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Este greu si 1111 ImaginAm cum vom 18!fl
din aceastl lamll. O ~ună parte din popula1i4
omânlai a ramas ca fi copiii străzii, pe drumuri.
venituri lnsuflc:lanta asta greu da a pWl cheftu.
ielila da intrap~~~~n~, să nu mal vOI'tllm da asigurarea
unei existenţa decente. Este vorba de hrană,
imbracilimlnta, medicamente fi ale utilltlţl nacaa .... unei
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GRE 1· GENERAli
PANilA NOI. ORDINE

~

"'
~··

/

~

'

familii.

VIn slrbilitorlle tradiţionale fi cr&fllnetti. Ce faca
romAnul, ce pune pe masli, ce bucurii poata oferi cop~
ilor? Fiecare sa sac:rlflcli pentru el sentimentul acasta
cr8!ftinesc, spirituatitataa noastră ortodol<ili ne indaamnă
la orice sac:rificli pentru a ne curăţi suflataşte, pentru a
ne bucura şi acum de nebucuria vieţii cotidiene. Mo'
Crăciun, ca şi mo'f Nicolae au dat de fundul sacului.
Oamenii In ţara se mifcl, fac greve, marşuri, trec une·
ori, aduşi de disperare, dincolo din graniţele legilor. Dar
nu răutatea din ei, nu spiritul gregar ii impinge la astfel
de manifestări, ei disperarea, degradarea vieţii zilnice,
inechitatea socială. Nu este posibil ca intr-o ţară sărăcită,
in care toiul a fost falimentat ori este pe cale da a li falimentat, unii să invârtl sub ochii autorităţilor, banii cu
lopata_. Mai mult, unii guvernanţi ai puterii sau familiile
lor sunt coparticipanţi direcţi sau indirecţi la tot felul de
afaceri necurate. Luxul, opulenţa, mafinile luxoase da
mii de C.P., vilele cara se ridică nu pot decât să incite
oamenii
iti duc traiul de azi pe mâine. Şi atunci
când cei ~;~~re dau tonul opulenţei sunt lideri da partid
cunoscuţi, care in foc: ali sa ocupe de binele ţării <;i al
populaţiei, îşi văd doar de propriile interese, crette spjritul de revoltă. Nu cred el oamenii sunt incitaţi de cineva,
nlel da putere, nici de opoziJie, nici miic:ar de sindicala.
Au ajuns la disperare ti sunt incitati de sărăcie. La noi
sunt unii cano căo;tigă da 100.200 jl8 ori, chiar da o mie
de ori .salariul mediu pe economie. tn Suedia, ţarii daz..
voltatii, cu un nivel ridicat de vlaţii, unde social·
democraţia a fost ti aplicati, reportul este da 1 la 2

.
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maximum 1 la 3.
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(Conllnuat'e in pagina S)
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UŞI ŞI

ORI

FERESTRE DIN
PVCARMAT
GEAM TERIIOPAN
Profiie !'li2U Germania

UŞI ŞI FERESTRE
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C.
GEAM TERMOPAN

~47LtNE
Tel-fax: 25t461
094 507211

Arad 8-dull.Maniu bl.25
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SPORT

• După doi ani de
Investiţii fiini pteeedent

UTAVREA
SA VINDA
eAJFAntdfl-a
desemnat
premianţi# ·

l!_g.JI.

'·

-'.

Zăbrani

au

respectiv,...,....~.

sub--.

obiecte de lmbrlicilminte.
aparatura elacllonică, piese
auto fi alte bunuri. tn urma
\O!rificăllor

efeduale...... sta-

bilit eli biR.rlle (In valoare da
1 0.000.000 lei) au fost 111.111tresa Tmpreunii cu Morariu
Ioan. de 21 afli fi Ardetean

Clprien, da 18 afli, ambii o:t-.
Maşloc. judeţul Thniş, din 3
autoturisme ce aparţineau
firmei Atmin Meyer Reisen.
Parchetul de pe illngll

Trillunalul Arad a emis mandat de arestare pnM!IIl!ivii pe
timp de 5 zile impotriva lui

MDraiu Ioan. iar penlnJ Q!lalji
a dispus cenaarea In delibeilala.

riorul porlbagajiAui mai muie

VOR PARTICIPA TOATE TALOANELE PRIMITE
IN ACEST AN PENTRU TRAGERILE WNARE ALE
PREMIILOR DE FIDELITATE, CARE NU AU IEŞIT
~~~=~L_.., CÂŞTIGĂTOARE iN LUNILE RESPECTIVE ~._j~~~~

' .

Polip,lii din

aomal &li opn!l8llCli 1n noaplea
de 3 deoembie, în jurul Clrelrl'

de 41 ani, cunoscut cu
antecedente penale fi
Hognofl R""'us-Adr!an, da
19 ani, ambii din Maşloc:,
judeţul rnnif, care aveau
asai1Se
in .......

......~ MEII, 17
U., ORA .......
~
PLATOUL . . FATA pRIMĂIIIII MID

GSM_~ CDMSIM t JOUIU.t fllDA PROD t CLIO

fllnll8 ill valoare 11810 mllloaua lei

se aflau doull persoane,

· ~J ~LA TRAGEREA LA SORŢI, CARE SE VA DESFĂŞURA

5 O O. O O O IU 1

AUTITUBISIIPBIT
CU
PATRU
FOCURI
DE
ABil
In 111181'181111 aces1u1a se anau mia lud

legala, lriligandu-se 4 catiUfe
In plan verocar. tn autoturism

~=Ab-,w·~-VL

•
R E M 11 ;~'(~ IJ oferite al,.;';rem/1-.su:rpTiză cu sPI1JiiÎif
iN BAN 1: :'L< următorilor sponsori şi colaboratori: ': ·
15 pr u m 11 x • 181111 • 181111$ • PmOM • cauuu • mo

nu mai ered
în protoeoale ~~:!

2:1s. autoturiamul marca
Dacia 1310 da culoare Wll'da.
cu numarul da înmalrlculare
3-TM-7425. Acesta nu s-a
oprit tnd decit in _
....
când s-a efectuat somaţla

PREMIILOR DE FIDELITATE

_,

Daseălii

2 111118111 J

moliile ~.
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·• MOBIUER MODERN
LA COMANDĂ

• AMENAJĂRI SPAŢI

COMERCIALE
• MATERIAI.E IMPORT
•cALITATE

'>

SUPERIOARĂ

STR. VIŞIN ULUI NR. 74

TEL: 087/224888

082/177361

Văoli!rl!

.

e T*"PJărie aluminiu din
iflllO'I şi~
'
e P.V.C. 1J1 geamuri lai-o
• Rqlele "jalw:ele
Te/elon; 2~ 09221125!11
Arad, Str. Voinicikx, Nr. U.
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ltf!1! ~: 1•1!1 ;1
OrtodoxA: Sfânta Mucenică
Filofteia; Sfântul Ambfozie al
Mediolai"Ukli; Biserica romanocatolid: Ambrozie; Biserica
greco-catol~: Sfântul Ambrozie, arhiepiscopul Mllanului
(+397).

.

Cristian

Joi; 9 decembrie a.c., ora
18,00, Teatrul de Stat Arad va
prezenta spectacolul cu piesa
"Tinereţe firi bltrlneţe fi
viaţă Uri da moarte" de
Eduard Covali. Regia artisticâ:
Ştefan lorol'lnescu. Scenografia: Doru Pl'lcurar.
Azi, la ora 10, la Teatrul
de Marionete va avea loc un
spectacol pe~ copil, sponsorizat de UFD.
Filarmonica de Stat Arad,
stagiunea 1999-2000, prezinta
joi, 9 decembrie, orele 19,00,

Ral

.-'. .

METEO

la Sala Palatului Cultural, un
concert simfonie. Dirijor •

HE'fiL, ,.iR8DRI
Astăzi

este zi de piată la
Sebiş. ~. Apateu. Semlac,
SAntana, Şilindia , Vârfurile.
Târguri sAptl'lmAnale se
desfă!joanl astazi la Chi~Şineu
Crilf, Afmaş. Şilindia şi Vârlurile.
(sat Avram Iancu- Tăcăşele).
Mâine, miercuri, va fi zi de
piaţă la PAncola, Beiu, Buleni,
Şiclău, Macea, VânAtori,
Pecica, Şiria fi zi dtt tirg la
Beliu !Şi Buteni.

FARMACII DE ..
_
SERIICm
.

Tn noaptea de marţi Spnt
miercuri este de serviciu, cu
program non-stop, farmacie
"REMEDIUII", 8-(jul Revolu\tei
Farmacia .Sinapts•, Bel.
Revoluţiei nr. 88, lângl'l Noul
Stil, telefon 282369 şi .Noua
Farmacie•. strada Andrei
Şaguna nr. 15, telefon 948,
sunt de servic:iu cu program
non-stop.

CIIIIUL,.ATU 81
ftiA,.AMENtl CU
PRO&RIII NIH,_.

.m
y
PRETUL A'y•R,.UJI

BA~CA NAŢIONALĂ. .
'-ntru gramul cre .ur de 2«:·

peţul cu ridicata _ 161.36& lei,

ilr preţul de achizjţie- 145.229
lli. Preţuri Valabile ieri.
PCA ŢA NEAGRĂ • A. 14
. ... It cumpArare: 80.000 leilg. van.
zare: 90.ooo leilg.
.~ ,
Aur 18 K cumpArare:
10b.ooo leit'g. vtnzare: 130.000
.!

Cabinetul ..Apoltonia·. situal
parterul blocului din spatele
Casei A.lbe (zona Gării), str.
Miron Costin nr. 13, se. A. ap.
1. tel. 251225, efectueazâ tratamente •;~,_...~
.,.........._ (;.....__··scular
lllUCPlOU

!Şi intravenos), aerosoli, E.K.G.,
ecografie ::: nz~boretor.
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Marti, ·7 decembrie 1999
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George

-·

Nea~ .

SolistA • Dana Bofsan.

Ieri, la
de
deea creării unui
nr. 1 Arad, a avut loc inaugu- . deosebit fi o Ingrijire persorarea unui modul deosebit de nalizată pentru acetti copii.
ocrotire a copiilor abandonaţi. Amenajarea a costat in total
Acţiunea a debutat cu vizitarea
175 milioane lei, de mare ajusaloanelor clasice unde cresc, tor fiind Fundaţia •Copiii
se joacă ~i rnvaţl'l copiii aban- Român i e i • (d-na Tokai). •
donaţi. cu vărste Tntre ().3 ani.
Lucrările au durat circa o lunA,
D-na dr. luhasz Edita, Iar rezotţatu~ a fost unanlm apredirectoarea Centrului de ciat de mass-media ~~ r;fe
Plasament a fAcut oficille de autoritl'lţile D.J.P.C., printre care
gazdă, invitând-o pe d-na Tokai
d-na Letitia Bucur, director ecoRodlca, directoarea Directiei· nomic. MOdulul are ~se locuri,
Judeţene · pentru Protectia copiii vor avea sertarul, jucclria,
Copilului si taie panglica nou'lui scâunelul propriu. Culorite vii şt
modtll. .
.
Tn general atmosfera caldă,
.,Asft rullut acest modul Intimă, alături de ingrijirea afen-

In program: W.A. Moza~
Uvertura la opera _Oon
Giovanni", R . Schumann Concert pentru pian ~i
orchestrl'l in la minor, W.A.
Mozart - Simfonia nr. 41
.Jupiter".
~llVEM&TOGR.&JI'E

Dacia: Castelul ciudat
(SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16,30;

19
llu,..ul: Hard Rain- Jaf
In timpul potopului (SUA) 10;
12; 14; 16; 18 .
Arta: Puterea iubirii (SUA)

15; 17; 19.
Sala miel: Rutina, bat-o

~se

asis-

tente) vor crea conditii care, in
opinia multora, sunt 'mai bune
decât în unele familii. Ceea ce
desigur, nu suplineşte dragostea
şi ambianţa familiei. Să mai precizăm că modulul wprinde şi un
oficiu, o mini·bucătârie şi o baie
unde. iarăşi . fiecare copil are
periuţa şi prosopul său.
De neînţeles mi s-a pArul
prezenţa nesemnificat i vă a.~ Prirnănei·Arad, de parccl

superbul modul de ocrotire
famiftală ar ingriji copiii din alt
judeţ Sau n-au fost invitati?!

. :...'~· ~. fi. iOSIF

. ,

vina! (SUA) 15,30; 18

Biserica

Roşie), - telefon

'1 DETINU~IIriD SERBIT PE SFÂNTUL NICOLAE
Sfintul Nicolae a fost sarbAtorit ieri şi in Peritendarul Arad.

Pm

256665, deschis zilnic intre
orele 8,00- 12,00 ,Şi 14,00-

staţia

de amplificare din in-

.

cinta spaţiloJ de defen\ie. câţiva
detinuti au lansat dedicati festive
coieQuOr întemniţa~
poart!i

ln perioada 6-1 O decemtlrie

numele Sfintului. CApitanul

20,00.

APOMEftl ·.

care

se citesc apometrele pe
străzile: Şincai , Transilvaniei,
S~lui, Oeseanu, Ciuca~lui,
B. Bartoc, Artileriei, Grăn ice
rilor, E. Mugu, Efradului, lvrianu,
Zmeurai, Ooinei, Războieni,
Şoimului, Porumbului, Coco. rtor, Pelinului, A. Purice, 1. CosAnzeana, "Mu~eţel, Trestiei,
Biruinţei, DunArii, 1. Creangă,
Alexandru cel Bun, Leandruu,
·Constituţiei . C. lzlaz, Cokristilor, C. Turzli, S. Borlea, s'inala, Eplscopiei, V. Alecsandri,
"'8. CArţan, V. Ureche, V. Mide,
Ciorârliei, CAminului, Salciei,
Hunedoarei, E. GArleanu ,
Vrancei, Voinlcllor, CiobanUlui,
E. Necunoscut, Occident,
Triumfului, Labirint, Teiului, Mal
Mure~. Ştefan cel Mare, Radu
de la Afuma~. Adlile, 13 martri,
Trompetei,
B.
Voievod,
Codrulul, Noua, Concordiei, 1.
Câmpineanu.

Ovidiu Teodorescu, ~ ediJ<:.
tor - coordonator in cadrul
Biroului socio-educativ din
Pe! itetiCÎal, ~ spus ca cei mai
talentaV dintre deţinuţi au susţt.
nut un montaj literar-artistic,
coordonaţi de dascâlii care

H81\8SCOP
....,., .........
,- ~bunA

BERBECUL (21.03~20.04). O zi p}inA de
-...griji.
Posibilă
o
...... •deplasare in interes de
serviciu. Cu sănă\atea nu prea
sta~ bine, dar nici .w recurgeti
la medicamente.
'
•
TAURUL

20.05).

lirraERDPIIII K
CUREII'I'
Marţi : Bd. ~ - Milea şl
RIND!uţiel intre str. Xenopol şi

Blajului, Bd. Revoluţiei 45-55 !Şi
Vasile Milea, Grigorescu,
Andreescu. Ioan Vidu. CAiu~reni (p). Miercuri: Şoseaua
PeciC?a- Agrosem, Şoseaua
P8cica - .Agrozootetnca Ceala.

pentru rezol-

{j,~
l!ll varea creatoare a

,.

.

sarcinilor fncredinţate.
Acestea pot fi origi-

f. " ·
S C O R P 1 O N U L~
(23.1Q-2.1 .11). E tim·
pul să viil glndiţi şi la
cei din jur. lncen:aţi să
vă faceţi planuri dar \
~ cont ş.! de părerea lor. ·

l

SAGETĂTORULp]

(22.11-21.12).

Aveţi

grijă de sănătatea dvs.

ii'
.a
1

~---CAPRICORNUL

llndefl · ·

.~ ...

•

~(22.12-19.01). E o zi

..,::.

~bună pentru nativii
-acestei zodii. Sunteti
sigur (ă) de dys. Iar şarmul ŞI
aspectul fczic sunt la InAltime.
Profdaţi din plin de slluaţia' cre-

•aateuă mochetă

.

... . ...,.

...:..

.

nu. depăşiţi !Nsura
la alcool. Fiţi pregătit pentru
surprizele care pot apărea spre
sfârşitul zilei. .
·

Arad, Piata Gării . ;
Telefon ~35221 .·

Daţi atenţie

predau aici. ln Rnal, pl'lrintele
Mircea Nicolau le-a oferit celor
1200 de deţinuţi hrană spiriluatl
prin oficierea unei slujbe ortodoxe, in care a fost evocata viata
~scâ a Sfântului~-

!Şi

MOCHETI

(21 .04·~

sfaturilor celoflal\i şi
.
poate de data aceasta vi vor fi
de folos.
.
,.,GEMENII
(21 .05• ~ 420.06). Energia debor. l ldant4 pe care o aveţi
· 1 nu este fntotdeauna
beneflţ:Ş . Moderaţi--vA ritmut
vieţii şi nu retlUn\8ţi la cAlAtoria
planificali. Flţi precauţi Tn afaceri.
,
RACUL {21.08-~
2~.07) . Viaţa vt este;:~
phnA de succese ~i~i
doriţi să le sărbAtoriţi
cu prie4enii şi rudele. Nu cheeluiţi prea mul~ bani in raidurile
dumneevoastră prin magazine.
LEUL (23.07·22.08). E o zi

la preturi

ca o reducere
deiD-21r/,

ali.

nale '' 5\Jrl)rlnzttoant ~iar şi
.
FECIOARA (23.08·1 f J
22.09). E posibilă
Inceperea activităţii ~ '
intr-un att domeriunai
pentru dvs.

interesant.
BALANŢA (23.09Toţi vor fl
tncântaţi de capaci-

22.10).

tatea dvs. de a gAsi
~ problemeloc cotidiene.

.

VĂRSĂTORUL~

(20.01-19.02). ln mod'
cu totul nea~teptat oii
sA-~ i ami nteasciil de
dvs. un amic mai vechi.
·~PEŞTU (20.02-20.03).
• ILa serviciu, ve~ incer·
• ~~ca să realizaţi planuri
~noi. 'ii ave~ o altâ
părere despre situatia existen-

tă. Este posbil să priÎniţi un aiutor neaşteptat din partea-unor
persoane străine.

,.........~....
· ,:~,..... . .--'-'SALOH
.

DE fiLIMEHTATIE
·~: ,· '.:....; HATORALĂ . _. ' · ·

1

nr.

~Elia UniWrlltllll

• filiala Arad, organizează Tn
perioada 8-18 decembrie 1999,
tntre orele 12,00-18.00. in«:.
drvl Restaurantului Complexului
Hotelier Petrot Residence din .

.

Piaţa Pompierilor
Salon
de alimentaţie naturali cu
demonstraţii practice de

nanr

preparare a alimentatiei
rale , in fiecare zi.
la ora
16,00~
... :

de

Disperare. 0-na Elena
Adamescu, din Arad~.~~ Nou, strada Caius Iacob, e9te tllSOiitl:lar9a
soţului dânsel. handicapat de ·
gradul intlli. lndem~ penlru
tnsoţitori nu a ajuns Tncă la cei ce
o aşteapta ce pe pâinea caldă.·
.Sunt disperatA. Din luna

Anunţă

PENTRU EVITAREA AGLOMERAŢlEI
~CASIERIE, DUPĂ 1.01.2000 VĂ INVITAM
SA ACHITAŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.99
(octombrie, noiembrie, decembrie)
plnlla data de 22.12.1999.

·. .:

,.,

_

PROGRAM CASIERIE 8,30-12,.3 0; 14-18,00.
.

-

0117/214214

· Conduc:erea

intre orele 20,00..08,00

(4110861

..

'i

D

'·

•• •

Vi ascultă, vi inţelege
vă ajută

..

·

ser.

"·o.

. "

..: . .: .• . . .

· t· -

.•:

. ...t .

~

• l. • · ..

~:

. '.

\ \.,

.

ne-a a;..ns,

Filtre peste filtre.· .Patru
pescari indignaf ne-au dedarat
că sâmbătă seara. pe ·şoseaua
Arad-VArşand, au fost opriti de
catre un paznic de vânătOare
care le-a solicitat actele la Cootrol
(peimisul de pescuit). oanşii se
întreabă de când AJVPS face fi.
trepe~a. ·
OI. Nicu Deme. directorul
AJVPS Alad ne declar.\: .ln statutul AJVPS se arata că paznicii de
vânătoare :;;i de pescuit, secretarii
de filiale, membrii comitetului
judeţean A.NPS si cei ai comite:
tutui 'filialei, plus directorul AJVPS
au dreptul siil ceară me.mbritor
AJVPS (pescarilor cu per;nisf
actele la control, Chiar fi pe~
murile publice!"
.
, Redactor de
.clu,

..

•tr. Lucian Blaga n r. .:Z·
tel/1'ax : 28'1 e ~
e-mail : a.-.·•.-.·'""~

·'

'

8lii1 să ~e ei!" FArA comentarii.

·1Nf0GO COMPUTERS
.

octombrie nu am pJimit aceşti
bari. De la lnspedaatul judeţean
perb\1 Handicapati. am fost ltfor·
ma~ pe un ton aiogant că bani
au fost vi<tţi pentru distribuire ln
22 noiembrie. De la data respecfvâ ali mai trecut două sl'lpt.ărnari
~ tot nimic. Gaz nu am putut
sA-mi instalez, pentru că n-am
bani.. lemne de foc n-am pe ce
să-mi cumpăr. Plec de acasă, că
muncesc, iar soţul. fârA picioate.
rămAne in frig. Pânl'l când îşi mai
bat foc cei de la putere de
oamenii ~· că

.

\/ANLARE. INSTALARE . SERVICE

·.

.

r •

Cabinet stomatologic privat.

8<1. Re'VOiuţiai nr. 62 (vizavi de

Ug,..,
.

..

)

•

UTILITARE~ ·

C

nr. 56. Telefon: 233195
.,.."'.'" '

r;., :,.. l ~ ,_.-~"-

f~ IJ 1.. '1, IJ llili..Ji
're\'DI.U

·coNCERT ,

Bogdan, Bilteanu 11ane1ora
Roberta, Trlf Natalla Diana,
Haţegan Anamaria Flavia, Betaa
Ioana Adriana, Mate Iulia
Nicoleta, Mihail Crina Florlna,
Sinzlanu Rizvan Nicolae,
·Midillna Cosmlna, Lengye .
Klnga Regina, Peclcan Crlna
Alexandra, Muscan Loredana,
lakob David Gyuszl, Bota ~na.
Bula MaFian, Tl,ci Vaslllci,
Balint Julla Gabriela, TAmisa.w
Ionel Daniel, Mihai Gheorghe
Slvtu. Covacl Angela.
l.a UpevaaC
Nlcutor,
Mitu,ot
ShaumL

~,.,..,.....,;. '~ ,.

A(~ '1, IJ il 1.. 1'1, il '1, 1~ il

• Astăzi . Soarele răsare la

ora 1 şi 37 de mute şi apntla
ora 16 şi 36 de minute.
• AJJ trecut 341 de zie din
acest an. AJJ mai ramas 24 de
zie pana in anul 2000!
• Praznicul zilei: Biserica

#,§.
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•

··-·POVESTEA UNUI
,,&·•• NOU ÎNCEPUT•••
Duminică a fost prima zi când noul Radio
Arad a debutat Pe frecventa vesticâ de 99,1
MHz. inainte de ora propusă pentru debutul oficial al Radio Arad pe 99,1 la sediul Televiziunii
Arad era o agitaţie de zile mari. Cabluri noi,
aparatură de uHimă generaţie, un nou studio şi
aceiaşi profesionişti care au consacrat acest
mn1un,a1 post de radio local. Sutele de telefoane

primite" la redacţie ne-au condus la ideea că, deşi
duminică seara cote de audienţă record. Cei mai
tehnicieni, sunetişti şi realizatori din Radio Arad
şi Televiziunea Arad şi-au dat mâna pentru a
aduce pe 99,1 MHz o mega-surpriză de M9ş
_Nicolae. Directorul Radioteleviziunii, dl.
Alexandru Moţ, a supravegheat indeaproape
intrarea in emisie pentru ca încă de la primul
minut, Radio Arad să emită in cond~ii excelente
din punct de vedere al calităţii emisiunilor şi al
audiţiei. La nici o oră de la intrarea pe noua
frecvenţă, la uşa studioului au venit colindătorii.
Tmbrăcaţi in culoarea Connex şi însoţiţi de

iri probe, noul Radio Arad a atins

Azi, 7 decembrie 1999, la
orele 17,00, va avea loc in sala
festivă a Tribunalului, conferinţa
dt;~ constituire a grupului local
ELSA Arad, cea mai mare asocia~e europeană a studenţilor in
drept, la care va participa ca
Invitaţi Preşedintele Biroului.

Cozia, marele
MENACHEM
HACOHEN şi rabinul ELIEZER
GLANZ au oficial setviciul religios
de Hanuca. Au fost prezen~ dr.
Timotei Seviclu, episcop al
Aradului şi Hunedoarei, reprezeotanti ai altor culte, primarul
orarului, oomeni politici, alături de
un riumeros public.
Cu 2165 de ani in unnă, dUpă
ce Templul din Ierusalim fusese
devastat, a rămas un singur căuc
de ulei ritualic nepăngărit, care a
ars~in mcx:l mirawlos timp de opt
zile. De atunci, in fiecare zi săr
bătorii, se
câte o
lumânare. 1

echipa Connex condusă de dl. Dan Popa - director zonal de vânzări , Corul de copii dirija,t de
directoarea Uceului ~e Artă .Sabin Orăgoi·, d..:na
Silvia Demian, a colindat .live• in studioul Radio
Arad. Fiind prezent la primele momente, dl. Dan
Popa considera câ: .lichidarea monopolului pe o
anumită frecvenţă nu poate fi decât benefică.
Trebuia să apară o alternativă deoarece pănă
acum in privinţa posturilor de radio locale nu
exista această variantă. Făcând abstracţie de
problemele trecerii din est în vest, cunoscând
oamenii care au pus temelia acestui radio sunt
sigur că actualul Radio Arad va avea succes·.
Programul special al serii s-a incheiat la orele
20,00, când in eter s-a auzit prima dată pe
benda vest semnalul pcstului Radio Coniac!.
Urăm şi noi mult succes noului Radio Arad,
ascultători cât mai numeroşi ·şi programe atractive. De-acum sărbătoarea unui nou inceput j)
trecut, colegilor din radio le revine greaua misiune~ se apuce serios de munceL.

a

Două accidente cu unmAri

Îl ,.
·j~

.,

deoseM de grave s-au pebecut
in ultimele zile pe reza judeţului·
nostru. Vineri, in jurul orelor
19,30, pe raza locali!Aţll Uvada
lasinschi Vaceslar, de 34 ani,
din Republica Moldova, ig timp
ce oonduce autoturismul Pharca
LADA aJ numărul de inmatricuIare KGA-562 din direcţia
Oradea • Arad, 1-e surprins şi
accidentat grav pe Grozav Ioan,
de 49 ani, din Ortişoara, judeţul
Timi~ care oprise pe marginea

Alo,

şoselei şi

5MILIOANE LEI
MASURATOAREA...

VERNISAJ

autocislemei. D~minică, In jurul
orelor 16,30, pe raza oraşului
Chişineu-Criş, Panti Mihai, de
42 ani, din Sa!onta, in timp ce
conducea autoturismul marca
CIELO, cu numărul de inmatriculare BH-03BIL, datorită neatenţiei in conducere a pierdut
controlul volanului, izbindu-se de
un oopac de pe marginea şaselei. In urma impactului, conducătcru1 auto a decedat

O. L

Ambulanţa!

ORTODOXIE
SI
, COLTORĂ
Asociaţie Studenţilor Creş

tini Ortodocşi Români (ASCOR),
filiala Arad, organizează o conferinţă cu tema Despre fericire,
in cadrul generic .Ortodoxie şi
cultură~. Prezintă prof. univ.
roan Pătrulescu din Timişoara.
Conferinţa va avea loc in sala
festivă a qceului Pedagogic,
miercuri, 8 decembrie 1999,
orele 18,00.

•.

'

. ,...

autorii lurtului comis in noaptea
de 31~ noiembrie, din depczitul
S.C. METALINA SRL, de unde
au sustras deşeuri din cupru şi
aluminiu in valoare de 2.525.340
lei. Impotriva lor, Parchetul a
emis mandate de arestare pre- - · pe timp de 5 zile.

T Petratcu·Adrian, 17 ani, şi Petra
Darius, 15 ani, ambii din Arad, au spact in
noaptea de 314 decembrie geamul unui auioturism VW PASSAT, parca! pe o stradă din
municipiul Arad, de unde a sustras bunuri in
valoare de 13.000.000 lei. Impotriva lor,
Parchetul a emis mandate de arestare preventivă pe timp de 5 zile. T Ceafăr
Gheorghe, 18 ani, din lneu, fără ocupatie,
cunoscut cu antecedente penale; este, aMm
de la Birool de presă. al I.J.P. Arad, autorul
furtului comis p~ 23 noie.rnbrie de la S.C.,
LICEENI SRL din localilate de unde a sustras
bunuri in valoare de 3.500.000 lei. lmpctriva
lui, Parchetul a emi& mandat de are&tare preventivă pe timp de 5 zile. T Cârpaci Teodor,
de 37 ani, din Şiria este autorul furtului comis
in 25.11.a.c., cand a sustras din curtea lui
Faur Petru o plăcuţA de inmatriculare. Este
cercetat in stare de Ubertate. T Este ceteeta!
pentru săvârşirea inlracţiunii de abandon de
familie Covacl Adam de 38 ani, din lneu,

O. L.

obicei.

C.L

Ionel

Scllleslnger,

preşedintele eomunităţii evreilor
după ce a impălţit daruri
căntăre~lor, a inmănat profesoarei

din Ared,

Silvia Demian un dosar cu o sinreprezentând dotarea
Liceului .Sabln Orăgoi" cu un
pian de concert. Astfel,
5arbătoarea Luminii a mai făart o
minune. Una absolut nesperată!

gură filă,

OAHATODOR
FELEA

Federaţiei Comunită~lor Evreieşti

Pr<>oramulllui JOINT

BANCA POPUWA PHOENII
AFACUT FERICIT14SO DE .~ ·
- BĂTRÂNI OkFANI.,
11

"-

./'::
_,.,...
f·t

•

. C. T.

'

SPARGERE IA S.C. MFrAUNA SRL
Poliţia n cercetează in stare
de arest preventiv pe Daroci
R~ 20 eni, din Albln, judeţul
Bihor şi Farkaf carol, 32 ani, din
. Voievozi, judeţul Bihor, Iară ocupaţie, cunoscut cu antecedente
penale, care locuiesc Iară forme
legale in Ared la rampa de depozitare a gunolul~l. Cei doi sunt

•

OI.

~

Recent, inspectorii Centrului Judeţean de Metrnlogie
(CJM) Arad au efectuat câteva
controale privind modul de
cântărire al legumelor şi
fructelor vândute in tarabe
stradale: Astfel, au. fost depistate 3 socială~ comerciale in
care cântarele .funcţionau"
după alte reguli deci!! cele
legale. Este vorba de Valena
(Lucian Cheja), de Feler Vest
(Coca Şe<llan) şi Far West '98
(Valeria Muntean), unde s-a şi
aplicat pe per.;oană fizică, căte
o amendă de 5 milioane.de lei.
Temeiul legal al acestor sancţiuni este Onfonanţa Guvernului
nr. 20, cu modificările uiterioare.
Dl. George Iancu, direclor
la C. J. M. Arad a promis că
astfel de contrOale inopinate
vor mai avea loc, mai ales in
această perioadă in ·care cometţul stradal va cunoaşte o
amploare _mai mare decăt de

era collorat 1h spatele

Ieri dimineaţa, deşi nu se poate spune că a fost chiar una liniştită,
medicii de pe ambulanţă nu s-au contrunlat cu cazuri deosebhe.
• L.M. in văts!ă de 21 de ani a suferit o criză de epilepsie le locul
de muncă. La sosirea a~bulanţel, tata îşi revenise parţial, dar i s-a
oferit !otlJ;;i batament, pentru a preveni o altă aiză.
• Odată cu venirea anotimpului rece, tot mai mulle persoane se
îmbolnăvesc de bronŞie respiralorii. Una dintre acestea este şi Rl. in
var..ta de 74 de ani, căreia i s-a acordat batam&ll la daniciiu. A.B.

'

Programul muzical a fost
sustinut de corul Liceului de arte,
dirijat de prof. Silvia Demian, la
pian prof. Laura Manolache.

-

Na~onal ELSA, dl. Mircea
Ciacli, dl. prof. Horia Oprean,
Ursuta. Ca reprezentanti ai preşedintele Tribunalului, dl.
U~iversităţii de Vest • vasile prof. conf. dr. Gristian Alunaru.
Goldiş" vor fi prezen~ ~1. rector· După conferinţa de constituire
Aurel Ardelean, dl. prorector va avea loc seminarul cu tema
Corneliu Ma_ior, dl. decan .Perspective şi obiective·, de
Martian lovan, dl. prodecan mare interes pentru studen~i în
Teodor Mare; dl. profesor Petru ~rept şi pentru tinerii jurişti.

UN MORT ŞI UN llĂNlT GRAV

-

.1

Marele rabin a rostit rugăciuni
pentru Romănia şi pentru Israel,
continuând cu o predică plină de
tâlcuri şi a incheiat cu binecuvântarea: "Dumnezeu si ne dea
forţa să ne înţelegem pe noi
lntine, pe cei din preajma noastră fi pe .;ei care nu ne sunt
aproape. Să ne dea puterea să
ne înţelegem ti să crească
fiecare in legea sa."
Au mai vorbit av.lulian Sorin,
Alex Sivan, ing. Nllu AronoviCi,
dr. Zvi Feine din partea

- Paglna3
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au
şi verifi.
autovehic!Jie in batic şi
ca urmare au reţinut 11 certificate
de irvnatriculare pentru defecţiuni
tehnice şi au aplicat 151 alll8nzi
pentru încălcarea Legii dtrulaţiei,
in valoare. de 32.450.000 lei. S-au
ridicat in
suspendării 15

-rea

·~~mw i':'wfii J'i •

permise de conducere din care 6
pentru conducere sub influenţa
alcoolului. Permisele aparţin lui:
Ştefan Marin-Eugen, de 25 ani,
din nsa Nouă, cu auto TM-06FWU; Giutean Radu, de 19 ani,
cu auto AR-04-NEM;· Hoţopan
Flavius-Cosmin, de 21 ani, cu
auto AR-{)2-RFE; Greus DanielMarius, cu auto AR-02-TBA;
Mihailov Alexandru·R~ul, de 19
eni, cu euto AG-957-KD şi
Ebeftein Cseba, de 21 ani, f91i din
Arad, cu auto E:WM-250.

nu şi-a plătit pensia de întreţinere pentru
copilul minor; "f' Este .cercetat pentru
săvărşirea inlracţiunii de furt, Bec Vlorel, de
24 ani, din Cennei, care a sustras din Q.Jrfea
lui Dănilă Mircea din Cennei un ax de pol~
zor, in valoare de Un milion lei; "f' Pap
Francisc, de 42 ani, din Arad este cercetat in
stare de libertate. in sarcina lui s-a slabilh că
in calitate de conducător euto la CTP Ared, in
perioada ianuarie-iunie a.c., prin falsificarJta
foilor de parcuts şi-a însuşit din gestiune can-

Alexe sunt cerceta~ in slare de libertate. pe
30.11.a.c., aceştia au sustras 870 kg porumb
boabe din magazia AsOciaţiei .Spicu" Capofal
Alexa. T Este cercelat pentru vătămare corporală şi părăsirea locului accidentului Ganea
Ioan, de 43 ani, din Arad, care pe 17.11.a.c.,
a accidentat-<> uşor pe Pop Corina de 19 ani,
din Vladimirescu, după care a părăsit locul
faptei; T Bunal Ioan, de 26 ani; Patkan
lavente, de 20 ani şi Sovarl Gabor, de 19
ani, toti din Zimand Cuz, sunt autorii furtului
comis in 23124.10.a.c., de le Bora Carollna
din localitate, de unde a sustras bunUri in Valoare de 2.925.000 lei; T Pop Margareta, de

titatea de 6.400 1motorină, pe care a folosit-o

24 ani, din sampaul, 811te autoarea furtului

1

ca~e

In interes perSonal; T Mof Marlnel, de 36 comis pe 02.12.e.c., din locuinţa lui
eni, din Prunlşor, este autorul furtului comis in , Bulboacă VIctor, din Socodor, de unde a
02103.12.a.c., de la firma W1 FOREST CO sustras bunuri In valoare de 4.000.000 lei; T
SRL Sebiş. Moş a sustras cu această ocazie Fekete Simona. de 24 eni, din Socodor, este
autoarea furtului de lemne comis in
bunuri in valoare de 9.000.000 lei;
T loanovici Mancel, de 28 ani, din Gnlniceri ·04.12.a.c., din curtea lui lgna Gheorghe, din
şi loanovicl Nicolae, de 29 ani, din Caporal
localitate. Prejudiciul a fost recuperat

pe care
i 1
!oare, uităm de cei care, oropsiţi' am
tn ochii acestor
de soartă, nu au pe nimeni care oameni este o răsplată suficientă pentru c;adourile pe care noi
să le poarte de grijă. Cu ocazia
le,am oferit. La randul meu am
Stantului Nicol~e. unmând o fru.
·moasă traditie, conducerea
crescut intr-<> familie săracă, cu
Băncii Popu'iare Phoenix a multi copii. Fiind crestin, mA
incercat sA aducă puţină
gândesc Intotdeauna la
bucurie si căldură in sufletele aproapele meu.·
semenilof noştri. Astfel, domnii
Cadourile oferite au ronstat
Mike Olari şi Dorel Sbârcea au In fructe exotice si dulciuri, iar
pentru ropii, căte jucărie.
oferit cadouri la aproximativ 450
de bâtrăni si copii otfani din azi.
O initiativă lăudabilă - am
lurile si orfe'inatele arădene.
spune noi -'care ar trebui să se
la'tă ce ne spuhe domnul constituie intr-un exemplu pen,
Mike Olari, presedintele Băncii
tru cei care au şi care, în pragul
PoPulare Phăenîx,~ despre sărbătorilor; ar trebui să se gânacest gest minunat: .lnlotdeau- -de~scă ~i la această categorie
. na am fost alături de cei care socială, mai pu~n favorizată .
sunt oropsi~ de soartă·. Cred că
ŞTEFAH TODOSE
~i ei merită să simtă cănd este
Foto: AL "ARIAHUf
o sărbătoare, că este cineva

o

DARORI PEtiTRO COPIII
Dlti DOROBAtiŢI , ,_
Ieri dimineaţă, Asocia~a de
Ajutor Ma~ez (a cărei activitate
e ~oordonată de familia dr.
Alrnasi din Curtici) a lmpărţit
daruri de Sf. Nicolae. 100 de
copii din Dorobanţi - .grădi
nan~,

der şi

~i

\'1 deficien\8.

ingrijiţi la sediul asociaţiei - au
primit cadouri de la Moş
Nicolae, după ce au sustinut

un program artistic. Valoarea
darurilor a fost suportată de
Asoda~a de Ajutor Maltez.

'.

.

~

'
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(Unnare din pagina 11
la Arad, lider sindical al
acestui sindicat este dl.

loaa Sf:K'aela.

CJI care

nu

Timpurile care ne stau In faţă
sunt tot mai rele. ce ..a ·rost

partea opusă a clădirii, la
sala de astepfare a clasei

ieri, mâine nu va mai fi. Tot

de

spre riu merg lucruri1el~. •
lntâl. In atieptarea trenurilor · Adriana Ghiţă: .,Greva mă dă
(o treime) care au rămas in g~ta. Trebuia să plec la
mir;care, oamenii dorrileau. Budapesta •i trenul are 60 de
citeau sau dezfegau cuvinte minute întârziere. E foarte
Incrucişate. Unii ştiau detalirăul". e Sofia Fărcuţa: ~,N-am
.lle grevei, alţii, nu. lată care •!lut nimic de grevă. Am
este opinia călătorului din venit si merg acasă, ta,.Sebif
gara Arad. despre greva fe- ti până la ora două nu am
rovlaritor: • Florin Mureşan: tren. Nu·i bine. Cum noi,
.Aftept pe cineva. Nu am o
ţăranii, suntem mulţumiţi eu
părere bun.!! despre grevă. Ar
puţin,•atuncl ei nu·s mulţu·
trebui să plafoneze preţurile
miţi cu căi au?". e Laurenţiu
astea care tot crese". e Petru Manolache: .Imi pare bine că
Zlibuţ: "Nu mai e de mirare~
.e grevă. Pot juca linl'!it ta
nimic In ţara asta. Eu a'tept
jocurile mecanice până la ora
pe cineva de la Bucure,ti". • ·
.Un anonim; ,.Greva asta e un două, cind am tren spre
r
_
balamuc. Am impresia că nici Şiria".
Cu slgura~ă. greva
cei de sus de la minister nu
declanfală Ieri dimineaţă a
ftÎU ee vor". • Alexandru
Lemnaru, fost ceferist: nA,a stricat planurile multor ellă
tor!. Cei mai afectaţi sunt
porcărie n-am văzut tn viaţa

au

mea. Eu când eram in activi..

au dDH la alei aa l"t'tZ•Itat"'.
~

tate nu !jtlam pe unde să scot
cămaşa de·atăta lucru. Astăzi

Femeile de serviciu din

ei dorm, discuti. se distreaza

am putul lua legătura fiindcă
se afla la Bucur&f!l, pentru
negocieri. Grevlftll arădeni
au fost reprezentati de
vleeliderul sindical al secţiei
CT2, dl. Oetavlaa Boraa.
Vicellderu! Boran a preciza!
că .............._
Arad •
.....,.....,, gr..va g.,.....alli
P" d•p a•U..Ital pllali la

••lafloaal"ea rft!:"••dletlrllor. Din infrastructură
fac parte mecanicii", revizia
de vagoane, liniile, CT2, SPIACT 'i IFTE. !fi greviftli arideni sunt nemiJ{$Umiţl de

statutul feroviar, de contrac-

-

Insuportabil din lncăpere 1-a
trimis pe călătorii pribeg_iţl In

tul colectiv de mund lji de
·partea de salarizare. Dl.
Boran preciza d ",a~

...........
tat•

ia

~.

D..Paptea

du•lalcfi Mpre

laal~

navetiştil

trenului.

Ceferiştii

a doua. unde erau doar trei

vânzii'il~

Centru se vor solda cu un

mirosul·

2709
2032

20,40

Cennei · lneu

2031

05,40

2042
2044
2047
2205
2206

03,18
17,48
19,25
14.30
12,48
15,12

N~dlac • Arad

14,42

lneu • Cermei

2232
2237
2373

08.26

2375
2378
2381

06,22

2384

11,31

2612

18,58
23,24

Grăniceri • Sântana
Sântana ··Grăniceri ·

Arad • Oradea
.
Atadu Nou - Tmiisoara
TunÎ\'Oara N. • AI1Îd

20,00

04,03

05.06
08,41
13,00
05,00
22,00
12.14
17.00
14,47

18,20

8,25
13,35

Atadu Nou • Valcani

16,24

Bucure~ N.·Tim Îl"""" N.
Timişoara N.-Bucure<;ti N.

15,30
06,00

22,56
13,25

21,15
, ou'""'""" N. • Ti~ra
1Tiil1Î\'O'Ita N.·B~ti N. 14.24

·os.51
23,00

15,45
00,38

13,00

13,09

00,32

00,41

10,30

19,20
05,20
16,35

20.35
15,17
00,11l

04,12
07,20
13,52

17,05

02,30
17,25

03,35

03,55

16.26

03,50
04,14

au circulat In cursul zilei de Ieri. S-ar putea ea
astăzi să intervină modificări pentru care nu
ne putem asuma
'

15,50
14,06

3127

'i
ÎN DOUĂ ORE NU S·A MIŞCAT NICI UN TREN

persoane. Mizeria

de când cu greva:
,.Orice zi vine cu necazul ei.

Arad • Nădlac

2631
2634
2635
2638
3122
3123
3126

cu care am

de zor cu mătura in
sala de Oljt&ptare de la clasa

Dădeau

07,50
19,48

2613

care trebuie d·fi pi\fl'dă
citeva ore In •tteptarea
discutat sunt hotărâţi să
rămâni\ pe poziţii de grevă
pll.nă când n!'gocierile de la

fi

grevă~

2203
2689

2208

.. elevi ti muncitori -

altceva nu fac". • Lui
Vasile Viii, vinhtor ambu·
lant In holul gării, l·au scăzut

gari nu erau in

03.26

fneu • \;>UrlllnOnl
Gurahonţ •

·'

rezultat favorabil lor.

r~

La Atad, din 34 de trenuri
personale. au circulat 28, pri<>. iitete av.!lnd trenurile pentru
navâtiştJ . .In CUISUI zilei de azi
(ieri ·il.n.), numărul trenurilor
se,va micşora, va mal circula o
treime din numărul total de
trenuri Poziţia lui Băsescu

in loc de 70%, cum au ce.rul
sindicall~ii • n.n.) este mai muH
decât sfidător·. a spus Mihai

Jacob, secretarul

organî~aţiei

soli-

Centralizare fi Telecomandă
CT2 Atad:
la protestul feroviariiOr de
la Solldalilatea s-au alăturat şi
sindicaliştii de la Mişcare

noastre. iar procentul
propus de administraţie (20%,

Comercfal.- Aceftia au organi~
zat ieri. intre orele 1...g, o grevă

esttt diametral

opusă

citărilor

de avert~ent, timp In care
prin sta~a CFR Arad n-a clrcu·
lat nici on tren ... De miercuri
vom intra si noi in grevă gene-rală'. spune Ioan Voica. liderul
sindicatului ,din Mi~care

Un

bă~rbal

de 59 de ani ••-a

Ieri, Jn jurulprelor 14,00,

pe DN 69, pe raza

Comercîal."

localităţii

'{inga, in timp ce Lup,an
Nicolae. "59 ani, conducea
autoturismul Dacia 131 O AR
02 TYC din direcţia Timişoara
spre Arad. datoritA neatenţie!

. Sindicaliştii sptln că iamân
in grevă generală piin.!l la
rezolvanaa sblicilârilor lor.

G. KnfiP

Jn conducere, a efectuat un
viraj la sta nga şi a Intrat pe
contrasens. Ges!ul 1-a fost
fatal tnsă. deoarece "intrând pe

contrasens, autoturismul s.. a
tampona! frontal cu autoturi~
mul BMW, AR 98 YCY, con-

pie~rdul viaţa
dus regulamentar din sen~
opus de Faur Ioan, 46 ani, din.
Arad. Tn urma impactului,
Lupşan Nicolae a fost rănii
_grav, el decedând l~ drum

spre spital. .

PRIMATV TVARAD
ANTENAI 7,00
Ka180ke Show- rei.
7.00 Observator

TVR1

7.00 Matinal national

.Q

'.•.

;

TVRs

7,00 Sania Barbara •

9,001\/R~ •

11111.

10,00 Acum P<>li ana ;
rei.
10,30 Agenfa de.".....
• rei.
11,00-1\/R Clu~Napoca
12,00 T-noa la aorJI
a grupelor preliminare
pentru CM de Fotbal
din 2002, la Tokyo, In
diroc!

8,30 Curler·da ambe·
sexe rei.
9,15 Care pe care - 11111.
10,10 limbi strAina:

•

PROTV
7,00

Bună dimineaţa.

TVeal~!

7.00 Observator
8.00 Dimineaţa devrilme
9.59 DecenniUm

~

Pro

'1

10,00 Tinlr
nelln.,ut
·rei.
10,45 Pa~hetdl • 1'81.
12,30 O căanleie perfec·
tă ••.
•
. engleză
1Q.35 NAscull prinlre an~ 12.55 Ştirile PRO TV • O
melele sălbatice • doe.
propozi~e pe zJ
11,05 Desene animate
13.05 Babylon V ~ s.
11.30TrupaOP2
13,50 Ani de tl~eu - s,
13.00 FaţA ln faţă eu 14,15 Miracol'l) tin...pi
13,301\/R~
autorul.
14.00Jumal
"s.
14,00 Convieţui~
14,45 Familia Bundy • s.
14.15Cib«Fan ..
15,00 Obsesia·&.
14.30 Repere sacre
15,15 Nisipurile din'
15.00 Oameri ca noi
111,30 sania Barbara • Mlaml·s.
15,30 Con\'ieţuiri
$.
. - •
111,10 Tânir fi nellnlft~
16.011 Emisiune In:limba
17,15 Curier de ambe • ap. 891
maghiară
sexe
.
17.00 Sllrile PRO TV • O'
17.00Do<
'
18.00 Care pe care
propozitie
pe z1
17,30 Scuzaţi! Pardon!
18.40 PersonaliiA~
17,15 "ştirii• PRO TV
Mersi!.
'
18,45 Se Tntămpta acum! Arad
18,00 Corectt
19.00 Veni, video, viei
17,30 Lucl<y • ep. 2
18.05Jumăla1Bata
19
.. 15 CiiiAtorlnd. prin 18,30 Dăruieşti Şi căştigi
19.00 Avanpremieră Ş!lri
Iară
•
• Extragerea cllrţli poştale
19,05 Sănge ~ califea
19,30 Ştiri bancare
19,10 Sunaet lleach • s.
.Te ui~ fi căştig.'
.
19.45 De le lume 18,50 Chestiunea zilei
20,00 Jurnal • Muteo •
adunete, ..
Sport
19,00 Ştirile PRO TV
20,35 Universul cunoaş- · 19,50 Chestiunea zilei
20,55 LUpta cu focul •
lerii
dragoste. SUA, 1968, cu
20,00 Nikita- s.
JohnW~e
21,35 A dolni,.Jiolnlr$- 21.00 Chestiunea zilei
22.55 Nu lrageţi!
muzica popularr ·
21.30 Fotbal: Lazlo
23.10 Jumalul de"""""'
21.55 Personalllall
Roma - Chelsea, in
23.25 A-Facerea
~.OOCredo
·
direct. In pauzâ Ştirile Pro
0.1 OTragemtla aorJ1 a
23,00 Soldatul·nacu· TV
grupelor preUmlnare
noscut- s.
23,30 Chestlunee zilei
pentru CM de Fotbal
0,50 Noclume
O, 15 Fotbal: Rezumatul
din 2002, la Tokyo.
0.00 IVM • Meoager ·
lM!g
Ligii Campiontlor
w

TVACASA
5,00 Guadalupe • s.
5,50 Iubire sfântă • rei.
6,45 Dragoste ,- pulere

7~~ Acasa la bftee •
rei.
1,30

Căsuţa poveştilor

-

~et

8,15 Rosatinda • rei. ·
9,00 Inger sălba_!!e • 11111.
9,55 Luz Clanta"' rei.
10,45 Angola· rei.
11.35 Nimic R9reona1·~

••12,20 Cteopatra 1- rei.

14,15 VIa!" noastră· s.
15,00 Drag!'ste şi pu-tere~

s,

15,30 Iubire sfllntă "10.
16,30 Luz Clanta • s.
17.25 vreinea de acasă
17,30 Rosalinda • s.
18,30 Angola • s.
_·19,25 Vremea de ecasi
·19.30 Acasă la bunica •
reţete cuUnare
19.45 Cerlea cArţllor •
d.e. • 08flll de Crăciun
20,30 Inger sălbatic • s.
21,30 Singe din sAn·
gale meu~ s.
22.25 Vremea de acasă
22,30 VIno oâ vezi
Paradisul ' dramă. SUA,
1990, cu Oennîs Quaid
0,35 Dragoste fi putan>
-rei.
1.00 Surorile • s.

·

D.L

TVINTEBSAT

8.55 Deschiderea progra.
mulul
·
9.00 lntersat Muslc
9,30 Familistul se In.
toarce • re!: .
11.00 Ştirile lnll!rSat
11 ,30 Dulce Ispită • s.
12.151nll!rSat CWiural
12,30 Angela ultimul
capitol film
14,00 lnapeetoru!Manln

8,00 Dimineaţa cu Prima _ 8,00 Ştiri TVA ·rei.
- magazin matinal • Ştiri
8,30 Studioul economic
si reporl!ije, meteo, mu·
arAdean ~ rei. 10.00Ştiri
Zică. bucătăria zilei
9,50 Anunţuri
10,10 Colivia de aur -s.
11,00 Mount Royale • s.
12,00 Celebri '' boflall. 10.00 Ştiri
.
10,10 Colivia de eur-s.
12,00 Ba-lr:h Nights • . • rei.
s.
13,00 Pollllca de mtlne··
11,00 Mount Royal- s.
mi.
·
12.59 Oecennium
12,011 Baywatch Nights
13,00 Ştirile amiezii .
15.00 Molor. 11111.
~ $.
'
13,15 Pretender-s.
12,59 Oecennlum
__
15,30.Reei'TV • 11111.
14,00 Decep~l ...
16.00 Viaţa In di~
13,00 Ştirile am\8211
15,30 saptllmOila spor15.00 Luz Maria • s.
13,15 Pretender - s. ·
17,00 Celebri
~~~
tivă arădeană
·
16,59 OecerrlluJn. '
14,00 Deeepţll • a .
16,00 Inimi lll$lngerata
17.00 Ştiri
.
18,00 Focua • Sport- •
15,00 Luz Maria • s. ·
Meteo
.
\ ,
• film
17.20 La mulţi an~ Voua!
16,59 Oecennium
17,30 Undor<log Show •
17.25 Drag- tnvlnge_ 18,55 Clip Ar!
17,00 Ştirt
-ep. 70.71
1!j.OO Karaoke Show
17.20 La mulţi ani, VouA! des. anim.
18.59 Oecennium
18.00 Emisiune In lb •
20.00 copilul pierdut 17,25 Oivenl:oment
19.00 Observalor
sart>A·
dramă, SUA, 1992
18,00 Mileniul Trei
19,55 La mulţi ani,
18,25 Obioctiv oeonomlc
21,30 Bilanţ·
18,20 Anunţuri ,_
20,00 Jumanjl • aventuri,
18,45 Ştirile lntersat
22,00
Clip
art
•
rei:
•:
·
18.30
Ştiri
TVA
..
.!'
SUA. 1995, cu Robln
19.20 Dulce Ispită ·S.
22.05
Focus
Plus
'
r
19,00 Observator
Williams
20,05 Mistere, farmece
22,30 Revlsla pillsei
19,55 La mu~i ani, Vouă! fi miraCOle • s.
21.59 Oecennium
23.35 Politica de malne
20,00 Poli~a 955
22.00 Observalor
20,30 Aradul prin gaura
0,10 Imperiul texan •
21,20 Anunţuri
22,25 La mulţi ani, VouAI
cheii • rn direct
westem, SUA, 1942
21,30 Ştiri TVA ·rei.
22,30 Marius Tucă sha.ol
22,00 Seducerea guver2,00 Foeus Ştiri- rei.
22.00 Observator
0,00 Twin Peaks ~ s,
nantei. film
22,30 Marius Tucă Show 23,30 Ştirile lntersat
' '
17,00 Medici la datorie . Tn continuare, pro~ 0,00 Erotica
gram Identic cu cel al 0.45 Inchid"""' progra-.
,7,00 Ştiri
Antenel1
mului
18.00
7.10 Bună dimineaţa. 19,00
Sec11• de pollţiO •
România
'
blrbaţll? • dramâ,
9,00 Omul fi natura •
20.00 Telejurnal
rei. ·
SUA. 1996, cu Wi)ilney
20.,30 Documentar
10,00 Sunchaser ~
10,00 Şti~
Houston
21.00 llintr<l SUie de zlere
dramă. SUA. 1996
. 10,15 Teleshopplng
22,00 Cutia Pandorel
·
18,45
CursA sub.~
12,00 Prima lovituri a
10,30 Dintre sute de 22.45 24 din 24
·dramA, SUA, 1996
Chan
•
acţl·
lui
Jackle
zia(e ~ ~et
23,15 Arcub Uve. rol.
une.SUA, 1996
· '20.30 Frankenstein 11.15 Studioul Tud·or O,OOŞtiri
Vomicu -tel.
13,30 In paşi de dens· horror. SUA, 1994, cu
0.30 Ora H • arnl6iune de
Robert de Niro
oonfeSiuni
15.00 Ştiri
comedie, SUA. 1S95.
22,30 Pacientul engle:z
1.35 Telesl\opping
15.30 Post M~n
cu Jennifer Beals
15,00 Zborul apre ·dramă, SUA, 1997
1,15 Camioane uel.cas~ .. dramă, SUA,
1996. cu Jeff Oaniels
O"?" • horror, SUA,
RADIOSEBIŞ
16,45 Unde ne sunt
1993
'4J,OQ..9.oo Mau~al .,21"

•.•--.i

--··

'1

...

.,

'

voua1

TELE7ABC

1

... Omul"-...
..

.

HBO

.,
.,

9",00 -10,00 Ato, tu llMgU

10,00- 12,00 Caf.aua da~ ·

ATOMICTV

12,00..14.00 Magazin H21"
14,00~15,00 AatlzJ
populară

19,00 STAR STATtON MIX • cu Mihai
......;19,00 • 21.00 I\SCI.It.TA.JI MUZICAIW CâUn Gheorghe; 21,00 - 22,00
TOHOMAT\Jl PRO FM ~cu Nldd Slanciu;
22,00 • 24,00 RONDUL DE NOAPTe • cu

--

te ai.rbitorim- ~

cu dedicaţli

15,00-18,00 'unu piua doi
18.00·19,00 l.a mulj! ani!- dedico1il I1IU:ll-

care

'·

,

1o.oo-20,oo Hit-un ,.a1•
ZO,OG-22.00 !b;pretul d$ Hid.
22,00·24,00 Club ,.21"

O.M-2,0U2,11noomnll

··.

-

7,00 Selector
10,25 Reaclor • ret
10,30 File de poveste •

rei.
11.00 Atomix cu MI,
cheile· rei.
14.00 Interactiv.
15,55 Reactor
18,00 Aria 52 ·Iti.•

17,00Freestyle -rei.
1i,15 Selector
'
19,00 Atomi• cu Mircea
21,55 Reacklr • rei.
22,00 Cinematomle eu
lrra
22,30 Hlgh Ac!ion
Admnalln • rei.
23,00 Rockada
0.00 Insomnia ' ·

\

ţ'T

!"'""' :.

'1

{·
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CO~TU1fA
..·

BENZINARIILE SCOT PROFIT DIN .u POLITICA DE PRESAÂpR TINERETUL UNIVERSITAR
· ~i''UtUR 1003 :t''~
VA VOTA CU PNTCD
~se,rearuanaează·fost stabilite persoanele care
Vot asigura prezenţa permanentă la sediu. Au fost numite
persoanele mandatate pentru

Cu toate că benzina s-a scumpit, banzinăriile au
t;anse serihase de a incheia anul cu profituri seribase,
posesorii de autoturisme având multâ alergătură in luna
sărbătorilor de Iarnă, in acest decembrie vânzările vor
cre,te spectaculos faţă de anii anteriori. Fiin.d aproape

'

alegerile locale, au inceput 11 alergăturile politice".

pregătirea

in

week-end, toate partidele organizează deplasări în judeţ,
pentru a mai smulge pe ultima sută de metri capital electoral. Pe scurt, câteva trasee pe care s-a con~umat uban-

zina

politică"

la sfân;itul

săptămânii

PNŢCD:

Arad-Deznalgne,ti. Deputatul Mihai
Calimente si secretarul general loner'costin au intervievat o sumă de posibili
viitori candidati la alegerile
locale.'
·
'
PSM: lneu-PâncotaSebi,. La Pienara din 18
decembrie, preşedintele
Teodor Pătrăută va trebui să
prezinte lista cU candidaţii din
oraşele din judeţ. Pentru
comune, incă mai este o mică
păsuire.
Oricum,
zice
Pătrăută, listele sunt complete, candidaţii de primari
sunt desemnati dar ... e
1

.f

secret!

'

cat

judet,
primvicepreşedintele Pavel Sârbu
a onorat invitatiile .la manifestările sportiv'e organizate
in cinstea zilei de 1
Decembrie. Aceasta, in triplă·
calitate: prim .. vicepreşedinte
PDSR, profesor de sport,
consilier judeţean. In plus, a
ţinut şi ·câteva Şedinţe cu
organizatiile de cartier.
Ps: ' Sediu-MicalacaGrlidi,te etc. ·

din

Organizaţia municipală

·

Pl>SR: Arad-ZimandChl,ineu-C ri,-Soc odorlneu. Şedinţe cu organizaţiile,
tinute de către secretarul
Liviu Gârgari si trezorierul
Alexandru Văleim. Preşedin
tele Avram Crăciun a fost ple-

.....•:.

trecute.

jucand un rol foarte important
in perspectiva fuziunii cu
PSDR, Florin Remetan a
preferat să discute probleme.
organizatorice cu organiza~ile
de cartier. Oricum,. consumul
de benzină este mai mare in

oras.
PSDR: a stati A stat in
sensul că a avut treabă la
sediu: a avut toC sedinta
Biroului Executiv la· Care

au

Conferinţei

7:.-.v..

reorganizarea
organizaţiei de. tineret. S-au
discutat probleme legate de
actiunile organizatiei in
perioada sărbătoriior de
iarnă.
·
PNL:
Arad-Pecica.
"Driver" -·Mot Nicolae
O parte a staff-ului liberal,
in frunte col deputatul Titus
Gheorghiof, s-a deplasat la
Pecica, pe-ntru a se intâlni cu
... Mos Nicolae. Prin intermediui filialei de la Pecica
(preşedinte - Cornelia Tomoioagă), Moş Nicolae a făcut o
bucurie copiilor de la grădiniţa
apa'1inand ,de Şcoala Generală nr. 2. Grădiniţe a fost
dotată cu mobilier nou, draperii, huse pentru scaune,
leagăne si balansoare. Nu au
lipsit dulciurile. Mobilierul şi
dulciurile au fost luate de
catre Mos Nicolae de.la căte
va intrePrinderi private, iar·
husele şi perdelele au fost
confectionate de către liberalii
din localitate. Una peste alta,
costurile aii depăşit 9 mi,
lioane de lei.

Ieri, la sediul ApR Arad a
fost organizată obi,nuita
conferinţă de presă săptămâ

SI"IO" TODOCA

J.~ESal

Municipale

şi

nală, la care au particip,ht
Gavril Popescu, vice-

pre,edinte, Gheorghe Chi-

per, prim-vicepre!fedinte,
Mircea Roman, vicepret;edinte 'i Ştefan Tabuia, purtă
torul de cuvânt al organiza-

liei. ·
Principalul subiect adus
în discuţie de Gavril
Popescu a fost Conferinţa
Naţională ApR ce s-a desfă,urat la Bra,ov în 3-4
decembrie fi despre care
v-am informat pe larg îro
ziarul nostru de iert.
OI. Mircea Roman a informat presa asupra Adunării
Generale a UGIR 1903 ce a
avut loc vineri la Bucure,ti.
Se dore,te o reorganizare a

acestei

organizaţii

locală

a

fost reorganizată ti se
dore,te atragerea mai multor
oameni de afaceri arădenl.

LIBERAUI ABADENI
AU ACTIONAT
1
~

·'

",UTE CA SAGEA~A"
Organiza~a judeţeană

\

La Conferinţa Judeţeană a PSDR, Ştefan Octavian
Pascu, fost pre!fedinte ales de către ,.aripa Putin" a f6st după cum am mai relatat - eJtclus din partid. Domnia·sa
spune că excluderea a fos_t nestatutară, din mai multe
puncte de ve~ere.
·
..
· _
"In primul rând, conform articolului 109 din· Statut,
sancţiunea se aplică de către Comitetul organizaţiei
locale. Deci, numai organizaţia municipală.mă poate
exclude. In al doilea rând, o Conferinţă Judeţeană nestatutară nu poate exclude. pe nimeni. Or, cele 54 de persoane care erau in sală la a,a-zisa Conferinţă Judeţeană
nu reprezintă organizaţia judeţeană. Unde au fost delegaţii de la Bata, Couop, Beliu, Şeitin, Semlac, Nădlac,
Pecica? Am spus doar câteva dintre filialele care nu au
fost reprezentate. Până acum, nu am primit nici un act
oficial".
~

.

··:

T.S.

tărănisti arădeni.

' Liderii studentilor din
PNTCD au apreciat că
.statutul PNŢCD ar trebui
corectat, c;ă tinerii ar trebui
să se impună in partid" iar in
perspectiva viitoarelor alegeri
locale "TUNŢCD va c.ăuta să
dozeze voturile studenţilor
români înspre PNŢCD."
in incheiere, mentionăm
faptul că am remarcat
aprecierea de care se bUcură
preşedinta OT-PNŢCD Arad
(Adela Cristea) in rândul conducerii eentrale a TUNTCD.

DOIUI Sl"fiCI

•
.\

patronale,

pe baze noi. Astfel a fost
adoptat noul statut al uniunii
industriatllor. La Arad, de

asemenea, filiala

La sfarsitul aceste săp
tămani,
ia
Arad
s-au
desfă•urat lucrările Biroului
National TUNTCD. Studentii
din' PI\TCD 'au preferat
Aradu', :ieoarece .. eSte una
dintre .::r!le mai puternice organizat:i ale noastre". (Barbu
Piţigoi). Alături de preşedintele
sus-ar.,,ntit, Doru L~zărescu
(vicep1e-şedinte) şi Mihai
BOdea (secretar) ne-au
declarat -':..'\ ,.actuala condu ..
cere a TL'NŢCD Arad a fost
validată". Cu altâ cuvinte,
Adrian
Eosca
rămâne
preşedintele' studenţilor

Arad

a PNL a definitivat listele de can~
didati in cele 53 de locarot:ti ale
·judeţului in care are - decCamdata • filiale . .Tn acest weet-end
.am incheiat listele la ultime!e
doUă organizaţii, Frumuşuni şi
Zădărenl' - ne-a spus d-1 Cornel

Haristiade .• Am dorit sA ne
respectăm sigla (săgeata NN) şi
aed câ nici un att partid nJ nre
listele complete până la ac,.astl
oră", a declarat deputatul rrtus
Gheorghiof, p~intele partidului. Domnia-sa a adăugo;t că
până la termenul limită voc fi infiinţate ~ atte organiza~i. in mai
mutte localităti existând oomite~
de initiativă. .' S. TODQ(fl

-(Urmare din pagina 1)
Şi toată lumea o duce bine. Şi nici nu vorbesc de egalitarism, comunism sau de ~lte invenţii t;i sintag~e purtate
de actuala putere de la noi.
Să nu o lungim. ExistA un contract al COR ' ' al
pre,edintelul cu România. Contract care trebuia .respectat.
lată printre altele la ce s-a· angajat actualul pre,edinte ·al
României in campania electorală din toamna anului 1996:
Daca voi fi ales vă promit patru ani de pace socială, patru
;ni de mândrie naţională, patru ani de renat;tere a ţării,
patru ani în care statul român va ietfi din noroi, patru ani
pentru scoaterea ţării din griji 'i nevoi, patru ani de asigurare a răspunde~ii guvernării, patru ani pentru reconstrucţia ţării, patfll ani de domnie a legii, patru ani de stabilitate, patru ani de respect faţă de cetăţeni, patru ani de
viaţă mai bună pentru fiecare; patru ani p~ntru inte~rare~
europeană. Eu; in calitatea mea de pr~t;edmte al Romântel
voi cere dizolVarea Parlamentului t;i daca nu voi fi în stare
să fac aceste lucruri, voi veni în faţa dvs. pentru a-mi
, prezenta de,misia. Pentru că in.seamnă. că v-am dezamăgit
: 'i nu a' rnlli putea să mă uitin ochii dvs..sau să.vă cer _un
· nou mandat şi o nouă increfiere."
·
·
Din p3cate, de trei ani, la fiecare sărbătoare, românii
: afteaptă în zadar implinirea unora din aceste promisiuni:
;_Preşedintele este bine, se uită io ochii oamenilor•. ba mal
i trage 'i "naţiunea de urechi" ca la Alba Iulia de 1
~ Decembrie. fn rest, nimic de comentat, doar că odadl con·
1
1tractul nerespectat el trebuie reziliat. Dacă nu prin mijloace
constituţionale sunl.fi alte metode la care poata recurge
naţiunea.
.

l
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mul popor din această parte a
Europei care am lepădat comunismul in ultimele zile ale anului. Apoi, deşi ne declarăm cat
se poate de ortodocşi, am
acceptat să ne jertfim conducă
torul chiar de Crăciun, fiind sin.gurui popor din a~eastă zqnă
~are nu s-a dat inapoi .de la
săvârsirea uciganiei... Nu In
ultimul rand, recentul 1
Decembrie l-am .sărbătorit" cu
huiduieli şi cu, fluierături ia
edresa sefului statului.
• C.e Oe. mai rămăne? Doaiidealul pe· care t-am implinn in
pomenesc despre Căderea 1918, cand ne-am unn cu totii in
Bastiiiei. RUşii -orice s-ar sJiune . interiorul Statuiul Naţional
- au rămas lmpi"" in zilele lui Unitar. Dea Domnul ca să nu
Octom!?rie. Noi, romAnii, vort>im · Pierdem si aceasta ailiVersare
despre ·oE!Cembrie... Despre 1 din
dezintegrării econo1918, cand s-a tacut mice sau din. cauza tertdinteloF
Unirea
Mare, despre 22· de globalizare, (endjnţe
îşi
propun să dărame
~:=:'J':âl~~! de
când
am rupi
secol
de S1atelor na~ohale. · ·
despre 25 decemDecembrie 1999 a păşit cu
brie, cănd i·am ucis pe stângul. A inceput cu fluierături
Ceausescu tocmai de Ziua si huiduieli, continuă cu o. criză
' economică şi socială de pro"""eri\ Măntuitorului. .
Daca am sta să analizam porţii, cu greve generale 111ai
acest .decembrie românesc· ne muH sau mai putin spontane.
vom conyinge de faptul ca ulti- Oare ce ne mai pândeşte?
ma luna a ariului ne caracte- Evident, tot decembrie: cu
rizează cat se poate de bine.
Helsinki, cu Sărbători, cu ...
De ce?. Deoarece am fost uiti· ~ '. DO lUI Sl"fiCI
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Atestat documentar din 1446 ljl declarat Otaf in anul 1!l,68, Chiljineueste o localitate micii, atit ca intindere, cit lji ca număr de locuitori.
Putem spune însă că este unul dintre cele mai cochete şi ingrijita orăşele
din judeţul nostru. Şi pentru că tot suntem, la rubrica .,Să ne cunoaştem
judeţul", vă prezentăm mai pe larg imaginea acestui oraş lji modul de viaţă·
al localnicilor. Principalii "furnizori" ai informaţiilor primite in scurta noastră vizită au fost primarul localităţii, dl. Gheorghe Burdan şi vleeprimarul
Traian Duma.

.•

'

Criş

fi-r

locuiţorii- dldură

o problemă indelung mediatizata a fost cea a

..

cildllii.. Timp de o lună de zile, localnicii nu au a\IUI
căldură, o dată din lipsa fondurilor pentru achi·
zi!iooarea de combos1ibil, dar mai ales datorit!l unor
lucrări de anvergură in seopul trecerii celor două
centrale termice pe gaz metan. Vizavi de acest
apect, am a\IUI o discuţie cu dl. primar Gheorghe
Burclan.

l

-Da, e adevarat Anul trecut am li'lcut primul pas
In vederea modernizării sistemului de lncălzire.
Pentru că la cele două oen1ra1e termice era nevoie
de noi cazane. am reuşit să achlziţionărn altele, pe
care le-am adus din Italia. Lucrarea ne-a costat
aproape un miliard de lei, dar am puiul !umila căl
dură popula!ie! la poten~allil maxim.
-Ce v-aţi propus sa facep In acest an?
·- La noi reţeaua de gaz aste deslul de lntinsă şi
din cauza costurilor mari anuntate la energia termică,
In opinia mea, soluţia cea mal bună este trecerea
c.elor două centrale pe gaz metan, penll'U ca popula~a sa nu plătească atat de mu~. lnsă din cauza
banilor nu am putut demara mai repede studiile de
feza- lji aşa ne-a prin$ Iarna, fără IOO"ălile ler·

mînate.

,_----"'-

,_,.,_"_

'

'
1
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'

~

.,

dură. In momentul in care se va lntnxluce incălzJree
ou gaz metan, după calculele li'lcute de noi, che!tu- ,·
iellle s-ar diminua de două ori. Adică, oamenii vor
plăti

de

două

ori mal

puţin

decât

r

J!

pana acum. Si eu

cred că asta e o malizare. Numai că ne este

fOarte

greu penll'U că neavllnd industrie, nu avem nici surse
de venit Dar pănă la urmă o scoatem noi la capăt.
• Un spital mod p
Anul aoesta, la Chişineu-Criş s-a inaugurat un
nou spital, Intr-o clădire frumoasa. ou aspect occ;.
dentat Investiţia s-a i~ns pe zece ani, din cauza lip-·
se! de fonduri. ,.La Inceput construcjla odată ter·
mlnată ar fi trebuit 'să servească ca bloc de gar.
sonlere. Dar pentru că Prlmărla nu a avut fo.,.
duri, construcţia începută deja a fost cedată
Directiei Sanitare care lnten!lona să facă un sp.
tai modeR1. ŞI lată că, dupi muile eforturi, s-a
re-ut;tt'', ne spunea dl. viceprimar Traian Duma.
Spitalul dispune de 60 de locuri in camera spaţioase
şi luminoase, fiind unul <intre cele mai modarne din
judeţ. Cu toate .acestea, medicii resimt acut lipsa
aparaturi! necesare, cum ar fi de exemplu un
eoograf.
-·
Tot legal de sănătate, medicii de famffie benefici..
ază de un nou sp~IJ .fn care-şi destăşoarll activitatea. După mutarea secţiei de pedlatrie in noua
clădire, un corp al celei vechi a rămas neocupat,
motiv penll'U care s-a hotărât mutarea medicilor de
famolle acolo .

• Lnrit .......i

- o.4e primar, anul trecut aţi realizat o man1
ii'Misllţle In slstsmul de încălzire a ""'fUiul •••

,;.

j

.1

·1'

lul·la plyel•h'i = t .

Liceul Teoretic din ChiŞineu-Criş este unul cu
tradiţle In judeţ, un liceu care a dat Intotdeauna
oameni de valoare.
Funcţionănd ou două prnfile: real şi uman, lioeul
beneficiază de o serie de cabinete şi laboratoare
amenajata şi l~ute de căti1> cadrele didactice
ale şeotii.
·
in prima luna de lamă, cănd, după cum am
me~onat mai sus. locUitorii nu au aVui căldura,
liceul Şi spitalele nu au avut probleme.
_
Penll'U cel care n-au ales Llceulteon!tie şi vor st
se Indrepte spre o meserie, cea mai bună alegere
aste Grupul Şcolar Agrlool din localitate.
De-a lungul anilor, aici au existat căteva probleme ou ~lle de desfăşurare a adivltăţiL Vechiti
.sediu In care grupul şcotar a llonţat. a fost ~at de
Unitatea Mllltarll, care şi acum ocupă~ spa~u.
Pentru a nu se desfiinţa liceul, Primăria
Chişîneu·Criş a oferit elevilor de la agricol, sp~ui
unei foste grădiniţe, care lnsă nu s-a doved~ prea
lncăpălor lpGnlru nomi!rul mare de elevi.
1
mai multe memorii Ministerului

s-a intrc>dus_gaz
cea de-a doua
• pe 4.
km, iar acum
urmează a fi terminată lucrarea la cel opt km.

tudinea

din acest an. sediul unei
a~e grădin~e ~ găzduieşte pe 'eleVIl de la agricol,
~ ~.ai venind din cele mal diverse ooiţuri ale
ţarii.

.

·~Il oămin,culturaL••Iiri 1 ' 1 W
· nainte de Revoluţie, oraşul Chişlneu.Cris a fost
renumit pentru bogata activitate culturală
desfăşurată: dlntece, dansuri ele.
.
La ora actuală lnsă ca mai In toate oraşele şi
satele judeţului, activitatea la Căminul Cultural este
zero. Deşi renovată In lnireglme, 2UQI'ăvită In exterior
şi Interior, cu un ~ destul de mare, Casa de ou~
tură din Chişineu-Criş nu foloseşte nimănui fără
scaune. Căci asta e marea problema. ,.Când .am
hotărât si o ren'ovăm am scos scaunele afară
care şi afli erau foarte vechi fi trebuia schlm·
bate. După ca am zugrilvil, şi am făcu! reparaţiile
de rigoare, lrezlţ că nu mal avem nici un

.

o .....,..lltradală ele :w .... . ..

.

.
'- t.ucrările sunt destul de avansate, dar mâl
· avem neyo;., de bani penll'U a face lJraruillrile. De
asemenea, mai trebuie achiziţiOnate două focare
penll'U tazane. .
- Cel!l vor fl avanlajllle pentru locuitori?
- D~ o luna de. zile au stat fără căldurll, am
muşi! sa oblinem combustibil fără să plătim deocamllată. cam de dou,\1 să~. cel ca.e loallesc In
blocuri nu se mai pot pfange de frigul din ca~e.
Marea problemă va fi atunci cănd va veni Hsta ou
cheltuieote pentru energia termică ~i după cum se·
""'· banii care trebuie dati nu sunt puţini. Tocmai
asta dorim noi să facem. Să nu mai plătim stat de
lTUI: roi pentru c.ombustibiJ şi populaţia pentru căi-

'

mar.·

llnwlitw&aUsepnain$

Ilie

Deşi mulţi ~.,!'~~interesat de o

eventualăinvestiţle In localita!e, cu mare en1uzlasm,

leu pe eate d-1 lnvaallm In cumpăraJea de noi
scaune In sala de spectacole. După calculele
noastre am mal avea nevoie cam de 400 de milioane pentru a aduce i:;lmlnul la stadiul de
funclfonall-", ne-a declarat dl. primar Gheorghe
·-~.

.

In ceea ce priveste drumurile si canalizllrlle din
.oraş, la Chişineu CriŞ nu se stă ntd foarte bine, dar
nici foarte rău. A<jla, undeva pe ia mijloc. Reţeaua
sb'adală este de aproximativ 34 km <in care 13 km
asfalta~ şi !71mpiell'Uiţl. De curând, strada Plevna a
beneficiat de lucrări de împietruire, pentru că
aoeaslă porţiune devenise aproape impradicabilă.
O lucrare pe o poljiune de 800 de melli s-a făcut şi
la Nădab. pe strada căminului. cu~ral. .Ar mal fi de
făcut muile şl In aCllllt sector dar momentan nu
mal avem bani. Am mal reparat şi asfaltat ·
arele dar numai pe o porţi!Jne destul de mică.
Dar Incet, Incat le rezolvăm noi pe toate, numai •
bani dacă ar 11 mal mulţi", este de ~"'"' dl. pri-

- (n ce aladlu vă aliaţi acum cu lucrtrlle?

/

o piafă model

In fiecare marţi popula~a or'"î"lui aproape că se
dublează. Nimic~~ din comun, doar că la Chişlneu
Criş marţea este ZI de li'!rg. La Inceput exista doar o
pia!ă alimentară şi un loc amenajat penll'U desfa·
cerea produselor de aM natura. De la un timp !nsă
spa~11e au deven~ naincăpătoare penll'U atiU!lflţa de
comerâanti şi oumpărlltori. ln acest seop, Primăria
Chişineu~riş a hotărat extinderea acestui spa~u,
"'18 rezuttand o piată de chilipiruri.
. Dar .,chişeuaniÎor" nu le-a ajuns o singură zi 111
care să·şl expu~ă produsele, aşa că in restul zilelor
îşi etalau maria pe jos. Dar, pamll nu d!Îdea bine.
OI. primar Gheorghe Burclan a lUat deeizia de a se
amenaja în apropiere de piaţa propriu-zisă un spa~u
cu 20 de mese din beltJn penll'U vănzarea zilnică. Şi·
"'18 au fost mulţumi!i şi comerâan~i şi primarul.

•

aşa

""d'lli inci1 • 1 ea pe S"'

oTaŞtî Chlşlneu.Criş se numără printre loca·
lităţlle din judeţ unde oamenii beneficiaza de
!ncălzlrea pe gaz metan ~~ de facili!ă\ile acestei
investitii.
.
•
M<:imentan. se !Ua.oaza la Introducerea gazUrul
pe Ind! opt kilometri, cuprinzând străzile: Plevna,
~.Mihai VileaZUI, C~uc şi Bălcescu.
.
De asemenea, In partea de oraş care se Intinde
dincolo de podul peste Cllşul Alb, numită Pădureni
se va irllro<lJce gaz pe strada Nufărulul. Locelitatea
Nadab se află In administr~a Primăriei ChiŞineu
benaficiind şi ea de o e><lindere a retelei de gaz

cn,.

şi

abandonat-o. De _

care

a~i.

introduoe!e a gazului: 1n

'-:1''

"!"
_";.

au

•
Aşa că majOritatea lnvestl~ilor sunt autohtone,
doar firma italiană B & B Metal Worl<s, care produce
consll'Uctii metalice Iese din peisajul obişnu~. Una
dintra cele mai profitabile Investitii se pare a fi S.C.
Atelfl1ec SRL, care produce ca8e de bani. In rest, .
mal Sunt tot felul de iilvesti\i. mai m~ sau mai puyn
profitabile, dar nimic notabil şi mal ales aducător de
bani pentru Primăria Chişineu-Crioj
se desa.lroă
ou greu din lipsa de fondlli.
Cu toate acestea, sunt multe lucruri de admirat in acest orăşel mic şi curat străbatul de Crişul
Alb, unde vara nu e prea cald '' iarna nu e prea
frig şi oamenij_lşi d~c viaţa liniştit, fără mari fluetu-.

cu tncă doi kilometJi. Pana acum. la ChişlÎieu.Criş au

fost parcurse trei etape de

aşa

tajeam genul acesta de investitii.

Burdan.

la~ •

cum au Inceput-o,

efi? Pentru că pur şi simplu au fOst spe~ de bm- .
aatia de la noi, de legile prost fllcute. care nu avan-
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CEREALELOR DE
. TOAMNA IN TIMPUL IERNII

ElcperiMJia a demonstrat c:il
procesul de lotosinteză $a
desli'l"ară ~~ tn timpul iernii.

TemperaturUe sclzute reduc
_ " l e a , der nu op~esc prooesul de k>losinte2ă
Esenyalilln acea$IA perloedll
este •bsorb\i& azotului de catre
planl!l, care am loc şi la lllrr1pen>.
tun sub zero grade. De aceea,
este recomandat sa sa apUce
lngrllşllminte cu azot In perioade
de iarnă, acestea avaod un rol
foarte Important In definirea

Meiulul şi caltălii prod!JC\iei.

ln perioada de iarnă se
noi primordli pentru

formează

Yilloamle frunze şi rădil<:lnl ti tol
acum se diferenliaZil conul veg&tatlv din care se va dezvolta
spirul.

.

·•

Asemenea

procese -se

plantelor. Tempenaturile

O bună nutriţie cu azot a
cereale4or de toamnă, pa timpul
iernii, .favorizează pornirea In vegetaţie mai devreme, In primă
vară, cu avantajele ce decurg de
aici, privind maturizarea mai tim·
pune şi evitarea periopdelor de
secatll şi ·~IA care pol provoca
cerealelor. Fenomenele

negative care pot lnfiUMJia rezistenţa la iemara a cerealelor de
toamnă se refera nu numaÎ la
temperatun1e foarte scăzute ci şi
la existenţa, o perioadil lndelul'>gală, a stratului gros de zăpadă,

care poate provoca moartea

cu azot. este foarte beneficA.

dezgiJel al suluiul care, In cazul

Având In vedere condiţllle
agrometeorologlca ·din ultima
perioadă, In aceata zile devin
de actualitate urmlitoarela
lucrilri agricole:
• la cultura mare: Se
fectuea:!ă in (:Qntinoam arături
adOncl pe suprafeţele rămase
nelucrat&.• Se Wliliolea..:ll perit>
dic cerealele păloase de toamnă
şi sa iau măsut!le corespunzAtoare de lngrijlrll. • Se continuă
transportul ingrllşllmlntelor

organice tn câmp. • Se con..
trolea:tli produsele agricole
depozitate.
• In lagumlculturi: Se

proaspete, neaşezate,
ruperea

sub nivelul rădăcinilor, iar tempera!J.lm SCi!.nr1ll nu a favorizat ac:tivitatea ~de niltificam.

soiurile cu grad de fertilitate ridicat. I"I10till penlru care feflilizarea

condi!ii optime pe

arătunlor

provoacă dezrădăcinări,

Inaniţie, sau existenţa băltlrilor de apă, care
provoacă di$parîţia plante4or prin
asfixiere. Fenomenul de lngheţ·

~ră In

·,

Azo!ut exislent in sul, In Cea mai

mans parte a fostlevigal (coborăl)

şlşlăvlrea

AoEVĂRl!L.

plantelor prin

pregătesc spaţiile In vederea
producerii de rasaduri pentru
culturile protejate şi de cllmp. · ..
• In pomlcultură: Daci
timpul permHe, se pot executa
unele lucrări restante din luna
noiembrie: lertillzarea terenului
cu ingră:ş!minte chimice greu
solubile ~1 gunoi de grajd, araturile adGnci, executarea gropilor
pentru plantările de primăvara,
tretementele li!osanitare etc.
• In vltlculturli ,; vlnffi·
caţle: Se continua transportul
gunoiului de grajd In vie .. • Se ·
contin.uă desfundatul, dacă
pămăntul nu aste lngheţat.

rădăcinilor

şi

descălţaree
scăzute
influenţă negativă .asupra

au
plantelor atunci c:ilnd apar brusc
şi plantele nu sunt pregătite (nu
sunt călite). Cunoaşterea
fenomenelor negative care pot
provoca pierderi cerealelor de
toamnă trebuie si! constituie preocupanea de bază a cul!i\oatorilor
penlru a controla periodic acesle
culturi şi a tnueprinde măsurile
cuvenite. Mefl\IOOEoZ c:il modul de
lnfrăţire nu este expus pericotulul
de îngheţ nici la tempenatura in
aer da -20"C, .deoarece tempenatura in sol Creşte cu 3 grade
penlru fiecare cm ti temperatura
ta 2 cm adanctme unde este
modul de Tnfră~re va ft lnlol1leauna cu cal puţin 6 grade mai mano
fală de temperatuna aerului.

geslaţlei

la ovine.
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MUNCA IN ZADAR

De un an de zile, la Z!irend
nu mal exista Asociaţie. Ca-n
multe alte locuri. Asocia\iB agficolă de aici a devenit nerentabilă.
Oamenii. harnici şi gospodari. se
ocupă cu legumicui!IJra. CultivA
roşii, varză, ardei
vinele.
..Numai

Că,

ne

1n aceste

Varga, ceea ce citllllli pe
legume bagă dincolo, In eul·
turile mari (grâu, porumb etc.).
Alei, pagubei& sunt pe milaura
c:Aftigului de la I'Ofll fi varxi,
Iar oamenii tot săraci mor•••
Totul se compenaeazi~ c•n

că-!

condiţii,

\

eu toate

doare suflelul, Ol!ll1lelli rH!IU

ca face

şi Incep să-ŞI lase
pămăntUI părlog. .,A;d-maine. ne
spune Ioan Stepan, jumătate

din piimAnt va râmâne nelu·

-""·
ŢăranD din Zirand se mai

poveste/' .

ocupă şi cu~ arimalelor,
clar \'Î 11) aceslă
lucrurile

zona

nu

sunt IQcmai roz: ,.De 50 de ani
nu mal avem targ In localitate.
Chiar dacă avem animale.
n-avem ce fMe cu ale..." (Gh.
Varga).
Pe lăngă aceste greutllţl,
zărăndanii mai aşteaptă .p astă:zi
cupoanele agricole. Cupoane
care lnlărzie si! apară...Ţiranul
nu mai crede decit ceea ce
vede, cli-i bitul de D-zeu
destul. Cine mai poate lucra

plmintulln aceste condiţii?".

DORU Slnfl(l

1. fiRMĂŞOIU

• In z.ootehnie: Furajarea
animalelor la grajd cu furaje
depozitate In perioada anterioarjl; • Verificarea permanentă
a condii~Uor de cazane, igienă,
aprovizionare cu apa, protejare
contra lngheţului şi" a curen~lor
de aer rece, protejarea şi degajarea permanentă a cailor de
acces spre adăpost şi depolitui
de luraje;
• Program oe mişcare %11nicâ a animalelor fn zilele în
care temperatuna o permite; •
Verificanaa modulul de păstnare
a lurajelor; • Urmarirea evoluţiei

-Paclaa7

PATRONUL STUPARILOR $1
OCROTITORUL ALBINELOR
· Pentru apicultorll aeşllnl din
1umea tn1reilgă, rus de 1 decerl'>brie a lieci!nJi an este un prilej de
meditaţie,
da
reculegere
sufletească şi de adresare a
mulţumirilor acelui care a fost
recunoscut de cAtre Biserica
creşlinA ca p!'l)lector spiritual al lor
şi ocrotHor al albinelor: Sfântul
Ambrozie.
De ce a fost desemnat acest

-

paUooul apicultorior?
In primul rând că lnsu'l

numele lui am o semnilicaţle apicolă: Ambrozla era băutura zeilor
din Otimp, iar viaţa lui a fost atA!
de asemanatoare cu comportamentul albinelor: dulceaţa mierii o
regaseal tn cuvintele lui, p u -

onora onestitatea compol1ălli
puterea şi eficienţa luptelor
impotriva abuzurilor şi necredinţei
""' asemănătoare lupllllor gardienilor stupului.
5-a născut In anul 339 Intr-o

auditoriu! la reflecţie. Mulţfmea
captivatii de~ oratorului u propune pe Ambrozie episcop. La !"""!lUl nwl ales va ezila
sa p1h1 ească demnitatea episcopală, rnotivănd c:il nu. este pregătit
pentru o astfel de misiune, der la

lemllie distinsA de cre,tinl.
Ambrolie studiază limba greac:il,
face sbJdH tao1og1ce şi se specializează In studiul legîlor, devenind
avocat Dotat cu o Inteligenţă
sclipitoare, se distinge ca avocat

prin vastete sale

cuno,tinţe

juridice şi prin deosebKe '!iali!Ji\1
oralorica. In anul 375 Impăratul
llalentiniall ii va lna6dinte postul
de guvernator al provincillor
Emilia şi LiguriJ', cu sediul la

Milano.

ca guvernator, prjli TrJielaal>la

s-a guvernare, Arnbrozle va
căştiga

simpatia

şi.stima

IJOI!OIU-

Iui celor două provincii.

'

Tn anul 374 jnceteazll din
viaţă Auxanţiu, eiliscop arian (le

Milano şi se nâ'!'e disputa intre

arieni. 9-1 vorbe bună
talent oratoric. guvernatorul
Ambrozie reuşe'!'e si! readuc:il
liniştea şi calmul, sa lniăture oonfrunl!lrile lliolante si! ortodocşi şi
~~

stiiruinţa credincioşilor Ambrozie
a trebuit sa accepte episcopatul.
Este hlrotonit la data de-7
decembrie.374. Se stinge din
viaţă la 4 aprilie 397, fiind sancll!lcat de biserica craşllnlll.
1\picultorii arădeni. allituri de
"''i apicullorii lumii, se vor l1ncllina
In ziua de 7 decembrie, cerllnd
Sfăntu1ui Ambrozie ocrotirea
şi a celor ce le ill!Jijesc.
· Elcemplul vieţii sale curate, lntfll.
natii binelui ~ şî Bise!lcll kll
Christos să ne fie călăuzi in

munca nDIISiră.

1

V.

Aparate de erbicidat VN

tfiic~\1:
~,,~~~

Aceata este numele noului

cultivator !!1 firmei Vogel & Noot

-..,-

,,

VN - Sapak Proti

Pregi!lirea patului germlnlllfv ''
pentru •mAnat Intr-o singurA etapA

DE lA TRACTORUL CU
PLUG, lA ARAT CU CAII

Printre cete 13 sate care oompun comuna Gurahonţ. se
numără ti satul Dulcele, aşezat la
o distanţă de 13 km de centrul
comunei. Localitatea cu paste 50
numere de casă. apare in fa~ vtzftatorului pe un vărf d~ deal, cu

ReautQ!'!zare
,. iianitarveterinari

'

funcjiOOarea unită~lor supuse oontrolului sanllar veterinar. autoozatille emise !rialntea lntr.lrii în ~ie
a acestui oo:lin, !~i pierd valabililatea. Direcţia Sanilar·Veterinarll
Arad ne-a informa! că agen~l·eco
nomici au obligaţia ca, pan~ la
dala de 23 deCeml>rie 1999 să-şi

nece-

sară autorizării sanitar~veterinare,

In vederea eliben!rii

G-raţia de mare putere de graj,e
~W~W• ale flnMi voga~ & Noot

de utilaje agrl<x>ie şi forestfere pe
cap de locuitor din comună. ExistA
tractoare, plugun. drujbe şi aHe utilaJe, dar se pare că scumpirea
molorinei precum şlintreţinarea
tracfoarelor, i•SU determinat sA
re\ilnă la vedlEIII formă de lucru a

Polrivil oo:limJiui nr. 103 din 23
'decembrie 1998, al ministrului
âgricul!urli şi alimenlaţiei privind
condiţiile sanitar-veterinara şi procedura de autorizare pentru

lntocmească documenta~•

Grapa Rotativă VN ..;.
Terramat ~ S Profi

case Construite din lemn, piatră,
BCA, acoperite cu ~glă, dar cara
are mari probleme cu apa potallilă
mal ales Jn Umpul varii pe arşiţl!,.
lnb'ueăt lântaniie sunt cu izvoare
mici, care nu pol face faţă con·
sumului pe care-! soiicilă locuiloril.
Din tală-n fiu,
de bază a

autoriza~ilor.

· Deci aulolizaliile sanllar-veterinare

emise Inainta de data de 26
dece~

1998 nu mal sun! valabile. Se vor plăti toale taxele necesare pentru ob~nerea unei astfel
de autorizalii.
Unila~t~ care nu se. aulorizeeză pâM la data respecllvă,
fl considerate neautorizate şi
""'fi sMi:llonate potrlvii legii.

vor

.

D. fiLEX.

fost şi rămâne agricuttun~, munca
In pădure Ji comerţul ambulant,
cu mere, lemne şi produse ani.._
mallere. Dulcsnillşi garnisesc
.camara" pentru lamA cu făina,
porumb ~~ giau aduse din
• comunale de cllinpia unde aceşti&
· l\'Î valortfiCij prcdusele. · '
ZHe!e trecute, fiind prin zonă,
mare nil-a fost mirarea cănd am.
văzut, din nou, boi la plug.
Oameni anau a~ cum o ştiau din
pruncie cu animale, cică este mal
Ieftin. deşi nu putem nega faplul
că satul are oei mai mara nt.Jmilr

..

'

· Domnul Stetan Roz.

un vechi

gospodar, pr.ictzş c:il, dfl'li ny sunt
ta asa mare dfstant('j de satul Zlmbru · 2 km -.stau
cu drumul, primăria din lipsă de fonduri
nu poate transporta balast, SQ
apropie timpul iernii şi va fl foarte
dificilă coborârea din sai la vale.
Mal mult. deşi s-a tot spus că se
va ocupe dneva şi de agricultură,
acaasla rămâne In pa"''J!nă, toate
se scumpesc de pe o ~ pe alta şi
viaţa !A"'nuiui devine din ce tn ca
mai grea.

Prost

. ALEXAnDIW HERIAU
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"TRĂIM ÎN ARAD ŞI VREM CA
ORAŞUL SĂ SE RIDICE"

'
·'
,<

<

* interviu eu dL Petrică Pa.-,

'

dirijorul Orchesb ei populare
"Rapsozii Zărandului"

:'

:··
~

'

....,.--~

<'

;

,;

;:

- Prin 60-61, cănd ne-am
de orchestra populară
patronată de Rlarmonidl, visam
o formaţie in care să primeze
seriozitatea, profesionalismul,
rigoarea, tinereţea, dorinţa de a
realiza ceva. Ne gAndeam şi la
modUl cum se prezintă fiecare
membru al orchestrei, com-

,,
,•

•

un examen şi, totodată,
remp<l de lansare, cănd am primit incredere si forta.
- Tocmai' puritatea repertor1uhil ti valoal'llll formaţiei sunt
atuurile dv.
•.
- Absolut Deşi nu e UfOI' s<l
faci succes ru piese care nu sunt
spectaculoase desi pline de vaportarea, conversaţia, educaţia.
loare. Totodat~. trebuie format
-Formaţia dv. eate mal
gustul, In special tineretului, penaproape de taraful tradl!lonal, tru ceea ce este valoare. Mai
cănd In ţarii erau o sumedenie
ales c~ după 89, am avut de
de orchestre folclorice cu Tnfrunlat kitschurile, cu aderen\ă
ponenţa auprenumerlc6.
imediată. Ceea ce se căntă, ştie
· · - Sigur, aşa este. Noi do- toată lumea - şi acesta ar fi un
ream s<l ne apropiem de formula subiect aparte de luat In discutie larafurilor de altădată. (şi eu am este orice numai folclor nu. Spre
mai prins Tncă unul la Covas<lnt), bucuria noastră lumea Inţelege şi
Inregistrata de domnul Fierea fn caută imprim~rile noastra In mamina sa de aur. Era prin 60. Am gazine, nu In piaţă. Am dat chiar
Incercat variante. Al:n apelat la din noul compact disc căruia nu i
oameni cu dragoste de folclor din s-a făcut Tncă lansarea, dar am
orchestra simfonică. Repetam fost mu~ ruga~. Nu ne-am abăM
după-amiezele
la Palatul .de la rolul nostru şi de"'9"străm
Cultural, fără s<l tim plăliJi, doar că sa poate aduce public in s<llie
din dorinţa de a aduna ~i lucra de spectacol folcloric autentic.
material pentru imprimăn,să ne
- Haideţi al trecem fn
afirmăm. ca formatie reprezenlarevlstl ti dlscogralla...
tivă a judeţului.
'
- Acuma ne apare al doilea
- AstAzi se a,teapt.l lnt.IT C.D. pe care urmează s<l n lanauportul material fi dupl s<lm 'i apoi avem imprimări cu
aceea lnveatltla de efort pro· soliştil noştri şi cu al~ solişti din
pr1u.
Transilvania Tnsumând 12 discuri
- Şi ăs1a este un p<lcat Plata Electrecord plus casete.
era atunci că ne retrăgeam la
- Ştiu că sunt sollfll con.
mine In beci; la un pahar cu vin şi sacraţi de muzicA _populari
continuam s<l tacem planuri cum . cara au solicitat s<l lucreza cu
să ajungem la radio, la televidv.
ziune.
· - Nu vreau să apari! ca o
- Cum v-aţi f6cut cunoacuţl laudă, dar In unele interviuri artişti
fi reman:aţl ?
consacra~. printre care şi Dumitru
- Baza noastră de plecare a Fărcaş, .spun că orchestra din
fost dl. profesof Fierea care ne-a Arad este cea mai autentică
oferit materia primă, de care am orchestra de muzică popolară din
_incercat să ne apropiem, de ţară. Sava Negrean remarca: .cu
formele, de originalitatea materi- «Rapsozii Zăranduluin nu e
alelor aşa cum erau ele culesa. nevoie de repetiţii. Florica Bradu
Noi n-am luat ca model o a venit din Statele Unite şi ne-a
orchestră existentă, am incercat
dus pe noi la Bucureşti de-am
. s<l avem compartimentele instriJ- imprimat o casetă. Şi FIOrica
mentale acoperite, in special cele Zaha. Suntem formaţia ~are
existente In tarafurile din zona
straază incă nealterat parfumul
noastră. Concursurile ne-au
autenlicitătii din zonă.
' favorizat, deoarece se cerea
- Cred că tot acasta eete fi
material autentic din zonă. Prin elementul care 1-a atras pe
85-66, am ap~rut In cea mai maestrul Gheorghe Zamfir
prestigioasă emisiune de gen de
apreArad.•
la Televiziunea Romană, .Tezaur
~ Da. Aceasta a fost' o·

fokloric~,

desp<lrţit

...
~~

~

'

.'

.:,'~

'·-.

An111 fCOiar 1999-2000 a adus ceva nou Fn Tnvăţământul preuniversitarintroducerea cabinetelor de asistenţă psihopedagogică in fCOU. Acesta
este primul an rn care speclaliftii (psiholog/, sociologi, pedagog/) au
ocazia de a fi profesori consilieri in licee fi fCOII generale.

Avem nevol•e de
grof esorl• CODSI"1"ter1
•In •c·
·ol"t9
.
T

' ,,

·'

A!!l!!L,ts!!irJ PROFESORII CONSILIERI

două con1ceole, .le~ăt1~rll~
mai strănse.
a ascultat al
doilea C.D. a rămas surprins că ·
astăzi mai există formaţii care
cAntă folclor. Sunt atat de
fimpezi, de curate, frumoasa prin
simplitatea lor, sunt odihnitoare.
A cerut chiar permisiunea să
preia căteva piese pentru reperloriul s<lu. Facem astfel popularitate folck)!ului din zonă.
- Un certlflcat de valoare
insăfi constitull'llll la Arad
a Fundaţiei Zamfir.
- E o bucurie greu de exprimat Şi zic că am tacut un lucru
extraordinar. Găndindu-ne la
viitorul folclorului nostru fiind şi
Aradul un oraş universitar putem
atraga şi tinerii spre muzica populară. Avem In vedere organizarea
mai muttor ooncerte, a mai muttor
acţiuni. Avem şi foJ1ă artistică cat
şi pe aceea a maestrului zamfir
alătUri de noi. Şi sper s<l facem o
treabă minunată. Vedeti dumneavoastră muzica pOpulară
Tnsoţeşte omul de la venirea pe
lume pană la plecare. Fundaţia
are in vedere nu numai probleme
artistice dar şi umanitare. Trebuia
găsită o formulă să se poată
salva mina de aur a Domnului
Fierea. Există material care cu
anii se deteriorează. Benzile .
magnetice se demagnetizează.
Dacă nu se conservă in condi~i
moderne peste căţiva ani sa dis·
truge, nu se mai Inţelege nimic
din oe-i acolo. Si asta~ o muncă
de o viaţă. Nici institutul Naţional
de Folclor nu are asemenea
material şi nici nu-l mai găseşti
să~ refaci. Numai informatorii de
pe la care a cules dumnealui de
prin anii 40 incoace, care atunci
aveau peste 70 de ani nu·i mai
găseşti, nu mai ai de unde să
culegi. Atunci pe banii din concerle, din funda~e vrem să facem
şi alle imprimâri. Trăim In Arad şi
viem ca oraşul să se ridice.

fi consemnat
DfiHfl TODOR

Dialog cu prof.

o
Se pare că da. Un studiu de marketing
realizat in mai 1999 arat~ c~ peste 60% din
elevii arădeni ar apela la serviciile unui consilier, in probleme legate de viaţa personală,
alcool, droguri. Acelaşi studiu se refelă la
reţinerile elevilor In a discuta cu un consilier,
reţineri datorate faptului că elevii nu ar avea
incredere In păstrarea confidenţialită~i.
' Astfel din Ordinul Ministrului 4663 din 28
sapt. 1
se dispune Tnfiinţarea unui Cabinet
de asistenţă psihopedagogică In toate unit~ţile
şcolare cu minimum 600 de elevi. Pe judeţ _
declară d-na Daniela Dăngulea, coordonatoarea Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică _ s-a propus Tnfiinţarea a 30
de cabinete, la ora actuală existănd doar 13.
Şcolile solicitA In continuare profesori consilieri, Tnsă nu există fonduri. Astfel, există
cazuri cănd un psiholog se Imparte Intre trei
licee.
altă problemă, precizeaz~ d-na
oangulea, este cea a spaţiului_ in doar 31icee
(.Aurel Vlaicu", .Moise Nicoar~· .•Ghiba Birta",
de la 1 februarie şi Liceul Economic) există un
spaţiu special destinat desfă~urării acestei
activităţi. In rest, sunt folosite cabinetele medicale, ean·cetariile, diverse laboratoare.

99S,

o

Profesorul consilier
• la mt"J"Ioc ··ntre elev
Ri
nrofesor
T 11!
'

Atribuţiile consilierilor sunt foarte vaste şi
vagi- optimizarea relaţiilor elev/elev, elev/proIeser, şcoală/familie, şcoală/comunitatea
locală, orientarea carierei elevului, Incercarea
de a diminua stările de discomfort psihic şi
abandonul şcolar, observarea elevilor cu
devianţe psihocomportamentale. Mijloacele
prin care profesorul consilier !şi Tndeplineşte
aceste atribuţii sunt diverse - de la susţinerea
orelor de dirigenţie (III solicitarea profesorilor
diriginţi), p~nă la consilieree individuală a
elevilor.
Deoarece profesorul consilier se ocupă şi
de medierea relaţiei elev/profesor, sunt des
intalnite situaţii in care se abuzează de rolul
său, astfel Tncăt el este prins Intre necesitatea
de a câştiga Increderea elevilor şi asigurarea
unei bune colaborări cu profesorii .•Trebuie să
fii Intre, să păstrezi mereu linia de mijloc. Este
greu să menţii un echilibru fn relaţia elev/profesor", afirmă Anca Petrol, profesor consilier la
Liceul Economic.

Ce li!nrobleme au
elevii?
.

ln periplul nostru prin mai

mu~e şcoli ară-

ŞTEFAN BALiţA

dene, am constatat că problemele elevilor,
grupate temat1c, sunt aprox1mat1v aceleaşi.
Ceea ce diferă este doar prioritatea lor.
La Liceul .Moise Nicoară", prof. consilier
Mihaela lndricău, implicată activ In luarea
deciziilor in cadrul liceului, a sint~tizat aceste
probleme. 1. probleme de fam11ie !v1olen\ă,
conflicte),. care duc la evaz1unea din mediul
familial, 2. probleme legate de profeson ŞI
matem, 3: t~ntat1ve de abandon şcolar,
datorate cnze1 soc1o-econom~ce, ~· alegerea
canerel. (ma1 ales In cazul elevilor d1n clasele a
VIII-a ŞI a Xli-a). Au ex1stat ŞI cazu'{ma1.grave,
Ins~ deontolog1a profesională o. obligă să
păstreze confidenţlalitatea .
. Cu totul ~ltf~l arată.• topul" probleme,lor la
L1ceul Economic. A1c1 .probl~me legate de
abandonul şcolar nu. ex1stă,, mc1 altele legat~
de a~cocl sau drogun. Pe pnmul plan ar. fi pnetema (relaţia ?u ~~lălalt!•. apo! relaţnle de
cuplu, urmând s1tuaţn:e familial~. ŞI, .In final, orientarea profesională. AICI elevn ştiau ce caneră vor urma din momentul ~n care au dat la
acest Uceu cu profil economic,, ne explică prof.
cons11ier Anca Petrol.
.
Manan M1ha1 este pro!. consilier la trai ş_con
- .D1m1tne Ţ1ch!ndeal , .A urei Vla1cu şi
Sem'"arul Teologic, avand sub supraveghere
76 de clase in total. Totuş1: cu o marJă
0
eroare de .10 li., dumnealui a ~ncercat o claslfica~ .a problemelor elevilor d'" to.ate cale U:•l
şcoli. 1. probleme sexuale, 2:. relaţia cu .faf!lllia,
3. cum să Tnvăţ~m. 4. relaţnle de amiCiţie, 5
relaţia profesor/elev, 6. orl.entarea şcolar~ şi

?

,,

::

?•

profesional~.

Reacţiile elevilor sunt variate, mergAnd de
la indiferenţă (.Nu ne deranjeaz~·. elev XI B,
.Moise Nicoară"), pană la entuziasm şi
deschidere (.Dacă am avea probleme, am
merge la ea", elevă X O, .Moise Nicoară", .Ne
place, lucrăm p_e grupe, ne imprietenim",
Loredana, IX B, Liceul Economic). Metodele
de lucru preferate de elevi difer~ - la Liceul
Economic !şi doresc mai mult activitate de
grup, pe cAnd la Liceul .Aurel Vlaicu"- disGuţii
individuale. Testele cele mai solicitate sunt
cele de inteligenţă şi personalitate.

1

Dar grof esoriJ,
""9

Profesorii sunt deocamdată in expectativă.
Mulţi nu găsesc o cale de a colabora eficient
cu profesorul consilier, in scopul de a
Tmbunătăţi relaţia lor cu elevii şi nu de a crea
probleme suplimeAtare, cum de altfel s-a
Tntâmplat In unele licee. Sunt, totuşi, ·profesori
care solicitA sprijinul consilierulur (la orele de
dirigenţie, la şedinţele cu părinţii), care sunt
interesaţi in prelucrarea chestionarelor. Câţiva
profeSori. chiar s~au adresat consilierului in
probleme personale. Probabil că, in timp, după
ce rezultatele muncii profesorului consilier vor
fi vizibile, va exista o mai bună colaborare cu
profesorii. Până atunci, ne bucurăm că In şcoli
există oameni cu pregătire de specialitate care
pot şi ştiu cum s~-i ajute pe elevi.
. .

Cin'ĂUHfl LfiTO

• .

....

·liderul F.D.I.

- Sunt totuşi unele unit~ţi şcolare care ao
Federaţia
slndlcall,tllor din ·'banii S-a ajuns pAnă Intr-acolo IncAt nici
acordat aceste restanţe in totalitate. Prin fnvlţlmAntul universitar .,Aima Mater" a măcar un protocol girat de primul ministru
lnterv~nţia Sindicatului Democratle din
hotărât ca incepAn.d cu data da 8 decemRadu Vasile să nu fie respectati
lnvăţămAnt (S.D.l.), Inspectoratul Şcolar brie să inceapA pichetarea Guvernului
- Ştim că aţi acţionat fii judecati
Judeţean in urma intAinirli cu Comisia paritară
RomAniei şi a Prefecturilor din judeţe. Veţi Guvernul RomAniei. Ce se va Intimpla
a acordat restanţele pe 1,5 luni. Judeţul Arad . fi alături de cadrele universitare?
dacă nu veţi avea câştig de cauză? ·mal are Ins<! nevoie de aproximativ 6 miliarde
,_ Dacă sentinţa nu va fi justă vcm Inainta
- Nu deoarece noi avem un alt program
pentru a acoperi restanţele.
·
de organizare. Dacă pornim greva acum, la dosarul Tribunalului lntemaţlorial de la Haga.
- Din septembrie '98 lnvlţămintul nu a mijlocul lunii decembrie nu vcm atinge .coar- Deja am Inaintat o scrisoare Federaţiei
beneficiat de acel coeficienţi de Indexare da sensibilă" a Guvernului. La 1O decambrle Europene din lnvăţ~mant şi o scrisoare
- Domnule Ştefan Bellţa, recent aţi par- care se acordă in mod normal trimestrial ...
avem Plenara Colegiului Liderilor. Dacă până deschisă Parlamentului Europei şi Comisiei
- Aşa este! Pentru noi nu sunt bani. la finele lunii decembrie nu se achitA Economice Europene.
ticipat la Planara Colegiului liderilor
F.S.Ll (Federaţia Sindicatelor Libere din Pentru el se găsesc intotdeauna! In urmă cu restanţele de la Legea 154 şi salariul pe luna
- AJI propus fi modificarea art. 189 din
lnvlţămAnt) care s-a Intrunit la Bucureşti. · căteva luni, pentru parlamentari şi senatori decembrie există posibilitatea ingheţ~ril Lagea nvAţămAntului?
, - Da, pentru că guvernanţii au IncAlcat
Care au fost prlnclpalaie puncte pe s-111 votat o indexare In 4 7 de secunde. PentnJ semetrului 1 prin declanşarea grevei generale:
Tnv~ţămant trebuie ani de zile ...
legea dănd Tnvăţămăntulul doar 2,27% din
ordinea de zi?
Ştiu că lncă nu este fixată In că, dar ne
- Ce se va Intimpla cu personalul nedl·
P.I.B. (Produsul Intern Brut) In loc de 4%.
- Trecerea In revistă a activităţilor.
dactlc din şcoli in cazul unor revendicări? puteţi proxima o dată de incapere a grevei Ungaria şi Polonia primesc 6% din P.I.B .......
desflşurate de către Biroul ExecuUv al
In învăţământ.
li veţi susţine şi pe el?
- O ultimi Intrebare,.. Eate posibili
Federaţiei ~i da către Colegiul liderilor pe
- E5le foarte greu de aproximat dar, o
- Noi avem obligaţia moralA
a ne
lngheţarea
anului fCOiar?
perioada anului 1999. S-a pus accent pa ocupa şi de soarta acastor oameni. Pentru ei apreciez In jurul zilei dq 12 ianuarie ...
Noi
nu
ne dorim acest .lucru şi vom
sarcina principal~ pe care o avem noi ~i nu mai exist~ un act normativ care s~ Ti ,
- Nu există 11osibllitatea sl fiţi duşi ,.cu
Incerca pe căt este posibil să nu ajungem in
anume: protecţia socială a salaMaţilor.
.
preşul" ca anul' trecut {>rln semnarea unor
·susţină. Codul muncii e depăşit! Chiar eu am
această situa~e. Nu vrem să creem probleme
- La nivel naţional film că nu s-au acor- propus intocmirea unui statut al personalului .protocoale?
·
elevilor ncştri...
dat restanţele de la Legea 154. Care este nedidactic care va fi supus dezbaterii celor
- Datorii~ ultimelor evenimente nu mai
..
·•
OLIMPIO BOLZfll'l
situaţia in Arad?
avem deloc incredere In protocoale. vrem
dou~ Camere ale Parlamentului.

de

~~.

••
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Multe persoane in vărstă suferă frecvente
crampe musculare, In care muşchii se contractă
involuntar şl nu n!Spund le <Xlffl&nda mentală de relaxare. Picioarele sunt tinta favorită,
muşchii de le gambe şl de la labe pi<:i(,rulJi imodâl>du-se Tnlr-un ghem slrăns, dureros. Muşchii răciţl
sau obosiţi sunt predispuşi la crampe. Crampele
abdominale (cc:Aicile) pal fi un semn de boală intestinala, digestie proasta sau Intoxicaţie alimentară.
Crampele pot fi uneori un indiciu de afecţiune card'to-

sau cirrulatorie. Crempele pot Run simptom Intr-o d~ de situaţii:
• deshidratare
+ reacţii la diveru medicamente, cum sunt
diurellcele loloslf8 In ~ nelrix, furosemid
vasculară

etc.

+ demchllilxul nutrltlv, lncluolv deficitul de pata.
siu, de vitamina E sau de zinc; excesul de consum
de proteine_ ce poate provoca o acidifiere excesivll a
sângelui: consumul redus de aJirne(lte bogate In calşlmagnezlu

.AoEVĂRllL

mai
durerile omului
durerea de cap, care
datorită arterelor sau
muşchilor capului şi gătului sau
datorit!l unei ac!Mtă~ anonnale a
neurolransmi\lltorilor cerebrali.
Durerile mlgrenoase sunt
precadate sau acompaniata de
modificari vizuale şi psihologice
şi, câteodată

greaţă şi ·de
Durarea mig...noasă este,
obicei, localizată la jumătate

de

o

capului şleste seven!.
Factorii care p~t de.clen~

Durerile de cap
(brănzeturiie, laptele, ouăle.
arahidele, ciocolata), alcoolul,

cofeina. nicotina, estrogenll,
unele

substanţe

chimica {fum,

vapori, parilumuri).

Tratamentul include, III
primul n!nd. relaxarea. La primul
semn de criză este bine sa vă
odihn~i Tnlr-o camera liniştită ti
Tntunecoasă, dupa ce aţi luat
două aspirine tamponate. Existi

+ atcoor1sm + anemie + Mlilll + a!eejlune ti'<JI.

+boli musculare
Marea majotilate a crampelor sunt dureroase,
nu sunt dăunătoare sanătătii. De obicei, etam·
lreC de la sine. In decurs de cinci minute. Cu
acestea. daci! ele apar, trebuie sa aveţi în
lmbunătil~rea cirtulaţiel, alirnentarea cu oxl'11 substanţe nutriti"" a muşchlor, sa face~ "_.
filice achllibrate şi sa evita' oboseala şi stresul.
Consulta~ medicul dacă crampele musculare
mod regulat, dacă produc dureri severe sau
dureBZl! mai mult de 30 de minute.
te PUiali f9ce pinA la PfUII- III

'

'.
l
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sau iarba fetei (Chrysanthemum
perlhenlum), care poate reduce
frecvenţa
''
severitatea
migrenelor> Este suficient sA
mestece~ una sau dcu.t frunze,
In fiacare ~Aplice~ o c:cmpresA cu bitlllr
suedez In zona dureroasa ti
lnlrodu~ In conductele audill'<e
externe eate un tampon de Y!lta
lmbibat In bltter auede%.
Be~ un pahar de suc naMal
grapelruH.
•
Durerile de cap pot . . . . şi
cauza slnuzltei, răcelii aau

'*:a

muşcniUI a~ penlru

a etimula llorul
reial<area lui
~:::t~ l'lllşcllri ritmate şi lelme atAI peste
c1
cl!tljl de-a lungul muşctt~ul!ll aau al
de muşchi aleclaţi
+aplica~ căklun!locală
·
Compresele umede, calde, pemele eleetrice sau
cu apă caldA aplicate pe zona cu cr3mpe pal
reslabilirea !luxului sanguin In zona afectata.
tlliaţi o oeapă în bucă1ele, adăuga~ sare şl
amestecul Intre două feţe de tilon. Aplica~ pe
acoperiţi cu un nyton şl fixati lotul cu o ~ de

•

...

e

reac~iia

alergice şi toxi-

ce
.

'·~:
~

'

.,

.

este un simptom
ce un scurt
moment de plutire, Iar vertijul
este o ameţeală mal severi,
care poate să ~nă ore Intregi,
persoana In cauză avănd
impresia că se lnvărte camere
In care se află.
Adeseori, ameţeala e11ta
,.......,.,·• de alte simptome. cum

-

...

lati cele mal Importante

cauze ale ameţelii:
• rAul de ml,.care

e acumularea de cerumen
urechea Internă
• o boala cerebrală
• leziunila şi inf9C\illa ure·
chil interne
·
• fumatul. alcoolul

• T la l'!tmel, raporturile ...
xuale făn! orgasm favorizeaza
dereglarea ciclului menstrual.

ftbromatoza

uterină, lmbolnăviree

sanilor (dure<aa sanltor, chistorlle
mamare. noduli! mamari, displazl.
· ne mamare etc.). Speciali,tll
susţin că femeile care, In mod
repetat nu au orgasm devin apatice, pierd Interesul pentru viaţă,
pot avea suferinţe can:llo-vasar
Iare, digestive, neuroiogice,
endocrine şl chiar pot avea o 1'!8. dispoziţie pen1ru cancer. Aşadar,
daca sunteţi o f&rnele cu o astfel
de pro~lema, nu amln'8ţl
rezolvarea el. Cum? FI~ sinceră
cu partenerul dumneavoastra fi

...ac de .......
acradltal

roagi pe..oanele In·
ecrlaa al ae pre'l:inte le
cabinet pentru corn·
platarea fl'elor medicale.
·t

..pelllllamadlc.,..,
mal,_ lniicl...l
dafamUie

str. N. Grigorescu

·"- .
..-.
~:

Nr. 4-6, tel. 255803
11

. • vârsta Inaintata (In care
apare o ·sclerozare a arterelor
creierului)
• diverse boli: sindromul
MIONitRE, insolaţia, hiperventiiaţis, hipotermia,
şocul,

.·1

e

tulburările

eardlovsseuiare.
lntoxicaţiile, supra·
solicitările ochilor,
hipertenslunea şi
hlpotansiunea artari·

• 1, C., lneu. Nu are sens
sa fii complexată pentru acele
mici fire de păr din jurul areolelor mamare fi din jurul
omtliiicuiui. Nu te chinui sa le
ej:!ilezi, fiindcă .ele fac parte
din frumuseţea trupului tău.
Eşti foarte tAnără, dar Imi vei
da dreptate eu timpul.
Şi cu prezenţa vergeturllor
trebuie să te obişnuieşti. In
afară de exerciţii aerobice ''
masaj cu cremă hidratantă, nu
am alte sfaturi sA-ţi dau.
Oricum, ai grijă la greuta\aa
corporalA, să o menţii con·
stantă, pentru a evita Sflariţia
altor vergeturi.
36 ani, Arad.
Pentru a rări crizele de colită
este nevoie de un. regim aii·
rnentar dletetlc, care să

•a. c.,

Vi RISPUNDEI J

excludA: prăjelile Tn ulei şi
untură, ardeiul iute fi alte
condimenta iuţi, alimentele
eelulozice (fasole uscatA,
varză. ceapă crudă, mad re
etc.), alumăturile, maioneza,
conservele, jlulclurile concentrate, brănza fermentată, lAi·
noasele combinat& cu zahăr.
aluatu riie d~spit' şi calde,
alcoolul.
Beţi
cealurl clilduţe.
preparate din: ienupăr (ffueta),
şovArv, mentA, muşeţel,
lenlcul (seminţe), busuioc.
• P. T.,. 65 ani, Arad.
Olabatlcllor. ·u sa recomandA
caalurt pre~~&rate din: teci de
fasole, frunze de dud, frunze
de afin fi !!e nuc, salvie, lurl\8mare. păpădie.
Diabetul zaharet e1te ·O

i

boală ce poate avea con·
secinţe foarte grave asupra

organelor vitale (creier, rinichi,
ochi, inimă) şi, de aceea, trebuie privită cu cea mai mare
seriozitate. Cu alte cuvinte,
respectaţi tratamentul medlqa.
mentos, urmaţi regimul ali·
mentar recomandat de medic
şi
verificaţi·VA
periodic
glicemie 'i glicozurie.
•
A.T.,
32
ani,
Vladlmlrescu. Dacă tensiunea erteriaiă eate prea mică,
beţi ceaiurl preparate din:
annurariu, menta şi clubop
cucului. Ultima plantA trebuie
fiartă cinci minute, Iar primele
două plante && infuzează 1O
minute. Beţi zilnic 3-4 ~ni de
ceei.

ală

• lezluni ale
capului, gAtului,
coloanei vertebrala,
urechilor,
sAngerările abun·
dante

TRICHINElOZA

lncercali ImpreunA să găsiţi un
mijloc de rezolVare a problamei.
T uleiul de mAaline 91
legumele flerte pot proteja
Impotriva reumatismulul a111cular
sau ajuta ia reducerea slmp·
tomalor &O!I&tei boli. Acest lucru·
se explică prin faplui că uleiul de
măsline elite un antioxldent natural. Astfel, metaboiismui este
modlllcat şl boala este lmpiedi·
catll sa apari sau slmj:llomale se
reduc din intensitate. In privinţa
legumelor fterie, nu se euncl8ljle
lnc!i explicaţia.
.
T tuberculoza ucide mal
mu~i Unari şi adul~ dacăt orice
altii boalA infecţioasă. fn ffecare
an, ~pte-opt milioane de per80811e se ImbolnAvesc de tuber· .
culoza şi trei milioane mor din
cauze acestei boli.
Cercelătorii americani ~ ru,l
eu pus la punct un olp biologic
care poate distinge diferiţii badil
de tuberculozA, ceea ce va parmita aplicarea rapidă a tnJtarnen.
tului potrivit. Această· nouA
tehnologie, care permite
realizarea a mii de reacţii
blochlmlca slmuttan, va fi tastată
In laborator pe segmente bacteriene ele tubert:uioZel, dupA care
vor Incepe prlmet& tncencan pe

om.

la cabinetul din:

$.

e tensiunea arterială micii

resimţi!

.11reaţa, transpiraţla·Ji
leşinul.
·.

1

e divarse medicamente

Ameţeala

ce. poate fi

• spaima '' ,oeul
• alimentaţie bogatA In
grăsimi '' colesterol
• sindromul artlculaţlei
temporo-mandibuiare
sindromul de ischemie
vertebro·bazllară (ciocurlle
osoase de la nivelul vertebrelor cervlcaie apasă pe vase
şi nervi)

j MEDICUl

tn prezent, bolnavii de tuber·
cuioza trebuie sa ia mal multe
antibiotice simunan, pentru că
dureaza sllptămăni sau chiar luni
pănă cănd esie identificat baci!U
care 1-a Infectat.
' ! . ..,'.

.

SUNT UTilE
SUPliMENTElE
AliMENTAREil
CercetAtorii Institutului
de Gerontologie
Bethesda (SUA) considera că
mortalitatea generală este
redusă prtn adminislrarea pe o
perioadă mal mare de timp a
unor suplimente alimentare
compuse din vitamine, saron şl
substanţe antioxidante.
Adaosul zilnic de sarurt ~ 111tamine se pare el! li conferă
organismului un plus de siguranţă pentru şl o bună
protecţia faţă de unele bol crnNaţional

nice a căror incldenţll creşte pe
masura ce se Inainteaza In
vârstA, a,a cum su11t: osteoporoza, cataracta, s'enililatea,
bolile cardio-vascuiare, boala
C8l'lC8I'03Să etc.
Aceste preparate sunt recomandate, In special, persoanelor
cu o alimentaţie vagetariana,
dletetk:a, celor care depun efbr..
tun flzice şi psihica deosabne,

persoanelor care urm-a CUI'B

slăbire
tespeOiă eu

de

sau

celor care

slricte\9 postul.

Trlchinella spiralla, un
vlarme mic fl rotund,
lnfecteazl porcii, •obolanll,
ur'li '' alte animale sălba·
tlce. El cresc In forma ado·
laacenti, spirală şi dezvoltii
un invelit protector. Rămln
aub aceastA forml timp .da
ani de zile•.DacA este mincati carnea infectatl cu
Trtchln.ella, lnvell,ul le pr~
tejează de acldul din atomac. Se maturead fi sa
lmperechead In lnt. .tln,
mor şi sunt evacuaj!, tn timp
ce larvale lor traveraeazi
par·atela lnttatlnal
eliA·
rase prin unga spre
mu,chl.
Simptomatologia ptUanti In aceaată boall danumltii
trichlnod sau trlchlnelod,
depinde de numArul ingerat
şi de imunitatea Individuală.
In timpul fazei intestinale
apare, de obicei, e diaree
u'oart, Insi dupl ca au foat

'1

lnvadati mutchll, almp·
tomele pot Include dureri
musculare, greaţl ' ' vomA,
dureri de cap, umflare a l'!tţei
91 reaplraţle dlflclll. In
cuurl aevare, moartea
poaţa apArea In aproxlrnatlv
o lună, dar tratamentul are,
dl Obicei, SUCC8ll,
iati c&teva sfaturi pentru
Pf!1Venlrea trlchlnelozel:
e nu mincati carne de
porc, u.. aau alti carne de
vinat crudA aau lnl;uficlent
preparatA. ·Giltltul la cup·
torul cu microunde aste
oarecum nnlgur In aceaetl

1

privinţă

• nu mAncaţl lnt. .tlna
da porc, pentru el
conţine carne crudi 1n~1c·l
tatll CII trichlnella
• nu eate bllll ca porcii
aA fie hrăniţi cu reaturl
menajere, fiindcA pot
contine carne c:rud6 lnfec•
tati.
.

~-:
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lfolfo: Adolescenţi! este cea ma/ periculoasA Vllrstă. Este prima tlwp-· lntalnesc şi eAte un şofer de autobuz care .
se face ca uita să mai oprească Tn eAte o
lălmpol'fantă din scstâ vieţii. Dacă te fmpledicl de ea iJi frângl gitul/... '

staţie. Aceasta se intamplă de obicei in
ziua de marţi când la .Criş" e zi de piaţă şi .
autobuzul .geme" de lume.
Oricum acest lucru nu esie scuzabil
pentru .dom' şofer" care Tşi prim~te safari"dezgheţa,tr. Tndrăznep şi dornici de comunicare.
.
.
11•..._... eoe.ooo. Lf!O 000 , nu au avUt Tncâ acest .privil8giU•. Lâ T~ . ul şi din banii plătiţi de elevi pe abonamente... Cel rân'las cu ochii in soare (a se
.
1e1 pe laM
barea ~stm dacă nid in _ultim1.11 an nu, au
Citi elevul) trebUie să ajungă la f00011a ast'
Oricie licean are unele materii preferate beneficiat de sfaturile unut cadrul medical
stopul" ...
fi altele mai puţin preferate. fn topul celor un tânăr ne răsp~n~e glumeţ: "Acum fel ..cAJ.,a.etarile"
de ..........
din XII R cea mai accesibilă materie este oricum e prea tArzlul
suntânTOPLimba Engleza, cea mal puţin suferitA fiind
~reU" ~ite
Revenind la capitolul distracţi se pare
Matematica. Fiind o clasA cu &levi care
m ace 1f1 de•a'
că. da~ nu au posibilitliţi prea multe de
Tnvaţa bine, mulţi dintre ei se vo( indrepta
Un lucru inedit in XII R a fost faptul ci distracţie in ~. tinerii le,creeaiă singuri.
spre TnvăţAmântul superior. fn acest sens am Tntalnit eleVi care aparvneau la şapte Astfel, după cum ne-au dezvăluit chiar ei
peste jumatate din elevj fac medit~ţii la religii diferite: ortodocsi, pentlcostali, catoli- ~proa~ ~ două ori pe lună se ~ne
una, douA sau trei materii...
d, ref011Tla~. adventlşti. baptişti şi ....pacă- un .cher de· majorat. Unii dintre ei mai
Nu se fac meditaVi doar Tn Chltlneu- toşi" adaugA Razvan, hâtru. Doua fate mal .vizitează" si discotecile. dar aici intervin
C-rlt. el se aleg şi profesori din Arad, cumin~. care nu au scos nici o vorbă de inevltabileie discuţii contradictorii cu
Oradea sau Tlmltoara. Preţul lunar al
şedinţelor variaza intre 800.000 • ·
1.000.000 lei de elev. "Firi a mal pune
la •ocoteali dr·u mull", .n e spunea o
tanam simpatica.

ContinuSnd periplul nostru prin liceele judeţului am ajuns tocmai pe mslul
·~şului Alb la Uceul Teoretic din Chlşineu-Crlf. Prm amabilitatea domnului
director Petru Miron am intrat la clasa XII R (profil real) unde am TntMnit copil

eate

..llalpiiNtlpo........,. deJA

·

· ·. QltJneu-Crif a 1oâ ~...
:_
Tinerii in .,Chişineu-Criş nu prea au
· posibllili~ prea multe de distracţie. "Doar
un bar • mal răsărit Tn rest, sunt douA
discoteci dar nici una nu e ca
•lumea!•". ne spunea Rbvan. Poate şi
din acest motiv unul dintre cele mai aşte~
tate momente de la sfârşitul acestui an a
fost Balul. bobocllor. Cei care merg la aceste manifestari stiu ca, exuberanta tinerilor
~ de multe dincolo de lim~e. incuraJArile, huiduielile sau aplaudatul Tn picioare
fiind speci11c. Şi la Chişineu-Criş, Tn timpul
unuia din momentele artistice s-a creat o
atrnosferâ incendlanL. Din păcate direc.torul liceului a fost şocat de aceasta,
oprind pentru câteva minute balul, care a
continuat după intn:~rupere cu ... luminile
aprinse Tn salăl .,Evident după acest
moment n.a cam trecut cheful dt dtetraeţjt", a incheiat un licean îndrăzneţ.

·~-.

Ori

,·

.;i,

.

. ..Educatie eexualif

..-:

Dacă
in alte'licee
s-atârzlu!M
tncercat o aborAqap
-dare mat mult sau mat puţin timidă a educaţ iei sexuale, la Liceul teoretic din

Chl,lneu-Criş inca nu s-a făcut nimic Tn
. acest sens. Fi~care dintre elevi a Tnvaţ:at
câte ceva despre acest subiect din discuti..ile cu pAtin~i, din cAf\i sau reviste sau a~i

cAnd am ajuns noi. ne

mărturisec

sfioase

că ele aparţin _religiei penticostale. fntre-

bate daca. la ele in familie sexul este un
subiect .tabu" ne-au-explicat: ,.Nu. Se dl&o
cută
la noi pentru ei unele lucruri trebuie 'tlute. Chiar daci mal pe ocolite...
Mal mult decit atit, in bisericile mari
din Arad de f)Xemplu se fac chiar cureurt de educaţie In acest sena.''

'i

..De .wte·ori autobUzul tree!
peJân&i!M!Iflauopa~

~a cum se Tn~mplă Tn orăşelele mai
mici din judeţ, elevii llceelor vin şi din
satele invecinete. Şi la Cht,ineu-crt, sunt.
elevi care sunt nevoi~ să faca naveta din
Socodor, Slntta, Şepreu,, Ml,ca uu
Chi,laca. Din păcate. pe lângă faptul că ·
nu ~fid~ă de reducere, de multe ori

părinţii ...Tml place sA merg in fiecare
dmbltl la discotecă, Dupl discuţii
lungi cu părin~l reu,esc să-i conving si
mi lase ... ", ne explice Andreea. Un alt
al celor de la .Real" din Liceul Teoretic
Chişineu-Cri~ ar suna cam a~a: .,După ce
s-a ctllnuit domnul profesor Matula si
monteze difuzoare in 'coală acum nu
ne mal lasa să punem muzici condu·
cerea llceuluil..."
Pe dJ. Matua. H1u ales fetelt c8 cel mai
sexy in timp ce .miss profe~re• a fost
aleasă Dana Preda care predă o disciplină
exactă • matematica.•Cel mai bun pedagog
a fost aleasă .d-na diriginte• Doina TAtar iar
cel mai sever profesor dl. director...

.or

OUMPIU BULZIIH

Foto: fiL MfiRifiHUJ'

Balul bobocilor la

'_.:

DIG STAR

Rhpundeţl corect la

Revoluţiei "'·~ 81, secţia

Intrebarea

din talonul
concursului '' puteţi intra
tn
posesia
premiilor

Ttneret - ADEVARUL, sau le

, mnattr& ' . Scrisorile

sediu/. magazinului "SIG
STAR", Sd. Revolupei nr. 24,
le Podgoria. A'teptlm

cu
raspunsul corect le attep- scrisorile voastre In perioa·
tam pe adresa B·dul• da1·1~ decembrie a.c.. ·
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Sherllyn fenn
. 1 1 1 ti Camlno ·
Doverly Hllls
California 9Dal•
USA

studenţii

*Tabu*

edward furiOfttJ
·

Box 90666
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Printr-o coinc i den ţă fericită Balul
bobocilor de la Universitatea .Aurei
aicu· din Arad a avut loc tocmai de
Z1ua Na~onală a Romaniei •. 1 Decembrie.
Balul a fosţ d.eschis cu un moment
emoţionant intonarea Imnului naţional. T,i
face apari~a prezentatorul balului Cltilfn
. LIPI(,cl. Tntr-o geacă Tmblânitit Ţinuta
este scuzat?ilă , avand fn vedere lipse
totala a unei surse de·inccllzire in Casa de
· Cultură. Uimează intrarea in scenă a celor
13 ·perechi care se miscă la unison Tn ritmurile muzicii. Coreg~afle de excep~e pe
toată

durata s~ac;otului, meritul revenin·

du-le atAt bobociiOr care au avut răbdare
· la repetiţii cât 'şi .profesorilor" de dans:
. Erdely Klnga şi Sergiu Iane. După
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incAt taxele si ntJ deplfeaaci
nivelul ajutorului dat de stat. •
Scutlrea progresivă de Impozit a
familiilor cu trei sau mal mulţi
copil. • O reducere a TVA pentru
lmbrlcămlntea ' ' rechlzltele
copiilor. • Un pro!~ de urgenp
pentru vltamlnlzarea copiilor
preşcolarl fi 'colari. • Alocarel't
de fonduri pentru lglenlurea ''
repararea tuturor ~lor '' g~ .
dlntţelor.
··
cu toat& prol'lislunlle fAc:ute de
· oamenii politici, taxele la grldinlţe .
au aescut continuu. Cei care aveau
peste 1re1 copU n-au fost Aici macar \.
o lunA scutiţi de lllllOZil
.
ln ce priveşte promisiunea a~·
reducerea TVA-ului pentru
lmbrâcâmlnte " rechizitele copiilor,
a rAmas o simpla vorbcl-i'l vânt. Nu
o data am prezentat In materiale
cam cat costa.
pregAtirea unul
elev pentru oo nQU
an şcolar. Tmbrlcamintea ~i rechlzll81e ..cola re
ajung la nivelul unul salariu pe o
lună. ProlecllJI pentru vttaminlzarea
copiilor a rămas un.. . proiect. ln
scţlimbul acestui proiect stau sutele
de cazuri de lnfectare cu HIV a · ~.
copiilor. Pmlectul cu vitamintzarea
n-a fost pus niCiodată in practl~
pentru ca· bugetul alocat săn<U.ă~i
n-ar ft ajuns nici măcar"pentru ~
mlnizarea ... cainiiOI' vagabonzi. cat
despre cum arata şcolile din loca-.
litaţile ţării , putem spune ca situaţia
este de-a dreptul dispen~lă. Unele
lnstituţll de lnvâţ:imant şi-au Inchis
~ din lipsa caldurii Iar in .altele
pQiă precum sub cerul nbet'. Toate
acestea du~ ce au trecut cele 200
de zile cand trebuiau repatc~te şi ~
enizate toate şcolile şi grădfniţele
din Romania. Simple vQ!bel Peste ·
nici un an va veni Iarăşi vremea
faptelor, atund cand tanara generaţie se va găsi din nou tn faţa
urnelor şi probabil ca o parte din·
promlslunYe lui '96 se vor repeta pe
.contracte• in care romAnii nu mal
pun nid o bază. Tanăra genera\18.
c;:ef care Tn 1989 au reuşit debarcarea dictatorului Ceayşescu
se-olreabă acum. dezorienta~. care
ar putea fi alternativa ce să le
aducâ _sigutc~nţa ca promlslullle nu
vor deveni o simpla amintire dintr-o ·
campanie electorală trecuta .. :

1SEARÂ DE VIS lA UNIVERSITATEA •.AUREl VI.AICU"

CONCURS
•

S-au implinit trei ani de cand
actuala putere s-a aşezat oonfor1abll Tn fotolii, ultand de .CQntractur
Tnchelat w alegătorii. Cele 200 de
zile au ajuns la peste 1.000 de zle,
Iar promisiunile au rAmas simple
vorbe. Dtntre cel care au dat votul
actualei puteri ş-au numarat, In
majoritate. liner11 - care au aezut. ~
au dorit pana la disperare o schimbare adevaratii. Fclcând un exer·
c1ţ1u de memorie, ne putem 8(fuce
aminte măcar cateva puncte din
•Contractul cu UnAra generaţie".
Atunci, adica tn toamna lui 1996,
preşedintele de acum. Emil
Constantinescu, se agaţa w once
priei de sufletul tinet8i genera~i. rn
calitate de profesor universitar,
pr~edinte al Conven~el, şi om w
vtzluni spre tanatc~ genetc~~e. Emil
Constantinescu spunea mereu cA
Tn 200 de zile: • Va fi
prezentat un program de garantar, a
lntegn\rtl·economlce
1 tinerilor
auaţlnerea acestora
pentru cel angaJaţi pentru prima
oan\. • Se va acorda prin buget o
ftnanţare corespunzătoare a sec- ·
toarelor esenpale pentru tineret,
e vorba de invăţâm3nt, s4nltat.,
culturi, cercetare 'tlinţiflcl ' '
apărare. • Se vor elabora proiecta
pentru construirea unor cămine
studen~tl cu 10.000 de locuri.
Ce s-a fclcut din toate acestea o
ft!m cu tq~i. Prin .garantarea integrclrll economice a tinerilor- s-a
ajuns ca majoritatea şomerilor abia
sa n Ieşit de pe bancile şcolii. cat
despre finanţarea sectoarelor
esenţiale pentru tineret nici nu
poate fi vOrba. Dovada stii oonflldul
studenţesc care nici acum nu e
Tnchelat. ln ce priveşte elaborarea
unor proieCte pentru oonstrukea de
cclmine studenţeşti cu 10.000 de
locuri nu se ~tie aproape nimic. Ce
folos ca ar exista proiecte pentru
ridicarea unor astfel de cămine
dacă practic nici p&n~ Tn ziua de azi
nu 11 s-a pus macar piatra de
temelie?! Uitat de către cel care I-au
trAITiblţat a.1 once prileJ tn 1996, PfO:
gramul Convenţiei are şi cclteva
puncte interesante pentru susţinerea familiilor cu mul~ copil: •
Sporirea In 200 de zile a aloca~el
pentru copil la nivelul a cel pu~n
10"/• din salariul mediu'' o subvenponare a grldlnlţelor, ~atfel

1
'·

a deja abonaţilor la .baluri" - E.B.B • .
(Electro Bad Boys). Vedeta trupei hi-hop \
Tamango a ţinut sa dedice ultima. piesă '- ··
.baietilor de... santier"...
Dansul claSic al boMcilor s-a pOtrivit cu
momentul cel mai aşteptat al serii - recitalul
.romanticilor· de la NO COMMENT:
Acelttia, au reuşit să ridice .sala" .Tn
picioare făcând o atmosferă incendiară ·Tn . ·: :._
Casa de Culb.Jnl şi demonstrând c6 sunt for- -· .,
matia momentului in muzica dance. Cu cei
doi , băieti simpatici de la NO COMMENT ...·
. veţi putea citi un amplu interviu in pagina
·;.
de tineret a ziarului nostru câ't de curand.
~- . _. . ,
lată care au fost premianţll-acestui Bal. -~
al bobocilor de la Universitatea .Aurel
VIa ieu·: locul III - Paul a Fezache."Ş .şi .•
Marius Chereş.• locul li :· Sanda Bătaş şi
Bogdan Bordna.u, locul 1 - Mlss ~1 Mister
Unlversltas '99: CRISTINA SORIN fi -, . ·
CIPRIAN MVRARIU.
.
'.
Cele mai importante premii au fost..
prezentarea perechilor intră in scenă foracordate de B.C.R. şi Tricotaje lneu. · '
ma~a TERRA care s-a mişcat cam incet la
instalarea şi acordarea i_nstrumenteior Fostul student al Universitatii .Aurer .
(
punând la grea i ncercare rabdarea specta- Vlaicu·. Akoa Markovlts, actualmente
-~,.. ·
torilor. Proba de rock & roi! a mai inviorat director la S.C. INKPEN S.R.L. a oferit .
atmosfera, figurile acrobatice executate de bobociior dulciuri Fundy lti cosmetice . .
.
• . ..
. ..
boboci ~.tarnind rumoare in public. La ' Miraj.
notă buna organizalorilor: Liga
momentt.Ji dansului s-au remarcat trei·
tinere fete de la C.S.M. Conar: Andreea. Studentilor din Universitatea .Aurel Vfaicu"
Monl Îf Gei.a. După trupa ~rădeana . La pentru alegerea inspirata a prezentator).Jiul
Fiesta ' şi-a făcut intrarea pe scel)ă for- şi organizarea bună a acestuia: Preşedin- . , .
:. '
matia de dans X·STYLE. Acestia din urma . tele Ligii: Alexandru Chere,. vicepre:.· .
. au' făcut unul din cele mai · reuş ite. 'edintele aces.tula .Florin Botizan şi ·
mornent~i ale se~ii. Proba -~ .intrebari întreaga echipă care a muncit la bal meritA - ~-, .
·
hazlii" (gen:· - . ce parere aveţi de in fi- . ffllicitâri.
.,, ;;:-: ;()UMPlU BULZA" ...; . : ·.:
inţa rea unei Linii erotice intre ştudenţi .fi
profesori?!(), a pregjtit intrarea in scenă .
foto: V. MUSai
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cu sosirea din Italia,
clubului -lJTA au
revenit in matcă . Din nou. de
dimineaţă ~i până seara. Marin
Lu~ et comp. se vor confrunta.
cu realitătile din fotbalul romAnesc, după ce au dat o .raitâ" prin
· tumuJtuosul .11 Calcio". .
Prima ·realitate ar ft aceea a
vlllnzării fotbalistului Claudiu
Drăgan . De~i se fere~te de
pronosticuri, preşedintele .Bă
trânei Doamne" recunoaşte că a
vorbit ceva cu Dănilescu . de la
Dinamo. Din surse apropiate ·
antrenorului Cornel Dinu, am aflat
că Dinamo se va bate pănă la
stâf"liit pentru transferul lui Claudiu
Dffigan, mai ales că, acum, pe fir
conducătorii

l1

1
1

1l

au intrat rivalele Staaua şi Rapid.
Dacă pănă acum italienii au
tot investit - bani frumoşi - care nu
au existat vreodată la UTA, a
venit, iată, si răndul vanzătorilor.
ln acest c:OOtext se înscriu şi probele de joc pe care la dau
Mărginean, Hutan si Fritea, la'
.tineretul" Ven~ziei'. Va pleca, .
probabil. Turcan la o altă
divizionară .B" din. seria a 11-a, dar
pe acest jucăfbr nu 5Et vor face
bani prea multi.
UTA s-a 9ânărt deja să umple
eventualele găuri, pe lăngă
juniorii ce .au făcut o figura frumoasă in Italia, alti cătiva
fotbalişti romAni şi strahii fiind vizita~ de oonducere. Deocamdata,

totul e ~t. dar, aproape sigur,
se va aduce un stranier in tinia de
mijloc, acolo unde e marea hibă
de la LJTA,
Dacă va vinde - clubul
arădean nu e dispus să o facă
doar aşa - de dragul vanzării.
Marin Lupa~ a dedarat că - dacă
ajunge la Dinamo, Steaua, ori
Rapid - fotbalistul are valoare si deci - va costa. Ba, chiar, există
~i un barem a~ fiecărui jucător
vizat - stabilit de Gandolfi si
Piedinlonte - însă suma nu ne-'a
fost încă dezvăluită . Oricum, la
UTA se mişcă ceva, iar edipa ar
putea avea numai de căstigat.

-

LEO SFÂRA
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ne-a sunat
acţ
domnul Victor Mihail, pre,edintele clubului
de box Motorul .,Silva Lazăr" Arad, supărat
pe observaţiile ce i le-am făcut sub formă
de "mănu9i negre" pe marginea galei de
box organizată de domnia sa vineri, la dis·
coteca VIVA. Oescurajarea n'lanagerulul
sportiv al grupării d"in Aradul Nou a fost atât
de mare, încât ne·a comunicat că i'i dl
demisia de la club. Rămâne de văzut dacă i
se va accepta, pentru că. intenţia noastră nu
a fost aceasta, ci de a-i atrage atenţia ca
aceste condiţii organizatorice să nu se mai
repete pe viitor. Domnul Mihali'a descurajat
prea w;or, la primele .,mănuti negre" a ' i
aruncat prosopul, pe când noi credeam câ
e un luptător.

ffLEX. CHEBELEO

ROMÂNIA, ~CAP DE SERIE LA TRAGEREA
LA SORTI PENTRU C.M. Dlt,f 2002·
Echipa n&1ională de fotbal a ·lugosl(!via.
·
României este cap de serie la
· Urna B: -Austria, Portugali8,
tragerea la sorţi a grupelor pre- Italia, Scoţia, Ucraina , Rusia,
liminare pentru Cupa Mondială Anglia, Turcia, Danemarca.
din aliul 2002, alAturi de
Urna C: Irlanda, Croatia,
reprezentativele
Spaniei, Slovacia, Israel, Bulgaiia,
Norvegiei, Suediei, Olandei, Grecia, Elveţia, Polonia,
.
Cehiei, Germaniei, Belgiei ~i Lituania.
l,lrna o: Cipru, Ungaria ,
Iugoslaviei, .informează AFP.
Componenţa urnelor va fi · Finlanda, Islanda, Macedoina,
Letonia, Bosnia-Herţegovina ,
unnătoareai
Urna A: Spania, RomAnia, Slovenia, Tara Galilor.
Norvegia, Suedi~ . Olanda,
Urna
Georgia, Armenia,
Gehia, Germania, Belgia , E;stonia, Irlanda de- Nord,

E:

a avut
rea
latea arb ajelor: Florin
premiilor din fotbalul judeţean Dumitru
arădean pe anul 1999. lntr-un
A r bitri de perspectivA:
Cadar,
Ovidiu
cadru festiv, la sediul A. J. F. Răzvan
au ţi nut prelegeri preşedintele Haţegan, Raul Negrill!l; asisinst ituţie i,
Nicu Sălăjan, tenţi: MirceaToderici jr.,
pre~edintele onorific Ioan
Gabriel Hărduţ, Ciprian Bondar.
Kocsis-Josan precum · ~i
Cei mai exigenţi observaGheorghe Feie~. primarul tori: Corneliu Tiulea, Constantin
Sfariogea, Florin Romanescu.
Sebi~ului ~i pre~edinte al
clubului Crişana . Primul a aprePentru activitatea in cadrul
ciat că fotbalul judeţean A.' J. F.: Ilie Popa, Teodor
arădean se consolidează , este
Juşcă, Claudiu Tripa, Alexandru
in progres ..calitatea arbitrajelor Dan, Constantin Mironescu ,
Metcas Hristos, Simion Buda ,
~~ numărul spectatorilor crescând de la etapă la etapă , in Ioan Leac.
vreme ce Ioan Kocsis-Josan ·
Pentru sprijinul acordat
.~i-a exprimat opinia conform
In dezvdltarea fotbalului
căreia antrenorii ar trebui să
judeţean : Ioan Kocsis-Josan,
. pună mana pe carte", proEugen Neme~ (pre~edinte
punând totodată ca pe viitor, ROWO); Ioan Popa (Tricoul
pentru evitarea neplăcerilor, Ro!?u), Eduard Cuco~ (Pău
presa să inainteze sesizări li~na Păul~) . Nicolae Ro~.
scrise întemeiate către foru.l (Victoria Năd lac) , Ioan Bră
conducător al A. J. F. pentru a
ni~can (Şoimii Upova), Ioan
preintămpina neînţelegerile . AJJ
Gufban (Şiriana Şiria). Gheormai luat cuvăntu l M. Lupan, ghe Lăcătu~ (fnfrăţirea lrato~).
reprezentant al sponsorului Letiţia Stoian (Voinţa Semlac),
Diviziei D .Rowo· ~i Helmut Ioan Farca~ (Şoimii Păncota), •
Duckadam, ultimul nefiind Gheroghe Feieş (Cri~ana
Sebiş), Gheorghe Meruţa
totuşi invitat ~i premi01t de
Asociaţie, in ciuda meritelor
(Gloria Arad), Eugen Terebenţ
avute in sectorul juvenil.
.
tCrişur Chi~ineu Criş) . Valer
Premiile acordate de A. J. F. Herlo (Comera Arad) , Gheor.:
• constând in diplome şi bani ~ ghe Ghinga (ICRTI), Ioan Petrică (A. S. Vladimirescu), Octaau·fost. a~adar, următoarele : •
Trofeul fair-play: 1. Şoimii vian Aldan (Munar), Andras
Lipova ; 2. C~~ Arad ; 3. Mako (Viitorul Şepreu~) .
·
Pentru activitatea la copii şi
Crişana Sebi~
Cei mai buni antrenor!: 1. juniori: Ioan Leac, Ciprian
Dan Mănăilă (Şoi,!!lii Pâncota); Ardelean, Viorel Dumitru Buicâ,
2. Francisc Tisza (Romvest)
Dan Coman, Gabriel Hărduţ .
,
Cei mai buni instructor!:
Pentru promovarea in lotul
1. Alexandru Gaica (Cri~ana divizionar FRF: Silviu Mocanu,
Emil Cristea, Sebastian Panti~.
Sebi~): 2. Mihai R~ (Tricoul
· Rreşedintele -\: J. F. a
Ro~u)
Cei mal buni jucltori: 1. primit o- diplomă de excelenţă ,
Cristian Man· (Tricoul Ro!?u) 2.
reprezentanţil.or massFlavius Brandais (CPL Arad) 3. media le-au fost ofeiite, la răn
Roland Balaj (Comera)
dul lor, diplome ptfntru reflecCel mai corect arbitru: tarea si informarea corectă a
evenimentelor fotbalistice. ln
Viorel Dumitru Bui că
Menţiune speciali pentr"U: i ncheiere antrenorul Francisc

isza a primit un premiu special din partea preşedintelui
onorific al AJF Arad, KocsisJosan pentru activitatea
depusă la cluburite UTA şi
Romvest.
· lată câteva declaraţii cutese
.la cald":
Dan Mănălll: .Mă onorează ~i mă obligă această
diplomă. Nu in ultimul rănd, mă

sa

detennin#l
ridic cota jucatorilor. Planurile mele depind în
mare rnăsura de puterea firtanci arâ a clubului pe care îl
reprezint. Mulţumesc conduc~rii administrative ~i echipei
pentru efortul comun depus.
Sc'lrbători fericite ~ la mLJI.!i ani
tuturor!"
A l exandru Gaica: .Distinctia este o incununare a
muncii din ultimii ani. Premiul
nu mi ~ cuvi~ doar mie, ci ~i
conducerii , componenţilor
echipei. Sper ca in anul 2000
să devenim campioni de toamnă. iar apoi să ne men~nem pe
prima poziţie . ..Profit de prilej
pentru a ura cititorilor un
Crăciun fericit ~ un an nou mai
bun."
V. Dumitru Buică : .Sunt
bucuros ~i mulţumit de alegere.
Sper să nu deza'!lăgesc nici in
viitor, să oficiez cu profesionalism partidele din fotbalul
judeţean aradean."
Cristian Man: .Am fost ajutat foarte mult de echipâ. Fără
ea nu a~ fi reu~ să ajung aici.
Ţin să mulţumesc colegilor şi
antrenorului .ore· Ro!fCS pentru
că au avut incredere in mine.
lmi doresc sănâtate, putere de
muncă şi goluri.".
Valer Herlo: .Premiul
rii'seamnă o recunoa~ter.e a
eforturilor întreprinse in vederea sprijinirii si dezvoltării
·activita~i fotba!fstiee judeţene:

'

-.

'

.~

..

CAUM tttiEJliE
fiDRIAM ttARŢAU

Albania, lnsuhtr~ F~roe:
Azefbaîdjan, Belarus, Moldova,
Liechtenstei n, Luxemburg,
Malta, san Marino, Andora.
A

•

Rom..rna este reprezentată,
la tragerea ·ta sorţi a grupelor de
calificare la Cupa MonDială din
anul2002, care se.va desfă~ura
_pe 7 decembrie, la Tokyo, de
pre~dintele Federaţiei Române
de Fotbal, Mircea Sandu ~i de·
secretarul general al acestui for,
Adalbert Kassai.
'"

,. . .

PORTARUl ASTREI. TOMl AINVINS
PE DINAMO IN ULnMA SECUNDÂ!
"" Echipa de polo arAdeana
ASTRA a tncefjul actualul campi ~
onat ezitant. cu rezultate mult mai
slabe decâ,t in sezoanele prece· ,
dente. r~ week-end-i.ll trecut, Astre a
plecat 1a Bucu~li pentru a da piept
cu campioana ţarii, Oinamo, tntr-o
dublă confru"ltare in care parea vietima sigură .. "Y Din fericire acest
lucru a fost infirmat in prima partidă
de poloiştii Aslret
au reuşit un
final de joc electrizant. Antrenorul
Barbu Ghiţan ne-a descris tensiunea finatului: .Tn repriza a treia
eram conduşi cu 8-3 ~i am inceput
să reducem din scor·. ln ultima
repriză am ajuns la 8-7, apoi de las7 am egalat la 9. Cu 58 de secunde
tnainte de final am avut atacul, am

.-

care

·,

.'

·. .
~ ·

obţin u t şi un corner, dar la 4
sacunde de final an klsl san~
cu fault în atac. •Tiflle-OOt' Dnamo,
repunere de la centru, şut şi Toma
prinde şi aruncă. Mingea în aer, se
8uae sirena. şi gol! Vic100e pentru
Astra cu 1~9. rn ultfma secundă. "" ..
-Tn ziua a doua, Astra a condus cu 2Oşi 3-2, insă şi pe fondul unui arbltraj pobivnlc a cedat cu 9-3. Oricum,
victoria din prima zi rămane ca un
succes important, mai ales pentru
moralul elevilor pregătiţi de Barbu
Ghiţan şi Constantin Brănzei. "Y
Marcatori pentru Astra în cale douâ
meciuri: Ionescu 4+0; Ştefănescu
2+0; Huber 1+1 ~ Urs 1+1; Cosma
1+0; Toma 1+0: Broşovszky 0+1. ·

..

.....

. ·,

.-

OfiCIA" TODO'ffl- ·:,

tlli:CJ!tllf.l!lfl.lllf..:lfJJJ1!)lU
~~

~1' ~~.'1.~...'1,.;.~ . .........~ .
~
Grupa valorici 1-8
Rezultatele etapei a XlX-a: .u· Carbocttfm Ck4-CSU Piteşti 69-71,
Petrom Sibiu-.Poti" laşi 7~9. Soced-Dinamo 63-a6, West Pelrom AtadHertitz Tg. MlniŞ 7~1 .
-.

1. CSU Pite,ti
2. Petrom Stbiu
3. Cal'bochim Cluj . .
·--4. West Petrom

.;

.

-- ,. ,:.
. .

. .. . . . . ......

..

a..-c

19
19

18
. 15

19

-13

...

1

"a

.1491·1303
1429-1146
1440-1203
1368-1288
1475-1242
1283-1261
1233·1133
1417-1361

.

• va deplasa la lafi, unde va Intilni fomtaţla 6ocali ,.Poli".

~

·.

:·. ·

; ·-·- ,···

.

~ -· - · · · ·

. ..

-

..

_,

34

32

,

1-

-

37

12
31
7
5. Dinamo
12 .. 7
31
11
19
30
t . .,Poli;' 18f1 ..
8
.:-i ·
11
7.Soced
19
8
30
·11
·8. Herlitz
19
8
30
e Etapa vltoaf'e. slmbMI, 11 dKembrte 1199, West. Pelrom AIH
19
19

:

...

~

·.'
J
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PUBUC:JTATE
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7 decembf'ie 1999
•

'

ltOQQ leilSac; -,
.

~,

.

PRETURILE CONTIN TVA
'

cumpărate

. ,.

•

• montăm profesional sisterrie de alarmă
• echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER
"..

'
. ?-- • .
J '

·--.

-

şi

(659243)

'

VARBDTOURTRAILAGENCY •

OPERATOR·:

SUNAŢI-NE PE NOI PRIMA DATĂ!.
'

J

înmatricularea autoturismelor

-

VĂ

\ f .

~.;:;_~
·-----G-,
.

OFERIM BILETE DE AVION DUS-iNTORS ....
. CU PLECARE DIN TIMIŞOARA ·
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE :. .· .. ,_: .
. COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES,
.
''· · · ·- ..
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ
COMPANIE_PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ

'

ZBURAŢI

PRIN

·

,,

- >:-

•'

i

-~.·

.

~-

t._•• ·••••

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

NEW YORK 388 USD
WASHINGTON • 368 USD
ATLANTA • 408 USD
DALLAS • 408 USD
DETROIT • 408 USD
MIAMI • 408 USD
.
CHICAGO • 408 USD
HOUSTON.· 408 USD ·
BOSTON - 383 USD
PITTSBURGH • 466 USD
PHOENIX • 515 USD
TORONTO· 384 USD
MONTREAL- 384 USD

' J

e OTTAWA • 384 USD
e VANCOUVER- 510 USD
e CALGARY • 510 USD
.
e EDMONTON 510 USD
~---:.
e WINNIPEG- 505 USD
e SYDNEY - 789 USD
,
., . e AMSTERDAM- 184 USb
e ROMA· 221 USD
e PARIS· 210 USD
e LONDRA • 198 USD
., - e MALAGA • 290 USD
eTEL AVIV· 247 USD
··
• LARNACA • 208 USD

'

'

."

.

~-:

'

~~'- -~~-·

llf?(g'V#!J!l!LO@IJ!J

~®®®Il·

.

VIENA- 30 OECEMBRIE - 03 IANUARIE - S50 ·oM

.;

'

TOMBOLA ANULUI
.''.·2000

:-· ~

PREMII DE·.
.t5Q.OOO.OOO LEI!

l.~··

.

;..

.·

.

-

ZILNIC TRANSPORT
TIMIŞOARA -AEROPORT BUDAPESTA
la cele rnal rnici preţuri
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XAIe~ cea 01a1.x
bună of"er'tal'.

•

LANŢUL

'

Aradul Nou, Calea Timisoarel nr. 39

Tel.: 287776, :287340.

sg
uso··
TOUCHUSY!.

· Solicităoferte pentru închirierea~··
spatiului din Arad, str. Horea nr; 1
· . · ,,·;(fost sediu DACIA FELIX) . ..
- -_- ;-- >r":··- .

• Alticole uz gospodăleec

~-

NOKIA 511 O 79 uso··

•cuie c:onslrucll11t.OOO leilkg

• fnetalalii gaz:
·~lasă rabHz 25.000 leilkg
NU UITA GASEŞTI.••
• •• APROAPE OR/C~{".9)

~~-.

-l

. SE vor dEpunE pAnă In data de

".:"-

,_.,_ ----"'-

""':;-~_;.

Organizează Concurş pentru postul de ingin!lr In
ziua de13 dec. 1999 ora 10,00
•

- Calculatoare
-lmpnmante
-Retele
-Soft

-Service

·absolvent al unei facultăţi tehnice cu licenfi
.;.vechimea minimă 2 ani in funcţia de inginer
• stagiul militar satisfăcut
·
·>-• vărs~ maximă 35 ani
Cererile de participare se depun la Hotel Astorla
camera 212 până In 10 decembrie.
'148086251

0

MINOLTA

1

r;rMoblller de birou

--

••

r:r Maşini de numărat bancnote.·

IIIOU5E+f'AD

r:rCentrale telefonice

485USD + NA

..

..

1 • • ·

......

SOLOIION ·

' .

.'

· ·STR. Coeorilor ar. Z4A (Fosta Orologerie)

Execută după

C:::ONVOC:::ATOH.

1

tehnologia italiană: .

.+ Ştanţe de precizie
+ Pr~elucrări pe ·n~a,ină

Consiliul de Admlnistra~e al S.C.A. SCÂNTEIA S.A. convoaca
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ln dala de 27 Jiec.1999,
ora 10,00 la sediul socielă~l. cu următoSrea ORDINE DE ZI:
· ·
1. Constituirea Comisiei de selecţie a administratorilor,
• 2. Aprobarea remunen\rii lunara a memblilor comisiei de seleciJe;
. _3. Diverse. ·
Dacă la prima adunare nu se.lntruneşte cvorumul necesar, a doua·
adunere genereUi se convoacă a doua zi, la aceea~i ora 'lin acelaşi loc'.

.

.,

-,

...

~--

.

+..,. Acoperiri galvanice
.
'

.

.

·:~-

el~ctro

+ "V,psiri in cânq,
static •CU pulbere

.

de

•

'
etect.ţo«troziune · · · ·,_· · ·

·-

t:.. ~uMINIST~ŢIE.

r:rSel~url

1

----- -_ .......
1S.C. VI.RO. S.A. ARAD]

COM• • • MA.ND• JUD. ARAD

Ing. KIS$ Ladislau Ioan

r:rc oplatoare

HOD 4,3GB UDMA
PLACA IIIDEO SIS AIJP
FDD 3,5"/i.44MB
' SOUND YAMAHA + BOXE
SORAM 32MB 1'<1110
..
MOHlTOR1.t"
. .
, TASTATURA

Tei./Faxw! 251838
WTAARE CE: PE &.OUl RE'JOU!ilEl

!§.c~~~~sci~'l'EL\~'s.s~

CONSILIULUI

.

HP , EPSON 1

- trnprtrnante

PLACA DE BAZA
SI$ 530, BUS 1110, 512lo
AMD K6-2400MHZ

ARAD, CLOSCA 2

Comlifii

de calcul ~.:.........*....
O.rantte 3 ani
~

• PC

CARCASĂ ATX 230W

'

PREŞEOINTELE

- -- - - - - - -

· • • .GeiLGILMatlml:mB(MUa)1 ·.

r:r TehnicA

OFERTĂ SPEClAIÂ

·e

---'---~

·.·'·

~ ~·

/

J!.XII6J8 .'lei.JliU:II57mom;mtlll,Arad 1

... Informaţii la telefon:057!256.543 · . : ~-

l

::;.'.;t:;~'t118 ·

•lnslala!ilsalltaoa

15.12.1999

.• ~.J

0

•Materiale pl. inatalalii
.Eieclrice

,;<',

1

...

• Folie solar- 27.500 leilhg
• Sobă gătit 799.000 lei
• Plasă gard 16.500 leilhg
• Jgheab PVC 21.000 leifm

• Alticole uz casnic

·· ·,~ ,., . ·. ·. Ofertele •· ·,;
~-" ""•

- SANE.

UN MAGAZIN BETON/Il

4LC\T~L ON~

.

..

--

•

···

··",,

-: ..

·..

,-,t

ln~ormaţii

N

IN DIRECT! ffi[}IJog)Q)CD

1]Clrt·TAXI

-'

CITY·TAXI ARAD intr-e>·
nouă formulă managerială'
an!Jajează fOferl cu maşiflt

l-~

proprie pentru activitatea de
taximetrie, acordand multiple

.i ,,

facilităti (parcări

.... ,· i

gratuite,
spăhlri :auto gratuite}. fărâ
obligatia de a efectua comi-.
.sioane' şi protocoale div~rse .

,.. SPĂLĂTORIE ·
AIJTO NON-STOP
Vă

S!fteptimla eediui'SC
ARCO C!TY S.A. din sir.
Pădurii nr. 43, telefon
' 252024, 252028, 2520~~b.)
,

..

. '
/

'-'

.

- --

li ' ~,~~::~,::46 .

A

:~-

.·

suplimentare la telefon:

.

. .

.

·.

..

---

(4808591)

.

'

---·----·----'--··-

..,...__~---

~-~·-020..-;o

ct ;;;t

C>-'. -• •

fa.:;;:; - Aa; 9 _ZP.LGCQS .

~uw.;a.:;w;w;c
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se. i!.S k.SM.S, $_ 22. L&4JQ A w. a
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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 092 288 577,
272201. (37109)
Vând
apartament
2
camere, îmbunătăţit, zona
Mioriţa, negociabil. Telefon
269213. (37205)
Vând apartament central, 2
111 voi
camere, zona Podgoria, et. 41
dezvlilul
4. Telefon 092372730. (37220)
tainele
Vând apartament 2 came,re,
Vlaicu, mici îmbunătătiri,
lublllll
11.000 OM. Telefon 2708S6.
(36811)
Vând urgent apartament 2
camere, decomandate, imbunătăţit, Piaţa Spitalului.
Telefon 233146, 094 513
335. (27233)
Vând apartament 2 camere,
Podgoria, vizavi de Catedrală,
el. 11, cărămidă, balcon închis,
preţ 26.000 OM. Telefon
234693, 092397411. (35986)
Vând apartament 2 carne•
re, confort 1, etaj 1, zona Mioriţa. Telefon 255133. (37053)
Vând apartament 2 cameVând garsonieră cf. 1 sporit
re, îmbunătătit, et. 1, Micăla
(balcon, vană), Confectii ca. Telefon 266280; 276943,
central, 6.550 OM. Telefon
după ora 18,30. (37253)
237048. (37079)
Vând apartament 2 camere;
Vând garsonieră confort 1,
confort 1, et. 11, decomandat,
Vlaicu, îmbunătaţiri. Telefon
Romanilor, spre Mureş, garaj.
094532224; 275930 ..,l36959)
Telefon 252030. (37204)
Vând urgent apartament 1•
Vănd urgent apartament 2 .
cameră, amenajat, Grădişte,
camere, parter, Aurel Vlaicu,
parter. Telefon 243303, 094
bl. 8. Telefon 252269, după
282 509. (37123) .
ora 18. (372_86)
Ocazie! Vând apartament 1
Vând
apartament
2
cameră, central, et. 1. mici
·camere, ultracentral, str.
îmbunătătiri, 8.800 OM.
Cloşca nr. 7, et. 11, ap. 5,
Telefon 270834. (37229)
orele 17-18. (37293)
Vând urgent garsoniera:
Vând - apartament
2
confort 1, Grădiste, convenacamere, garaj, centru, decobil. Telefon 237065;.461529.
mandate, şi casă 3 camere,
(36085)
gaz, apă, Aradul Nou. Telefon
Vând garsonieră confort 1,
235538. (37320)
bloc P3, etaj 11, sta~a de tram- ·_
Vând urgent apartament
vai Confectii. Telefon 057 central, 2 camere, tot confor253038. (3i085)
tul, preţ avantaj~, str. Ştefan
. Vând apartament 1 cameCicio Pop nr. 15, ap. 2.
(37327) - .
. .
ră, confort sporit, et. 1, Vlaicu.
Telefon 250209. (37053)
Super-<>cazie! Vănd apartaVând·garsonieră, zona 300
ment 2 camere, Vlaicu, parMicălaca. Telefon 283382.
chet, faianţă, gresie, 8.500
(37282)
OM. Telefon 270856. (37330) ·
Vând aa1rsanie1rA. confOrt III,
Vând
apartament • 2
nr. 7, ap. 2.
camere, Micălaca, zona 500,
. 11.800 DM. Telefon 270856, ·
(37330)
1 came·Vând ieftin apartament 2.
ră, Grădişte, str. Crasna bl. F, ·
camere, Vlaicu, et. 4110.et. 1, ocupabil imediat. InforTelefon 253326. (37332)
maţii telefon 514778_ (37324)
Vând
apartament . ·1
cameră, Buşteni, et. 1, 13.000
OM. Telefon 270872. (37332)
Vănd garsonieră mobilată,
Vând
apartament
3
blbc'231, Micălaca, 6500 OM.
camere,
decomandat;
Telefon 557315. (38758)
imbunatatit, jlarter, Micălaca.
Telefon 2S3240. (37103)
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 11, zona
300; negociabil. Telefon
25~188; 092.358.171.
Vând
apartament
3
camere, et. 1, decomandat,
ră, Micăla~a. etaj 1, balcon
parchetat, bl. 562, Micălaca,
inchis, 11.800 OM negociapret 22.500 DM. Telefon
bil. Telefon 094.988.154';
092:344.743. (31287)
279679. (37382)
Vând apartament .3 cameVănd apartament" una
re, et. III, Micălaca + garaj,
cameră, Micălaca, zona 500;
15.500 OM. Telefon 249806;
preţ 10.500 OM. Telefon
094.778.462. (37304)
094.504.162. (37374)
Vând ieftin apartament 3
Camere, garaj, Miorita, et. 11,
Telefon 253328. (37332)
·
Vând
apartament
3
camere, zona Micălaca, bloc
Vănd apartament 2 came253. Telefon 093.280.636 sau
re, zonă centrală, decoman092.934.196. (37371)
aat, etaj 114, suparfaţa mare,
28.000 OM. Telefon 235784;
092.308.400. (37370)
Vând apqrtament 2 cama-re,
Vlaicu, bl. X6, et. 1, hol mare,
Vănd apartament 4 camebalcon, decomandat, 16.000
re, zona Gării, conlorizat.
DM. Telefon 250966. (38993)
'Ţelefon 223552. (36744)
Vând urgeht aoa1rla1ment 1 · Vănd apartament 4 camere, zona Micălaca, 18.500
semidecomand_at-. 2 camere,
etaj 11, bloc 708. Telefon · OM, negociabil. Telefon
262114. (37314)
262658.

MATRIMONIALE~

l

'

891111

•

'

;

; ·<,

,;-i..

"

~~qi~~~~~~~'~7;•;~;~2~1n5t0151, preţ

·.

'

'

PUBUC:ITATE
VÂNZĂRI CASE 1!)
Vând casă şi grădină in
localitatea Zimandul Nou nr.
159 (eventual variante).
Telefon 094.608.041. (36979)

Vând VILĂ nouă, 6
camera, 3 băi, 2 garaje + 2
· incăperi, curte, grădină
apă-canal, încălzire centrală

gaz, preţ 120.000 OM.
Telefon 285485. (36832)
Vâ_nd casă cu grădina,
toate facilitătile, Sânicolaul
Mic. Telefon 288447. (37270)
Vănd casă 12 camere (6+6
tJemisol), curte, grădină,
garaj, 85.000 OM negociabil.
Telefon
270694
sau
092.532.181. (36670)
Vând casă central, parterprivatizat, etaj-locuinta.
TelefOn 234862. 1369091 '
Vând casă tot confortul;
comuna Vladimirescu; nego-

ciabil. Telefon 255981.
(36716)
Vând casă central, cu etaj,
singur in curte. Telefon
280046;282919.(36764)
Vând casă nouă, comuna
Livada, vizavi Primărie,
demisol, parter, et. 1 +
mansardă. Informatii telefon
094 607 228, 057:41 2183 .
(37131)
·
Casă de vânzare, str.
Vişinului nr. 32 • preţ informativ 50.000 OM. Telefon
223690. (37222)
Vând casă 2 camere +
dependinte, posibilitate privaUzare, la 's,oseaua pn'ncipală,
Covăsânţ, preţ 7.000 DM,
negociabil. Telefon 094 121
983. (3380 8)
Vând casă str. Arh. M,
Tatiacovici (Aradul Nou), 4

Vând teren 37.

Marti, 7 decembrie 1999
'

mp la

intersecţia DJ Drum centurA

deschidere 454 m, cu DJ
Calea 6 Vânători deschidere
83 m, cu CF (posibil variante). Telefon 237645, după
ora 19. (37045)
Vând urgent grădină în
Grădişte, 'zonă bună, toate
utilitătile. Telefon 253575;
253366. (37125)
· Vând 5 ha teren agricol în
Tudor Vladimirescu. Telefon'
056-291863. (37294)
Vând teren intravilan 1000
mp, Subcetate, preţ 38.000
OM. Telefon 094.778-.462.
(37304)

Vând Dacia 1310, inmafabricatie 1988, pret
2450 DM. Telefoo 094}
867164. (37321)
Vând WV Transporter de
marfă Diesel 1 ,6, în stare
foarte bună. Informatii telefon
250151. (37315)
'
Vând parbriz Renault 18.
Telefon 223963. (37353)
triculată,

COTURI
LANE FUM 21.
PLASĂ GARD

raţii

'h:P:!i 1 H;i''~l

•

Vând Opel Vectra Turbo
Diesel, 1700 cmc, înscris persoană fizică, an fabricatie
1996, 36.000 km rula'ţi.
Telefon 092.529.611.
Vând motor Ford Sierra 2,3
Diesel,
dezmembrez
microbuz Ford Tranzit model

Vind CĂNTARE ELECTRONICE 'i CASE MARCAT
FISCALE aviza\e de Ministerul Finanţelor, pentru
~omerţ, servicii, restaurant,
benzinărie. Telefon 272727;
092.264. ~26. 1372501
Vând televizoare color, modele noi, de plastic, stereo,
teletext, convenabil, mărci
bune. Telefon 264004.
(36737)
· Vând TV color, videorecorder, maşină spălat
automată, cuptor microunde,

Vănd
furajeră 1.500
leilkg. Informatii telefon
462342.,(41,4774)
Vând LEMNE FOC TĂIA
TE. Telefon 214010. (37144)

Vând PARCHET fag ABU-

RIT,

uscat,

pervazuri.

Telefon 235271, 094 555
338. 37203
Vând BCA, 615.000 lei/
mc, VAR, CIMENT. Telefon
094 524 456, 054-211807.
Sunaţi
nu ve-ţi regretal (f.
1287001)
Vând sobă Vesta, nouă,
nefolosită, pret redus. Telefon
092 578 735. (37099)
Vând canapele extensibila
şi colţare pluş, noi; convenabil. Telefon 264892. (38779)

'1

. 80. Telefon 264781. (36778)
Vând Ford Escort Combi,
, Diesel, an fabricaţie 1991,
neînscris, pret negociabil.
Informaţii teleion 462126,
(
seara, orele 19-21. 4114771)
Vând
LEMNE
FOC
Vând Opel Kadett combi,
T ĂlA TE,
esenţă tare.
Diesel, an fabricaţie 1986,.
Telefon 277027. 36121
preţ 6.500 OM, negociabil. ~=~~~~( :~~~ric. Tel,fon
Vând haine la kg (trening,
Informatii telefon 462126,
Vând TV color, maşini
camere, baie, bucătărie,
seara, orele 19-21. (4114772)
pantaloni, solexuri). Telefon
spălat automate .şi combine
incălzire centrală pe gaz,
Vând Renault 19 Chamade,
280315,094606525.(37225)
frigorifice
(cu garanţie) orele
apă,. grădină.
Telefon
an 1992, persoană fizică,
Vând EUROBOLŢ ARI ter--9-17. Telefon 251392 sau
092.640.821. (36685)
multe extrase, 6 IU 100 km,
moizoianţl, garanţie, 300x
094 293 568. (36843)
Vând casă 3 camere,
8.800 OM, negociabil. Telefon .
250x200, 3.600 lel/buc;
Vănd TV color, combină
, grădină, anexe, apă, curent,
235714. (37128)
1 mc-240.000 iei. Telefon
frigorifică, congelator, maşină
gaz. Ttilefon 412227.
Vănd Dacia Nova 19'119, 3
281491; 092381750.(37213)
de spălat automată. Telefon
Vând folie solar, import, 12
(37208) ·
luni, vişiniu metalizat, gea- ·
~85010. (36790) '
Vănd casă cu etaj, in roşu,
muri fumurii, 5.600 OM, negom lăţime, 3 ani garanţie.
Vând TV color, modele cu
locuibilă, Fîntînele. Telefon
ciabil. Telefon 057·244520.
Telefon 0571271153. (37207)
design
deosebit, carcasă
458180. (37234).
(36942)
' .
Vând scândură de esenţă
plastic, garanţie. Telefon
Vând casă mare, nr. 386
·V'ând Audi 80, alb, 1. 700
tare, uscată şi dulapi, preţ
260807. (36881)
Cuvin, 3 camere, cămară,
cmc, catalizator, 7.600 OM,·
acceptabil, Sintana str.
V.ând TV Sony, Vestel,
i\ol, seră, garaj, grădină
negociabil,
ireproşabil.
Liliacului nr. 16. (4114778)
Philips, noi, preţ negociabil.
mare. Telefon 46101'1.
Telefon281124.(37255)
Vând drujbă elveţiană,
·Telefon 210631. (37181)
aparat sudură, schiuri cu clă
(37112)
Vând Dacia 1310, an fabriVindem TV COLOR,
Vând casă nouă la cheie,-5
caţie 1994, stare foerte bună, .
stereo, 150 modele, ma f-i," ' pari. Telefon 260516. (37106)
camere, toate dependintele,
preţ 3.900 OM. Telefon
Vând sobă pe motorină.
mici, vizibile zilnic, intre
gaz, constructie 1998, ~mu- - .092.640.821. (3Q685)
Telefon 276038. (37276)
orele 10-20, preţuri convena Avram iancu
96,·
Vând Ford Sierra 1;6 1986,
Vând Dacia 1300, talon
nabile. Telefon 280260,
jud!'ţul Bihor. lnforma~i Arad,_ lnmatriculat şi VW Golf 11,
Renault 12 TL şi bibliotecă
211213. (37257) .
telefon 242365. (35177)
1988, TD, vama plătită pentru
623. Telefon 260463. (37280)
Vănd televizor color nou, cu
Vând casă, tot confortul,
recarosare. Telefon 513036.
Vând
scaun
frizeria
garanţie, preţ mic. Telefon
gaz stradal, preţ negociabil, la
(4112521) ·
hidraulic, vând baloane de 50
092 793 598. (37099)
vedere, acceptăm şi în două
Vănd autotUrism Golf li, 87,
litri. Telefon 247565. (37298)
Vând telefoane mobile noi:·Vând apartament 2 camerate. Informaţii telefon ·. Diesel, 5.900 OM ~i Barkas ·
Nokioa 5110-limba română,
re. et. 11, Micălaca, bl. 104,
26403Z. (37311)
1987, cu CIV, 1.800 OM sau
240 OM, Siemens C25, 250
autoturism Volvo 345. Telefon
schimb cu altă maşină.
DM. Telefon 094.544.832;
265923, după ora 18. (37307)
OCAZIEI Vând CASĂ
Telefon 520388 sau 094 524
092.528.181. (37291) .
Vând sau schimb cu 2 vaci,
toate utilităţlle, suprafaţa
847. (36994)
Vănd calculator 486DX2/
mâniă de 2 ani, deosebită.
900 mp. Telefon 092/ - Vând convenabil camion
66, 8 RAM, HOD 210, monitor
Telefon 265771. (37372)
239471; 256543 până la ora
Raba 8 tone, stare bună. , SVGA, preţ 210 OM. Telefon
16. 1373971
.. 1elefon 275200. (36674)
0571234718; 092972017.
CUIPARĂRI TERENURI, .,._
Vând urgent casă cu etaj in · Vând tractor 650 M, stare
(37328)
Grădişte, 68.000 OM. Telefon · bună de funcţionare, localiIIOBILIIRE
220182. (37331)
tatea Horia, nr. 437. Telefon
Vând toată gama de piese
Cumpăr apartament spaţios
Vând casă, Micălaca,
094.607.249. (37069)
pentru frigidere casnice şi
1 sau 2 camere, prefer: censuprafaţa 375 mp, 20.000 DM ·
Vând utilaje agricole: PP-3
comerciale; frigidere secondtru, Micălaca sa.u Vlaipu.
negociabil.
Telefon
din teavă, presă balotat,
hand. Telefon '270622. 137398\
Telefon 255133. (37053)
092.356.215. (37373)
SUP:29, remorcă auto, Mic
Vând TV color, congelator,
0,4, instalaţie erbicidat EEP~ combină frig, uscător rufe,
600, combinator, tăvălugi
robot telefon . ...,.elefon
inelari. Telefon 094.566.788.
220926. (37323)
Cumpăr ladă frig, combină
(37283)
Vând ieftin INSTALAŢII
frig, maşină spălat automată,
Vând hală cu toate dotările
Vănd Audi 100, 1980,
SATELIT 'i boxe 50 W.
defecte. Telefon 220926.
necesare (170 mp) si casă
inmatriculata, stare bună, preţ
Telefon: Arad 237471; lneu
(37323)
impreună cu alimentara.· acceptabil.
Telefon
511485. (37337)
.
Telefon ·
092.636.491; .. 094.566.788. (37263)
CUMPĂRĂRI DIVERSE
283882. (36704)
.
Vând '(schimb) Lancia.
VÎNZĂRI DIVERSE
Vând ~paţiu · comer'clal . Prism~ T.D. 1986,.2000 cmc,
Micălaca, zona 3; 140 mp.
inmatriculata persoană fizică,
Vând porci de carne, 90Cumpărăm
· Telefon 259651. (37064)
4.800 OM. Telefon 272702,
100 kg, localitatea Fîn_tînele.
pentru FURAJ
după ora 18. (37300)
Telefon 456183. 1373421
soia, orz '1 grâu furaie,rl:l
Vănd urgent Dacia 1310
VÎNZĂRI TERENURI~!)
Vând
LEMNE
FOC
plata la ridicare.
dinm 1988. Telefon 234678,
TĂIATE, esenţă tare, orice
065 - 163885; 065 Vând 1.000 mp teren
după ora 17. (37302)
intravilan, Cladova. Telefon
vamci Oltcit, stare bună. cantitate. Telefon 276488.
(37262)
094 785 517. (37105)
. Telefon 269845. (37309)

3

or.

1

il;

.
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1 •
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(35449)

h!.'fhltJBHH . ;' 1

Vând cel mai ieftin, configude
computere
486166/100 MHz, HOD 200600 Mb, memorie 8-16 Mb,
monitor SVGA, garanţie 3
luni.
Telefon
252983;
092.353.498. (36835)
Vând TV COLOR en-gros,
Vând CAMION RABA, 10
en-detail, gamă diverslfi-·
to, CIV, VT, perfectă stare
cată,
preţuri
minime;
de funcţionare, str. Indegaranţie. Telefon 289456;
pendenţei nr. 7 (Bujac).
092.239.242. (35449)
Telefon 243328, 273785. ·
Vând
TELEVIZOARE
(37157)
COLOR
bandă
largă,
Vând BMW 316i, an fabri·
2.000.000 lei, cu telecoca tie noiembrie 1997, toate
mandă nouă 'i o măsuţă op\iunile, înmatriculat, preţ
CADOU - Inclusă in preţ;
negociabil. Telefon 094 517
garanţie 6 luni. Telefon
_763. (36126)
''
244904, orele 9-17. (37038)

1

Vând .en-gros HAINE second - hand GERMANIA,
peste 20 sortimente. Telefon 289456, 092239242.

-·

.- (Urmare din pagina 14)
Cumpăr

grâu 1400 lei/kg,
mari. Informatii telefon 462342. 4114773'
Cumpărăm: ORZ, GR U
furajer, ORZOAICĂ, PORUMB recolta 1999, pleta la
ridicare. Telefon 065/
163885; 094 789037. (f.
974377)
Cumpăr mat;lnA IAmplărie
grosime. Telefon 235202.
(37289)
Cumpăr
coarne· cerb
115.000 lei/kg, pene gâscă
noi şi vechi, preţ negociabil,
str. Emil Gîrleanu nr. 20.
Telefon 210816. (37306)
Cumpăr porumb boabe.
Telefon
094.772.259;
243905. (37322)
cantităti

>1
·~·

CERERI ŞI OFERTE
DE SERVICII

'

SOCIETATE COMERCIA
LĂ angajează TRACTO
RIST-RUTIERIST. /nformaţl
telefon 270078 fi 270079.
~:

'

.

ASIGURĂM toate serviciIle pentru PRESCHIMBAREA PERMISULUI de
CONDUCERE.
Telefon
281968. (36621)

In vacanţă, CURSURI
ŞOFER AMATOR pentru
elevi (studenţi). Telefon
2B3696. (37180)
Execut lucrări INCĂLZIRE
CENTRALE - SANITARE
(cupru). Telefon 094391892;
216552. (c.)
Repar MAŞINI SP LAT
automate, import, romi·
naşti. Telefon 236055,
270518. (37265) .
Repar Ieftin, FRIGIDERE,
LĂZI, CONGELATOARE,
garanţia!, deplasare gratuItă. Telefon 092.417.397.
(37256)
Şcoala fOferi ,.PODOABA" VICTORIEI 34 înscrie
categoriile .,B,CE". Telefon
2560~0;243626.(37263)

- -.

PARCHETĂRI, RAŞCHE
TĂRI paluxări, cu materialele firmai (clientului).
Telefon 235271; 094555338.
(37310)

:j'

,,

.,

Angajăm CONFECŢIO·

NERE, CĂLCĂ TORESE,
TRIPLOK-iste pentru croitorie seria. Telefon 211214,
orale 7-16. (37215)
FABRICĂ da CONFECŢII
CĂMĂŞI angajeazâ CONFECŢIONERE calificate,
personal croi BANDZIC, in.
incinta Tehnometalica.
Telefon 253062. (36939)

--.--.

'

.)

,1

"TAVERNA ROMANĂ"
BARMANI
OSPĂTARI. Informaţii la
sediul firmei. (37275)
angajează

SC .CREŢIU BAR" angajează 2 BARMANE OSPĂ
TARE, str. Poetului nr. 5.
(37281)
FIRMĂ GERMANĂ angajeazâ TEHNICIAN DENTAR,
maxim 30 ani, pentru
reprezentanţa din Arad.
Informaţii telefon 094/
555343, orele 9-18. (37305)

f

J •. ·
....
~.···.

·1

l

rr

DINAMICE, vârsta maximă
26 ani. Telefon 094.840.670.
(37333) '

PIIES'I"ĂRI SERVICD
EXECUT: construcţii, renoVări interioare, zugrăveli
tavabile, tencuieli, instalaţii
sanitare, vopsitorii, etc.
T elefon-272695. .
Reparăm: illrAŞINI SPĂ
LAT automate, la domiciliu,
calitate. Telefon 259146,
094.241.398. (36858)

-

ÎICIIRIERI

-.

Ofer spre inchiriere (variante), spaţiu comercial bine
dotat; central. Telefon
246727.
Ofer spre inchiriere apartament sau casă (ne)mobilată.
Telefon 235784; 092308400.
(37370)
lnchiriez (doresc) locuinţă
(ne)mobilată.
Telefon
235784; 092308400. (37370)
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Vlaicu, mobilat, 100 DM. Telefon ·235784;
092.308.400. (37370)
lnchiriez spatii comerciale
fi depozit pe Calea Lipovei
nr. 113, vizavi Restaurant
Flora. Telefon 0929211 03.
(36769) .

lnchiriem spatii comerciale
pentru magazine, depozite,
producţie,
etc. Telefon
281060 si 281036. 36982
Ofer spre închiriere apartament (ne)mobilat. Telefon
210255; 094560959. (37075)
Caut urgent să închiriez
apartament ofer 100 • 150
DM. Telefon 210555; 094/
560.959. (37075)
Dau în chirie apartament ctl
2 camere, mobilat. Telefon
514327. (37185)

lnchirifiz ·spatiu comercial
240 mp, bloc 246, se. B, Micălaca. Telefon 264397, luni,
vineri orele 9-17. 36086
Ofer spre inchiriere spaţiu
ultracentral. Telefon 211792.
Executăm
FUNDAŢII,
(36136)
zidărll, amenajAri apartalnchiriez apartament 120 mp,
mente, Instalaţii, faianţă, .
str. N. Bălcescu, nr. 20, bun
mozaic. Telefon 094111238.
pentru sediul firmă, birouri.
(37326)
Telefon 094874634. (36998)
Ofer spre inchiriere garaj
MONTEZ orice TERA· · corespunzător şi pentru ARO,
COTE,
femlnee.
Mă
zona Intim (Banu Mărăcine).
deplasez la ţară. Tel~fon
Telefon 231606. (37231)
274767. (37347)
·
Dau in chirie garsonieră,
'-:::===::;;=====~ mobilată, zona Micălaca.
r- Telefon 282698, după ora 18.
REPARĂM: frlgldere,
(37260)
congelatoare, cu piese noi
Dau 1n chirie apartament 3
fi second-hand. Telefon . camere. mobilat, tot confortul,
270622. (37399)
central. Telefon 092.700.527;
269757. (37274)
DIVERSE
Ofer spre Inchiriere garsO:.
Hanui.LA RĂSCRUCE"
REVELION 2000, In compania solistului
ŞTEFAN MUNTENAŞ. Telefon 094.245.879; 094206556.
(37138)
organizează

SA .CRIŞUL" CINTEI
anuleazA licitaţia din data
de 16 decembrie, ora 12,
pentru: casa specialistului,
magazie-fAnar, magazie·
moară: (37296)
VAnd en gros FURSECURI "TAGO" POLONIA fi
PATE FICAT CEHIA, preţuri
avantajoase.
Telefon:
092.325.297; 092.325.298;
092.538.054. (37319)

AngajAm AGENŢI COMERCIALI, Telefon 257748.
(37335)
COMPANIE STRĂINĂ s•
rioasă caută .PERSOANE
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Cilitore'ti cu autoe.ntle
noastre

moderne

GERMANIA, AUSTRIA,
FRANŢA, I-TALIA, SUEDIA
(plecărl

zilnice).

BELGIA, OLANDA, DANE·
MARCA, ANGLIA, FINLANDA, NORVEGIA, SPANIA,
PORTUGALIA, UNGARIA,
IUGOSLAVIA fi poţi fi un
călător Câftigătorl
.
· NOUl Reduceri de ·tarife in

luna DECEMBRIE! Reduceri
suplimentare pentru: elevi,
studenţi, pensionari
Revoluţiei

puri. B-dul

'i

gru-

nr. 35,

telefon 251871, 252727;
Autogara, t.lefon 270562.

.

':

Cu durere. in suflet
anunţăm incetarea din viat4
a scumpe! noastre mami,
bunică şi strAbunicA

SCROB FLOABL
lnmormântarea va avea
loc azi, 7 decembrie 1999,
din str. Ştefan Zarie nr. 13A,
la Cimitirul din Sinlcolaul
Mic. Familiile îndurerat&:
Cioară, Achim fi Herman.
adâncă
durere
anunţăm incetarea fulgeră
toare din viaţă, după o gre~
suferinţă a celui care a fost

Cu

şotaoNJcro NUTU.
In vârstă de 65 ani. CereJ110nia funerară, va avea loc
azi, 7 decembrie, la Clmlti·
rul Bujac. Familiile indo·
llate: Şofronlciu fi Putea,.

Cu sufletul Indurerat
incetarea din viaţă
a dragei noastre mame
SOFICA MAGDAlENA,
născută in Caporai-Aiexa.
lnmormântarea va avea loc
azi, 7 decembrie 1999, ora
14, din str. 1. B. Deleanu nr.
28. FIIca Florica fi ginerele
anunţăm

· PIERDERI

·

Asociatia Veteranilor de
Război, Subfiliala Şimand,
pierdut bilete de călătorie
gratuită, ·simplă, SNTFCCFR Călători SA, seria B el.
11 nr. 371201-371300-100
buc pe anul 1999. Le
declară nule.l37303)

.Pierdut carnet membru eliberat de Casa Teritorială a
Cooperativelor de Credit.
Agenţia nr. 2 Aradul Nou pe
numele Laza Octa~ian. It
dedar nul.. (37306)

NON STOP

fiO.STYl. COIIPAHY
ftrml produc It ,. a de elen., lllr. 11.
Emln .. cu nr. 4 (vizavi Cinema
MUREŞUL),
telefon 211828,
094.537.716,094.558.712
TOTUL lNTR~N SINGUR LOC, LA
PREŢ DE PRODUCĂTOR, CALI·

__ ...

TATe

,1

OPERATIVITATE

OCCIDENTALk
• lmbltdmat, 1mbrlcat. coen IILd
·•krie: 400.000-1.100.000 lei

---

- - - : 1IO.OONOOOOOiol
• crud, "*-'- · ek:rtu, etc.
OFERTĂ: elcrlu, lenjerie, cruce ..
730.000 lei.

r...,._.,_ORArurr.

..........

tntr-o
-~ luni.

Suntem Pl oducMucl nu Mnpll cor.

erclenţl.

NOUl Se plitett• 50-A
~. rntu1 tntr-o luni. (c)
f

'U' CONDOLEANTE 'U'
Suntem alături de dr.
ELENA GORGOS in" marea
durere la .trecerea in nefiInţă a tatălui. Colegii de la
Casa de Asigurări da
Sănătate. (37284)
Un ultim omagiu din
partea vecinilor, celui cara
a fost
F1L1PESCU TRAIAN.
Dumnezeu să-I odlh·
nească In pacei (37285)

Ghiţă.

Colectivul cadrelor didactice de la Liceul Teoretic
.v. Goldlf" este alături de
doamna prof. DUCA DIANA
in marea durere pricinuiti
de moartea tatălui. Sincere
condoleanţe! (37299)

Duminică, 5.12.1999, a
incetat din viaţA, la virsta
de 73 de ani, cea care a fost
UVIA BĂI.Af,
Iubita noastră soţle,
mamă fi bunică. Ceremonia
funerară va avea loc de la
Capela ·Cimitirului Pomeni·
rea, miercuri 8.12.1999, ora
13,30. Familiile BAiaf fi
Moldovan.

durere
din
,
nieră occidentală, Micălaca,
.
DANCRJ FLOARE
120 DM, anticipat 6 luni.
Tn vârstă de 75 ani.
Telefon 281195. (37278)
· Funeraliile vor avea loc
Ofer spre Inchiriere garsomiercuri, 8 decembrie, tn
nieră mobilată, Micălaca, tersatul Crucenl. Familia lndomen lung. plata anticipată.
li~, Danciu Ioan.
Informatii telefon 262314.
(37279) •
u su ete e n urera e,
Dau in chirie garsonieră,
anunţăm trecerea In neficonfort 1, nemobilată, plata
inţă, Intr-un tragic accident,
anticipat pe 6 luni. lnforma~i
a celui care a fost bunul
telefon 258248. (37295)
nostru soţ. tată, bunic,
lnchiriez apartament 2
LlJPŞAN NICOLAE
came,re, mobilat, zona
din Vinga. Familia indoPodgoria. Telefon 223742,
llatA.
după ora 18. (37297)
•
lnchiriez apartament' 2
Cu
adinci
durere
camere,
tot
confortul;
anunţăm trecerea Tn nefiMicălaca, Mioriţei. Telefon
Inţă a celui care a foet soţ,
267005. (37301 1
tată, bunic,
Doresc să lnchiriez apartaBARTALIS LUDOVIC.
ment 4 camere sau spaţiu
100 mp pentru birou. parter
1' SERVICII FUNERARE 'Î'
sau el 1. str. Aurel Vlaicu sau
Zona Gării. Telefon 251010.
(37309)
se .,NOSFEilATU" IIIU.,
lnchiriez garsonieră, oonforl
str. Ghiba Birta nr. 26,
1, zona Vlaicu, bl. Z6E, et. IH,
telefon 270437;
ap. 41 (în spatele Po'lleQ mo094.554.874.
bilată complet, televizor,
NON-STOP
aragaz, sat~lit. frigider. lenjeSERVICII FUNERARE
rie. vizibil în date de 7 decemCOMPLETE.
'brie 1999, toată ziua. (37360)
Sicria, respete, cruci,

tn

Europa:

îi' DECESE îi'

Cu . adincA

anunţăm Incetarea
viaţă, a celei care a fost

îmbălsămat, spălat, îmbră

cat, prosoape, batista, panglică, baticuri, catafalc,
sfetni~e.. steag doliu,
coroane, jerbe, colaci,
cozonaci, colivă. ORGA·
NIZĂM POMEiilll
PENTRU PENSIONARI
REOUCERE10%.
OFERTA: sicriu + respet8
+cruce= 750.000 lei.
GRATUIT: transportul
sicriului la domiciliu, inter..
mediem obţinerea actelor
de deces, fotovideo, fanfară.

NOUl Punem la dispoziţia
no,tri CAPELA-

clienţilor

c.

oecvu
1rece p ..
lulul Clinic Judeţean este
alături
de dr. ELENA
GORGOS, In durerea pricinuită de decesul tatAlui.
37368)

'

Mulţumesc tuturor celor
care au fost alături de mine
la marea durere pricinuită
de decesul celui care a fost
dr. CONTJU UVJUS.
Soţia,
dr.
Burulean
Wllhelmlna. (37381)

•

Sunt•m ,alături da colega
ti prietena noastră dr.
ELENA GORGOS in greaua
suferintA provocată de
moartea tatălui. Colectivul
Secţiilor Pediatrle 11, III,
Contagioas~ fi Policlinica
de Copii. (37385)
Suntem

alături

de colega
di.
ELENA
GORGOS In durerea pricinuită
de decesul tatălui. Colectivul
Secţiei A.T J. Spitalul Clinic
Judeţean. (,_37_3_68_,)_ _ __]
noastră

1

'U' COMEMORĂRI 'U'
Se Implinesc 7 ani de la
~
.
ec. .DARUIAN IOAN.
Dumnezeu să-I odih·
neascăl Relly. (36763)

decesul~

-

A avut un loc In amintirile
noastre de copilărie,
,
SOFICA. MAGDALENA
Iar acum la stingerea din
laţi va avea o amintire
vefnlci
In
memoria
sufletelor noastre. Un ultim
.,La revedere", din partea
nepoţllor: Adi, Moni, Celi,
Gabi, Alin, Sebi; Dana fi
Ovl. (37325)
· NeuitatA va rAmtne ziu•
da 5 decembrie, cAnd a plecat pentru totdeauna dintre
noi, mama.
SOFICA.'IIAGDAI.BNA
(JENA lu•GBASU).
FIIca Anuţa fi ginerele
Maxim_ 137325)
Suntem alAturi de familia
DUCA HORIA in momentele
grele pricinuite da moartea
fulgerătoare a celui cara a
fost tată, socru 'i bunic
PD.IPESC:U TRAIAN.
Dumnezeu să-I odihnească in pacei Colectivul
SC "INFOTON ROMÂNIA"
SRL. (37316)

,'

'•

.-,.-.

CRISTI drag, au trecut 2
ani în care rănile suflete'ti
s-au adincit tot mal mult ''
dor atAI de tare.Va veni un
nou CrAciun fn care vom
aftepta zadarnic să ne
aduci o rază de lumină. Ne
este dor de tine, de ,chipul
tău scump, d9 bucuria pe
care numai tu ftiai sA ne-o
aduci. Vei rămâne V8fnlc in
inimile noastre. Dumnezeu
să te odihnească in pacei
Maml fi tati. (37312)

. •.•.
,.

Dorim să găsim cuvinte
de mAngAiere fi putere penSuntem alături de colegul
tru lea t;i Gheorghe. Au trefi prietenul nostru Mayar
cut 2 ani fără CRISTI, 2 ani
Emil Otto fi familia indo·
de dor, de suferinţă, de
liată In greaua Incercare
lntrebări fără rspunsuri, de
pricinuită
de decesul
neputinţă in faţa nedreptăţii
bunicului
justiţlel
omeneftl, da
AVJlAIIMm.
nepăsare
fi minciuni
Dumnezeu să·l odlh·
afl,ate cu nerufinare da cel
neascăl Colectivul Secţiei
care 1-a luat viaţa. Există
L8, CFR Arad. (37318)
însă o justiţie Divină fi noi
credem că Dumnezeu care
ne sUmpără dorul fi ne
Colectivul firmei "RA·
alinA suferinţe, la vremea
DAN" este alAturi de domLui v.a răspunde intrebărilor
nul RADU PALICIUC In durerea pricinuită de moartea . fi va face. dreptate. Pânli
atunci avem amintirile t;i
unici!. Condoleanţe faminădejdea revederll. Dormi
liei indoliate. 37329
in pace iubitul nostru nepot
'i verifor. Bunu Roman 'i
Suntem
alături
de
buni Vioara;··unchiul Nelu
domni,oara dr. ELENA
cu famlli8, unchiul Tibi cu
familia, unchiul Costi cu
GORGOS in aceste mq·
familia. (37313)
menta grele pricinuite de
decesul tatălui. Sincere
Cu durere de mami aduc
condoleante. Colectivul
in memoria celor ce au
Secţiei Padiatrie L (37344)
cunoscut-o că se imptiri8sc
1 O ani de la incredibila
Colectivul Didactic de la
despărţil'"ll de flic;a m'a f;l1a 1
Grupul Şcolar de Industrie
scumpă '' dragă ~
u,oară, este alături de prof.
IIORARIU IIAUNA.
A ta mllmă pe veci
·PETRU M. HAŞ, in _gre aua .
inlăcrimată Petronala fi
incercare pricinuită da
fnltele Mlllin. (3T334)
pianlerae fiului.

' . ,,._
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t

CONVQCATOR

s.c. ARSOFTs.R.L

Consiliul de A«lllwlnlat11111e .. s.c.
ARDEALUL SA. Arad,
.

*· 1 Jlecembrle 1918, ar. 1•u

·

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A

ACTIONARILOR pentru d•ta de 21 decembrie 1911, ora
10,0o la Mdlul aocletiţil.

· oRDINEA DE ZI

.
1: Numirea administratorului desemut clftlgitor la

• Slatem Informatic financiar-contabil, Tn confonnllâl cu
cerlnt-le anuh.lt 2000

concursul de selecţie
.
2. Modificarea actului constftutlv prtvlnd aclmlnlnw.•
socletiţii in confonnltate cu aprobarea de principiu dRi
deAGA.
·
.
3. Solicitarea acţlonarulul S.C. ARADUL S .R.L . Arad
privind dlvlurea societiţll comerciale ARDEALUL S.A.

e Salarii (icluliv ... n.c.li • ~.conform Ord.

~ului

73199)
• Mijlallce ftxe, Ctien~. Furnizori, Casa-Banca (şi rn
valutA), .TVA. Gestiune. fi cont.Uililatea slcctrior, Contablitale
generali.
.
, ..
• Calculatoue
• ~ţ.le de calculatoare
-:
Profesionişti cu uperlenfl \li aalguri
·
,. cer.re,!.-Jstenţi tehnici

s.r.

-cumperi unul din c.le doul ~ di1V ti primlfal grn,Jt
o pftche cii dftl Sony MDR E 127.

AlU.
•. Dtvene.

post.garijle. .

.

ln cazul nelnc:fepllnlrll cvorumulul acţlonarltor,
•dunarea se va ţine in d•t• de 29 decembrie 1119. la

(17~

OFER'PA LIMI,.A... AI

liiiMotlar ...,..
•lwMitsllrlo
• Sildlm cit 2 cllaan F.. Rqa
• Pnlcesor clgltll dll&nt
• Fonnll16:9
• Ecnn
Trtninn 72cm'S3cm

.

.

·-}

SONY .... : KY-2tX51KY.ZSXS

~iorl.

• -o

.

AKoidi!VHS~

.·

~ca9~ ·

ARCOMMAT GRUP

'Oferă servicii complete de
• COAFURĂ. COSMETICĂ
• MANICHIURĂ • PEDICHIURĂ
•MASAJ
ANTICELUUTĂ

• FIII MW cu 30 poiiUt ; 11 . .
• lllaciilllii 1s.n.t
•lrngistJn Long Plly
• SUper Trloglc, SrnartU1k, Show \1lw
• 'Miorlcordll VHS HFl cu <4 ~

S.!

. . ARAD 2900
Str. Voevod Moga nr.65-67 ··
email: arcommat_group@inext.ro
Tel./ Fax:·bs71 281 779, 057/ 276 333 :··'

SONY

..

·.·..

-..,.

·. .

lloclti:SLv~ · ·
-.1

.

.!'. ..

'

.

-:..~.--. .

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

În calitate de distribuitor autorizat

Acest magazkl comen:ializeazA produse Originale Sony t~ de
certificatul de g8fW1ţie oficial penCru RomAnia. emis Şi onorat de Sony.

POL/COLOR
Arad, Str. Andrei Şagooa, nr. 81-85 (Tehnometallca) TELEFON: 281453

COMERCIALIZEAZĂ ÎN SISTEM EN GROS

-!

·lift

ADAOS O(PRET DE PRODUCĂTOR\ oroduse fabricate de:
ARBEMA, ~DAGRARA, ACLPROO, BAAATCA. KANDIA

• 9'{'·] i '·*d €i! itt'·''M''d' Adi 1211
(11 DROPSURI • CIOCOLATĂ. SAl.OANEI.
peste 200 de prodUM allmentant din depoitt:
• t.U:1 HOREA • OTET • Pt>ER • OAEZ. CAFEA • ZAHĂR. EUGENIA
• NAPOUTANE • IUSCUITI(un ~at sortim.rt de dulci\lri fi auctn1) •
CONSERVE PEŞTE. PORC, VITA~ ogwnt largi de pateuri (Cehia).

i
·c:

-

• Oferi prod. alim.mtare pretabile constituirii cadour41or penw
ţq>ii cu ocazia sirbltoriifOMULUI DE CRĂCIUN .J999''
To.te ~te produse şe gasesc in vlnzarv cu amanuntul /a

chiOfcul nr. 5 din P,.,. C.tedtalel. .

"

. .!

.- ~-

Treceţi p~n

·

~ ·S.C. ANDROMEDA
.

An~ome~

.. ..
·..

..

Execută instalaţii

VĂ OFERĂ OGAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI..

pe CUSUT INDUSTRIALE.

de incălzire locală, pe
gaze naturale, individuale sau pe scări
de bloc. ····
..
",. ·

.

.

Penlnl comenzi ferme se uigurâ toata gama de m._f#ni. . : . · ·
su.bans•mble. accesorii şi piese ~ schimb. · · · ·-· ·

1 ·.

.:.;

PREŢURI :

. Plata inst~laţiil.or se efectuează

m~im 24 rate cu avans ZERO. ·. '

depozit nr. 1 telefon

280415
• dep. Fior..tel 2871M8
• dep. Romani .... 281778
• dep. Stadion - P-ţa UTA
(&lngl inbanl ..w:..uto
UTA) .
/
.
• dllp. JEbon. stand SI
la cele mai mici prepi
• zahAr AMBALAT+ vrac
• cnz, N/IJMAT + W.C

·,.

ir:t

· .·.

• ulei • blulurf 9' . . .-oduse ............ cele ....

miciprapi .
I'Mtru ~,..,.,.
la....." 281Jf2; 281t70

se pot e!jalona convenabil in ..
scopul uniformizării cheltuielilor pe par- ~~~~~..
cusui anului.
· -·
·- ·
. .. . .
. . . . Proiectul este finanţat de
.".

.....
Căută1n l'&pl'azantanţi

depozitele:
•

.zahlrplc

.

Plăţile

Atad, str. Banu Mlrtcine nr.1; tai. 0571233281 ; OMI525048

·'- .

vinde

.

. SERVICE SRl: ·.·

·'

2900 ARAD - ROMÂNIA
.
MicAiaca, Str. .oreptaţii, nr. 23, 81. 7t7, ap. 17 ·

. .·

iarna cu noi!

Service

VA OFERA LA CELE MAl MICI

.

····i!).

-. s.c~
ROMTEXTIL
IMPEX
s.r·
.
t.
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE

Va - . aşl<"tzl.ăl'#.,/

-

. '···

~~

~----------------------------~

c·

.... . . · i.

(4808620)

• BANCA POPI~l'.~! ,~
PHOENII ..

·· ·

.;

.

.

< .

in

Ol'a•••• juda,ulul A.-ad.

.

..

,,.

..

~

.~·

;,~

.....

.

-"

.- .. ..

;

.

