 

Mocan Floarea, pensionară: .Câţi 
bani le trebuie lor? Noi ce să zicem, pen
sionarii, că avem 300.000 lei pensie. Noi 
ce să facem? Unde să mergem? Pe care 
stradă· să protestăm? Prea mult cer. Tot 
nemultumiti sunt. • 
. ' ' TEODOIUI ttfiTICA 

Astă-seară, incepând c·u 
orele 20,00, in cadrul şoului 
televizat .,Fiţi cu ochii pe noi" 
avem plăcerea să se afle pe· 
fotoliile invitatilor primarul 
Aradului, Valentin Paul Neamţ 
si comandantul Politiei ară
d~ne, col. Viorel Hăhăianu. 
lntrebările cititorilor şi telespee>
tatorilor le aşteptăm, in direcţ, 
incepând cu orele 20,15 la 
telefoanele TV Arad. Cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă, realiza
torii emisiunii vor dărui 

ce a , 
'la mai multe şcoli din Europa, 
Moş Nicolae a ajuns şi la 
Scoala nr. 9 din Arad. 
Ăceasta prin intermediul şcolii 
.Sitwell lnfant School" din 
Rotherdam, Anglia, a cărei 
directoare este d-na Sandra 
White. Elevii de la Şcoala nr. 
g au primit cadouri deosebite 
din partea colegilor lor de la 

distinsilor invitati cadouri oferite 
cu generozitate de Librăria 1. 
L Caragiale (8-dul Revolu~ei) 
şi Librăria Corina & 
Humanitas (librării ce comer
cializează produse de 
papetărie, manuale şi cărţi). 

Fiti cu ochii pe noi, joi 
seara' la Televiziunea Arad. 
Vom discuta despre siguranţa 
fiecăruia dintre noi şi despre 
cum trebuie să ne păzim de 
infractori. 

S. G"II.Efl· 

au 
;,, 'J1p.ărţite de domnii David 

Clayton de la K.I.~.S.', 
Andrew Kearney si Harry 
·Wake. · ' .· 

Ca o incercare de a răs- . 
plăti generozitatea oaspe~lor, 
elevii români au recitat poezii 
şi au cântat colinde in limba 
engleză. 

fi. B. 

Nemaiştiiild Incotro s-o apuce, soţul victimei, 
Petrică llica a Incercat să facă investigaţii pe cont 
propriu, c!utând autobuzele vândute de firmă. 
.Dacă le găsesc şi le prezint Pol~iei poate mai 
avem vreo sansă· - ne-a spus dânsul. 

Tot dl. liica ne-a mai mărturisit că in noiembrie, 
anul trecut, Zapota şi lovanovici au venit _la el, 
oferindu-i un autobuz in schimbul renuntării la pro
ces .• Poate aş fi fost de acord, dar ei ..:au vrut să 
semneze nimic. Aşa, pe vorbe goale 8Jl n-am vrut" 
M ne-a mai spus mea. 

· Dorind să aflăm 'i poziţia asociaţilor S. C. 
Trans-Mureş, l-am contactat pe dl. lovanovici. Deşi 
astfel i-am dat posiblfrtatea să ne ofere o explicaţie 
cu privire la acest .caz", dânsul nu ne-a spus decât 
că: .deocamdată firma nu mai fu~onează şi când 
o să avem bani o să plătim. Mai sunt însă şi alte 
lucruri pe care dvs. nu le ştiţi, dar despre care nu 
vreau să vorbeşc acum. Oricum, mai sunt şi allil 
vinovati pentru că s-a ajuns alci ... l" · 

Pân una, alta, după cinci ani de procese fără 
s!Arşft şt sute de nop~ albe, Elena mea continuă să 
trăiască dintr-un ajl!lor social de 485.000 de lei pe 
lună. Probabil o mai Vne sus speranţa că lrllr-o 
bună zi se va face fi ceva dreptate... (. TRIF 

-.· 

J 

i 
j , 
l 

:-i 

] 
·-t 
·~ 
J 
' ' 
l 
j 

' 
l 
1 
j 

1 
.l 

1 
1 • l 

1 
' l 
1 
' .1 

' J 

.. 
• 
j 



·~· 

. , 

.,-

'• 
-; 

. ·, 

.. 

~' 

joi, 9 decembrie 1999 COTIDIAN 

e Interviu cu marele rabin MENACBEM BACOBEN 
oe rettecte Tn famHia sa şi apoi in alţi oameni. raţie va tr6i intr-o lume reinnoita. Şi toate 
Si! aduci! dragoste intre oameni şi sil-i curentele tineretului (hippy, spre exemplu), 
onoreze pe alţii, de aHe religii şi si! nu fie av'\au totul din punct de vedere material şi 
extremist, limitat sub nici un aspect. Aceasta totuşi nu erau mui\Umiţl de viaţa lor, căutau 
este esenţa misiunii evreieşti in toate vr&- Inci! ceva. Răspunsul pe care şi-! puteau da 
murile. Sil·l educil pe Dumnezeul oei viu nu nu era destui de bun. Ace!\ta este scopul, 
doar intre preoţi. deoarece, conform tradiţiei menirea poporului evreu.· 
evreieşti, fiecare persoană poate vorbi lui -A poporului ales? 
Dumnezeu liiri! nici un mediator. Aceasta este - Nu a poporului ales. Noi devenim popor 
misiunea pe care noi o avem pană acum. ales ca mlslonari. Noi suntem ale_,u. pentru 
Fiecare poate si! fie aproape de Dumnezeu ca a fl mal buni, nu avem silnge albastru, sun
un om oarecare având acelasi statut cu al tem ca oricare alt popor pe lume, dar in con
celui mai lnaH ierarh. Nu trebuie si! ftl nici in- cordanţil cu Iudaismul trebuie sll Iim aleşi si! 
talectuai, nici bogat, poţi si! fii ceea ca eşti şi fim mai buni şi asta incerc in mica mea oomu-
aşa poţi ajunge mai aproape de Dumnezeu, nitate şi eu cred că acesta, cuvintul este 

caţla de Hanuca? at;emena celui mai sfinţit dintre oameni. una dintre cele mal mari puteri din lume, 
- Cele două elemente lmporianta ale - Credeţi cii In lumea contemp01'8nil, chiar in lumea lntemetulul. Dacii spui ad.,.. 

sllrbiltorll sunt intâi păstrarea tr'adlţiiel vle~l erodatA de aWea rele, exemplul teoretic vărul. acesta este auzit şi acceptat pretutin
evreieştl şi asta asta o minunatii zi de a eduna eate suficient ? denl. Nu ştiu dacii generaţia mea va vedea 
comunitatea~ de a vorbi despre semnificaţia -Nu. Teoria nu lnseamnll nimic. Teoria e acest fel de revol~, dar sunt sigur eli aceas-
lumlnll, a iubirii dintre un om şi aHul, deoarece ~teorie. Noi trebuie sll trăim practic. ta va veni. Dacă nu. ne vom intoarte spre vre-
cu 10\li suntem imaginea lui Dumnezeu. Astfel -Dar unde sunt modelele? muri iniUnecata. 
lumina sllrbiltorii de Hanuca ne lumin!lazil -Trebuie sllle creăm. Vii voi spune ceva _ Din picalll, 1nllwăritn cu greu lumi-
drumul ~~ aoo1c unde trAim. ceea ce cred că va fi considerat radical, dar na, .. 

-Care eete rolul sAitJ6torllor III familia adevărat. După doull mi de an• da suferinţă a _sa revenim atunci ia Hanuce. Hanuca 
IWII!iascA7 eVfl!ilor in lume exemplele dispar. Trebuie sll Incepe cu 0 singuri! lumânare. Urmează a 

- Toatll familia se edunll la aprinderea le recreilm, sllle reinnoim. Exemplele pentru doua, 8 treia, pinii la lntreagil Menora. Lumina 
lumllnilrilor, chiar şi oopHi, deoarece nu este poporul evreu au fost profeţii, după aceea vine dar trebuie si! Tncepi. Eu cred că lumea 
nici 0 aHi! $blltoare pe parcursul căreia sll Tnţelepţii, dar in decursul vremurilor de exil, modemil este muH· mai bunii decăt cea care a 
poţi aprinde lumânări pentru sărbătoarea când au fost excluşi din viaţa normali!, premers al doilea război mondial, deoarece 
insllşl. Astfel, Hanuca are două faţete, una obişnuită, n-au avut incotro decât să lupte acum poate vedem mai bine lucrurile rele 
esţe latura rellgloasll in sinagogii, cealaHă pentru supravieţuire, n.."u putut fi exemple. graţie puterii comu"icaţilior. Se ştia eli 0 
sărbătorirea in familie. De Hanuca nu ne Acum. cănd avem un stat evreu şi sperăm sll n 
aŞ<~zllm doar in jurul mesei sll mânelim, el avem şi pace, ne putem intoarte ia menirea mulţimll da oameni moare de foame, acum 1 

Il b a · a a tii ong· lnari!. SI Inci! Cll.va lumea _........,. este putem vedea şi putem sll ne ruşinăm măcar 
convera m, ne ucur m, JUC m, c n m. . listă . h icistil """""'~ pvţin când vedem eli mHioane de oameni sunt 
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ART STUDIO sau pentru 
un teatru fără aniticii 

O premifirll teatrala ar trebui 
să fie un eveniment. Nu ştim 
cum va fi premiera trupei ART 
STUDIO din 1 O decembrie 
1999, insă conferinţa de presă 
din 3 decembrie a fost, fArA 
indoială, un eveniment. 

Ziariştii prezen~ au fost intro
duşi intr-un spaţiu magic, cu 
lumânări, candele şi mu~icA 
rusească. Intr-un colţ stAteau 
tolăni~ pe un pe! Soţul şi Soţia, 
perfect Integraţi In daC()r. Am 
stat, am privit, am ascuHat. Era 
aHceva; era de fapt ceea ce ar 
trebui si! fie teatrul • nu doar artA 
a cuvăntului rostit, el artA a 
tl'llnsmfterii unei stări. 

lntr-adllvăr, viftorul spectaooi 
Suflete curate, după V. Şukşin, 
se vrea după cum n&-a mllrtu· 
risft dl. Mihai Popovici, directorul 
Casei de Culturii a municipiului, 
un spectacol .fărll artificii, fărll 
conven~i. in care trăirile să fie 
dominante". ŞI pentru că In 
lumea de azi totul este o 
urgenţă, şi teatrul trebuie aii . 

devlnil o urgenţli. Participarea 
afectivă a spectatorilor (doar 301 
reprezenta~&), aşezaţi la acelaşi 
nivel cu actorii, se produce 
brusc, printr-o Intrare directă Tn 
starea respectivă. Nimeni nu şi
a propus să creeze in acest 
spectacol o atmosferă ruse· 
asea; ar fi o facilă automistifl·. 
care. Ce şi-a propus Ioan Pelet', 
realizatorul spectacolului este 
.ceva foarte aproape de 
oemanl." Atâta tot. Emo~ile ge. 
neral umane nu au naţionalitate! 

Actorii sunt elevi şi studenV 
pasiona~ de teatru, actori ama- . 
tori cu care se poate pregăti cu 
seriozitate o premieră In mai 
p~n da douA luni. lnll'll cursuri, 
meditaţii, !xamene, el !şi fac 
timp sll vinA la repetiţii, chiar 
nemăncaţl, obosiţi, dar pasio
naţi. Dintr-un lucru făcut cu pes~ 
una, nu se poate naşte de cAt 
ceva autentic. Ei per a mărturisi, 
prin cuvintele lui Cehov, JO!l 
pentru eli jocul vine din mine." 

CĂTI\U"fl LATU 

În pareul dendrologie Gurahonf 

Dezvelirea unei plăci 
comemorative 

Blltri!nli şi adu~ro aprind lumilnilrile, copiii se prea matllna ŞI te n · in acaastă situaţie. La inceput.ul secolului 
joacă cu titirezli, generaţia medie joacă jocuri -Este ulmHor ceea ce spu""'l... Parcul dendrologic 
speâ1ioJI da t-januca. Această vacanţă adUCil -Este adevărul. Adevărul e că trăim prea nimllni nu vroia sll ia la cunoştinţă aSE!fTlenea ,SYLVA' Gurahonţ, este 

el 1 · H i J 1 le · 1 i · d realitil~. In fine, am devenH oonştien~ că ceva 
bucurii dllla cal dllla vilrsta grădiniţe pănă la :~. n uru te v1~oru u ŞI nu aproape a trebuie si! 58 schimbe. am realizat că tr&- cunoscut nu numai In ţară ci şi 

.. 

senectute. · bule ca oamenii ~ fle un"', ne dăm seama Tn numeroasa ţări de pe toate 
- Are evreul, In '- dtl utkl, vreo - Parfec:t 1 • ·r ti t 1 T t e -lnt ~---~~? că nsllgia tnsbule si! ne adune laolaHil, nu con nen e e cu care n em • "_, .........,.._ -Nu cred eli se poate tace ceva Intr-o sin- · 1 il · şt t 

. -Misiunea poporului evreu a 1\lst Tnlotlleo gura zi, de pe .o zi pe aHa, dar pănă la urmA doar si! pnsdicilm despre dragoste el s-o leloru s u mg. e an 
una • Intr-o exprimare IHerarA • si! aducă avem sll aduCilm In idee in viaţa de ;ti cu zi, lnliiptulm. sll aducem oamenilor dragoste. Euseblu a ţinut 0 strânsă legă· . 
lulllilă. Dar in via"' practicll trebuie .. Tntâi de si! discutăm despre acest aspect. !l:i, poate, -Amin. tură prin corespondenţă şi 

,... - · · • · 11 f d ·A consemnat schimburi da seminţe. lată, 
toate, s11 fie un exemplu pentru eliJISI!Şi, să eme şM, mtr-o z1 oamen vor 1 aşa a Dfl"fl TODOR lnsă că la cei 74 ani pe care Ilo' 

aceastA personalitate mare~~n· 
tll a dendrologlel româneşti nu 
mal este printre .. noi, tn 
această toamnă prlmăvăraticil 
din tuna octombrie el a plecat · ,·· 
·pe drumul IAră Intoarcere 
iilsand In urma sa o bogati 
,pepiniera· ştiinţifică; pe cele 

l!"lnl.,la'"'scll-=o=via,.,;,ţl! .. mora-=t;\=.=M=or=al=ita=t=ea"""vie"'titi;";ii .. ltu .. i sll="""d"'eta .. şa;..;,~ .. da-ce .. le...,.ma=teriate ... :::incil=:t:til:nă::ra:ge:· :""":::::;:::::;;;:;""';:'::':":::::Wr:i:m:~p=llnea la 1 decembrie 1999, 

,2 ha, se află peste 2500 
specii exotice şi peste 3.500 
exemplare din care 45 specii 
unicat Tn Romania. 

OP MODEl SHOW 
Vineri, 3110iembrie a avut loc 

dlsoo~ NO LI MIT din Gai, un 
reuştt spectacoi al manechlnelor 
•1 danaaloarelor de la TOP 
MODEL Ared, In colaborare cu 
cotkliem•l "Adevlnd". In localul 
discotecii dev!'nlt nelnoilpător 
pentru tinerii care au venit inci! de 
la ora 21,ŞO, Tntr·o atmoal&rl 
oloctrlzantil·dar civilizată, au 
evoluat In parada dll ""!nechine 
fi dansuri Angelica B. (dans 
spaniol), Ronela V. Mihaela S., 
Mlrabela M .. Mea Che. şi Denisa 
L (dans dlsoo), Raluca N. 

.G. (dans oriantal). 
Patronii dlsootactl NO LIMIT, 

·Oragoiu Şte~n şi Slmulov Manuel 
invHil şi pe viftor tinerii care doresc 
să participe ia diferite spllclaooia 'i concursuri să petreacă seri 
agreabile la cochete disootllcă din 
Qai. 

MIRC!fl SORI" 
· · P.S. Sponaorul acflunil a 

·!Qst S.C. Artexln • Atic SA cara 
anunţA reducerea cu 25% a 
preţului la mobilierul de 
bucătărie. 

cn MAl BUN PRIOEN Al TAU! 

IISa!!liJ '" ~ 
· Tntrebar.: Oferill animalukll dva. milncare de calitate 7 

Ceitl tret mari premii ount oferite de se Speed Pat:VIer Nlldlac 
1 (lollolon 094-631008 şi fax 057/473665). · 

Cel mal bun prieten al 
· tău se va simţi bine alături 

l ~~~~~~~~~~~~~~:~~.~!denm!T~~N$punsurue pe adre.sa: B-<lul Revoluliei 
nr. 81. Adevărul • Tineret, 
pentrU .cel 111111 bun prieten 
altăur. 

· -.·;,De sărbători, arădenii ·pot deg~sta 
. vin fiert 'i bere neagră calllă" · ·7 

· In săptilmAnlle trecute am nul primar dacă se vor amenaja Tmpodoblţl brazi .pa platoul din 
primit la redacţia Tineret mai astfel de tarabe In centrul faţa Primăriei"? 
multe scrişori In cans cititorif oraşului. Valentin Neamţ • ,In ftecere 
nottrlil adresau primarului Valentin Neamţ· .De sllJbă. an am Impodobit brazi In faţa 
Aradului diferite lntrebări. 1or1 intenţionăm ca ln oolaborare Primăriei. ŞI In aceste zile vom 
Publicăm In cele ce ul'meazil cu Camera da Comerţ sll fSO!lm aŞ<~za br<~zi Impodobi~ pentru a 
c:Ateva răspunsuri: - şt-un târg dll Crăciun. Intr-un fel Intra In atmosfera de sllrbiltoare. 

Alexandru Boc (24 anij . .ln asemănător cu ce!la ce s-a liicut De asemenea, am aŞ<~zat acel 
«ecare an, da silrbiltorl, !lXistau Tn de Moş Nicolae in P-ţa Avram coniUr luminos pe Primărie, oon
~ţa Primăriei tarabe cu tot felul Iancu. Acolo arădenii vor putea ' tur ce va funcţiona In general de 
de cado~ri şi băuturi specifice dllQUSta 'ji!l fiert şi bere n!lagră sillJl'iltori. Banii folosiţi la aceste 
SllZonului. Am auzit că in acest caldă." ăi'nenajărl provin exclusiv din 
an spectacolele se vor muta pe Cristina Fetca (21 ani) • ~ sponsori zările făcute de soei· 
şrin<J! Vreau să-I Intreb Pll dor!>- Vr!lil ştiu dacă vor mai fi lltilţile Primăriei. De ultimii oră vii 

CONCURS DIG STAR 

SPONSORIZA ... DE MAGAZINUL i 
DE PE 8-DUL 1 BIC. STAR 

pot spune că partea cea mai 
inaltii a clădirii Palatului 
Administrativ a fost decorată cu 
acel ~r lumiRos, lucrare execu· 
tatii de aceiaşi alpinişti care au 
reparat şi catargul şteagui\11 de pe 
Primărie. · . · 

S. CJHILEA 

Zilele acestea, a avut loc 
la 'Gurahonţ, in organizarea . 
Fundaţiei SYLVA, de~velirea 
unei plăci comemorative inchi
natA celui care a luptat zi şi 
noapte pentru lmbogăţlrea 
colecti<li dendrologice. făcAna 
ca numele comunei Gurahonţ 
Să fie cunoscut pe cale mal 
IndepArtata meridiane. ale 
globului. In locul in care 1-.a 
fost atftt. de drag, respectiv in 
centrul parcului, lângă lac, a · 
fost plantat4 9 placA comeltlO' 
rativil. 

Evenimentul a fost onorat 
cu prezenţa a numeroşi 
oameni de cultură şi artă, sp&
cialişti Tn domeniu, care In 
cuvinte simple, dar plina de 
semniflca~e au elogiat activi- · 
tatea celui dispărut, scoţllnd 
In evidenţl'lpreocupansa con· 
tlnuil penţru lmbogâţirea par
cului. ~ 

fiLEXfiHDIW HERLĂCI 

REVOLUTIEI NR. 24, LA PODGORIA 
Răspunde!! corect la 

Intrebarea din talonut 
conc.ursulul 91 puteti Intra 
In ' posesia premiilor 
, il!' 'U' • J ' . Sci'lsorl,.e cu 
raspunsul corect le a,tep· 
tăm pe adraaa 1!1-dut 

Revoluţiei nr._ 81, ucţla 
Tineret • ADEVARUL, sau la 
~edlul magazinului .BIG 
STAR", Bd. Rel(_olupet nr. Z4, 
la Podgoria. Atteptăm 
-sc:ril!orlle voa$!111 In perloa· 
da 1-15 decembrie a.c .. 

PREMH DE MWOANE OFERITE DE PURINA, 

. . .",., 
-· ·. 

EGALI fi BY·RATION PRIN SPEED 
Căştigătorii concursului 

.Cel mal bun prieten al IAu" 
din această săptămână sunt: 
Bukva Stellan. Zădăreni nr. 
1&0 com. Felnac, el!lv el. IV-a 
şi Raovschl Grigore str. 
Cuza Vodă nr. 12. ap. 8 • 
Arad, Fericiţii c:Aştigători sunt 
rugaţi să se prezinte vineri. la 
magazinul .Purina" ·Spaad 
Partner. ilin Aradul· Nou 
(Calea Timişoarei • lăngă 

:T <ip Gut1". jntre 
pentru pre

premiilor se 

.--·-,_-.- ,_,_. 

face In baza buletinUul dll idEfn. 
titate, premiile reprezentând 
. hrană pentru caini, respectiv 
pisici. Căştigălotii sunt aştepta~ 
la magazinul .Purina", In 
cursul zilei de vineri. 

P.S. De sirbitorl, cel 
mal ' fideli cititori ai 
.Adevirul"-ul pot Intra in 
posesia premiilor oferite cii 
geoerozltate de Spaed 
Partner Nildlac. ·Printre sur· 
prizele pregătite stil un. cup
tor cu .microunde fi alte pre
mii. 
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l Subvenţii pentru căldură 1 

~ cu <:«. ee • .49V'l'US 'lt::Jfl"· ~ 1eoee-eect 
""'- s.e. ""-ek•ec" S", fvr~e~ee .t e""4/tue'"t u 

LA CENTRELE DESCHISE 
SE LUCREAZA 1 Z ORE 

Aşa după cum s-a mai ~~ţris 
in ziarul Adevărul, in Arad s-au 
infiintat 5 centre unde catătenii 
care'beneficiază de subvăntii 
pentru căldură îşi pot depune 
cerenle in acest sens. 

Liviu Rebreanu, la blocul 5; pe 
Bd. Revoluţiei nr. 95. 

de identitate, adeverinţă saiar 
net, cupon de pensie, adeverinţă 
de venit net (pentru angajatii cu 
conven~e), cupon şomaj, cUpon 
aloca~e sprijin, adeverinţă bursă, 
orice document care să dove
deascA ven~urile declarate. 

~~ :;;;;f;Onc: e""4âuet 4 ~ .t 
Toate centrele sunt deschise 

de luni pănă sâmbătă intre orele 
8 - 20, iar sâmbăta intre 8 - 15. - Domnule director, cum 

H ajuns de la berea de Arad 
pe care o beam prin anii '80. 
'90 la actuala sortlmentaţle de 
bere diversificată, avind fi 
calltă!l net superioare? 

- După privatizarea fabricii 
de bere In 1995, a lncolţil gArw:lul 
cA trebuie sA ne modemizăm şi 
sA producem bere la standarde 
internationale. 

- Mal alea ci au apArut 
unele preocupAri In tari In 
IIOIIIItaena. 

- Sigur. Nu mdl puteam sA 
rămAnem la berea cu grad 
scăzu! de siguranţă alimentară, 
băubilă doar In stare proaspătă. 
Trebuia să o producem după 
alte standarde şi tahnologil. Am 
mal observat că şi In acele 
oondlţii capacitatea de producţie 
era sub nivelul cererii. Au 
Inceput, după cum &li sesizat, să 
Intre pe piaţa romAneascA oom
panii internaţionale ca BRAU 
UND BRUNNER la Cluj
Napoca, lnter BREW la Baia 
Mare şi Blaj. Nu doream să 
rămănem In CXllldă. Dar duceam 
lipsă de capital, iar un eventual 
cred~ era o acţiune sinucigaşă. 

. - Afa că ati căutat un 
lmlutltar etrăln Interesat. 

-·Am fost contactaţi şi am 
contactat B.B.A.G. (o mare finnă 
austriacA prodUcătoare de bere) 
care deţine 57% din cota de 
piaţă a Austriei şi au firme de 
producţie şi desfacere In 
Ungar1ll, Cehia, Polonia si odată 
ru noi in Romania. ' 

- Ce a reprezentat pentru 
noi intrarea in afacere a 
fabricii de bere din Arad cu 

• 

această puternică ffrmi austri
acă? 

- Lucrurile nu au men~ chiar 
aşa simplu. Am purtat discuţii in 
'96, au ven~ la Arad şi au văzut 
şi alte fabrici de bere din ţară. 

- Deci, au avut oferte mal 
multe In RomAnia. 

- Important este că ne-au 
ales pe noi. Au investit 8 mi
lioane de dolari, ceea ce a 
Insemnat aproape 50% din capi
talul social al fabricii. Apoi au mai 
făcut o majorare de capitel şi tol 
profitul realizat a fost apoi 
Investit In fabricA, astfel cA ia ora 
actuală putem afinna cA avem o 
fabricA utilată la nivelul celei mai 
Inalte tehnici intamaţionale şi o 
capacitate dublă faţă de 1996, 
respectiv producam 500.000 hl 
bere pe an. 

- Ce lna .. mnl tot acest 
efort conjugat pentru con• 
.umatorl? 

- InseamnA o altă calitate, 
0011$8CV&nţă a calităţii, siguranţă 
In consum, o nouă prezentare 
de nivel european şi internaţio
nal şi.o diversificarea a gamei 
sortlmentale. 

- S·a remarcat preocu· 
parea de a scoate noi .,min:l" 
de bere. · 

- Vrem să impun&!'(! pe piaţă 
mArci de bere care si satisfacA 
toate gusturile şi care să fie 
recunoscute şi după ambalajul 
modern. Astfel, producem 
Arbşma Premium Pils, Kaiser, 
Golden Brau Original, Goiden 
Brau Premium, lansat acum 
doua saptămâni, Steffi, Lucifer 
(bere neagră), Zărand şi 
începând cu acest an am 

Conform Ordonante! de 'şi pe timpul spitalizărti. 
Urgenţă 170 din 4 noiembrie Persoanele care tl-au pler-
1999, unele categprii de per- dut total sau partial capacl· 
soane prevăzute In legi spedale -a de munci , marii muUia!f, 
beneficiază, in mod gratuit, de răniţii fi urm8fll calor care au 
asistenta medicală, medica- decedat ca urmare a par• 
menta Şr proteze. Astfel, ve- tlclpărllla lupta pentru victoria 
teranll de rAzboi ti vAduvele Revoluţiei din decembrie 
de rizbol beneficiază de urmă- 1989, persoanele care au foat 
toarele drepturi: asistenţă me- retinute In perioada 16 • 22 
dlcala gratuM In toate Institutiile decambrle 1989 ca urmare a 
miltarll civile de stat sau milit3re; participării ta ac!funlle pentru 
medicamente gratuita atAI In victoria revoluţiei, precum fi 
tratament ambuip!or1u, cât • pi persoanele care, in perioada 
timpul spitallzării; bilete de trata- 16 • 25 decembrie 1989, s-au 
ment gratuite, In limita poslbi· remarcat prin fepte deoaeblle 
lltlţllor existente, In staţiuni ba~ In lupta pentru victoria re· 
neodlmaterlca, pe baza regie- votuţlei fi care detin titlul de 
nientăriior.stabillte de către Luptător pentru VIctoria 
Ministerul Apărării Nationale, Revoluţiei RomAne din 
Ministerul de Interne, MÎnister\.11 Decembrie 1989 au urmă-
Muncii şi Protecţiei Sociale şi · toarele drepturi: acces gratuit la 
Autoritatea Naţională pentru tratament şi consultaţii In api
Turism; obţinerea gratuita de lalele şi policlinicile Ministerului 
ciitre invalizil de razboi a pro- sanătăţii, Ministeru~ui Apărării 

· tezelor, a clrjelor, a ghetelor Nationale si Ministerului de 
ortopedice, a ciirucioarelor fi Interne; medicamente gretuM; 
asigurarea, cu prioritate şi in acordarea gratuită de proteze 
oondlţii evantajoe$e. a aparatelor pentru ranlţli care şi-au pierdut 
auditive şi a implanturilor cer- total sau parţial capacitatea <le 
diace, a mijloaoelor mo1o • auto muncii; acoe& gratuit In SMatorii 
spedale pentru cel w handicap fi In baze de tratament 
looomotor. · apa'1Jnând Ministerutut 5anătă~i. 

De a-., peraoene1e Ministerului ApărArii Naţionale fi 
peraecutate din motive Mini5terului de Interne. 
politica de dictatura lrmauralli Sumele necesare pentru 

/ cu Incepere de la 8 martie aooperirea cheltuielilor prevăzute 
1945, precum fi cela depoo "'"' pentru acesta servicii se suportA 
. In ~ ori consHtulle tn din FondUl de asigUliri sociale 
prtzonterl au dreptul la asistenţă de allnătate, gestionat de Cao;e 
medicala gratuiti şi medica- · Judeţean4 de AJigurArt de 

Inceput sA imbuteliem bere Iară 
alcool - Schlossgold. Berea 
Kaiser şi Golden Brau o des
facem şi In doze (cutii metalice) 
şi toate sortimenteie sau 
aproape şi la butoi. 

- Ce Impact a avut afa· 
cerea cu partea austrraci fn 
tară? 

- După ce a achiziţionat un 
pachet important de actiuni la 

Astfel, cele 5 centre de prelu
are a cererilor sunt: in Piata UTA, 
la parterul blocului U2; in 
Micalaca, la blocul 1 08; In 
Micaiaca, la blocul 303; pe strada 

Arădenii indreptătiti a primi 
subvenţiile pentru căldură, tre
buie să anexeze la cererile 
respective ( care se primesc tot 
de la aceste centre ) şi alte acte ( 
d~pă caz): oopii de pe buletinele 

_ Arbema, a unnat achiziţiOnarea 
de pachete la Bere Craiova, 
Maibera Constanţa şi din '98 la 
Silva Reghin. Ca unnare s-a lnfi
i.nţat o societate de distribuţie 
pe ţară • .BRAU UNION 
ROMANIA", care are o ootă de 
piaţă de 20% in România. 

- Care sunt perspectivele, 
gindurile de viitor? 

· - lmbunătă~rea calităţii pro
duselor, crearea de mărci puter
nice, creştal'ţla ootai de piaţă şi 
servicii din ce in ca mai bune 
pentru clienţii noştri. 

Au mal rămas puţine zile din anul 1999. fn per
cepţia unora, acest an este ultimul al acestui mileniu. 
Tocmai de aceea, agenţiile de turism au lansat oferta 
pentru "Revelionul mileniului". Multe din acestea 
sunt Tnsă doar pentru romln/1 cu ban/ mulţi. 

- Există o bere preferati 
din cele care le produca!f ? 

~~=~: ~~:;;\~':..; 
mentale de lux şi in cele popu
lare. important este cA acoperim 
toate aceste segmente cu bere 
de calitate. 

In final doresc să transmit 
acum, in prag de sArbători tutu
ror oonsumatoriior de bere, citito
rilor ziarului .Adevărul" multă 
sănătate, un an mai bun şi să-si 
amintească. ca in sărbătorile 
Crăciunului si ale Anului Nou sA 
aibă pe maSă bere produsA de 
,,Arbema" Arad. 
Conwrbire consemnotă 

de D. ZfWoiAHU 

"Rominli pa eleai 
locuri de vaean$ă 

ieftine" 11p11ne 
Cloa!tantin Ceontea 
Agen~ile de turism din Arad 

au ieşit cu cale mai bune oferte 
ale lor, pentru a-şi atrage ciit 
mai mulţi clienţi. Astfel, ia 
agen~a .Sinus" po~ alege ofer
ta de Revelion 2000 la Sinaia: 
Staţiunea cea mai scumpă, 
unde ia Hotel Holiday lnn de 
patru stele, In perioada 
28.12.99-2.()1.2000 preţul u~ 
la 18.285.ooe lei. Bineinteles 
cii pe lista firmei Sirius se gă
sesc si alte statiuni din tară cu 
preţu'ri mult niai mici.' chiar 
preţuri rezonabile, cava peste 
un milion, in locwj ca Semenic, 
Maramureş etc. . 

Agen~a Miriam o. H. oferă 

IMPOZITE FARA PENAlllARI, 
PANA lA 15 DECEMBRIE . 

Aridenll • persoane fizica • care nu fl·au plătit Inel 
Impozitele ti taxele locale pa ultimul trimestru at acestui 
an, o pot face, fără penalizare, pinl In 15 decembrie. DupA 
aceastA zi se vor percepe majorAri de Intirziere. 

Plate se face la camera 3 din cadrul Finanţelor Publice 
Arad. 

reduceri importante primilor 
inscrişi la oricare din ofertele şi 
programele de revelion 2000. 
Şi pe listele agenţiei Miriam 
OH, cele mai ridicate preţuri la 
turism intern sunt cele din 
Poiana Braşov şi Predeal. De 
exemplu, intr-un hotel de două 
stele, pe o durată de 5 zile, 
preţul urcă la 3.900.000 . 
Directorul agenţiei, Ovidiu 
Homorogan, spune că staţi
unea Felix este ocupată inte
gral, iar la Herculane locurile 
re~nute sunt in l}roporţie de 90 
la sută .• De fapt sunt staţiuni 
care nu au preţuri prea ridicate 
pentru acest Revelion", a filmă 
di. Homorogan. 

Una peste alta, am putea 
caracteriza oferta internă drept 
una foarte bogată si scumpă, 
Constantin Ceontea este sigur 
cii .Bazele materiale vor fi ocu
pate la sfârsitul anului in pro
porţie de sută ia sută. Este~ 
adevărat că situaţia financiară 
a oamenilor este mai grea, 
lnsă sunt sigur cii majoritatea 
ofertelor noastre vor fi 
epuizate. 

1\evellon la eald 
Ofertele externe sunt para

doxal mai Ieftine decât cele la 
intern, având In vedere rapor
.tul pret-carrtate. Sinus si Miriam 
bH ori BTT au .aruncat" p~ 

Pentru lunile noiembrie şi 
decembrie, cererile se depun 
pănă in 23 decembrie. 

CiEWHDE KtiAP 

piaţă destinaţii precum Paris, 
Egipt, Oubai, Creta, Cipru sau 
Tunisia fi altele şi mai fi pentru 
,Revelionul mileniului". 

O destina~e exotici, Eglp~ 
12 zile cu avionul, In perioada 
25.12.1999-5.01.2000, o croa
zieră pe rAul Nil, cu sejur la 
Hurghada şi Cairo oostă 14111 
dolari şi 2.090.000 iei. Un reve
lion in Tunisia, intr-un circuit de 
8 zile, hotel de trei stele, faca 
1550 OM. Ovidiu Homorogan 
spune: .La pachetele turistica 
externe se mai adaugă alţi 
bani pentru asigurarea me
dicală şi taxa de viză, iar In 
preţurile din ofertele interne nu 
este inclus transportul". 
Constantin Ceontea consideră 
cii ,80 la sută din oferta turis· 
mului românesc nu are cali
tate, iar cât priveşte turiştii 
străini ce sosesc in România 
acum, 'aceştia sunt ocazionali. 
~Sufăr când văd o staţlune ca 
Moneasa care se duce de 
râpă. Poate si datorită indife
renţei unora, sau a meritaiită~l 
românilor după '90. Cert este 
un lucru: românii preferă locuri 
ieftine. Banul este detenninant 
In alegerea ofertei, 'i nu cali
tatea serviciului." 

Oricum, in ţară ori străină
tate, vom avea fiecare cava de 
povestit, In anul 2000, despre. 
ultimul revelion al milaniului ŞI 
petrecerea nopW de ia cumpă
na anilor fie de la Predeal, 
Atena sau acasă, In faţa lelevi• · 
zorului, cu prietenii. 

Ci. BOtiUSUIV 

. mente, in mod gratuit" pfio<itar, S6nătalte. • 
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BANCA AGRICO VA FACE 
TRANZACTIIlE ÎN TIMP REAl 

romaneşti. lnsă, spre deosebire de Bancbrex, 
toate creditele pe care le-am acordat au fost 
perfect legale, Tn concordanţă cu legislaţia 
romanească şi garantate de către Ministerul 
Finanţelor. Tocmai de aceea ne bucurăm de 
sprijinul B.N.R., a Parlamentului şi Guver
nului.• 

Amintim că gaura neagră de la Bancorex a 
totalizat 30.000 de miliarde de lei. Iar creditele 
s-au acordat fără nici o garanţie din partea 
Ministerului Finanţelor. 

Deşi Banca Agricolă este in suprave
gherea AVAB, activitatea se desfăşoară in 
condiţii normale. La Arad, au fost recuperate 
mai mult de jumătate din creditele acordate 
de-a lungul anilor, urmAnd ca restul să se 
rezolve prin AVAB. 

~supra altor bănci romAneşti s-au abătut nori 
rău prevestitori. Nici Banca Agricolă nu a fost 
ocolită" de probleme. ,lnsă nici o clipă nu s-a 
pus problema să fim In situaţia Bancorex-ulul. 
Swntem in capacitate de plată, peste 20.000 
de oameni i~i au aconomiilto la noi" a spus ee. 
Siegfrid Bălăşescu, direclor la Ban~ Agricolă 
• Sucursala Arad. 

Pană la finele anului, un consultant va 
Intocmi un raport de evaluare. Se crede că 
pAnă la 30 iunie 2000, Banca AgricolA va fi pri· 
vatizat6. ,PAnă acum există patru oferte 
certe', a afirmat ee. Slegfrtd BAIA~IIC\l. direc
torul sucursale! arădene. 

In viitorul foarte apropiat, la Arad, Banca 
Agricolă va pune In funcţiune Tncă 4 banco
mate. Pănă Tn martie 2000, Banca Agricolă 
Arad va fi conectată la unul dintre cele mai 
moderne sisteme Informatice din Europa de 
Est. Tranzacţiile bancare şa vor efectua Tn 
timp real prin satelit. 

.Banca Agricolă va cotlnua sA crediteze 
toate tipurile de activităţi economice legale şi 
eficiente. In 125 de ani de existenţă, banca 
noastră nu a fost nici o zi In incapacitate de 
plată", a conchis directorul Bălăşescu. 

Această bancă, la nivel de ţarii, are actual
mente credite neperformante, ce se ridică la 
3000 de miliarde de lei. lnsă ,termenul neper
formant este mai nuanţat", a precizat ee. Petru 
Crăciun, directorul adjunct al băncii şi a adău
gat: ,Practic noi am fost sponsorii agriculturii G. COHSTfltiTJHESCQ 

REACTIE NORMAli, DAR· 
NU RESTRUCTURARE! 

Potrivit datelor atetlstlce 
pe primele zece hrnl din 
acest an, 1999 consem· 
neaz6 o scădere a pro• 
ducţlel, dar, In acord cu 
aee .. tă tendinţă, o crettare 
a fOmajulul fi o reducere a 
Importurilor. Spre deosebire 
de altuaţ!a anormală din 
punct de vedere economic, 
din 1997 fi 1998 cind, de'l 
căderea producţiei a fost ti 
mal pronunţată, tomajul nu 
a crescut, Iar Importurile 
chiar au sporit. . 

Reacţia, In •flrtlt nor· 
mală, din 1899 a aconomlel 
reale nu poate fi Ind, din 
păcate, pusă Integral pe 
seama unei restructurări, 
care Intervine tardiv, dar 
totut Intervine In cadrul 
acts la. 

Cel puţin In ce prlvetle 
di•ponibllf~lrfla de forţă de 
munci, lucrurile nu aunl 
tocmai clare, Intrucit nu ae 
pot da eumple semnifica· 
tlve de Intreprinderi, lnda· 
o11bl de mari Intreprinderi, 
ure lnlr·adevlr •A u fi 
restructurat. ŞI, oTicum, 
dllponibllizlrlle de forţă de 
muncA • lntervtnlta de fapt 
doar In acele Intreprinderi 
unde, In eluda neachltărll 
obligaţiilor financiare citre 
buget fi utllllllll• publiee, 

nu mal existau bani de 
f&farll • s-au făcut, in ultima 
instanţă, ca transfer In circa 
bugetului, pentru că de fa 
acesta sunt executate plăţile 
compensatorii In caz da 
disponlblllzărf colective, · 

Lucrurile stau mal clar In 
ce prlve,te Importurile. 
Acestea au scăzut, de fapt, 
pentru că nu au mal existat 
mari resu'le externe peste 
cela pu18 la dlapo~lţie de 
lncasărlfe din exporturi. 
Investiţiile străine practic au 
stagnat. De 11 FMI nil au 
Intrat In ţarl dacii 70 de fTll· 
!Ioane de dolari In 199.8, 
.unda verde condiţionată de 
la FMI a ţinut In 9ah majorf. 
latea resurselor ce urmau a 
fi primite de la Banca 
Mondială '' Uniunea Euro· 
peană, In timp ce califica· 
tivul c:u care au cad-orlait 
Romania agenţiile inter. 
naţionale de risc de ţarA a 
făcut practic Imposibilă con· 
tractarea vreunul Imprumut 
de pa pieţele Internaţionale 
de capital privat. Pe primele 
nouji. luni, Importurile au 

'putut depăfl lncasărffe din 
exporturi cu numai 1,2 mi· 
liarde de dolari~ la jumătate 
fală da cale pute 2,4 mi· 
ll1rde de dolari din primele 

nouă luni ale anului trecut. 
Pe aosamblul anului 1999, 
consumul net do rnur11 
externa eate .. timei el va fi 
cu circa 1,5 miliarde de 
dolari mal mic decllfn 1888. 

Dar, realist privind lucru· 
riie, ar ff imposibil ca acaat· 
tă scădere a consumului net 
de resurse 8Kterne • In 
acord cu prăbu,lrea in con
tinuare a produsului Intern 
brut '' de salutat din pune· 
lui de vedere al reducerii 
riscurilor unei intrări In Inca
pacitate de plată 11 extern • 
eă fie trecută In contul 
restructurării economiei 
reale. Este mal dograbl o 
pură stringere da curea din 
cauza lipsei de acces la 
resurse exteme. 

De altfel, exporturile au 
•cbut la rindul lor faţă de 
performanţalt, efe insela 
mediocra, din 1998. Singu
rul f1pt Incurajator eate <;ă 
nu au scăzut chiar In pas cu 
produeul Intern brut, el mal 
pu11n (1 ,5% fală de probabil 
"%), dtfl explicaţia ar putea 
fi doar 11ceea el pieţele 
exterroe In cre,tare au putut 
In 11onUnuare oferi dabutee, 
In timp CII. piaţa Internă in 
sllădara • nul · 

Comentariu de 
ILIJ! ŞER13ĂNESCU 

SOCIETATILE ARADE~E 
PE PIATA BURSIERA 

La Bursa de Valori Bucureşti, 
firmele arădene tranzactionale 
au atins următoarele cotaţii: 
lndagrara Arad (IDA) • se 
merţine de cateva săptămani pe 
un palier constant, ca a atins 
pragul de 82 de lei pe acţiune. 

TiUurile Carne Arad se pot 

achiziţiona la 2.100 de lai. In 
ceea ca priveşte SIF Banat
Crişana, acţiunile sale continuă 
tendinţa fluctuantă, ele ajungănd 
la un preţ mediu de :,!82 de lei. 

Pe Piaţa RASDAQ titlurile 
societăţilor din Arad au atin& va-

lorile: Arbema. 1.000 lei pe acţi
une, Pâncotas • 10.000 lei, 
VICioria Arad • 2.800 lei, Apromat 
• 760 lei, Remat Arad • 5.000 lei, 
'Feronaria • 1.200 lei, Moneasa 
S.A. • 3.000 lei, Tricotaje lnau • 
3.000 lei, Grorno181· 4.100 lei. 

CI.C. 

Preturile actiunilor SIF la bursă 
1 1 

sunt de 5 • 6 ori mal mici decit 
·Pr<Îşe<jinteîe' 'Băndî Gomer

dale Romane, Ion Ghlca, a fost 
desemnat de revista "Piaţa 
Financiară" bancherul anului 
1999in Romania. 

cele rezultate din calculul 

Premiul a "fost acordat pentru 
"profesionalismul, ţinuta ITlOOIIă ~ 
permanenta responsabilnala faţa 
de destinul băncii tn care profe
sează", a declarat Florin Patria, 
redactoru~~ al revistei. Aceasla 

a patra distincţie de acest fel 
acordată de "Piaţa Financiara", 
laurea~i precedefl\i fiind, Tn 1998, 
Vlad Soare, fost vlceguvemator 
al BNR şi actualmente preşedlnla 

grupului financiar Gelsor; In 
1997, Petre Bunescu, vlce
pre~edlnte al Băncii Romane 
penlru Dezvoltare; in 1998, Henri 
Mulder, ~lntele ABN Amro 
Romania. Banca anului 1999 In 
Romania a fost desemnată 
Banca Romană penlru Dezvol-
111re, •pentru dinamică, tlexibilnate 
si ceJnate a servidilo('. Premiul a 
iosllnminat preşedintelui BRD, 
Bogdan E)altazar. 

1 1 

şidefă ca populare • coop. 
aratlvela de credit • au devenit o 
problemă ~~ solicita o ruoiVffl 
rapkUi a lilluaţielaCO&Iorl. 

'Simt cu dar1tate el! problema 
este gravă. Băndle P<lflulare sunt 
o problema cara trebuie razolvatii", 
a declarat, Mugur lsăresru, guver· 
natorul BNR. Din 1996, pe piaţa 
româneasal ~i-au făcut apariţia 
băncile populare • cere sunt coo
perativa da aedit şi nu blind COo 

merciale, care au inceput să 

Piaţa bursieră are o părere 
total dKerită In privinţa valorii acţi
unilor celor cinci societăţi de 
Investiţii financiare (SIF), faţă de 
valoarea care rezultă din calculul 
con111bH al activelor note ale SIF. 
Diferenţa dintre valollrea de piaţă 
a celor cinci SIF şi valoarea netă 
contabHă este foarte mar~~, preţul 
acţiunilor de la Bursă fiind mal 
mic de 5- 6 ori, fală de valoarea · 
contabilă. 

Aceastil diferenţă este expli
cetll de Valentin Ionescu, director 
de operaţiuni la societatea de 
brokeraj Euro lnvest Vlsioo, prin 
faptul al investitorilor mari le este 
limnat accesul de a cumpăra mal 
mult de O, 1% din acţiunile unei 
SIF, ceea ce reduce mult din 
Interesul de a se achlzlţionli acţi
uni. Pe de altă parte, mai este fi 
situa~a de sftrşlt de an, in care 
trandul inclină mai mutt spre vin
zarea de acţiuni. "La fiecare SIF 
sunt 9 milioane de cuponari, din-

agresiv fi la · peale 
cele din slslemul bancer. Aceat1 
bilnd populare nu aunt regiemQn. 
tola de BNR oi nu inlra sub inel· 
denţa garantlrtl depo~llalor de 
cAtre Fondul da G'llrantere ~ 
Depozitelor tn sistom<JI bencar. · 

"Nu ,uu deal bllndl(l populare 
au SUportul ca să ~nă o asemenea 
agrasiyltate. Mie ml·e te!iffiA de 
ceva", a atlrmal Ion Ghlea, 
preşedinlole BCR şi pr<~.ljedlnlela 
ARB, fără a intra In amănunte. 
'Treabe este mutt mal groasă', a 

~;CEC lierceptfcomlsloo"l ~""''~;;;-""--< .<4! :.•-· ... --, :.,-"),.,..-.,, . ,_ __A'c'"""-"' ·""''· ,. -- , ... cH:· _.,., ... :·_>:~-d 
Casa de Economii si Consemnaţiuni (CEC) percepe, TnGSpind 

din data de 1 decembrie, un comision djn sumele restituite depo
nenţilor. Valoarea CQmislonului este de 0,2 la sută din sumele re&U· 
tulte populaţiei sub 50 de milioane de lei, Iar pentru sumele cere 
depă,esc aceaslă valoare comisionul perC8put aste de 0,3 la sul!. 
Aceste' comisioane sunt folosita pentru acopertree cheltuielilor de 
operare Tn conturile clien~lor. 

capitalizare slabi credite nepertonnante 
RomAnia are nevoie de un 

sistem bancer puternic pentru a 
spera la relansarea economia!, 
Iar primul pas eşte posibilltat~a 
străinilor da a păirunde pe 
aceasta plaţll, a sus~nut Ralph 
Hamars, nQUI director general al 
sucursalai din RomAnia al băncii 
olandeze ING Barings. "Să fie 
lăsa~ strainii să pălrundă pe piaţa 
romjlneasca. Un străin ar putea 
veni cu capitalul lui şi cu expe. 

r1anţa lui", a aftrmat Ham&~~~. !1 • 
apreciat el! sistemul bancar romA· 
nasc nu a ajuns lncă In "fazs de 
maturitate", fiind caractertut de o 
slabă capi1111izare, de un portofoliu 
mare de aedne nepetfonnante fi 
de o administrare slabă a riscului, 
"BAncile trebuie s6 se concen
treze msi mult asupra vertflc.lril 
aeditelor fi nu ;; garan~liQr 101", a 
spus oficialul de la ING. 

tra care o parte vind la orice preţ 
pentru că au nevoie de bpni, 
deoarece se apropie Uttlllorle', 
a spus lonesaJ. 

SIF T"ntllvanla ere o VI· 
Ion netă conlllbll4 • IC\IUnll do 
3.339 lei, faţă de 479-540 lei cit 
ara cot111 la lnc1putul lip· 
tllm6nll la Bul'li. SIF Muntonla 
aste evalual6 contobll la 3.228 
lei, dar In piaţA o eclluna 1 foii 
tranzacţionatli, luni, Intre •72-640 
lei. SIF Banat Crtfll"l IIW o v• 
"*".netă contabilă de 2.88e lei, 
dar in Jl!ală nimeni nu 1 ofili! mal 
mutt de 384435 lei. SIF Oilenla 
se siluează la 2.410 Iti din pune! 
de vedere contabil, dar le Bursă 
o acţiune era cotată la 401450 
lei. Pe ultimul loc din punct de 
vedere al valorii contabile 10 
situează SIF Moldova cu o VI• 
loare contabilă de 1.677 III, 11 
Bursă fiind cotatll numai la 232· 
2751el. 

popullre. 
El a anflllllt c:t acesta banci 

tJ-eu alpAtat protactort putemici In 
rindul cliiiOi politice, COP C8 .VI 
la~e.sa exlale probleme 'tn e 
sparge aceasUI psrk;uloallll maRe 
pseudobancarl". Guvernul a 
adoplat o Ordontn!A prin cere a 
stopsl inftlnţarea da noi bilncl pa. 
pulare, urmind ca BNR să regle
menteze funcţionerell calof e)(is. 
tenta. 

SUPRAVEGHERE 
MUlT MAl DURI 

A BĂNCILOR· 
Banca Naţională va trace III o 

supraveghere mult mal duri a 
băncilor, Iar orice scădere a 
indicelui de aolvabilitat& sub 
normele slabilne va antrena fie 
limitarea operaţiunilor bancare, 
fie chiar ridicarea licenţei de . 
lunc~onara a băncii reapective 
dacă Indicele oa apraple da zero, 
a afirmat Mugur 181ii"IISCU. QUVIII'· 
natorul BNR. 

El a suaţinut ca Bonkcoop • 
foat ultima banca la cere •·• 
lnreglatrat capitol negativ. 

"Prin ieflrea Bankcoop din 
şlstem, nu mei avem niQ o ~nst;. 
~ bilflO!IfA care să albă cspilal 
negativ", a tllllţinut lsăreocu, 

CHIŞIN EU-CRIŞ 
DOlAR EXECUŢIONAL NR. 31/1899 

AM Firma autorizată pentru vânzar~rviCM . ' 

Case de marcat fiscale 

In llua dt 13.12.1999, ora11,00, 11 vind la LICITAŢIE PUBLICA 
III comuna llntee M•re, tai Ţlplrf, Jud. Arad, bunuri/o mobile 

ale -/edfll•flrolflllustrM/e .CrlfiJOm" 1. A. Ch. Crlf. 
. In ziUI de 21,12.11tt, ora11,DO, se vind ia LICITAŢII 
PUBUCĂ In Chlflneu Crlf, atr. Brlndufel fi 1tr. DragOf 

Vodl, bunurile mobila ale eoclellţll•flrolfllluatrle/e 
. • an,1:0m" Ch. Crlf, eeciOIIrw/e A.. D. T. fleHtor mecan/o. 

USTI!U IIOIIIblne, fr8elowe fi oilte IIIIIIJe lllrloofe ae POl 
BUNURILOR c:o.n•ulte la lance Agricoli Ch. Crlf. S. C. A. 

MOBIU C~~_'!decăloria CII, Crif ·lllrou ~t~<eCu-
tor jUdec • -- f, ~1157117) 

. 

···· . VINDEM. 

HÂRTIE AMBALAJ 
.·. pentru produse 

alimentare 
fi nealimentare. 

telefon: 
235062 

OPTIMA·~ 
GERMANIA,~ 

SAP EL 
ITALIA 

~S '....,;;C,;;.,' R..,;;;,E.;.;.;A"..:.,D~Y ..;;"8 R:;,;L;;"";A,.;;;.ra;;,.;d;.,.-;.TII;;;;;Lif'.;..;.AX;..;;: 12727271 
atr. Vlcenţlu Babe,, 22A . • 
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Noul antn>not" al re(HfiZenlativel de aeniori a României, Emeric lenei, a declarat 
1J10f1i. că grupa iil care a lbst repartizată se/ecţionata "tricoloră", paniiV preliminari
Ile Campionatului Mondial din anul 2000. este foatte putem/că, deoarece tricolorii 
"" lrtbul să lnfrunt. tNif/OMIIIIIIIMI. triplă campioană mondiali. 

S.Jecţionat./e Italiei. 1.1tu.n1e1. IJnQirlel fi Geotvltl vor 11 ~ ,..,..,.,.. 
tlliwl RotMnlel In grupa a \lll.a • pNimlnarlllor Cupei Mondiale din 2002, com
pefille ce 11 ve destăfura In Japonia şi Coreea de Sud, s-a stabilit, matfi, fn urma 
trageri/la ş<Nfi efectuate la Tokyo. Emerlc lenei, care va p"lua, din data 1 Ianuarie 
2000, Mţ#cnala Rom•nlel. nu a participat la trage(81J la sotfl din capitala Japoniei, 
deo.rece va şusţine, joi, lmpreună cu actuala sa formaţie de club, Steaua 
Bucureftl, palfHH din _.,. a doua a lutUlui al IIUH al Cupei IHEFA lmpotrtv. 
echipei cehe Slav/a Praga (In IIH', •cor 1-4}. , ' 

Preztntiim opiniile pe această l9m4 a/11 llfiOf' ,.,._llfiill dlll /cmHNt IJPOifUiu/, 
~de agenfia MEDIAFAX: , 

le oei (antrenorul eehlpel, ~tlvei de ttnerat): "Aoeaştă tn1gere 
natlonl1le): "Este o grupă foarte pu_ternică. la sorţi nu a foşt cea mai feridta, dar nici cea 

jUQ contnl puternicei reprezentative a mai proastă, Intre ~nsele de calificare ale 
ltaHei " cQI1IIa aelecţionatei Ungariei, care ar echipei mari osle o mare d~erenţji, La tineret, 
putea artlilnl această grupă, Voi convoea 141 Italia este Cllmpioană mondială, dar cred că 
lotul naţionllatft jucători tineri, cit ti lotbaliflllll tansate noa"'re JUnt e~~l putin egele eu ale 
vlnlt6, care sunt foarte experimenta~. • peninsularilor, Desigur, mal şunt echipele 

Gheorghe Hagi (clpltanul echipei Ungariei, Ge01giei fi Lituanlei, care au un 
1111\k>nale): 'Grupa Rornăniei osle una foarte cuvint de spus Il' care vor arllitra lupta dintra 
grea Il' echilibrata. daoarece aste compuŞI! <.lin Romănia şi italia, Cit deşpre echipa de seniorl, 
advenwi muft mai redutabili, formaţiiie pa cara d'lf'ă va avea aceeaşi forţă de joc cu eare n&oa 
vom uoma s6 le lntllni"n llind mai bune faţă de Qbişl1ult cred că se va eaii11ci direct, Iar dacă 
eeto cu care am jucat in ultimile preliminarii. nu va reuşi acest IYel\l, eu •""~ii· va dispu
Cred că fllrma\kl ~· şil1alia se V« ctaaa ta meciul de bafllj,' · 
pa primele două pozi1ii ale ctasamentulul 11alia. Cristian Bivolaru (eecretar general 
care osle ~ campioană mondială, este un. adjuoet al f'RF); "Grupa din care face parte 
adver.;ar pe măsura echipai României şi de reprezentativa Romaniei este foarte echili· 
aceea jucătQri "tricooori" va trebui şă confirme brlltă, 1nşă fonnaţiile favorite pentru calificarea 
rezultatele Inregistrata In ultimul deceniu, la Cupa Mondială din anul 2002 &Unt Romănia 
Selecţlonalele Ungariei, Lillulniei şi Qoorgiei şi ~ campioană rnondilliă, Italia, tvt""' dori 
sunt echipa b\Jne, care pot incur<:a ot~ na\k>' ea partida decisivă cu repl!lzantativa 11allei sa 
nala "tricolo<ll", cit şi pa cea a Italiei, ~ nu $8 dispute la Bucure,ti, TQtu~. nu trebuie şă 
ulttm că, In preliminanne pantru EurQ ~. subestimăm Ollieiaite componente ale grupei, 
llctlipa Portugaliei, principala noastră contra. daoareoe sunt fllrrnali care pot Plllduce ruzu1. 
candidata la şefla grupei, a fost ~nulă 1n şeh 1a1e surprizA". , 
(n.r. • l(lQ( 1-l) de formaţia Azerbaidjanului şi lonut Lllpt~ou (Judtor Dlnamo): 
aallel. Romania a·a cahf~cat la Campionatul •echipa României faCil par1e Qintr,o grupa 
European dlo atl\11 2000 de pa pnma poziţie. aohillbrata. C~lar dacă nu va fi, Ioane uşor, 
Ded'lia de a mă retrage din edlipa naţională. CQnslder că avam ~şnse bune do callfk:aro, 
după Euro <000. este definitivă, Cu sau fără Favorita grupei aste Italia, dar toale echlpale 
Hagl, nu H echimbă nimic. la naţignalt, au ~ klr, Nu '""""ie sa uitjm că lllrmalia 
repreJent1tlva RomAniei urmmd aă aibA ca Ung<~riei osle 1n ~ de fllm14, iar Utuanla 
abiuGtlv calificarea 111 Cup11 Mondial~ din are echipă bună." 
Coreea de Sud 91 J11ponla, Pentru loonll~a · Ştefan Nanu Qudtor le formaţia olen• 
României • leat o mare on~re ca a fost deU V"ene Amhem); "Eohipa Romaniei i 
dasemnata CliP de sori@ pentru preliminariile călut Intr-o gnl'pă lo!Yte dlftdla, in caii> favorita 
Campionatului tvtondl;tl din anul 2002 91 da Qle reprnent~tiv~ Italiei, Nu treb\Jie inta s6 
eosea, Intilnind na~la It*, va trequl d1l aulxlstimăm ceielane naţionale, deoarece In 
oonllrme valoarea aeumulatilln ultimii Wll,' fatbal\li l(;tual nu mai lllnt ecl11pa m.m " miel, 

Ion Moldonn (antrenor principal al lmpar1ant Bllle IA nu pletdom fllllllda din llalla 

SPORT 

se dispute 1;1 Bucureşb•, 
Cornel Dinu (antrenorul formaţiei 

Dinamo Bucure"!): 'A fost o tragere la sorţi 
Mn cludată ca ~ ţara In care a avut loc, cea 
a oamenilor cu ochi oblici, Grupe Romaniei 
eete echllbrată şi totul depinde da ce va arăta 
reprezantatlva noastră In momentul dlşputăni 
meciuriior, Valoarea llctlipa Italiei este puţin 
umflati! In comparaţia cu campionatul Intern, 
mu~i jucători buni din Serie A neevolulnd la 
echipa nationali), Partidele cu Ungaria vor ft 
foarte diticlle, mal ales dupll ultimele Intilniri. 
Sele<:ţlonatele Gaorglei şi Lltuaniei nu repre
l:intă ""e outsldert. ci n"ta echipa valoroase, 
care vor avea şi ele un cuvint de apus. 
Oricum, totul depinde de ce .vom reilrezenta 
noi In acel moment, de ce jucători vor fi 
preza~ pe teren " de .forţa de joc pa care o 
vor arăta el, • 

Florin Halaglan (antrenor FC Atge9 
Dacie): "Am călut lntr-o grupă bună din eare 
cred că avem ,anao mari de c:allflcare, Se 
pare că norocul noştru este IA ne lovim din 
noy de Ungaria, La italieni campionatul lnlem 
este mai val9ros decn echipa na~onală, şpre 
deoşeblre rfe Romania unde lucrurile stau 
In"""', Cred că italieni nu ~Unt invlnclbill," 

Dumitru Dumitriu (antrenor Oţelul 
Galaţi): "Naţlonala Rornăniei aro fSnae da ca· 
Uficare, dar va fi un duel echilibrat pentru 
ciştigarea grupei cu selecţionata Italiei. Nu 
c"'d că Ungaria, Lituania sau Georgla vor 
putea ocupa locui doi in această grupă, 

Gheorghe Chlvorchlan (pre,odlnte 
FCM BacAu): "Cred că este cea mai echili
brată QIUPI\, deoarece Italia este triplă campi-. 
Qn4 mon.dlală. Lituania şi Georgla provin 
dintr-un continent tn care se Jir<lclică un fotbal 
foaria valoros. Iar cu Ungaria am avut mereu 
dlşpute foarte grele, Soaria calificilrii Romăniei 
511 va declde la medul direct cu Italia, Iar dacă 

reuşi In cele ,două partide 3ă '<l\lmUilim 
puncte cred că ne vom califici' , 

JMn Pldureanu (prefedlntllle clubului 
Gloria Bistriţa): 'Reprezentativa Romăniei se 
va califica direct la turneul final al Cupei 
Mondiale din anul 2902, echipa Italiei, deşi 
este triplă campioană mondÎ<;lll, eate o for· 
maţie care. poate fi lrutinsă, Selecţionatele 
Ungariei, Lituaniei şi GOOrgl<ll nu POl emite nici 
a pr~tenţie ia califlgar~. fiind ţări car.w. ln 
prezent. nu Vl!iorează nimic In rotbalul mondi· 
al. Ae dori ca prima Tntnnlre eu ltalill şă ae Qlş. 
pute In doplassn~'. , ,, _ , · 

/ -
23 DE ECHIPE LUPTA 

PENTRU DOUĂ LOCURI 

PLEACA 
PIO LA -BACAU? • ~ a<le8tei ~ni VII 

· gtzdui In Sala &porturilor din 
Arad fan judeţean! a Memorilr 
lulul .Gh~arghe Ola' le mini· 
fotbal, pentru copiL ln acest an 1 

, V« tntm In oomJ>fiiiVe miru~i foi.. 
,baii şti năac11ţi In anii 1 087 91 
, 1988 Timp de trei zile, nu mal 
' puţin de 23 echipa se VQr Intrece 

pan\rd a ob~ne unul Qln cele două 
locuri ce aalgură calificarea la ! 
)umeul zonal, Este pentru prima ! 
dată cănd Fl'lF.ul, prin sactorul 
oopii ~i juniori, mal organizează o 

. etap~ lonală, Intre cea loc;lliă şi 
, lin~la ~i aceat lucru doar din 
, ·ra~un• ftnaneiare, In acest fel la 

tumeelo finale nu vor mai fi 12 
echipa, t:i doar jumatate, ee.a oe 
duce ia ICUrtarea pmgramuiul şi 
scaderea chelt"leliior ''~"oar, 
cela doua lnvlngătoMe de le 
Ara<l. vor mal trece şi prin ernoţiile 

, unul .baraj" zonlll. pana a ajunge 
la marea ftni!UI. . . 

La Comi<;a .de oorD şi junkiri 
de la A.'r Arad (Indiscutabil cu 
cea moi bună activitate din 
fotblllul Jude\Biln) v-au lnacris 23 
de llctlipa. după cum unneaza: 

, ......... 987 
I'C-IJTA, CSŞ Gloria Arad, 

PC Telecom Arad, AS Vladi· 
mlreacu. Glogav6ţ '1!9, Şlriana 
Şlrla, lnter Zlman~ CuJ, AS 
~omVI!Şt, AS v• Ar'!! ,t $Qi1111. 
l,Jpqva, .· 

, ............ ~ --
, ,f'O'UŢA, CSŞ Gloria "'mrf, 
MQtQrul Antd, AS Ve~t ,Arad, 
R<1mvest, FC Telecom Arad, 

,~'!." Petrom ~!=~Oier ~· 
---· 

Dup4 ce Halagian a 
părăsit pe F, c, M, Bacau, 
acum cAteva luni, pe !lata 
conducatorilor moldoveni a 
apărut numai!! tehnicianului 
ilallan Pio del Monaco, 
Acesta, avAnd un acoperi' 
deasupra capului, pe .U' 
West Petr-om, a refuut 
oferta băcăuanilor 'i pe 
motiv că oraşul de pe 
Bistriţa ar fi unul plriQU· 
losl?l · 

Acum, Gheorghe Poe·' 
naru • antrenorul de la 
F,C.M, - paie nemulţumit 
de condiţiile care 11 sunt 
0(erite, Şi, cine credeţi că 
e&te, -din nou. pe lista de 
priorităţi? Bineinţeles; Pio 
del Monaeo. 

Dar. acum, a)luaţla e 
puţin diferita, Surse din 
cadrul clubuhli din Peclca 

vaJşta. ne-au declarat că llallanul e 
·lată programul jocurlklr elin .pe'făraş' şi s•ar put•a să 

.Calcu~le hartiei' dau drept prima zi: GloQo•ăţ-Motorul: aleaQă BaciluL . 
favorite echipele FC Teleeom. Telecom-Semlac; Romvest· Dar, intereaant ve fi 
Romvest '' CSŞ Gloria (grupa, Păncota;' ~ipova-UTA; lnau·lnfer.' . , dacă .maoaronarul' Tşl va 

.maro), reape<lliv, UTA, .Helmulh West,Petrom-AS Vest (Gt\lpa,,;; călca'pe suftet şlli va jăşa 
Ouckedam·_ Semlae, CSŞ Glorta 1817) ~ AS Vest-Soimii Llpeva;· . pe prhl\anii sai italieni la 
91 .Şoimii P&n<:Ota, Firesc.nu sunt Zimand Cuz-VIadlmireacu; Arad, Nu. ~~~Ulita, dar la 
excluse din lupta şi one eohipe, Glonovăţ-UT~; Şifia.~omvtal BatăwÎW-(1 vi~ţa din j~deţul 
ee pot fumiza surpri1e pl6cultt, (Grupa 1988), , . nostru, Acolo nu 8unt itll· 

, mingea fiind f'Qiundll ". , Oorim SU()Cil&, \WII'OI' I!Chi!MI- liani cu nemiiuita şi oe ne 
, , Vineri fi a$mbătA_ .(a\1 .lor particrpante ,şi fie ca, r;ele m~1 facem ~u pe.rit;ujo~\ţ,lltea 
lncepere de la Qf8 8,00) ae 1/Qf cbullareeadilnalrezoenkia~•~bmţlonărl:"lu"lufl·, dirf 'ora, •ul molliovean. disputa meciurile din qrupe, " ,.,w • T 

urmând ca duminiCă după-ami- Gheoo9he Oia' ŞI~()( PIQ? .... 
a~ă at alb4 tocnomlfinaleie -.. DfiHIEL SCRIDOH , • LEO Sfn"fl,

1 - ----- ~ ;: :.~- .". ; > . 
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ARADENCELE AU 
PAŞIT CU DREPTUL 

Ieri, au Inceput la 0111dea Niţulescu • 20 de puncte 
partidele din cadrul primului 1nscrise, ~pectiv Vass 14, Au 
turneu de sală al Campionatului arbitrat tvt. tvtarinescu (tiu-
Naţional de baschet feminin • CUfl!'lti) şi L FIBferiu (Sibiu). 
Divizia A. In Ziua inaugurală BC In calelaHe dispute am con· 
ICUI Arad, campioana en semnat urmatoarele rezultate: 
titre a RomAniei, a lntăinlt Some~ul Dej • Rapid Bucureşti 
echipa clujeană ~ 49-57 (14-30), Livas Targovişte· 
fea. in faţa căreia s-a impus cu Fartec Braşov 74-64 (36-33), 
7&-110 (34-311). Doar prima .u· Craiova·OIImpia Bucureşti 
repriză a fost echilibrată, In 44-49 (14-25), LPS Gala~·BNR 
partea secundă forma~a noas· Bucureşti 46-94 (28·50), .u· 
tră lmbunătăţlndu-şi apărarea !)1 Multimod Oradea-Sportul 
impunându-se fără probleme. In Studenţesc 5!~8<)'(20.34). 
cele tlouă reprize au fost rulate Astăzi, de la orele 12,00, 
toate jucătoarele lotului formaţia arădeană dă piept cu 
arădean, antrenorul Mandache Someşul Oej, Vă vom ţine la 
remarcănd In mod special curent cu desfăşurarea osii· 
evoluţia Blancăi Drăguş. lltă~lor. 
Principale realizatoare: A, fiDRifiH 

na 
llnn"'""'"'-'"' coper1a urmă· 

numar al r11vistei 
Piayboy 1-a şocat pe fostul 111 
· antnlnor Octavian Belu, 

"Sunt surprins do gestul 
CorlneL Nu-l vid rostul, nici 
perspectiva, Putea m~car să 
liibă decenţa, cel pu\in pină 
lntl'll Tn uitare, să se abţină", a 
declarat cotidianului PRO Spali, 
Octa-vian Belu, antrenorul 
edlipei ntllionale de gimnastică. 

Corina Ungureanu a nh· 
puna, pentru acelaşi cotidian, că 
nu intenţloneaz~ să intre ln con
flict cu foştii el antrenorL "Nu 
este Octavian Belu in măsură 
şă-mi judece acţiunile, atita timp 
clt nu are nici un drept să o 
facă, cn despre aprecierile sale 
referitoare la lipsa mea de 
decenţă, l-aş ruga eu să se 
ab~nă, nu <:re<! că ~ar, dori !jj 

,, 

Pin surse moldave aflăm 
d dlvlzlonara A, Ceahlăul 
Piatra Neamţ este pe urmei• 
atacantului arădean Călin 
Mari,, golgeterul UTA·el 111 
ae~onul trecut. Gruparea de 
sub Pietricica, revelaţia acea
tu! tur de campionat In prima 
dlvl~ie, dore.te să lfi 
tntărească atacul, pretedin· 
tele Ceahlăului, Gheorghe 
,.Pinalty" Ştefan fiind nemu!· 
ţumit de randamentul oam.., , 
nllor de gol; 

Rămâne de văzul dacă 
,.Ciiii·Gol", cum este alintat 
de .suporterii ,.alb-rotii", va 
ajunge sau nu la Ceahlăul. 
Deocamdată, dlacutll intre 
cluburi nu se poart~. lotul ,,'· 
riintanand la faza de tatonărl. 

P. SCRIDOH 

i 
şa ca şi orn', a n~plicat 
Corina Ungureanu, 11 rog să nu 
mă provoace, fiindcă nu mai 
sunt ln lotul dş la Deva, ca· 
să-mi controleze declaraţiile, 
Sper că nu voi ajunge la po
lemic;i C\1 antrenorii mei, ftindoil 
eu ii respecl pentru tol ~ au 
!acuf'. a mai spus ea, · 

Fosta glmnastă a debutat 1n _ 
echipa naţională !n 1996 şi 11 ~ . 
clştigat medaHi de aur cu eohipa 

, Romaniei la. Campionatela 
Mondiale de la Lausanne, In 
1997 şi da la Tianjin, anul aces,.. 
li'· La Campionatele Europene, 
din 1998, de la s~nkt Peters
b~rg. a ob~nut două medalii de 
aur, cu echipe şi la sol, Corina 
Ungureanu s-a n~tras din activi· 

, latea competiţlonală In lunq 
octombrie, după Camplonatole 
,Moodişle dE! -la TWJjint' 

Haltere Cupa "Olimpieom" 

SPORTIVII DE LA 
CSŞ GLORIA • PE PODIUM 

Zlleltl trecute, !n ora_,ul de leg), la arullCIIt (57,5 kg), la total 
pe Sorneş s-a desfă\lurat Cupa (105 kQ), IJn alt halterofll, Alin,· · 
.. Oiimpic;om' la halttlre, roz'er· Gruia s-a clasat de trei ori pe 
vată copiilor şi juniorilor, Au {lllr· kx:ulll (cat ~83 leg), El a .smuls' 
llcipat printre alţii, la~ medallaţil 70 kg, e .aruno~~ot' 95 kg şi a 
da la C.N, de juniOfi din aceit totaliut 165 kQ. In fine, la cat. 
im, Rezultata bune au obţinut '' , 59 kg,· SilliiU Ard\liean !HI sitUIIt 
trei sport1vi de la C.SŞ Gloria . PIJ poz~ia a Y-a ia totaL 
Arad, antrenaţi do Adrian A•odar, halt~rolilii de lq 
Crişan, halterofilul Florin Velk:lu CSŞ Gkllia A~ Tncheie ac<~Şt 
Gind n~velaţia concursuM · an cu re~ uitate dllătoare do 

La cat. 38. kg, f'i9rin a. ollli- """ranţe". 
cuftrei kxlut'H: la smulş (4~. >p, StR!~, 
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·Măsura economiei tale 
Îrt EX II(ASEZOrt MARI 

REDUCERI DE PRETURI • 

S.C.INSTAlSAN 
CONSTRUCTION COMPANY 
ARAD, ŞTR. PĂSUNII (spre Piata Soarelui) nr. 13, 

MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un . 

· - Tigle i~npo .. t Unga .. ia 
cal. 1 tip lAMINA 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toate grosimile 

• SOBE TERACOTĂ. 
USI • FERESTRE 

+ Tigle CSARDAS · > . ' ~ . 

+ Ţigle TANGO . 
+ Ţigle KERINGO · 

+ COAME GLAZURATE 

' • BITUM • CARTON 
ASFALTAT 

• ŢIGLE • COAME 
INSTALATII 

' 
SANITARE:· 

. + .FOLIE PENTRU ACOPERIŞ 
1. •. 1 ' 

• GRESIE • FAIANŢĂ • 

OBIECTE SANIT.'ARE
. PROGRAM zilnic: 8,00 • 16,00 

sâmbătă: 8,00- 13,00 
. ' 

_____ ..., _____ _ 
l • · • Splliul G!ll. Gb. Mag1m III. 329B (Micalaca) 1 J1X1111'8 'l'eLIFiw0571l701ll;270100,Arad 1 

CI" TehnicA de calcul ---*- 1· 
·· - PC Garanţie li ani · ~~ 

. · - lonprlonan- HP , EPSON 1 

r:r c oplatoare 0 M!NOLTA 1 
CI" &•lt'url ,.,. ··1 
r:rMobiUar d• birou ••· ·">· .. ''l 
r:r Maşll)l de numArat bancnote 
r:rCentrale telefonice SOLOMON · 

---~-------- 1 

SC Real SA organizează licitaţie· 
pentru inchirierea unnătoarelor SPAŢU COMERCIALE 
1. str. Voinicilor 61oc 510 
2. str. Paji,tei nr. 1 · · ' 
Licitaţia este. liberă, cu strigare şi se ~ne la sediul societli~i 

din Arad, str. Ghiba Sirta nr. 2, bl. M1-M2, in data de 
16.12.1999, la ora 1 0,00. · 

Taxa de participare este de 50.000 lei pentru fiecare-~'~ 
Garan~a de participare: 1.000.000 lei. 
Inscrierile se pot face până in 16.12.1999 ora 9,30. 
Informaţii suplimentare la le/efOn 281060 ş/281036. 

(48086Q3ţ/f/ 

~"ffl'IJ:). s.c. TERMOROH IMPEX S.RL. 
i:;.~~ Vă oferă următoarele produse: 
. •cAZANe (miCri> oenb-) 
-~ 1 ft&llltlt.ARIGTOM (1\818), POPOmhEHmi\MDR-~ • 
UNIOR-; T.-x(Unpio) 

e BOIU!RI! tNSTANT 
- JUHKERS {Gemwlta)'J1-M I!WM., ~ 13-tlf .... 

•BOLERECUACUMU~ 
- AR1STON (llalia)SG--6001 - ' 

•RADIATOARE DIN OfiL' ' 
.. OUHJ\FERR (Unjpb) 

eŢ!!AVAŞFJTlNGURIOINCUPRU .. 
-8ANC0~} . 

. ·· •ŢEAV}. MULTISJRAT ŞI FJfiNGUAt 

·HENCO-eŢEAV,\ ŞI FfTIHGUIII PW 
• """"""' PIPE (l>oooAo) 

eRD&tNETARm 
• f:OOW' (F-~ kliJDI--•uSTEftSILE ŞI MATI'IUAUO DE LUCRU 

•POMPE Dli RECIRQP AIIIIIE 
. -GRUND~ 

• VASE DE EJOWIIRJM; lQIQ'E CAPAt:JI'Ă'fU' 
. ·~..J!...,. . . 

... 

P&l\lru fieoa"'- RRI!T1ll eumpldi--
T-t.r dlgllal de Ci8lllel'l gl8tUit 

Arad, str. Brăncowa'lu 12A TB.: 273780; 271828 

.' ' ~' f 

_. PRETURI PROMOTIONALE • • 
_. Adaos comercial minim 

ALTE INFORMATII , 
LA TELEFONUL 259088 . 

. ... . - ~ ·-,. 

S.C. CENTRAL S.A. 
Horea nr. 8 . ·• 

Rlclo CII l .. iliCUCD 

• lloolgn c:ornpOc:t cu -
•Megolloa 
• ll8copllo ponlru AVAIIILW 
' Tolocou• oda poiiiJU CD 
• Pu1oro do~ W P1F0 

SONY Model: CFD-Y27L 

-tiFISony . 
• EQ cu 3 ben:d ca 10 pollurlp11 t · • 
• 2 X 100 W (RMS 10'fo) 

lnoaglobwo oi11CIOIIizall po CD 
• FM /-cu 30 pooturt ~ 
• DJ lllx, CD Text, VACII, Dalby 8 

... , . 
-.;_ 

. . . SONY M~; IIHC-RXD7 

Magazin Quaar, Arad, P-ţa-A.Iancu, Nr. 10. / 
tel.: 057-211.822. . 

"""""magazin c:ornerdallz8az prt>duse ~ 8any 1nlolb de . 
certlftcalul de garanţia oficial penbu ~. omis ti onora1 de Sany. 

• 1 • • 
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.. GHICUL TOHI W it oi · _.~ 
Utilaje agrieole eu dura•atitat. •• eali&'a&'e , - ADUU CA.UU.TI VIEfll 

Semănătoare de · 

Qăioase lsaria 

.. Pluguri normale FARMER 
2-8 trupiţe 

·- -- - .. 
' . .:..::...:.. _\ . 

Aparate de erbicidat VN 

630 1/12 m - · D~n2~ noiembrie, 5% reducere. 

pentru c~le mai bine vândute 
maşini de spalat . ···· . · 

' . ' 
'-.:: 

... , .. 

. ' . Aparat de distribuţie 
îngrăsăminte TORNADO FL242 

- ' _,:; .. . :. ~- - . ··. 
--··· ·-~ ...... AWG 640 

' 

. - ~--- ' . '.'•"'" . 

' ' 

. ~ -· 

- ·. -" .-. 

. De la liderul mondial în electrocasnice, 
sărbători fericite, reduceri binevenite! -·" 

.ID;1F~'-CI)~ii}il~'h 
CONSTRUCTION 
. . Arad, str. Pădurii nr. 49, tet.:254457 

.· .. _VINDE DIN STOC LA PRETURI 
·. ·::. - ··. DE DEPOZIT! .... :· · ·· · 
. . ~ -

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablă zlncată OOţel baton 
t:IP.C. O Placaj t:IPFL _OPAL t:IBINALE (u,i, ferestre ·peste 20 

modele} OPoclele fi lambrlurl din brad OParchet- fag 
t:ICAHLE TERACOTĂ (mecanice fi manuale) t:ICărămidă -famotă 

t:IŢIGLĂ- TArnăvenl O Plăci azboclment OBitum OCarton 

- ·- : -4 1 ... :. -faltat OCarbid OEiectrozi 
... /,_ .' -.• . 1 

VIZITÎND DEPOZitUL IOSTBU IĂ PUTETJ COISTBm O CASĂ LA OI PRET ACCESIBIL 

• 1 

"'~~...r;;.,f:,_~·~:'i:;·' ;~ .. ' ··'{: ·~.:.~,:;. 

' 

' ' 

.J 
' 

' ' 

• 

,_,-
. l ; ·,,-; 

..;.;-

·.··-

_.,;· 
:;· 

. '~-

. ... 
~ .·_ '-
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Joi, 9 decembrie 1999 

DIRECTIA DE TELECOMUNICATII 
· ·- ARAD 
Anunjă abona~i telefoniei că datorită modificărilor interve

nite in perioada de fecturare a prestaţiilor, Tncepănd cu luna 

decembrie 1999 tennenul de plata al facturi! telefonice va 

li de 16 a fiecărei luni (in loc de data de 25). 

· Factura decembrie 1999 va contine: . ' . -.. ' 

.. · -presta~i 01-21.11.1999 

- abonament · 

- termen de plată 

. 01-31.12.1999 

16.12:1999 .. •' .. 

'lncepând cu factura ianuarie 2000, presta~ile vor fi oelcu

late penţn.. o lună, In perioada 22131, abonamentul râmânând 

pe lupa întreagă (01-30/31). 
., -r "':.-·-~· " :,. '"')<\ 

1 < .Astfel, factura ianuarie 2000 va ·conţihe'; · ::,;. · 

-prestaţii ;.. , _22.11-21.12.1999 

-abonament ·' 01-31.01.2000 

· · - termen de plată 16.01.2000 

Societate nouă înfiinţată 
· ·. în Arad c:J•··~ · . · 

Piafllul candldatalal: 
.. studii superioare 

, . -capacitat& bună de stabilire contracte 
, . . • dinamism, abilitate comercialA 

- disponibilitate de deplasare 
· • cuno\'tlnţă limbă italiană (avantaj)· 

· .. • pennis conducere auto (avantaj) 
• experientă in sector construcţii 

llaspoasabUitap: 
- activitate marketing 

-·· .· .. contract cu clienţii 

' ,. 

- ' . ~,:._ 

; ·-

.· - stipularea contractelor de vanzirt '' urmărirea 
derulării acestora 

Se afară: \-. 
• sai ar avantajos '1 motivant · 
- posibilitatea de perfecţionare Italia 

Pua aanele Latweaate se prezintă ca curiealam. 'Yit8e ... 
la SC: METALINA. SRL atr. CâmpaJ u.u,tii nr. 1 

<-ta Co-) siimloătă 11.12-99, Îlltre orele 10.12. 
(4808636) 

• • 

PUBUCITATE . . ADEVĂRUL - Pagina 13 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOST) Micălaca - Plata 
Soarelui (vizavi de Po!ftă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

+ Baterii auto pl. autoturisme, camioane 
şi tractoare 

+ Combine muzicale . . 
+ Maşini de spălat automate Şi simple' · 
+ Frigidere, congelatoar(!: .- . 1 + Aeroterme, radiatoare electrice ciJ ulei 

+ Şobă de încălzit pe butelie, convec- + Aragaze . 
+ Gresie şi faianţă, adezivi pl. lip~ şi ros

tun. 
toare . 

+ Sobă de incălzn cu lemne şi cărbuni 
. + Aracet, vopsele, diluanţi şi lacuri '-+ Sobe.de gătit emailate cu ladă pl. 

NOU! lemne 1 

+ Solle de gătit emailate şi tip cizmă 
+ lmpletitură sârmă gard 
+lmpletiturâ sârmă cotarcă . · 
+Plasă rabitz . · 

VIZITA TI MAGAZINUL NOSTRU DESCHIS 
IN'UPOVA, VIS A VIS DE PIAŢĂ 

Produsele: electrice, electrocasnice, 
uz gospodăresc şi agricol se vând şi ru + Cazan pt. baie cu 2 surse (electric şi cu 

lemne) 
IL.U'T'II • Hidrofoare, compresoare, pompe 

PlATA IN RATl AVANS O •. 
+ Incubatoare 
+Drujbe 
+ Televizoare color 

.-ta-. P-...-..A. -· li.:Sll./ ~ 

Angajează: VÂNZĂTOR (V ÂNZĂ TOARE) cu aspect plăcut 
• BUCĂTAR 

lnfonnaţii la telefon: 273242, 289700, INT. 138, 117. 
(1287013) 

. S.C. VI.RO. S.A. 
Str. Cocorilor nr. 24A, Arad (fosta Orolo9erie) . 

Organizează interviuri pentru angajarea unui · 

· .Contabil fel 
Care să îndeplinească următoarele condi~i.: 
· *studii superioare_econOmice ·· _., 
·. :. • experienţă Tn domeniul financiar-contabil · · _.,, · 

lnfonnaţil suplimentare la telefon: 057-275406. 
(4808610) 

vinde prin depozitele: 
• depozit nr. 1 telefon 280415 · 
• dep. Flora tel. 267946 

• dep. Romană tel. 281n8 
• dep. Stadion • P-ta UTA 
(lângă Intrare service-auto 
UTA) 

• dep. Jackson, stand 51 
la cele- mici preţwt 

• zahăr AMBALAT+ vrac 
• orez. AMBALAT+ vrac . 
•zahăr plic 
• ulei - băuturi '1' alta ptoduse 
alimentare la cele mal miel 
preţuri 

Penf111 engrosiftl relaţii ia feiefon 281312; 

UN MAGAZIN ELECTAOPRACTIC .. 
OFERTA MILENIULUI ' 

*Cele mal renumite mArci 
SONY, PHILIPS, LG, OAEWOO, INOESIT,. 

. ARISTON, ZANUSSI, WHIRPOOL, E!OSCH, 
. SIEMENS, TEFAL ~~OWENTA 

• Cel mal simplu sistem de rate -"."'~-. -
.,. -actele setntocmeac tn magazin,.,_ ·t· 

· • un singur girant .. . .. -:·~, . 
'···------~·- ,._, ';;," ., ' . 

-c.amalmlca~ ,,' ,'.-. <: 
• 0% avena. __ . _,;;_"_:'· ~· .. · \: ::; -:ţ': 

ŞI fnc>a OBYO ... cump&<!o ela la FLANCO tn valoare . · 
minimă <le 160$ fi obţii o REDUCERE PE VIAŢAIII 

FLANCO•P-bl. UTA;bl. US. tel. 24.77.13. , 

--"""'"""~'-'<.: .. ~ fley~"""· ~~ ~.:~~ .. ·· 

-

. TRANSPORT GRATUIT ÎN ORAŞ, 
IN JUI)EŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPARĂTURI MAl MARI DE 5.000.000 LEI. 

(974316) 

· i E fel .. ~ .tJ ~ (. 
- ' . 

11'?{. J>!ţ'=
l''f\1~~ 

lmRNATIONAl COMPU!ER SCHOOlARAD 
vă oferi 1U"IIIăt:oarele eursuri: 

INIŢIERE PC COPil LIMBA ENGLEZĂ· ' .. 

AGENT VÂNZĂRI OPERATOR PC -
CONTABILITATE · · . PUBLIC RELATIONS 

PÂNĂ LA DIPLOME AVIZÂTE M.E.N •. 

20 DECEMBRIE PLATA ÎN 4 RATE 

10% INFORMAŢII ŞI INSCRIERI: 

REDUCERE 
PIAŢA SPORTURILOR BL.25 (IIRUC) 

TELEFON : 23 03 09, ORELE 8-18. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 

~-S.C. ARMOPAN SA ARilD~ 
~.,; :"_,_v$~-~"_·0:~.,: ~;: :-- .>:$<,.~,.~..,.~; .. ,';{ <.'~; --~i"::~:,;,;;:',," .• < ;. • -,"""'•.;;;,,;.~.w:_v\'%·"'*~ •:. "~~ 

Comunică actionarilor societătii că ADUNARE.\ 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ convocată pentru data d< 
20.12.1999, se amână pentru data de 23.1.2,1999, ora 10,00, 

1 avand aceeaşi ordine de zi. - . 
In cazul in care nu se intruneste cvorumul de participare 

prevăzut de Statutul societăţii, Adunarea se reprogramează 
pentru data de 24.12.1999, · 

Prefedlnte Consiliu de Administraţie . 
~"' 

. ' . Ing. Constantin Beju • . . 
(4808635) 

DAMBoELUX 
,., m 
. ·~ ~~~~(~~~~::~;~~:UNIC Al !1· PENTRU 

ACOP~ COVEROACH 

DESCRIERE: sistem pentru 
acoperifurl din tablă de oţel 
aluzlneati il 0,5 nun prolllati fi 
modulată, cu sttat periat sau 
granulat, din ardezie colorată 
GARANJlE: in condilll -·-• ,. 
30 de ani. 
DURABILITATE: circa 110 de 
anL 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185 mm X 450 mm. Element 
DELTA 1200 mm X 450 mm. 
Acoperire 2,26 _,.., ola r mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cea. 6 
kg/ 

Distribuitor în judeţul A1:ad 
EUTE TOPWAY FERTEUS UNE 

A:ngajează • AGENŢI COMECIALI · 
Cerinţe: varsta max. 30 ani •' 

- posesor permis auto . . . . 
- experienţă in domeniul_ vAnzărilor bunurilo! de larg 

consum 
- minim studii medii 
- personalitate desChisă si comunicativă · · · · 

Se oferă: - un mediu de lucru exterm de dina.,ic .. intr-o 
echipă tânără . . 

- posibilitate de căştig nelimitat 
· • alte avantaje .. ',.-

'· • OPERA TOR CALCULATOR .. ·.• . ;_~ _ .. ____ ' -. 

Cerinte: vârsta 20-35 ani ·< · , 
• seriozitate . 

., ·: cunostinţe de operare PC la nivel bun . . .. . . <•: .. 
. (Windows, e'xcel, C ++). .. . • . . . . ·;·.' 
Se oferă: salar motivant · · · · · · 
·AJ;teptăm C.V. d1(S. la fax: 057·251~34 sau la adrel8 
· din Arad, Str. Bu9teni, nr. 14, et. 1, ap. 11. 
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MftRIIIIONIALE~ 

i!ivol 
dezviful 

tainele 

lubirlll 

• 
lmllunMAtlrl Telefon 

094.532.224; (36959) 
Vând garsonieră confort 1 

sporit (parter, balcon, vană), 
Confecţii, şosea; 6550 OM. 
Telefon 237046. (37712) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca 300, parter, 7.500 OM. 
Telefon 270856. (37330) ·· 

Vând garsonieră mobilată 1 
Micălaca, bloc 231; 6.500 OM. 
Telefon 557315. (36758) 

Vând garsonieră coofort 1, etaj 
1, Micălaca. Telefon 262454; 
274960 .. (37402) 

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

Vând apartament una carne-. 
ră, Micălaca, zona 500, preţ 
10.500 OM. Telefon 094504162. 
(37374) 

Vând apartament o cameră, 
cf. 1, str. Praporgescu. Telefon 
255133 .. (37441) 

Vând garsonieră cf. 1, el. 2, str. 
Praporgescu, imbunătăţită. 
Telefon 270872. (37420) · 

Vând garsonieră cf. 1, 
Micălaca, lmbunătăţită, preţ 
11.000 OM, negociabil. Telefon 
094 533 258. (37540) 

Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, decomandat, etaj 
1/4, suprafaţă mare, 28.000 OM. 
Telefon 235784; 092308400. 
(37370) ' 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, bl. X6, et. 7, hol mare, 
balcon, decomandat, 16.000 
OM. Telefon 250966. (36993) 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 1 şi garaj zona Podgoria. 
Telefon 255768 sau 094/ 
533.835. (36992) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, bl. 512, ap. 19. Telefon 
092288577,272201. (37109) 

Vând apartament 2 camere, 
lmbunatăţit. zona Mioriţa, nego- · 
ciabil. Telefon 269213. (37205) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, mici îmbunătăţiri, 11.000 
OM. Telefon 270856. (36811) 

Vând urgent apartament 2 
camere, decomandate, lmbună
tătit, Piata Spitalului. Telefon 
233146, ci94 51~ 335. (27233) . 

Super-<Jcazie! Vând aparta
ment 2 camere, Vlaicu, parchet, 
faianţă, gresie, 8.500 OM. 
Telefon 270856. (37330) 

Vând 2 camere decomandate, 
Piaţa Spitalului, total îmbunătăţit, 
etaj 1, 24.200 OM. Telefon 
270834. (37330) 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa, etaj III, iR faţâ, uşi parche
tate, faianţă, gresie; 15.000 OM. 
Telefon 270856. (37330) 

Vând apartament 2 camere, 
bloc.12, se. A, ap. 16, 10.000 
OM (Confecţii). Telefon 092/ 

1 AIO.".u.(37357) 
Vând apartament 2 camere, 

confort 1, parchet, scurgere se
parată, Vlaicu - B; pret 13.000 
OM. Telefon 250209. (37441) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, zona' 500, 11.800 OM. 
Telefon 270856. (37330) 

Vând apartament 2 camere, 
zonă ultracenlrală, multiple 
imbunătătiri. Telefon 092/ 
391.569; 465372. (37137) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, central, 22.500 
OM. Telefon 253326. (37420) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Intim, Lipova. Informaţii 
telefon 561698. (4809320) 

Vând apartament 3 camere 
decomandat, etaj 2, zona 300, 
garaj. Telefon 259188; 092/ 
358.171. (37511) 

Vând apartament 3 camere, 
el. 1, decomandat, parchetat, bl. 
562, Micălaca, preţ 22.500 OM. 
Telefon 092.344.743. (37267) 

Vând urgent apartament 3 
camere, decomandat, confort 1, 
central, preţ negociabil. Telefon 
235676, orele 17-21. (37376) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Micălaca, bloc 253. Telefon 
093.280.636 sau 092.934.196. 
(37371) 

Vând sau schimb apartament 
3 camere Conlectii, cu aparta
ment 1 cameră sau garsonieră, 
Confectii. Telefon 094.510.374. 
(37472) • 

Vând apartament 3 camere, 
el. 1, bine intretinut, centru. 
Telefon 250209. (J7441) • 

Vând apartament 3 camere, 
garaj, Mioriţa, el. 11. Telefon 
270872. (37 420) 

Vând (schimb) apartament 3 
camere, Alfa, cu casă (eventual 
şi teren arabil), preţ negociabil, 
19.000 OM. Telefon 277818. 
(37507) 

&.nn,t~lţ'lm::!;:tw~t 
Vând apartament 4 camere, 

zona Micălaca, 18.500 OM, 
negociabil. Telefon 262114. 
(37314) 

Vând urgent apartament 4 
camere, Piata Soarelui -
Micălaca, semidecoma"ndat, etaj 
11, 2 balcoane, 2 băi; preţ 20.000 
OM negociabil. Telefon 092/ 
600.772. (37356) 

Vând (schimb) apartament 4 
camere, Micălaca. Telefon 
264393. -

Vând apartament ultracen
tral, str. Horia, compus din 4 
camere, 2 băi, 2 holurl, confort 
sporit Telefon 255344, 253070, 
253218, 094.797.812. (37622) 

VÎNZĂRI CASE f!l 
Vând casă central, parter-pri

vatizat, etaj-locuintă. Telefon 
234862. 136909) ' 

Vând urgent casă cu etaj in 
Grădişte, 68.000 OM. Telefon 
220162. (37331) • 

Vând la Pincota, central, casă 
mare, dependinte, curent trifazic, 

· telefon. Informaţii telefon 
288713, seara. (36950) 

Vând casă centrală in Pecica, 
6 camere, bar, abator, 2 intrări, 
ocupabilă Imediat, 40.000 OM. 
Telefon 056 - 283926; 057 -
468666. (37361) 

Vând casă mică cu teren 

~:~3g~3~:1nnr, 66. Telefon 

OCAZIEI Vând CASĂ toalll 
utllltăţlle, suprafata 900 mp. 
Telefon 092.239.411; 256543, 

1 Dână la ora 16.137397) 
Vând casă nouă, comuna 

Livada, vizavi Pri(nărie, dernisol, 
parter, et. 1 + mansardă. 
Informatii telefon 094 607 228, 
057-412'183. (37131) 

' Vând casă str. Arh. M: Taba
covici (Aradul Nou), 4 camere, 
baie, bucătărie, încălzire centrală 
pe gaz, apă, grădină. Telefon 
092640821. (36685) 

Vând casă Micălaca, supra
.. faţa 375 mp, ~0.000 OM, nego
ciabil. Telef.on 092356215 .. 
(37373) • 

Vând, in rate, casă. 5 camere, 
dependinţe, gaz stradal şi terert 
intravilan, ambala in Grădişte. 
Telefon 276419, 237794.· 
(37535) 

PUBUCITATE joi, 9 decembrie 1999 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(37578) 

Vând spaţiu comercial ultra
central, ideal magazin, notaria~ 
stomatologie. Telefon 094/ 
612.882. (37396) 

Vând spa~u ultracentral, situat 
in curte, 135 mp. Telefon 
278898. (35381) 

VÎNZĂIITEIENUII~ 

Vând urgent grădină in 
Grădiste, zonă bună, toate uti
litătile.' Telefon 253575; 253368. 
(37125) 

Vând 700 mp teren intravilan, 
pe str. Privighetorii, 11.500 OM. 
Telefon 237837. (374"79) 

Vând teren casă cu proiect, 
Pecica, 608 mp. Telefon· 
468667. (3042173) . 

Vând pământ con1una şag, la 
şosea, 9 ha, teren compact. 
Informaţii telefon 561698. 

. (4609319) 
Vând 5 ha pământ Horea, 500 

OM/ ha .. Telefon 263567. 
(37573) 

1V:PJi 1 Hri''~l 
Vând Opel Vectra Turbo 

Diesel, 1700 cmc, inscris per
soană fizică, an fabricatie 1996, 
36.000 km rulaţi. Telefon 
092.529.611. 

Vând avantajos ANVEL: P 
AUTO FOLOSITE, diverse 
dimensiuni. Telefon 259339; 
563027. (37387) 

Vând Fard Escort Combi, 
Diesel, an fabrica~ 1991, nain
scris, preţ negociabil. lnforrna~1 
telefon 462126, seara, orele 1g,. 
2~. (4114771) 

Vând Opal Kadett Combl, 
Diesel, an fabricaţie 1986, preţ 
6.500 OM, negociabil. Informatii 

· telefon 462126, seara, orele 19. 
21. (4114772) 

'· Vând Renault 19. Chamade, 
an 1992, persoană fizică, mu~e 
extrase, 6 111100 km, 8.800 OM, 
negociabil. Telefon 235714·. 
(37128) ' 

Vând Dacia Nova 1999, 31uni, . 
visiniu metalizat, geamuri 
fumurii, 5.600 DM, negoCiabil. 

• Telefon 057-244520. (36942) • 
Vând Audi 80, alb, 1.700 cmc, 

catalizator, 7.600 OM, negocia
bil, ireproşabil. Telefon 281124. 
(37255) 

Vând Audi 100, 1980, Tnmatrl
culată, stam bună, preţ accepta
bil. Telefon 094566788. (37283) 

Vând urgent Dacia 1310 din 
1988. Telefon 234678,după ora. 
17. (37302) 

Vând Dacia 1310, an 1986 şi 
Talbot Horizon, preţ negociabil. 
Telefon 092.774.129. (37341) 

Vând semănătoare păioase, 
fasole, ceapă. lnforrn~i telefon 

'094.507.990. (37367) 
Vând urgent Fiat Ducato TD, 

an fabricatie 1991, in stare foarte 
bună, microbuz pentru marfă. 
Telefon 094.291.600. (37350) 

Vând urgent Golf III TD, an 
fabricatie 1994, nerulat in Iară, 
preţ 13:ooo OM negociabil, 4 U§i 
Full Extra; vând Opel Astra TD 
lnterwler an ~ 1993 FuU 
Extra Break. Telefon 094/ 
291.600. (37349) . 

Vând Seat Malaga, an fabri
catie 1990 Diesel, cu numere 
vaiabile, Belgia, 1.800 OM. 
Telefon 094.872.159. (37365) 

Vând Dacia 1300, fabrica~e 
1980, pret 1400. OM. Telefon 
234615. (3l366) . . 

Vând Dacia 1300, 1962, stare 
bună, 1.500 OM. Telefon 
216378. (37393) . . . . 

Vând Dacia 1307, ări fabri
-catie noiembrie 1997, rulat 3400 
km, preţ inlon'nativ 5.300 OM: 
Telefon 253699. (37407) · 

Vând urgef11 Dacia 1300, per
fectă stare, persoană fiziCă. CIV, 
numere· noi, el_emente 1310, 
baterie nouă, pret 1.200 OM 
negociabil. Telefon 421058. 
(4610505) -

Vând con1bină cules porumb 
. 'pe un rând, un buldoexcavalo(. 

Telefon411174. (37432) 

Vând coovenabil Dacia 1310; 
Dacia papuc. Tel elon 464027. 

. (37438) 
Vând (schimb) Lancia Pri't""' 

T.D. 1986, 2000 cmc, inmatricu
lată persoană fizică, 4.800 OM. 
Telefon 272702, după ora 18. 
(37300) 

Vând Fon:l Scorpie Austria. 
Informatii telefon 216303. 
(37317) • . 

Vând Dacia din 1984. Telefon 
094 703 747. (37404) 

Vând Mercedes 190 O, din 
1987, stare perfectă (trapă, 
cărlig, alarmă, inchidere centra
lizată, casetofon), vizibil la intrare 
pe str. Roşiori, lângă ABC. 
(37450) 

Vând autoturism Ftal1100 O, 
foarte convenabil. Telefon 
233903. (37 480) 

Vând tractor U650M şi utilaje. 
Telefon 283920, 094 782 369. 
(37464) . . 

Vând Opel Omega 1,8 <jin 
1987, inmatriculat persoană fizi
că. Telefon 092899092. (37488) 
. V;lnd Golf 1, an 84, Diesel, · 

inmatriculat, pret 7.500 OM, 
negociabil. Vând BMw 3181, an 
.84, numere valabile 2000, preţ 
1.200 OM, negociabil. Telefon 
259236, 267236. (37 478) 

Vând Audi 80, 1977, motor 
1 ,6, CIV, numere noi, inscris per
soană fizică, preţ convenabil. 
Telefon 561507. (4609318) 

Vând urgent Dacia 1300; 
Jnmatriculată, 1.500 OM. Telefon 
-094 543 320. (37506) 

Vând tractor 640 si plug din 
1995. Seleus, telefon 177. 
(5226695) . . ' .. 

Vând Dacia 1310, stare foarte 
bună, 1.800 OM sau schimb cu 
Dacia avariată pentru piese. · 
Informatii Schrott Pânoota, tele
fon 094 772 264. (5226694) 

Vând convenabil camion MAN 
T.D. izoterma, cu trapă 
hldraulică, inmatriculat, CIV, 6:5 
to, fabricllt 1987, stare perfectă. 
Vând Dacia Break 1310, fabri
cată 1993, inmatriculată, CIV, 
stare perfectă, preţ negociabil. 
Relatii telefon 057-270706, 
279517. 37529 

Vând VW Vento Turbo Diesel, 
toale imbunătă~rile, an fabri~e 
1994, inscris persoană fizică, 
pret 15.300 OM, negociabil. 
T eleton 466642 sau 094 127 
569. (5226696) 

\fând camionetă Zuk, benzină 
şi motor Mercedes Diesel, se 
vând împreună, 1.800 OM. 
Telefon 092 301 m. (37524) 
. Vând auto Trabanl, stam per
fectă, 7.000.000 lei, negociabil. 
Telefon 092 301 m. (37524) 

Vând MERCEDES 240 
Combl inscris 1212000, 2.900 
OM; mlcrobus VW L T 28, 
supraînălţat, motor Diesel, 
2.400 cmc, 2.900 OM; motor 
Mercedes 3.000 cmc, complat, 
900 OM, tractor U650 + remor
că 5 to, înscrise, 5.500 OM; 
Opel Kadett 1,2, 400 OM; 
vlbrochan Volvo 740 VW LT 
28, cota o, 250 OM. Telefon 
094 764 539. (37558) 

Vând vw Golf li, neinmatricu
lat, recent adus in ţară, preţ 
1.500 OM. Telefon 250666, 

Vând motoare import 
Germania, cu acte vamale: Golf 
1, Golf li; 0-TD Passat Diesel, 
Fon:l Sierra 2,3 Diesel. Mazda 
626 Diesel, Mercedes 200-240 
Diesel, Mitsubishi Lancer Diesel, 
Peugeot Diesel, Escort 1,6 
Diesel, Fiat T.D, Fiat Ducato 2,5 
T.D, Opel Kedett 1,6 O. Fiat 
Regata Diesel, Mercedes Bus 
207 O şi diverse piese de 
schimb, chiuloase, electromo
toare, altematoare, radiatoare, 
pompe injecţie, faruri etc. 
Telefon 094.872.611; 094/ 
962.969. 

Vând Opel Omega 2.000. 
inj~. ABS, centralizat, intrat in 
tară 10 zile, tampona!. Telefon 
057-557.154. (37610) 

f.llifll IHW j,j ~~· 1 
Vând TV COLOR en-gros, 

e~ ·detall, gamă diversificată, 
preturi minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(37484) . 

Vând TELEVIZOARE CO
LOR bandă largă, 2.000.000 
lei, cu telecomandă nouă şi o 
măsuţă - CADOU - inclusă In 
preţ; garanţie 6 luni. Telefon 
244904, orele 9-17. (37038) 

Vând CĂNTARE ELEC
TRONICE fi CASE MARCAT 
FISCALE avlzate de Ministerul 
Finanţelor, pentru comerţ ser
vicii, restaurant, benzinărie. 
!.•lef~~ 272727; 092.264.526. 
t37250J 

Vând TV color, videoreoon:ler, 
maşină spălat automată, cuptor 
microunde, calorifer electric. 
Telefon 284604. (36793) 

Vând avantajos: MAŞINI 
SPĂLAT AUTOMATE, CON
GELATOARE, combine frlgorl
flce, frigidere, TV color; OFER 
GARANŢIE. Telefon 259339; 
563027. (37387) . 

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

Vând TV color, modele cu 
design deosebn, carcasă plastic,' 
garanţie .. Telefon 260807. 
(38881) 

VIndem TV COLOR, stereo, . 
150 modele, mari, mici, vizibile 
zilnic, Intre orele 1 0.20, preţuri 
convenabile. Telefon 280260, 
211213. (37257) • 

Vând telefoane mobile noi: 
Nokia 511 O-limba română, 240 
OM, Siemens C25, 250 OM. 
Telefon 094.544.832; 092/ 
528.181. (37291) 
. Vând Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT ,1 boxe 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (37337) 

Vând combină muzicală din 
bucăti, boxe titaniu. Tele,fon 
2114!it. (36957) . 

Vând PC compaq Presario OJ 
monitor 17' + imprimantă. 
Telefon 211491. (36957) 

Vând televizoare color Philips, 
Telefunken1 Nokia, Grundig, 
stereo, te1etext Telefon 264004. 
(37388) 

219979. (37562) frig; dulapuri frig; combine 
Vând Mercedes 280 SE, mu~ frig; garanţie 1 an. Telefon 

tiple imbunătătiri, neinmatricu~ 281384, orele 8-18. (37519) 
stare de funCtionare. Telefon Vând televizor Daewo, nou, in 

· 092 706 535: 092 536 585. · garan~. stereo, teletext, teleco- · 
(37562) · mandă; negociabil. TelefOn 

Vând urgent Audi 100 ce, cu ·• 273049. (37412) 
vama plătită integral. Telefon Vând t~evizor nou, marca 
092 706 535 sau 219979. Phillips; stereo, cu garanţie. 
(37562) Telefon 288973. (37480) 

·Vând Fon:l Esoort 1,8 Diesel, . .. Vând televizor oolor, 900.000 
fabricatie 1990, persoană fizică, .lei, fără telecomandă. Telefon 
7.400 DM şi reqx;>rcă 11uto 7 to, 280715, după ora f!!. (37493) 
fabricatie 1989, CIV, 2.500 OM, Vând diferite televizoare, mo-
negocÎabile. Telefon 271671, -deie noi, teletext, telecomandă, 
092 465 696. (;37558) . . 200-400 OM. Telefon ·219979,. 

Vând tractor 650, stare perfec. · 092 706 535. (37562) 
Jă de lunqonare cu plug şi disc, 
preţ 55.000.000 lei. Informaţii 
Arâneag nr. 40. (37557) 

• Vând Dacia 1310, fabrica~e 
·1985, reparatie capitală, CIV, 
stare foarte bună, preţ 1.800 

· OM, negociabil. Telefon 247351, 
după ora 12. (37556) 

Viind ·tractor U 650. RK. 
Telefon 561877. 

· Vâna canapea extensibila şi 

a·ragaz 2 ochiuri, tip vechi. 
Telefon 259614, 094106323. 

.. (37564) • 
. Vând LEMNE FOC TĂIATE, · 
esenţă tare, orice cantitate. 
Telefon 276488. (37262) ... · 

Vând an-gros HAINE se
cond - hand GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092.239.242. (37484) 

Vând: COTURI ,1 BURLANE 
FUM 21.000 lei/buc.; PLASĂ 
GARD zlncată 13.420 lai/kg, 
orice dlmenslur.:. '"tASA 
RABITZ 22.000 leU:<c :;i CUIE 
CONSTRUCŢII 9.500 lelikg, str. 
Vrabiei nr. 4. Telafcm 289997, 
094.558.552. 

Vând ăină furajeră 1.500 
leilkg. lnform~i telefon 462342. 
(4114774) . 

Vând LEMNE FOC TĂIATE. 
"Telefon 214010. (37144) 

mc, 
VAR, CIMENT. Telefon 094 
524 456, 054-211807. Sunaţi'' 
nu veţl regretat (f. 1287001) 

Vând EUROBOL TARI ter
molzolan~, garanţie, '300x250x 
200, 3.600 lei/buc; 1 mc-
240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (37213) 

Vând Dacia 1300, talon 
Renaun 12 TL si bibliotecă 623. 
Telefon 260463: (37280) 

Vând tărâte· 1400 lei/kg. 
Informatii telefon 462342. 
(4114,700) 
· Vând garaj metalic autoriza!. 

Telefon 258482 sau 094819906, 
Alfa. (37 408) 

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

Vând cazan tuică nou, 170 
litri. Telefon 094698849. (37411) 

Vând termotekă gaz, instant, 
calorifere; oferă un an garan~. 
Telefon 092.969.017. (37423) 

Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
stare foarte bună. Telefon 
282122. (37471) 

Vând televizoare, masini cusut 
_ electrice, combine 11)uzk:ale, bici

clete, lanturi antiderapant&. 
Telefon 279582. (38454) 

Vând ouă, pui, adul~ de pre
peliţă, foarte avantajos. Telefon 
283598. (37 429) 

Vând haină blană Montan 
D'ore, matase plapum.l'aU 
draperii, diferite obiecte. Telefon 
233903. (37 480) . 

Vând urgent garaj autOriza! 
Podgoria, preţ fix 2.100 OM. 
Telefon 221679, 094840314. 
(37463) . . • 

Vând sfărrnător porumb ·ma
nual si electric, aproape nou. 
Teleto'n 092 899 092. (37469) · 

Vând diferite haine femei + 
bărbati, bibelouri, vitrină, binoclu 
mare: mas~. scaune, fotoliu. 
Telefon 240535. (37502) 

Vând urgent tocătoare tulei 
CSU. Telefon 131 Şlcula. 
(4112525) 

Vând femelă Dobermann, 
vârsta 1,3 luni, culoare negru cu 
maro şi căţel Brack german, 4,5 
luni. Telefon 511439. (4112529) 

Vând 2 teracota complete, 
· stare foarte bună. Telefon 094 

566 209. (37508) 
Vând grup autogen (cu ser

tar), tub oxigen cu manometre, 
trusă completă sudură carbid, 
3.500.000 lei, negociabil. Telefon 
092 3o1 m. (37524) 

Vând Volkswagen Golf '95, 
Diesel, cu sau fără firmă'. 
Informatii telefon 057-277493. 
(37512)' 

Vând LEMNE FOC, esenţă 
tare, orice cantitate. Telefon 
210373. (37539) 

Vând mobilă diversă si obiecte 
casnice, avantajos. 'T~iefon 
281235. (37547) 

Vând porci gra81, Dacia Break 
·1.800 OM; Renault 19 Diesel, 
moară boia mare. Telefon 
287041. (37553) 

Vând maşină cu jet de apa 
pentru spălat masini, pompe 
·injecţie, toate tipurile. Telefon 
094.872.611, 094.982.989. 

li•'n~,m~ 
Cumpăr urgent apartament 3-

. 4 camere, Piata Soarelui; ofer 
.13.000- 15.000 GM. Telefon 
092.774.129. (37341) 

(ConVnuare in pagna 15)'.,. · 
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Joi, 9 deCembrie 1999 

• (Urmare din pagina 14) 
Cumpăr apartament 2 came

re. d. 1, Vlaicu, cantru sau Mică
Iaca. Telefon255133. (37441) 
Cumpăr apartament 3 

camere, zona: Micălaca, Vleicu .. 
Telefon 094.391.806. (37614) 

ijii'IJ!i')~''hl~l~l 
Cumpăr, in lneu, semire

morcă 500 kg. Teiefon 512928. 
(4112528) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr GRÂU PAN1FI· 
CA ŢIE, cantită~ mari, preţ bun, 
plata pe loc. telefon 276477. 
37620 
Cumpărăm: .ORZ, GR U 

furajer, ORZOAICĂ, PORUMB 
recolta 1999, plata la ridicare. 
Telefon 065/163885; 094/ 
789.037. (f. 97 4377) . < 

Cumpăr porumb boabe. Tele
fon 094772259; 243900. (37322) 
Cumpăr porumb boabe şi 

ştiuleţi: plata pe loc. Telefon 
094.784.568. (37 41 O) 
Cumpăr oi turtane. lnfonnatii 

teljlfon Stu\tantj 46218j, 
(4114777) . 
Cumpăr pene şi coarne cerb. 

Telefon 210480, orele 9·10, 
19.22. (37473) 

CERERI ŞI OFERTE 
DESERVICII 

ANGAJĂM OSPĂTARE cu 
experienţă: salar avantajos. 
Telefon 219505; 094.262.059. 
(37382) -

ŞOFER. categoriile 
01 caut de lucru •. T AIAiFnnl 

(37466) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează FEMEl pentru 
sortare miez nuci. Telefon 
270624, orele 9-16. (37593) 

PRESTĂRI SERVICU 

Reparăm: MAŞINI SPĂLAT · 
automate, la domiciliu, caii
tata. Telefon 259148, 094i 
241398. 36858 

In vacanţă, CURSURI ŞO. 
FER AMA T.OR pentru elevi 
(studenţi). Telefon 283696. 
(37180) , 

Execut lucrări INCALZIRE 
-CENTRALE - SANITARE (cu
pru). Telefon 094391892; 
216552. (c.) 

REPARAŢII frlgl.:lere, con
gelatoare, cu piese noi şi se
cond-hand. Telefon 270622. 
(37399) 

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

Şcoala şoferi "POD.OAB " 
· VICTORIEI 34 Inscrie categori

ile "B,CE". Telefon 256050; 
243626. (37263) 

Executăm: ZUGR VELI, 
GLETUIELI, 15.000 leii mp; 
FAIANŢĂRI, 25.000 leii mp; 
TERACOTE 50.000 lei/ buc; 
hldroizolaţli 15.000 lei/ mp. 
Telefon 211648, 093 285 723. 
37520 

' DIVERSE . 

Organizăm REVEUON 2000, 
CASA ARMATEI, cele mal miel 
preţuri. Inscrieri până Iri 15 
dec:embrie 1999. (37496) . 

Hanul "LA RASCRUCE" or
ganizează REVEUON - 2000, in 
compania soiistulul ŞTEFAN 
MUNTENAŞ. Telefon 094/ 
245879; 094206556. (37136) 

Vând, an gros FURSECURI 
"TAGO" POLONIA şi PATEi 
FICAT CEHIA, preţuri avanta
joase: Telefon: 092.325.297; 
092.325.298; 092.538.054. 

. (37319) -

AF AUS cu sediul in Arad, 
str. Roşlorl do""*" autorizaţie 
de mediu pentru gheretă, 
aceeaşi adresă. Eventualele 
contestaţii se depun la Agen· 
ţla de Protecţia Mediului Arad, 
Bd. D lna nr.16. 37451 

Pierdut celular BOSCH, al
bastru, in zona Gării. Recom
pensă. Telefon 254120. (37526) 

SOCOM PIELARUL ARAD 
organizează licitaţia In dala de 
22 decembrie 1999, ora 9, pen
tru Inchirierea SPAŢIULUI si
tuat In Arad, Bd. Iuliu Manlu 
nr. 15-17, in suprafaţă de 285 
mp. lnfonnaţil telefon 236116 
sau 250429. (37511) 

CONSUMCOOP SEBIŞ 
vinde la licitaţie publică, i 
data de 20 decembrie 1999, 
ora 12, spaţii comerciale la 
parterul blocului C1. Informaţii 
telefon 420971. 84810506) 

CITATII 

Judecătoria Gurahonţ, do
sar nr. 756/ 99. Numiţii: FAUR 
LAURENŢIU, OARCEA VESE
LINA, OARCEA GHEORGHE, 
.OARCEA MAGDALENA, 
OARCEA MARIA, FAUR IOAN 
fi FAUR IANOŞ, toţi cu domi
cRiuJ necunoscut sau eventu-
alii lor moştennorl, sunt citaJI 
la această Instanţă pentru ter
menul din 14 decembrie 1999, 
ora 9, in proces cu M.oTORcA 
GEORGETA ANIŞOARA ,1 
LUPAN VESELINA pentru 
~re din indlvlziune. In caz de 
neprezentare cauza se judecă 
tn lipsă. (5213488} 
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Călătorattl cu autocarele 
noastre ntodernt tn 

Europa: . 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, ANGLIA, FIN LAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA 91 poJI li un 
Clllător c~tlgătorl 

NOUl Reduceri de tartfa tn 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, penalonarl fi gru· 
puri. 8-clul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 2705112. 

iNCHIRIERI · 

Ofer spre inchiriere (vari
ante), spaţiu comercial bine 
dotat; central. Telefon 

7 ' 
Ofer spre Inchiriere aparta-

. ment 3 camere, mobilat, 
Micălaca,. 150 OM. Telefon 
235784: 092.308.400. (37370) : 

lnchiriez (doresc) locuinţă 
· (ne)mobilată. Telefon 235784; 

092.308.400. (37370) . 
Ofer spre inchiriere aparta

ment 2 camere, Vlaicu, mobilat 
100 OM. Telefon 235784: 
092.308.400. (37370) . 

lnchiriem spaţii comerciale 
pantru magazine, depozite, ptO
duc~e. etc. Telefon 281060 Şi 
281036. 36982 

er spre 1nc 1r1e aparta
ment (ne)mobilat. Telefon 

. 210255: 094.560.959. (37075) 
· Caut urg<Ynt să lnchiriez 
apartament ofer 100- 150 OM. 
Telefon 210555: 094.560.959. 
(37075) . • - . 

Pierdut cod flacai nr. 
R6648487 eliberat de 
Ministerul Finanţelor pentru 
SC CAR-SPED SRL ARAD. 
li declar nul. 37513 

Pierdut camet expert con· 
tabil nr. 75741 1996, eliberat 
CECCAR- Filiala Arad, pe 
numele Coană Florin Ion. h 
declar nul. (37555) 

Pierdut CIV seria B· 
398739 eliberat de R.A.R, 
REŞIŢA pe numele USCA 
MARIA. 11 declar nul. 37S07 

îi' DECESE îi' 

S-a atins din viaţA, 
mălcuţa fi bunica noastră, 

SAVU SOFIA (NUNJ); 
liisându-ne inimile sfărA- , 

mata. Inmormintarea azi, 9 
decembrie, ora 14, la 
Cimitirul· Pomenirea. 
Familia prof. DOBRE. 

Cu adâncă durere 
anunţăm decesul iubitului 
nostru fiu, frate, cumnat~ 
unchi, 

ISTRATI!: IONEL, 
la numai 47 ani, după o 

scurtă suferinţă. lnmor· 
mântarea va avea loc azi, 
ora 14, ,de la Capela 
Clmltiruluf ETERNITATEA. 
Familia indurerată. 

Cu sufletele inliicrlmete fi 
cu multe regrete anunlăm 
decesul, la numai 32 an , al 
unicului fiu fi frate 

VIAICU 
. DD'JU ANTONI!:, 

zis NEAMŢU, dupli o 
lungă 'fi grea suferinţă. · 
Rugăm pe bunul Dumnezeu 
să-I ierte 'fi să-I odihnească 
in pacei Inmormintarea azi, 
9 decembrie 1999, ora 13, 
din· Capela Cimitirului 
Pomenirea. Mama Sofia, 
surorile: Luminlţa şi Aida cu 
familia, In veci indoliate. lnchiriez spa~u ·comercial 

ultracentral, Bd. Revolutiei, nr. 
35. Teiefon279336. (37358) - 1( Dupli o lungă 'i 

Ofer spre .închiriere sparta- grea suferlnJă a fn• 
-meni 2 camere, mobila~ conto- . _ . cotat din viaţă .-

. ·rizat, zona Confectii, 80 OM. · . · . nTC:Ilf ANA, 
Telefon285597. (37386) din NADAŞ. fnmor• 

Dau 111 chirie spaţiu comercial milntarea va avea loc, 
111
094 

Bd
708
. Re2vo001_u(~3-e;7· 1n0r7). 6. Teiefon . vineri, ora 13, la Cimitirul 

Grădişte. Dumnezeu să o 
Ofer spre inchiriere spatiu odihnească in pace/ Familia 

ultracentral. Telefon 2117!12. Fndollată PETCUŢ. 
(36136) 

lnchiriez spa~i comerciale. fi Cu adAncă durere in 
depozit pe Calea Lipovei nr: suflet anunţăm incetarea 
113, vizavi Restaurant Flora. din viaţă a celei care a fost 
Telefon 092 921103. (37401) • mamă, soacră, bunică 

Ofer spre inchiriere grădină KERESZTES IANCA. 
In Micălace. Telefon 259726. lnmormântarea va avea 
(37481) loc in data de, 10.12.1999, 

lnchiriez apartament 3 de la Capela Cimitirului 
c:amere, semimobilat, Alfa. Pomenirea, la ora 13. 
Telefon 211174. (37510) Familiile indollate: QUCK, 

Ofer spre Inchiriere aparta:- KONNAT, REVILAK. 
ment 1 cameră, gaz, telefon; In 
Grădişte. Telefon 462806. 
(4114783) 

Ofer spre 111chiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, 
Podgoria. Telefon 2,32035, 
orele 15.30-18. (37515) 

lnchiriez garaj ultracentral, 
911'. V. Milea. Teiefon 092 562 
017. (34363) 

• Dau in chirie apartament' 2 
'camere, mobilat, Micălaca, bl. 
217. Telefon 269746. (37554) 

·. PIERDERI 

·t SERVICII FUNERARE 1{ 

se "NOSFEBA.'l'U" 
•' SRL, . 
str. Ohiba Blrta nr. 28, 

telefon 270437; 
094.554.87 4. 
NON -STOP 

SERVICII FUNERAR& 
COMPLETE. 

-STOP 
ftO.ITYL COMPANY 

ftf'ml ptoduelto•n de •lcrteij •tr. M. 
EmiMacu nr. 4 (vtzavl cm.m. M ftESUI.), 
t.lefon 2t192&, 094.537.715, 094.5!&712 
TOTUl fNTR·UN SINGUR LOC, LA PR~ 
DE PRODUCĂTOR. CAUTA TE fJ OPfRAO. 
TMTATEOCCIOEHTAL.Ă: 
-~t,imbticat,~ 
~ aicrie: 400.000.1.600.000 lei 
•*'"'lux 
·~ctec .. : teo.ooo.eoo.ODDW ............... _ .... 
oiiiiitA, ....... t.-,.....
"' - .............. TU!T. Noulh ,....... aftM ."., .............. ...... 
S~.r~Nm ~ I'IU llin'lpH COII•lclaf. 
NOUl 8e: .,..... !SOli. 1MW11a, ~ M.:o 
...... lol 

Suntem aliturl de familia 
Bartalit Iosif fi Tatiana In 
aceste momente da 
nemărginitA durere priclnu· 
itA de pierderea In aceeati 
zi a ambilor părinţi, 
BARTAUŞ LUDoVIIt 

din Arad si · ' 
Lt1l'fAH NICOJ.Aai 

din Vinga. . 
Dumnezeu 81-1 odih· 

nească In pacei Asociaţia 
de locatari bloc 8, str. Banu 
Mărăcine, Arad. (37518) 

A.F.D.P.A. ARAD ai cărei 
membri sunt foarte profund 
indurerati de despărţirea de 
cel ce a fost doctorul 

LIVIUS CON'ţiU, 
· om da o mare ţinută 
morali, transmite familiei 
indollate Intreaga sa com
pasiune. Comitetul de con· 
ducere. (37526) 

Suntem alături de familia 
LAZA PETRU 'fi VIORICA, 
In durerea pricinuită de 
moartea mamei. Dumnezeu 
să o odihnească! Familia 
SOCACIU PI!TRU. (37527) 

Colectivul SC ATLASSIB 
ARAD este alAturi de cole
ga MOLDOVAN MARIANA 
In greaua Incercare priclnu· 
ită de moartea mamei sale. 
Sincere condoleanţel. 
{37528) 

Regretăm profund tre· 
cerea in nefiinţi a fostului 
nostru coleg, . · 

GOBGOS GIIEORGIIE, 
om cu suflet nobil fi 

transmitem slncai'S con• 
doleanţe familiei. Colegii 
din fosta PoliclinicA de 
Intreprinderi. (37542) 

Regretăm dispariţia din· 
tre noi a celui care a fost 
cel mal bun om fi prieten 
din lume, . · 

LUPfAN NICOLAE. 
Suntem alături de familia 

lndoliati. Fa,milia llle!f. 
37543 .. 

Un ultim omagiu calul 
care a fost cel mal bun om 
din lume fi pre,edlnte de 
aaociaţie, 

l.tiPfAW NICOLAE. 
Colectivul de angajaţi 

AGRO VINGA. (37544) 

' Condoleanţe familiei 
BARTALIŞ fi TIBI LUPŞAN, 
pentru decesul tatălui lor, 

NICOLAE UJPŞAN. 
Familia Cocioban 
ristlan. (37548) 

Sincere condoleanţe doam
nei DOBRE MILA şi familiei 
indoliate. SC "NURCA VERI
TAS" SRL (37560) 

Pierdut legitimatie de acces 
fi autoriza~e de călătorie elibe-

Sicrle, respete. cruci, 
lmbălsămat, spălat, lmbră 
cat, prosoapa, batista, pan-
glică, baticuri, catafalc, Suntem alături de familia 
sfetnic&, steag doliu, BARTALIS la mBraa durere 

. rate de Revizia Vagoane Arad, 
pe numele Suciu Marcel. Le • 
dedar nule. (3'M69) 

Pierdut legftimatie de acces 
eliberat de Compania de 
Transport Public' Arad, pe 
numale Malec Adrian. O .declar 
nulă. (37500) 

Pierdut certificat 
redusă seria ARE 
eliberat de RAR pentru 
,.AZZlJRO IMPEX" SRL. 

coroane, jerbe, colaci, pricinuită da pierderea 
cozona~i~ . colivă. părinţilor: 
ORGANIZAM POMENII · BARTAUS LUDOVIC 

PENTRU PENSIONAR LUPŞAN NICOLAE. 
REDUCERE 10%. Fostele colege de la Sar-

OFERTA: sicriu+ respete . viciul Contabilitate UTA SA. 

+ cruce= 750.000 leL , 1.!<:37~565)====:=:==:::::! 
GRATUIT: transportul r C 1 Ad i 

lcrlulul la _domiciliu, lnter 0 ectlvul m nlstraţlel 
Financiare Arad este alăturt 

mediem obţinerea actelo de colegul lor, OUDI PERA 
de decea, fotovideo, fan· In marea suferinţă pricinu-
fară. ită de trecerea in nefiinţă a 

NOUl Punem la dispoziţia dragulul său tati. Sincere 
clienţilor nottri CAPELA. ondolean,t famil!el lndo-
(c.) · 11a11e. (3157 

Cii adlncl 

1 ~~~~~~u~ un ultim •1 !1 care a fost 
LtiPSiAIII NICOLAE. 

Suntem alături de fan1ili111! 
lndureratăl Dumnezeu 
odihnească In pa 
Familiile: BOLDURA 
BANCIU. 

greaua ~:~;~~~~~:;~~~:~~::: 11 de dlsp.:'riţla 
calul ce a fost 
deosebit 

LUPŞAN NICOLAE. 
Transmitem sincere 

Suntem alături de 
profesor PETRU M. 
gl'eaua incercare prl:cinuitlil! 
de moartea 
numai 22 ani. 

gind pios, o 
'' o floare pe tristul 
mAnt al celui cara a 
soţ, tată 'li 

BOARIU GBIEOIIGIIIB, 
plecat dintre 

cu 5 ani. 

Se Implinesc 8 luni 
trecerea in nefiinţă a 
care a fost un minunat 
tată, fiu, frate, cumnat, 

. It. col" GIIJLIH1'Ă 
FANEL 

Nu te vom uita nlc:loclatillll 
Parastasul fi slujba 
pomenire va avea loc 
Biserica OrtodoxA 
Mlcălac-a, sâmbliti, 
decembrie 1999, ora 
Soţia Mariana, fllca uuona,u 
flul Fănel, părinţii fi 
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. , , l:i;J:;HTJ~ .!-_IMITATt\. 
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' . ' ; AM~RICAN 8LEND ; i ; 

CÂŞTIGĂTORI Al CONCURSULUI WINCHESTER ·' 
Marele concurs Winchester • Cristian Halca, din Beliu, Jud. Arad • 3 mi· 

"Mii de premii, miliarde de Ar d ·1 •ti 1 1 · · lloane lei - - : · · ·. 
leii" este în plină desfăsurare. a • ma on e · 
Auzim în fiecare zi despre noi e Maria Sabău, din .li felicităm pe milionari şi 
câştigători. lată · cine, a Arad. 1 mUion lei . . .. sperăm ca lista să crească cu 
câştigat până acum în zona cât mai multe nume din rân-
Aradului: . · • Cornel Lazla, din durile cititorilor nostri. . ·· · 

·~ 1 

~-. ~~: S.C. ANDROMEDA SER CESRL 
• 

··Arad, str. Gorunului nr. 24 : · ·· 
Execută insţalaţii de Încălzire locală, pe gaze naturale, i~dividuale sau pe scări de bloc. · 

Plata instalaţillo.r se efectuează in mâxim 24 ~ate ~~avans ZERO.·. · · ·~' .. · ~- ·. . 
Plăţile se pot e'falona convenabiriil scopul uniformizării. cheltuielilor pe parcusul anului.·.· 

· · , Proiectul este finanţat d~ · ·. ·· > '·· • •·• •• ••· •• • .•• 

. .. - / . \ . , 

BANCA POPUlARI PHOt;~lX 
r··:R:e·a~··:"c•a.te·e~on:·os7=27'o899'1f 

____ :.:Ji 

.• -

.. -. 

. ! ;..:-

· .... 
···· . 

._ :,1' 




