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Sucursala Judeţeană Al\AD 
Bd. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon 253280 

Anul XI, 

·-·. > . · .. --~ 
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1J WESTBANK 
·. WD,J.dul~-·· ' 
1IWIIII:?Ii '''"'Ali~ !!'îl ' 

BANCA COMERCIALĂ WEST I!AHK S.A. 
acordă dobinzi avantajoase 
la depozitale la tennen aki 

persoanelor fizica 
(suma minimă 500,0 mii lai) 

'llu .. -50% 
21unl-51% 
3 luni- 53'% 

NEVOIA DE ADEVAR 
Zece ani de la Revoluţia din Decembrie '89 

. . . 

Acum aaoe ani, ca•ut .. ou fugea, ou ali· 
,...CCIDI:ttrul. da po acoporlfur clAdirii Comitetului 

In ftularilturlle unei mulţlmllnfl.,.. 
~~~~~~ Intre In aadlul rilmaa nepl&lt. In 
•n de atunci, pu~nl tHir ft putut Imagina el, 

RomAnia va rilmlna In atadlul de proiect 

ATUNCI NE-AM 
- -.... ·· 

--:'1 

. •:---.' · .. 
~ - k, 

A 

-~:~~= fi social ratat. anlveraeul ace ani de la cldliraa comunJa. 
ln!H) atmo.taril domlnatl de de:mmlglnt fi lipeA de 

lncradent In viitor. Intr-un dacanlu, romAnii nu au ftlut cum 
al scape de cal mal mara riu po cara 1-a adua comunlamul: 
minciuna. 

CA TIGAT LIBERTATEA 
Minciuna a foat cultivati da comunlftl, porvara tiin pro

porţie da maai. Nu a existat lldar, dlraotor, activist, simplu 
msmbru da partid, fi nici chiar simplu catllţaan al acestei 
J:l!l• cara sA nu ft fost ~llgat, mlcar o detll, al mintii. De la 
prinosul de racuno,tlnţl" adus "tovarl,ulul • sau 

"tova ..... l", la racoltele '1 productiile record rapor1ata, dar 
ulaten{e numai pe hirtia. De la "claacurcatul" da fiecare zi 
(la urma urmei, tot o minciunA), la rilspunaurlle de com
plazenţi data la lecţiile da invlţAmlnt pol~lc, literatură sau 
Istorie - rAspunsuri daspra cara tostll lumea ~ el sunt 
nlfte fala uri, dar pe cara fiecare le accepta. 

Unii minţeau ca sA poatll trăi sau ca sA ftellsaţlln pace. 
Alţii minţeau ca sA urce pe scara socialA, economicA, da 
partid. cu· cAt ţara se afunda in mocirlA, cu atllt minciunile 
davar-. ti maj grosolane. Activiştii partidului minţuau el 
nivelul de !rai cre,te necontenit, dar In realillita mllncarea 
88 mai găsea- dacA se mai găsea - numai pe carlelă, in 
case era din ce in ce mai frig, iar de~nAtoril da maşini nu le 
mai puteau folosi, de la prlmul·(ulg de nea '' pînă la 
dasprlmAvărare. Oricum, benzină nu se gtiea. Cu .cât politi
ca partidului era rldlcatll in slăvi, mal zgomotos lfi mal bom
bastic, cu atllt cozile -mutata in spatale magazinelor, ca sA 
nu se vadă urăt - 88 !ungeau. ŞI cu atllt creştea numărul 
dlsperaţilor, aflaţi in spatele cozii, care le cereau vinzăto
rilor, printre lacrimi, "sA dea mal ~n. ca sA ajungA la toţi". 
Şi asta era IDI o ml!!ciun& 

Continuare Tn pagina 4 ... 

PRETURI DECENTE 
. .. filmplilrle din 

ALUMINIU 
CABINETUL ISĂRESCU A PRIMIT 

VOTUL DE ÎNVESTITURĂ AL 
PARLAMENTULUI 

va ofera 
e Tâmplărie aluminiu din i""""' şi rană~ e P.V.C. şi geam..; leiiUOi* 
• Rolete şi jaluzele 
Telefon:~; 0922925SI 
Arad, Str. Voinici/or, Nr. 34. 
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În ziarul de mâine veti găsi calendarul 
.. ·. : ·_ · ,,Adevărul" pe' anul2000 .· ··_· ·-·. 

ASIGURAREA 
ROMÂNEASCă S.l 

Liderul naţional In domeniul aalgurlirllor, 
ASIROM S. A., lnvltll pe toţi depnAtorll de autovehlcule 
sA incheie asigurarea obligatorie de rAspundere civilA 
auto la sediile sale din Arad şi judeţ. Sa acordA premii 
In autoturisme, talafoane celulare '1 alta surpriza. 

..._.,..allprdlcilalllgullaUIBO• 

SUPER·P~MD~E DE FIDELIT~TE "ApEV ARUL" 
:.,:-: AU FOST INMANATE, mRI, CAŞTIGA~ORILOR " 
• Peste 50 ·de cititori au, În prea]ma Sfintelor 

Sărbători ale Crăciunului, un motiv În plus de bucurie. 

.. -·-

-· 
·-.. 

·' 

~~TLINE 
'Ptl..fax: 261461 

094 607211 
Atad 8-dull. Maniu 111.26 .1 

USI SI FERESTRE 
DIN ALUMINIU SI P.V.C_ • 

GEAM TERMOPAN 
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19:) u lltlt) iJ 
'Y Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 şi 50. de minute ~i 
apune la ora 16 şi ·36 de 
minute. • 

'Y Au trecut 356 de zile 
din acest an. Au mai rămas 9 
zile pană Tn anul 2000! 

T Praznicul zilei: 
Bleerlca OrtodoxA: Sf. Mc. 
Anastasie; Sf. Mc. Hnsogon 
şi Teodota; Biserica roma-. 
no-catolică: Francisca Ca· 
brinî, Flavia; Biserica greco
catollcl: Sf. M. Anastaaia 
Romana. 

. La Arad: Farca_L.tfj~aela, 
Petrovan OenislţGeorgia; 
Bulzan Laurentiit;·:Maczer 
Ale~eno/~~: ...M6t"-:1>enis 
Ca11an .. ·'· t 
~-~.~ 1\t ~~~:~nd~. q-a_ · · aş-el:t'Oanus 

Alexandru. 

He~asce 
Miereari, U cleeelllbrie FECIOARA (23.08-lf]
~ nNBERBECUL (21.03· 22.09). Ve~ primi eate
~ 20.04). Ave~ incredere va informa~i neplăcute • ' 

-~in dvs. şi in proiectele pe legate de o persoană la 
.._ •care le-aţi demarat. care ţineţi mult. Puteţi fi Qenet'OS 
Acest lucru TnsA, nu trebuie sa cu ceilalţi, dar nu exageraţi ~ nu 
vă impiedice sa mal analiza~ o aedeti tot ceea ce vi se spune -
dată cu aten~e ce este bine sA ' verifiCaţi de fiecare dată_ infor-
Tntreprindeţi ~ nu este incA maţii1e primite. 
momentul sA ·. 

TAURUL {21.04-n M.OCBETA 20.05}. Cu energia cre-
etlvă ce vA caracte- Arad, Piata Gării 
rizeazâ vă va fi foarte . ~ Telefon 235221 . · . 
~:;.sA do bAnditi ceea ce vă · · . Vinde , 1 · · 

._.GEMENII (21.os-20.oe,. montează mochetă 
a~ .. Reu,iţl sa combinaţi cu - la pr:ri 

· talent afacerile si plăce- · Clll 
1 'l . 'riie. dar trebuie 'să avev . cu o re u 
griJA să distingeţi ispitele d.,- de IIJ.20a/, 
de ten1a11île profitabile. 
RACUL (21.06-22.07).,.- -.r ~ 

Nu este momentul să~ 
vt1 face~ noi relaţii, con-i.....:i 
tactele desfăşurându-se 
in această zi foarte prost 

. ~LEUL (23.07•22.08). 
(it li Dacă lAsati lucrurile si 
l\ ~se desfăŞoare de la 
~sine. succesul vi este 

garantat. 

BALANŢA (23.09· 
22.10). Farâ IMI vă slră
dulţi prea mult veţi fi 
căutat "'v.!l veţi afta lr1 

centrul atentiei. 
SCORPIONUL (23.10-fj 
21.11 ). Sunteţi puţin . 
cam tngamfat, asta ~i 
pentrU că Tn plan profe-
sional Jucrurile merg acum bine. 

Daţi dovadă de mai multă mo
destie, pentru el astfel veţi fi şi 
apreciat. 

:.... SĂ GET Ă TORUL 
a1(22.11·21.12). Aveţi 
ăir.Jplanuri ambiţioase şi 
~sume~ Tn stare aproape 

de orice pentru a le duce la 
lndepllnlre. Felul tn care vă 
desfăŞ~.~raV activitatea poate con
stitui un bun exemplu de unnat 
pentru colaboratorii dvs. 
CAPRICORNULJI'â~ 
{22.12·19.01) • .-:::: 
Financiar, situaţia se · 
prezintă peste aşteptârt ~ 
ti asta datorită faptului 
că vă vin nişte bani dlntr•o_ 
directie neasteptată. 

. VARSĂTO~UL (~.C)1· 
19.02}. Daca pretentiile 
pe care le aveţî nu &Unt 
exagerat de mari, ele 

v-ar putea fi satisfAcufe chiar azi . . 
PEŞT11 (20.02·20.03). E 
greu de crezut că vA~j 
poate sta cineva in faţâ. .., J 
mai ales că v-a~ decis • :.... 
ce drum sa urmaţi. 
Yl,zaţi consolidarea prestigiului. 
in acest sens, nici un saCrificiu 
nu este prea mare ca at vă 
ati-lgeţi scopul. 

SUS~ CREşrtNI% 
: Vremea va fi rece, da[l!l general frumoasA. Cerul va fi 
variabil. VAntul va su~~.moderat din NE. Dimineaţa, 

· ~~~~~r~~ri ~~ va ···~~:~~ ~~ciatl cu depuneri de 

Tempereturl niax~- ~3·1~~peraturf minima:_. 

.Iert, 14 tineri dn trupa Teatrului V8!plic TtnAr au verit cu colinda 
pe la noi. Repertoriul muzical şi poetic, adecvat s!rbMoril Ctlciuoolui, 
a impresionat pe cei prezenţi la Clubul Presei. · · 

Şi pentru cA Anul Nou e pe aproape, am primit, in avanpremlerii, f 
un pluguşor dureros de actual. Se ura despre celulare şi alte şlagăre 
tehnic:e in vogă, anuland dintre preocupc'!rl şcoala. ~ -~s·.c •. · . - . , .:· •.tM~t~rolog de aervtcfu, 

-' ~ ·- • - "- 1 la - CARMEN ŞAROA 

1:11111:1! iMi !:1:1 ;t:J ,J f:!:f11 
SPECTACOLE 
Trupa .Art Studio" a Casei 

de Cultură. a ~. '' ":. J~~lu~ 
Arad. ~~ s1tY~oruff&.n 
P#~ ~~·-~, 2?Jj_e~-

~r~-~t::~ 't~tjJ[;;~ 
cohJ'-'iflaim, jqp_ajJn~pre
mierâ:l~Q_,\922; "itnt~_~!l sat 
maramu~~ ~ spectâcol 
unic; o singură reprezentaţie, 
cu mă~ti populare autentice, 
realizate de creatorul Vasile 
Şu!ica. La spectacol OQ!a
borează corul .Emil Mon~a·. 

CONCERT .. 
Filarmonica de Stat Arad. 

stagiunea 1999-2000 p~zin~ 

'!'".._. . .. ,. .. ~ -- -. - ·---~-: •• .... -:'"....,..:-

joi, 23 decembrie 1999, orele 
19,00, la sala Palatului 
Cultural Concert de colinde fi .· 
vals uri al corului si orchestrei 
simfonica. Dirijori: Kenneth 
Tucker. Dorin Frandeş. 

CINEMA.TOGRAIE 
· Dacia: Apocalipsa - End 

of the days (SUA) _,9,30; 

-11 ,45;_,1~30: 12.. - ·. 
. ~~uf!·~UA) 
·10· t~' 14· ~-1-afw •""'' . 
. ·~a.: ·~~SUA} 
15··17'·4B '

7

~F ~-: ~ 
· 'sa'la ~fii~-~i~colo de 
nisipuri (ROM) 15,30: 18 

Progresul - 20.XII .. - Star 
Wars 1 (SUA) ora 17. 

,·Dacă nu e!iitl ·conectat incâ la INTERNET. 

: ţ!-;'_0 > :: . sâ ştii că aproape 1000 de ar ~e~i .. ;:_ 

.·.-. :. .. 

__ ti-au luat-o deja inainte. 
,J " . . -~- . 

·.it ~r§:' i.., >·::~ .. -_, 
• ' -~ • • • 4 • • 

( :-·:: 

.. _. :~: ...... 
"'>-

ActJi1a Emllia Dlm•Jurcă le dAruiette tuturor deopotr1vtl din 
preap&nul sufletului şi energiei dumneaiei pentru a-t forma ca oameni 
cultivaţi. receptivi la frumos ~ la bine. Vedeam pe cnpul Doamnei Emi 
incântarea cu care un maestru ~~contemplA opera. 

.. . . D.T. 
·- Foto: fiLEX. MfiRifiHUf ..... . 

Un grup de copii din clasele a VI şi a VIl-a de la Şc. Gen. nr. 2 
din SAntana, insoţiţi de dl. profesor de re.ligl8 Liviu Pamftloiu, 
şi-au sacrificat Q zi din vacanţă ca sa colinde şi la Arad. Poeziile şi 
cantecele auzite vorbesc despre păstrarea tradiţiilor şi cuHivarea 
sentimenteb religioase: Ei ne-au spus că in Ajun vor colinda pe la 
profesori~ lor. ca a doua zi de Crăciun sa susttna serbarea 

. . , . '~ ... ~ •. 

~-. ::~ 
·. ; "-. } 

_::.:·: . 
Nu e . frumos -

să râmâi in urmă. · · · 
1 ""'. • ,1• •..•• • : ··"'~- ~~::: .. _ 

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

:_." .. __ 

. ' . ~ --::. ' ·-

-~ ~. -·:: t - •. 
'• : -· 

el,; -_ r 
'"· -· . ~ .. 

... ,_ -... 

·Vino repede la D'art •i fi~ta cu un abonament_! ~ _., _ , :· · 
' 

-·, :·_:-<-#,. -·,·.' . ·Ai 60 de ltnii digitale dial-up · .' . . -'') . 

• ••• • < , cu vttezi de transmisie de 56 kbps 1 '< · · 
. ~ ,.. - ~·-

' . . • .. . J 
-:; • . • . '.~ :..~ t'!";"~:O:-:- .: ~;. • , , . . 

.: :~:< .. ~~li~:-~-~ :Ai ·o lună -abonament gratuit ! ~---.~,· .': ( 
. . l • . • -'t ~,."'e(~; . . • - '• .-. . •, ·. ..... . 

··:--: . ~;~, --~~~~;3!!"-~;!'_ ~·::.,.: ::=-'"'' ~~-~ ~·.~ --~:_ .: .. '~--:<=>''~ ~-~~~~~' ~-:~1 • • -

.. • "'! -: 

'., ·> . 

~~ ..... _-.. :" ' . 

Miercuri, 22 decembrie 1999 

'•' ,] t'm ,t,J '"''•tiall' hJ 
La telefonul diminetH, 280944, 

intre orele 9,oo-Iz,oo 
'Y Foarte mulţi arldenl, in speţă conducători auto sunt 

revoltati pe in ceea ce prive,te intere· 
sul . pe arterele 
dfn . nu acelatl 

a 
de· cu ·ae la 

al, ... ·· · nu · . ijung .. 

murl-i'-"* nl~.l~" • ae 
. ' 

,_,, .. .... x· ;,;· ,_ ... " '--.;... ... -.trd~or-d ·slrvlciu, . · . : , . . _ . -~~- . 1. C.T. 

La telefojUal după-amiezii~ 
zsooo~, intr .. ••• as;o·•:aato~-

• Directorul 'colii din 
8Anpetru·German, · dl. 
Petru Brad, ne spune ~• 
mulţum-eşte d-lor Bănăţan 
Ştefan, Bl1m1ţan Lucie, Sonif 
Violata, Minciu Adrian , 
Oubevicl Vasile, laf'loş Ilie şi 

lanoş Ion pentru cadourite 
oferite elevilor Şcolii ge~ 
nerale din Sânpetru-German 
file urează sărbători fericite! 
· Rldactcnde aervlofu, 

S. G. 

..... SERATĂ __ .... , ,~ 

MONDENĂ.LA 

:..~· 

,.,. 
.:...· . 

.• \ 

,,PARC'' · --~-:· - . · 
Ieri seara, tn saloanele . puteri, personallb!l\l âfe.PJf..~ · 

hotelului PARC a avut loc o fesionlşti din opoziţie şi fără d~. -~-- · 
recep~e organizată şi sus~nuta ~. ~teni, ~ de l'fftJncă 
de dl. ee. Pavel Belean, fost si am~ ale domnului Pavel 
director general al finanţelor. ~n. · ' · - · 
ju~e-~lui Arad .. T~lf'!irea a fost După di&cursurUe de rigoare 
priiE!Juită ~~~a de către dl._ a fost o searA agreabilă, care a 
B~lean a tttlul~l d~ docto~ In adus le aceleaşi tonalităţi atât 
ştunţ.e. econQ~t~ ŞI părăsirea specialistii cat şi profeslonlştW, ~-
fu~ ~ecutive 1n favoarea ce- ....,; . ·re nti tncat toata lume:~ 
teclre1 unrversrtare. '"'\' ~1 ~ ~e. ·r· 

AJ.J participat o parte din cel . S:S simţit b1ne. . . . 
15.000 de specialişti ai actualei 

0tHSPECTORATt1t~:,totAn~: 
. :~~--~;~M.-~R!Iq~V!.:.~~ ... ·---~ ... 

organize3ză în data de 5.012000, ora 9, concurs pen_tru ocuparef 
·UrTnătoarelor posturi vacante: · · · .. · .· , · 

• referent studii superioare economice- compartirnimt ccnt<lbi:-im~e 
e revizor cootab:J, studii superioare eocnom.ice sau mt~:i eccno-

mice - compartiment CFI. · · ': , 
Relatii la sediuil~oratului Şcolar al Judeţului Arad 

· · Inspector ~colar General; 
~- -- Prof. Maria Pa~a~~ 

NOUl TAMPONiRI · · ~-. 
DIN CAUZA ziPEZII ... l 
e În ge·nerlil~ drumurile judeţene .. · ~ 'i naţionale sunt practicabile. 

Aseară, drumurile judeţene raza municipiul_ui. s-au petrecut 1 
si nationale erau pradicabile, cu nouă tamponân. toate dtn cauza 
exce'ptia celui dintre Per&gu .cond~iilor m~teorologice nefa-
Mare ~ Pecica, nf,t-8 infomlat un vor~biie şi a condiţiil_or car_g-
reprezentant al ·Regiei de sab~ului. Nu s-au inregtstraLVJC-
Drum,uri Judeţene. De aseme- time . 
nea, in cursul zilei de ieri, pe S. GHILEff' 

'-· 
' ' ~-. 

' ·, \ · . .... ': . . : \ 
~ .... . " -~. : .. 

.. . . -... .... ~:M-' 
. _..:.:.._ ~-- :-. 



.. : . • . .... .,:. 1 . .• .. ~ 

Miercuri, 22 decembrie 1999 .-
... ... 

ACTUAUTATEA ARADEANA ADEVĂRUL - Pagtna3·· 

,•) 

~.-".· ... . ·. 

·"'.~·-. 

· ·,·. 

~--·."""""·· . -:-:' 

-.. :· :-- ·~· -: .. '·~~-, 
: -.. 

' . 
·.··.·.' :.:"'· . ·.:. 

' ,1 • 

.. 
.. ·.' 

•' . ·.·l 

"' 
SUPER·PREMIILE DE FIDELITATE "ADEVARUL" 

AU FOST ÎNMÎNA TE CÂŞTIGĂTORILOB 
Tn fiecare luna din acest an, 

redacţia .Adevărul" a oferit, prin 
tragere ia sorti, celor mai constanti 
cititori . abonatii . eAte 10 premii de 
fideMtate in valoare de 500.000 de 
lei fiecare. Şansei de a caştiga lunar • 
aoesle premii i s·a adăugat in per-

I manenţă avantajul de care au bene- · 
fidat absolut toti abonatii - e vorba 

il de asigurarea primirii Cotidianului 
, preferat la un preţ mai mult decât 

avantajos. Cele peste 120.()90 de 
taloane de concurs care nu au ieşit 

câştigătoare in cursul anului au par
ticipat vineri, 17 decembrie, la o 
super-tragere la sorţi rn cadrul 
careia ,.Adevlirul", tmpreunA cu o 
serie de colaborator) şi sponsori · 
generoşi (la loc de frunte situandu
se-ARBEMA şi VINALCOOL) au 
oferit cititorilor peste 50 de premii 
(aparate electronice şi electrocas
nice, mobilier, bani, cadouri-surpriză 
ele.) in valoare totală de aproape 
~20.000.000 de lei. O parte din pre
mii (cele '10 pachete de sArtultori 
oferite de ARBEMA, pachetele ~i 

premtut de 500.000 de tel oferite de 
VINALCOOL) au fost inmânate 
direct câştigătorilor vineri seara. in 
Piaţa Revoluţiei . Restul premillor au 
fost oferite ieri, la sediul redactiei, rn 
cadrul unei scurte festivitati. tată si 
lista câştigătorilor. pri,ncipalelor pre_ 
mii inmânate ieri: 
c•ptorii .ures-caacea• 

pa - .... de Bdoditate 
e TELEVIZOR COLOR PANA- . 

SONIC: Luca Traian, Arad, Faleza 
Sud, Bl. 25, se. A, ap. 7 

e TELEVI
ZOR COLOR LG: 
G uttmann Ioan 
Gheorghe, Arad, 
Calea A. Vlalcu, 
Bloc X·33, ee. A. 
ap.13 

eTELEVI· . 
ZOR COLOR LG: 
DrAmbe Teodor, 
Şimand IV. 497 

e TELEVI· 
ZOR COLOR 
DAEWOO : 
Homorogan 
Emllfa, Apateu 
nr.63 

e l;ELEVIZOR COLOR 
PHILIPS: DermenJin Ramona, 
V)'nga nr, 575 

e ARAGAZE: Zslgmond 
Lajos, Arad, str. Llberd~i nr. 13, 
Bloc X-19, se. A. ap. 19; Borovan 
Ioan, SAntana, str. 1 Mai nr. 20; 
Şerban Vaslllca, Arad. Mldlaca, 
Bloc 317, se. B, ap. 8 

e FRIGIDERE: Hudac Iosif, 
Zimand Cuz; Gl'llp Andrei, Llpova, 
str. Mărăşeşti nr. 57 

e GÂR.NITURI DE MOBILĂ: 
Brănifcan Florica, SlivA~In nr. 

171 ,1 Gherban Ioan, Arad, str. 
lal~lţei nr. 4 

e TELEFOANE GSM: Trlfa 
Nicolae, Şagu nr. 257 fi Rofa 
Victor, lipova, str. Economilor, 
Bloc 194/L, se. 1, ap. 3 

e CUPTOR MICROUNDE: 
lnciciu Maria, Arad, str. Abrud, 
Bloc 171, ap. 19 
. e ANVELOPE "DACIA": 
Pavel Maria, Şepreul nr. 411 

e RADIOCASETOFON: 
Ambro Gheorghe, Arad, str. 
Soarelui nr. 2 

...... ÎII"...... 
desoo,ooolei 

Borache Florlca, Zlibranl nr. 
106; ll"'lf Alexandru, Arad, Calea 
6 V3n1torl nr. 19, 81. V32, ap. 14; 
Gabor Petru, Anld, str. Trestie! nr. 
18; Burcl Suzana, lneu, Calea 
Republicii nr. 91; Metea Maria 
Georgeta, Arad, str. Ba~tei Bloc 
556, se. B, ap. 11; Bridean Dlinuţ. 
lneu, str. Gutululul nr. 18; S. C. 
Cristiana Arad, .tr. Cemel nr. 3; 
Osnaga Elena, Arad, str. Mihai 
Eminescu nr. 36, ap. 1; Pascari 
llanon, Lipova, Cal. Lugojulul nr. 
110; Stana Mihaela, Şepreut nr. 
770; Dubarlu Emfl, Arad, str. 
Vântului nr. 9 

N. R: Nu şklu ridicat TncA pre
miile şi sunt aşteptaţi la casieria 
redac~ei cititorii: luluşa Blagu din 
Sc'llăjeni nr. 68 şi Hord Cecma din 
Bonţeşti nr. 138 (premii de eate 
500.000 de lei), respectiv Uvius 
Scridon din Arad sl Epure Dorina
Rodica din Curtid (pachete de ~
bători oferite de V111alcool). 

M. COHTRfiS 
Foto: "· CAHCIO 

-.. , ", . . ~ 

DE SARBATORI, 12 DETINU'I · 
A ' ' V 

VOR STA CATE TREI ZILE ACASA 
Conducerea Penitencia

rului Arad a făcut 12 pro
puneri de invoire cu ocazia 
Sfintelor Sărbători care se 
apropie. Dacă Ministerul 
Justitiei va solutiona pozitiv 
aceste cereri atunci 6 detinuti 
Tşi vor putea sărbăto~i 
Crăciunul in sanul familiei. 
Alţi 6 întemniţaţi se vor 

intoarece intre cei dragi de 
Revelion . Fiecare învoit va. 
putea sta acasă către trei zile. 
Directorul Penitenciarului 
Arad, dl. Marin Bucur, ne-a 
declarat că fiecare detinut 
propus pentru invoire a, mani
festat o deosebită receptivi
tate faţă de programul de 
reeducare şi conform legii 

!ii-a ispăşit o treime din dura
ta de. detenţie . De asemenea, 
aceşti întemniţaţi, din punct 
de verdere juridic, sunt con
damnaţi definitiv, iar in plan 
social, sunt vizitaţi in mod 
constant de membrii familiilor 
din care provin. 

f. "· 
,...., 

A SOSIT MOŞ CRACIUN 
Recent, la Grădiniţa P. P. Nr. 22 (Uzina de faţa părinţilor şi b.unicilor, Moş Crăciun a 

vagoane), spre satisfacţia !ii bucuria copiilor, a tmpărţit darurile. 
poposit Moş C~ăciun cu sacul plin de dulciuri~~ Această acţiune a fost sponsorizată de 
juec1rii . părinţi ~~ Centrul bugetar. . 

După un_ program de colinde şi poezii in Foto-tat AL MfiRifiHUJ 

Pomul de CrAciun. Bucuria 
copiilor ... de toate varstele. Si 

1 
pentru ca o astfel de bucurie sA 
nu se transforme în tragedie, 
credem că avertismentul pom
pierilor nu este de neluat în 
seamă. \ 

Pentru evitarea tuturor 
neplăcerilor, pompieri i reco
madă: • verificarea instala~ilor 
electrice cu care se impo
dobeste bradul: amplasarea 
pomuiui de Crăciun pe cat posi
bil la distantă de materialele 
combustibile Şi in nici un caz în 
dormitoare, sau Tn camera· 
copiilor: sa nu se lase nesu
praveghe~t pomul pentru că, 
folosite indelungat, izolaţiile 
instala~ilor electrice se pot topi, 
provocA.nd incendii: grijă 
deosebită in manevrarea 
petardelor şi artificiilor de tot 

3 POSTURI 
INFIRMIE RE 

Inscrierile •• fac; 

1• sediul uniti ţii, 
pfni 1• d•ta de 4.01.lOOO. 

INFORMAŢII LA 

~LI~P~.IN 211020. 

felul 
.Măcar de aceste' reco

mandări minime să se ~nă cont 
pentru că este păcat ca o mare 
sărbătoare cum este Crăciunul 
să se transforme intr-un 
moment de suferinţă din cauza 
negl4enţei ·-ne-a mărturisit dl. 
It. coL Ioan Sechel, .şeful 

Biroului pentru prevenirea ş! 
stir)Qerea incendiilor din cadrul 
Grupului de pompieri .V. 
Goldis" din Arad. 

Reamintim că anul trecut 
de Sărbători la Sebiş, Cruceni· 
şi in alte localităţi, pentru că 
n-au fost respectate avertis
mentele pompierilor, o femeie a 
murit in flăcări, respectiv alte 
cateva 'gospodArii transforrnân
du-se în scrum. ' 

" · OPREfiH 

Prima zăpadă
prima victimâ 
CIOBAND VASILE 

SI·A PIERDU' VIATA 
lNTR·UN ACCIDEN'r 

DE CIRCULATIE 
luni, Tn jurul Ot'elor 14,30 

un grav accident de circula\ie 
s-a petrecut pe raza comunei 
Vinga. Clobanu Vasile, 61 
ani, din Arad, in timp ce con
ducea autoturismul Dacia 
1310 AR-02-VZG, neadaptand 
viteza la! condiţiile unui drum 
aooperit cu zăpadă, a intrat in 
contrasens, tamponandu-se 
cu autospeciala AR-04-BVZ 
condusă regulamentar din 
sens opuş, de Blndea 
Emanuel, ~3 (" ani, din 
Fantanele. , .." 

Tn urma impactului 
Ciobanu Vasile a decedat. 

Poliţia, pe şosele 
Tn puncte fixe şi pe trasee 

poliţiştii au testat ~i verificat 
1.326 autovehlcule in trafic, au 
retinut 3 certificate de inmatri
cJare pentru defectillli tehnice . 
si au aplicat 31 anlenzi pentru · 
Tncălcarea legii circula~ei, in 
v~loare de 4.250.000 lei. S-au 
ridicat de asemenea, Tn ve
derea suspendării 4 permise de 
oonducere, din care unul pentru 
conducere sub influenţa 
alcoolului, respectiv cel al lui 
lazăr' Va*ilt, dil"' Atad, cu 
autoturismul cu numarul de 
Inmatriculare AR-03-CAJ. · · 
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marţi, votul de încredere ai 
Parlamentului~ ln favoarea 
noului guvern exprimindu-se 
305 parlamentari, iar 35 
lmpotrivă. La votul secret cu bile 
pentru investirea Guvernului 
lsăTeSCU nu au participat paria: 
mentarit PDSR, fiind prezenţi 
340 de parlamentari din totalul 
de486. 

Parlamentarii au l!doptat, de 
fapt, o hotâr!re 'a Parlamentulu~ 

se prevede şi sus-
il f~~!~~ lui Mugur lsărescu din 
11 guvernator al BNR 

!'>r.e21>nl~m textut hotărîrii 

o SOLUT~E 
ILEGALA 
Prim-vicepreşedintele PDSR, 

Adrian Năstase, a declarat, că 
Mugur lsărescu nu poate fi sus· 
penda! din funcţia de~ al 
Consiliului de administraţie şi da 
guvemallll' al BNR printr-<l hotâl1m 
a Parlamentului, ci "ar fi fost nece
·sar" să - un proied de lege lll 
acest sens, adopta! de cele douil 
Camere legislative. 

Năstase a preclzal c!l proieclul 
de hotărlre privind acordarea 
Increderi noului G\lvam prevede şi 
suspendarea lui lsârescu din 
funcţia' de guvernator al BNR 
Incepind cu data depuneri! 
jurămlntului de prim-ministru şi 
pinll la data lncetârii mandatului, 
Iar această soluţie este ilegală pen
tru c!l modifică o lege organică. 

Liderul PDSR a prezentat pe 
la!g motivaţiHe deciziei PDSR dia a 
ru parlicipa la votul esupra fioUiui 
Guvern, arătînd că aceasta nu 
este "o rea<:~ie negativă" faţă de 
componerJ!a acestuia sau faţă de 
persoana primului-ministru, el faţă' 
de nerespectarea procedurilor 
neconstituţionale. . 

"Art. 1. ·_ Se acordă 
lni::redere Guvernului, in compo
nenţa prevăzutl! în anexa nr. 1, 
pentru realizarea Programului 
său de guvernare prevăzut in 
anexanr. 2. 

Art. 2. - Incepind cu data 
depunarii jurămîntului şi pînă la 
incetarea mandatului de prim~ 
ministru, domnul Mugur 
Constantin ISărescu se sus
pendă din funcţia de preşedinte 
al Consiliului de adminls1ra~e ~i 
de guvernator al Săncoi 
Naţionale a României, cu apli
carea prevederilor art. 36 

nr. 
Anexele nr, 1 şi 2 cuprînd 

fista noului Cabinet şi programul 
de guvernare. 

Articolul 36 alin.(S) din 
Legea nr. 10111998 privind 
Statutul Băncii Naţionale a 
României prevede că: 'ln cazul 
absenţei sau imposibilităţii 
guvernatorului de a actiona, 
acesta va fi suplini! da 
prim-viceguvern.ator". 
Prim-viceguvernatorul BNR 
asta Emif lota-Ghizari. ' 

Noul Cabinet va depune, 
astăzi, in faţa 

"DEMISIA MERGE I! AMBElE SENSURI. 
Premierut Mugur tsărescu prezenta demisia dacă Guver~ 

a afirmat, marţi. la ~edinţa nul nu functionează sau dacă 
Panamentului de lnvestHură a are neînţelegeri cu miniştrii. 
Cabina1ului său, ln cadrul unor Mugur lsărescu a adăugat 
răspunsuri dale parla!"enta- că va Incerca să ob~nă spfij~ 
nlor! c!l are acordul hderol:or nul opoziţiei pentru acţiunile 
coal~i?' penm.o ca, in ca"!i on Guvernului. "Dialogul cu par
care lucrunle !'u merg 1':' tîdele democratice din Par
rela~lle cu 0 '!11 dmtre membnl lament este foarte util penm.o 
Executivului, aceştia sâ,ş.l d pta ·sol·••. · --
prezinte demisiile. a ': . rea u~or .... , ... cu spnJin 

•oacâ ceva nu me'rge in p~ht1c larg , a prec1zat pre~ 
acest Cabinet. şi dacă lucnJrile rruerul desemnat 
nu merg după una sau două lsărescu a prezentat com-
!ncercăoi, soluţia va fi demisia ponenţa Cabinetului său, pre
celui tn cauză•, a spus clzînd cll ministrul de stat 
lsărescu. Premierul a precizat Mircea Clumara va avea· fi 
că ·demisia merge ambele funcţia de ministru pentru 
SI!IOSurr, adică şi el 1 .. poate Relaţia cu Parlamentul. 

' 
IU~ IIAB~~ ~ lmto~l,lnfDI~R 5-IUPBI 

ILAmi 11 B~RI ma111 11 BO~DL PIBLAMD!IILI 
Tn ~ rezultatului voluiui de investitur-a, pramierui desem

nat Mugur lsărescu a acceptat, marţi, invitaţia liderului \âr.anisl Ion 
Dlaconescu de a se prinda In hora încinsă, în holul Parlamentului, de 
membrii unei loonaţil da dansmi populare. 

Lingă Mugur ls.ărescu s-a prins. la un moment dat, liderul PRM, 
Corneliu Vadlm Tudor. Exemplul lor a fost urmat de numeroşi de
pulaţi \li senatori. 

MIERC1JRI,....E>G&MBRIE 1999 

·. 

TUR1 
7.00--

, 8,00TVR laJi ' 
s,oo 20.100 de ltghe wub 
mirt- svenll..ri SUA. 1996 
10.400......-
11,00 TVR Cluj-Napooa 
t2,00Pundodlll-n!l .. 
13,00 TVR TI"""""" 
14,00 ...... 
14,15 Ciberf• 
14,30 EVflcat 
15,00 Memorialul 
.Timitoara~ deoembrle 

1989' ""· 16,00 Eooturism 18,30 __ ." 

17.00Vm'141111âi ... 
17.30 1".,_ ln doi 
18.00 Co<oeiJ 
18,05 Jt.natatea ta 
19.00 AV8ip&olie."' Sitri 
w,os Oocembrie ·~ - 10 

'ani 
1St,10 8unMt a..d'l· $. 
20,00 Jurnat • Meleo· • 
Sj>olt 
20,55 s.n.on ti Dalila -

-· SUA. 19116, -.poM ' . 
22,35 ln ftagrant 
~·89-10anl 
23,10.kmaluldo-
23,25 Cale Coolo 
0,30 lmwta darlstâll 

PRIMA CARTE DESPRE REVOLUTIA 
Dll DECEMBRIE '89 Dll ARAD 

-ASTAZI ESTE CEA MAl 
SCURTi ZI A ANULUI 

terl, 21 decembrie 
1999, in deschoderea sim· 
pozionului Revoluţia 
română, Er avut loc 
lansarea cărtii lui Emil 
Şlmăndan - .Întrebătorul 
din Agora". Amploarea 
evenimentului a fost partial 
estompată de turnura 

nefericită pe care a luat-o 
ieri, în Pîaţa Revoluţîei, 
îlezvel[rea Monumenlului 
Eroilor Revoluţiei. Totuşi, 
acest eveniment nu a 
diminuat impactul pe care 
cartea dlui Emil Şîmăndan 
1-a avut asupra arădenllor 
prezenti la lansare. 

A.stă.zl este cea mai scurtă zi a anu
lui, de numaî opt ore ~t 50 de minute, se 
arată Tntr.-un comunicat remis, agenţlei 
MEDIAFAX, de către Institutul Astro· 
nomic at Acadelillel Romane. · 

Jn acest an, sotstitiul de îamă va avea 
loc la ora 9 ~1 44 de 'minute. Soarele va 
răsări in Bucureşti la ora 7 ~i 49 de 
minute şi va apune ia ora 16 şi 39 de 
minute, umoind cea mai lungă noapte a 
anului~ 15ore si 10 minute. . . 

Astazi se vor relua 
negocierile dintre UTA ~i 
Oinamo, privind transferul lui 
Claudiu Drăgan, la forma~a 
bucureşteană. UTA a cerut 
200.000 de dolari, plus {1 

cotă din transfer. pe când 
Olnamo nu oferă decât 
160.000 de dolari, plus o,. 
o:olă 

Până să se vadă rezul
tatul negocierilor dintre cele 
două părţi, procuratorul foi· 
balistului, Florin Iacob a 
ajuns la o înţelegere privind 
salariul lui Drăgan, care 
urmează să fie oferit în cazul 
in care se reaiizlilază lrans
ferui·la Oinamo. 

Tn fiecare 'an, in jurul datei de 21 
decembrie, Soarele părăs~te <XlllStela\ia 
Săgetătoruluî şi intră in cea a 
Capl'icomului. marcind astfel începutul 
iernii astronomice. Dacă, începînd cu $01~ 
stlţlul da vară (21 iunie), pundul în care 
râsârea Soarele la orizontul estle s-a 
mutat zi dupa zi tot mai la ....o, î"""Pind 
cu solsliliul de iamă, acest punct !şi reia 
drumul in sens invers, spre notd. Deci, 
Soarele va răsări iil fiecare Zi mai 
devreme fi va apune ceva mai tTr.ziu. 

Iarna astronomică 199912000 va 
dura pfnă 'ia data de 20 martie, ora 9 ~i 
35 de minute, cind Soarele va trece din 
nou lll emisfera noodlc!l a sfefel cereşti. lEO SFÂRfl 

NEVOIA DE ADEVAR 
!Urmate din pagina 1) 1 

In decambrie 1989 au murit oameni. Unii dlnln> 
el au strigat "Vom muri '1 vom ft liberi". Imaginea 
unei tlner& lmpuşcate. care a murit cu zimbetul pe 
buze - imagine difuzată mult acum zece ani - ar 
mal putea zgudui ,lastllzl multe conştiinţe. 

Dar, dincolo de sacriflclul OI'Oiior, aclov~rul nu 
fi-a f~cut înc!l loc In societate. Iar libertate lill'll 
adevăr nu exist\, De fapt, minciunile au continuat, 
chiar de atunci, din primele zile, cînd pe caldarim 
încă nu se uscase s!ngole celor ucl.!fl 

A fost minciuna procesului cuptulul 
~u, o execuţie penculll, In dlsprejulcelor 
sfint&, chiar 1n ziua de Crăciun, dupâ un proces 
cam a rămas o minciună. Şi aceasta chtar dacă, tn 
unna unui proces corect, soarta celor doi ar fi fost, 
probabil, a.::eea,i. Daci teroritlll au fost sau nu o 
minciuni. aceasta rămine de aflat O minciuni a 
fost fi promisiunea nepartlclpălllla alegeri a FSN, 
prima organizaţie postrevoluţlonl'i, creată - s-a 
spus atunci --doar pentru administrarea ţării 't 
organizarea scrullnului. Anunţul participării FSN fa 
alegeri, făcut fa o luni dupl revoluţie, a rupt 1n 
două societatea romln&aad. Celelatte minciuni -
denigrarea opo>afl111or politici, •ceaţa• invocati! de 
teteviziune pentru n~nsmiterea Imaginilor de la 
mitlngul din 28 Ianuarie 1990, drogurile 'i armele 
din Piaţa Universităţii ori necesitatea apărării 
"cucertrU~ nrvoluţlonare• de către mineri - n-au 

IIRBII1 lBEJIIC 
7,00oru.e.vatO< 7,00 Ştiri 
8.000VnlneatadfM'eme~ 7,10 BunA dimineaţa, 
9,59 Oeoenr1tm România! . 
10 oo SM 9,00 Omul fi natUra~ fel 
10:10 Ânitnal st.ow~.. 10,00 stiri . 
10,50Dosene- 10,30binn-do:rlore-
12,00Pecontpropttu-s. rei. 
12,59 Decemi"" 11,15 Cutia - -"" 
13,00 Sliile- 12,00 Dln<:olo de - -
13.15Pretencler-a. ret 
14,00 "-'PPil. a. 13,30 CI<C ABC- rei. 
15,00R.bfi!ata-o. 14,00~-ml: 
16,59 Deoatntrn 15,00 Ştiri 
1700Stiri 15,30PostMeril'lan 
17~la rnJţiani, Vouil 17,00 Mltdlclla datorie-a. 
17.25CifK1 11..a. dlldnulul~ 18,00 Omul fl natura- a. 
ep. 4. 5 19,00 S.<!l• do polllitt -
16,59~ 8&. 
19,00 a- ,20,00 T""*"""' 
19.55 U. mUti ari, Voull 20,30 ~ 
20,00 Lo molii'--"""...,,. 21,001limn>-do-
SUA. 1997 22,00,._Telo 7 
'21,59Decerltm 22,450erriek-a. 
22.00~ O,OOŞtiri " 
22.25U.mUtin Vbulll 0,30 O•• H • eml-., do 
22,3:1 Marius 'Tld shaw c:onfB&iuni 
O,OOTwln .... kl·s. 1,35Telellhopplog 

flcut- oi decurgă logic din prima minciuni. 
Au mai fost in aceşt-i zece ani, minciunile eco

nomice, perpetuata plnă în ziua de azi; minciuna 
ci se poate lrill producînd pe lltoc, cu costuri mal 
mari decit venlturUe 1 minciuna ci o societate 
poate rezhrta asigurind protecţie socială la nivel 
"vest", cu o struclul'll economică de ţarii subdez· 
vohată, minciuna c!l un salariat poate su"!!ne doi 
aslslal' social, minciuna că proprietatea de otat e 
mai bună deci't cea privată, minciuna el statultJ"e. 
bule oi albă gri~ de tot '1 de toate. 

Nici minciunile pollllce nu au fost l;\l$al8 doo
patW: minciuna că RomAnia ar pt..rtea adopta un 

"'statut de "'neutralitate'*, nici cu Estulj nici cu 
Vestul, minciuna el vin mo!fierii, minciuna c~ 
RomAnia se poate transforma radical tn 200 de 
zile, minciuna complotuluf mondial tmpotriva 
României, minciuna că o economie ,1 o socletata 
pot Pf09"""' fllri un 8lalut clar al ~~ pri
vate. 

Multe cariere po1itfee. aodale •i economice 
a-au ctidtt pe aceste mlnduni, in ~ zece anl 
Astlzi, mutţt romlni vor o schimbare, dovadA el 
jumitate dintre cetăţeni nu votează sau sunt 
nehotăr'fţt Schimbarea va veni insă 1n măsura in 
cara toate aceste minciuni fie nu vor mai ft vehka .... 

· - do dlnlildori, fie vor fi respinsa da socla!ate. · 
, (MEDIAJ'AX) 

TI IlAI 
7_,00 Obsetvator 
8,00 Ştiri TVA .. fel. 
8,30 Poliţie 955 
9,50 Anunţuri 
10.00Ştiri 
10.10Anlma1S'- • 
10,50 Asterl~ şl cele 12 
mund ~ detfene animate 
12,00 Pe cont proprtu • $. 

12,59 Oecennium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 PNtandtr~ s. 
14,00 Oac.pPl • $. 

15,00 Rlaftţata .. a. 
16,59 qecemum 
17,00 Şllri 
t7 ,20 L.a mWţl ani, Vaul! 
17.25 Oi\oertiomenl . 
18,2() _,... 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Olloe....-
19,55 L.a ~ ...... \ldl 
20,00 ClubT 
21,20 AnU!l\VI 
21,30 Ştiri-""· 
22,000b-
ln continuare progr•mul 
--aJcelaiAn1enoi 
1. . 

AU.: li 
7,00 Selector 
10,25 Rooctor~rel. 
10,30 Cinematomlc ~rei. 
11,00 Atomtx cu Mk::hela ~ 
101, 
14,00ln-
1 5,55 Reactor • f11ri!o doi 
16,00-·ml, . 

·,. 

TIIITERSAT 
8,55 ~ prog! ....... .. 
9.00--
9,30 tn drum apse eul· 
film, isi. 
11.00 Şlirilo ~-
11,30 Du!Qo Ispiti' .. 
12, 15 Obiediv """""""" 
12,30 Femela ~ •film, 

""-14,00_pltn __ ..... 
15,30 Emisiune ln "'·-
16.00 1111 de """"" do .. -
fiOn 
17,30 tlnderdog St\ow --...-18,00 .....,..... _...,.. _., 
1825 Comorie Uni 
18,45Şirie1-

19,20""""' --.. 20,05 Ml8tere. htrmeot tJ 
mlraccllt - a 
20,30-.., .... 1972-
doc. 
21,30 P,QWIIC8IM naturi- 8. 

22,00 Singudn ln+'ll•litM ~ 
film . 
23,30Şiito-
o,oo En:<lca 
0,451"""""""'_.... 

ttwiller,SUI\,1997 
16,A5 Totuldftpnt 'Mk,. a. 
17,15 Concert Yanni Tfblta 

18,45 Mory Rom, ' -· SUA 1996 
20,30 Spawn. ..",. drwp. . 
til!'l ·~.SUA. 1997 
22,15 Stargate- s, 
23,00 Sun>tU• Abbott M 

""""'ste, SUA. 1997 
0,45 Războiul si!leonuful .. com-. SUA, 1997 

17,00 Selector M muzicA 

non-otol>"" toate gu<lllril<> 
19,00 Atomtx cu Tudor 
21,55 Reador - tHrUe %ikri 
22~00 Atomic Cefe 

22,30 c,oom.t ·o," 

23,00 Metropolla 
0.00 lnoomnla 
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S•a11 Împlinit soc• aRi d• la •v••i••nt•l• dia 
d•e•m••i• J.q8q pi nbn•ni nu a putut Încă să 
răqnmlfă IR Îlltreloa...., n• fost '! ....,.luţN sau a fost 
altea.:1"'. Unii .spun că a fod NVOiufi-, alfii sp1111 că 
a fost • louitură .. palat. ladif•reat e •• fost, nu 
put.an eeeli o a doiUI întroiHarc: .,cu a ....... -ala în 
ac•fli s.ce cmif" 

Ciţiua •••••i politi.ci arăd•ni inc•arC:ă să 
riispumlă IR •- două Îlltreloări. 

Titus Gheorghiof, deputat, 
pţefBdinte PNL : 

"AM CAŞTIGAT LIBERTATEA" 

sonal, ca participant la re~ 
voluţie, acolo in piaţă am simţit 
că este revoluţie. Cred şi acum 
că a fost o revolutie pană in 
data de 22. Ce a' fost după 
aceea, nu mai ştiu. Mi--e· greu 

.să cred că ar fi putut cineva să 
manipuleze atat de bine o 
asemenea masă de oameni. 

Ce am caştigat? Liber
tatea. Libertatea de a vota pe 
cine dorim, libertatea de 
mişcare, libertatea de op~une. 
Asta, chiar dacă ne mai 
înselăm în optiunile noastre. 
Avem libertatea de a greş,i, 
fără să ni se taie capul pentru 
aceasta, avem libertatea de a 
învăţa din greşelile noastre, 
aşa cum un copil invaţă s_ă 
meargll". 

Avram Crăciun • presedinte PDSB Arad: 
' "CATEGORIC REVOLUTIE" _ 

.. Este vorba, categoric, 
despre o'Revoluţie. Indiferent de 
(actorii aleatori de la inceput, a 
fost o revoluţie fiindcă a schimbat 
un sistem. Memoria celor care au 
făcut.o nu trebuie pătată sub nici 
olonnă. 

în primul rănd, he-am aliniat 
intr-un fel prin valorile libertll~i şi 
democra~ei la ţările europene. 

avem grija 
de mâine. 
Revolutia 
fost ' 
va~.-

Ludan Stana • ~ef"dinte PRM Arad: 
--,,LOVITURA DE PALAT" 

.In opinia 
mea, Decem
brie '89 a în~ 
semnat o lovi
tură de palat 
care a benefici
at, mai apoi, de 
aportul po
pulaţiei unite 
pentru prima 

dată de sentimente anticomuniste 
şi anticeauşiste. Din păcate, 
această pseudorevoluţie a adus 

. 
Ioan Birif, prefedinte ApR: 

., ·"ISTORICII VOR STABILI" Mihai Calim,ente • preffdintt PNTCD Arad: 
DE STAT ŞI REVOLUŢIE" 

1 

o revo
sau o 

__.._...._,llo,,itură de pa
lat, vor. stabili mai tarziu 
istoricii. Personal, Inclin să 
cred că a fost şi una şi alta. 
Este limpede că a fost o re
voluţie din partea oamenilor. 
De aici incolo Incep discuţiile. 
Unii aduc argumentul că dacă 
pe plan economic riu s-a 

Dualbând 

inregistrat un progres, ci - dim
potrivă - un regres,Jnseamnă 
că nu ti fost ·o _revoluţie. 
Problema este mai degrabă 
de ordin concepţional. Din 
păcate, trebuie să recunoaş
tem că după un deceniu pop
ulaţia se mişcă doar in reg
istrul speranţelor. Este păcat 
de oamenii care şi-au dat 
viaţa pentru Romania, pentru 
ce au crezut atunci. Este 
păca,t ca după zece ani 
romanii să trăiască mult mai 
rău ·decat -in '89. Să sperăm 
că deceniul care urmează va 
fi mai bun pentru romani". -

.-.-

.. 

s-a supra
Revoluţie. 

Scll11taia a fost 

lovitura de stat, ~ care a unr.•t 
ce a I.81Tlal:. , 

Ceea ce 'S-a ca~tlgat Tn 
aceast! perioadă este -ea Tn 
primul rand ~ instaurarea demo
aaţiei in Romania. Cu mici potic
neli, ca orice început de dnm, dar 
sunt lwuti cere s-au că:pigal" 

Ioan Mos • presedinte PUNB Arad: 
"A FOST 'REVOLUTIE" 
.,După 'tiinţa '' pri-~lllfclm. 

caperaa mea, a fost Ravo- In ceeace p~ c:A~
Iuţie, oricit o Intoarcem 'i o 'urile sau pierderile, câtti!; ' 

PHILIPS SAVVY 
--;0--.._' 

Cadou: 
_ .. Ceas de mana 

-";-! 

._.•-· - Suport de birou.-· 
- Agatatoare 

Un impresionant timp-· 
~ _ . ..: .. ':.-.-~ .. -

la centura 
• Curelusa pt •. 

mana"' .. 
· .. luna ~rilor poa1e sll ~nă 3 luni! 

de convorbire si asteptare - , , 
Calendar cu bioritm, ceas 
analogic cu alarma,--·. _ · • DadJ le abonezi la Dialog în decembrie, primeşti 

__ 3 kri de abonament gratuit, Cronometru~ Calculator " 
.-1.' la oricare tij5 de abonament Dialogi 

.. 
.. :. 

' ' -;.• ~ .-·. 

• Telefoane la pr~ excepţionale! 
-; .·· ' 

ROMCOM 
.· 

Arad 
str. Eminescu nr. ·3 

· e Poti g6ştiga unul din cele 10 premii de câte 

··· -100 de milioane, coc1ou c1e 1o Dicdogt 

• . ,,_. _:;. .... , - . ' . 
·: _,· 

"'- .: . 
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este urlat, pentru c.li există 
libertate 'i un stat care vrea 
să se Îl\drepte către o soei· 
etate democrată cu pati 
mărunţl, dar siguri. Am 
pierdut enonm de mult, pen
tru cti ·din '90 încoace, 
romAnii n-au avut tansa 

unei echil>ef"'" 
formate 
oameni cat>a-1.: 
bili, lucru 
re ne~a adus 
In situaţia 
economic 
de azi". 

Gheorg~ Seculiri, pref!dinte PD: 
"AM CAŞTIGAT ;tANSA" 

" O i n 
punctul meu 
de vedtJI·e, li 
fost revo
luţie. O. 
ca,tigat, am 
citligat li
bertatea, 

lucrul cel mai important. 
Sigur că in condiţiile aces
tei libertăţi a depins de 
fi,ecare, măsura in care 'i-a 
realizat visurile. Fiecare, 
lnsă, a câtllgat tansa de a 
ti le realiza 'i a fructificat-o 
a'i'a cum s~a priceput". 

NU Al· DREPTATE, 
VAlENTIN VOICII.A! 

Mă adresez direct ţie, Vaii 
Voicilă, pentru c;iă pe vremea 
când eram colegi te-am consi
derat unul dintrf> putinii prieteni 
pe care i-am avut, 'unul dintre 
putinii oameni 'cu coloană verte
brală dreaptă. Şi, mai ales, pen
tru că m-ai Intrebat dacă pot să 
pun mAna pe Biblie şi să jur că 
atanci, in decembrie 1989, cănd 
~-am !ost alături, am fost curat şi 
nu m-a manipulat nimeni. Da, 
Valentin Voicilă, voi jura oric:And 
cu mâna pe Biblie. Dar tu, care 
ai renegat credinţa in care te--ai 
născut, pentru care ai suferit ~ şi 
eu ştiu că ai suferit - pe ce Biblie 
vei jura? Cu această intrebare, 
am epuizat supararea personală 
pe care o am fată de tine. Voi 
trece la gre~eala pe care cred 
că ai făcut.o la sfinţirea monu
mentului inchinat martirilor ară
deni, din decembrie 1989. Aşa 
cum i~a ~pus văduva eroului 
martir Lucaciu, lui Cristian 
Moisescu, a fost intinată memo
ria celor pentru care s-a ridicat 
monumentul. Nici pe ea, nici pe 
ceilalţi urmaşi ai celor deceda~ 
la revolutie nu i-:-a interesat din 
ce partid politic fac parte cei 
care au participat la sfintirea 
monumentului. In dreptul la 
replică pe care ~ai solicitat, spui 
că nu avea ce să caute acolo 
Dorin Lazăr Maior, vicepre
sedinte al PRM. Ai fi avut drep
tate dacă ~ar fi prezentat cineva 
In această postură. Nu, Dorin 
Lazăr Maior n-a venft la Arad ca 
vicepreşedinte al PRM, ci In ca
litate de pre~edinte al UNORD 
'89 pe ţară, ceea ce reprezintă 
pentru Arad o cinste şi nu o jig- · 
nire: Te cred că nu ai ~tiut că 
aces~ două funcţii nu sunr 
incompatibil&. Te cred că nu eşti 
de acord cu trecerea re~ 
voluţionarilor la diferite partide. 
dar dacă ai fost indignat de tre
cerea unora la PRM, trebuia 5\j 
protestezi (Nicu leran a făcut,o) 
atunci când. fuziunea a fost 
prezentată in' presă cu lux de 
amăhunte, nu în tnom&ntul in 

-~-- -,:~. 

care se sfintea monumentul -
tarzie ofrandă - Inchinat celor 
care ,i-au dat viaţa pentru ca 
acum, după. zece ani, tu, 
Valen6n Voicnă. să ~ urca pe 
treptele monumentului şi să 
strigi că nu ti-t~ teamă să mori 
Tmpuşcat de ,.securiştii lui 
Vadim Tudor•. Nu, Valentin 
Voidlă, nu te va împuşca 
nimeni, pentru -simplul motiv că 
un tată care si-a pierdut copilul 
In revolutie sUteră la fel de mu~ 
indiferent că este membru PRM 
sau PD sau PNŢCD sau 
UDMR. Pentru ce ai luptat 
Valentin Voicilă, pentru dreptul 
cuiva de-a interzice semenilor 
săi să adere la un partid sau 
altul? Nu cred! Tocmai de 
aceea, cred că abia acum ai 
fost manipulat - sigur că nu ~tii, 
pentru că este normal ca 
manipulatul să nu stie că este 
manipulat - In ceea' ce priveşte 
adevărata faţă a lucrurilor. Ai 
·spus că Dorin Lazăr Maior a tre
cut cu asociatiile de revolutionari 
la PRM. Nimic mai fals! UNORD 
există in continuare, mulţi dintre 
membrii săi fiind si membri 
PNŢCD. PS, PD, PNL şi a~a 
rnai departe. Ai gresit pentru că 
ai pornit de la pre'mise false. 
Rămane să te Intrebi cine avea 
jnteresul ca revolu~onarii ari
deni să fie dezbinaţi... 

SI"IOrt TODOCA 
N. UD. 

Valentin Vo/cllă, Cllre a 
jignit memoria celor căzuţi 
In revoluţie fi familiile care 
11 comemorau, a fost apro
bat doar da către 5-6 cirac/ 
din mulţime, ceilalţi i:Jeza· 
probandu-1. Tn ceea ce ne 
privefte, ne întrebăm cine a 
făcut scenariul? Na Intre· 
băm, de asemenea, ce 
conJtiinţă are Valentin 
Voicilă care, după ce a 
ordonat devastarea sediu· 
lui PNTCD, a vrut să can
dideze/a alegerile din 1990 
pe listele acestui partid? 

\, 
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Zece •-• de •• .Revo•uf•• d•- dece ... a.r•e '89 de •• Arad 

·oaDOR''i.FI%f~~'I'E:JllVf"DEC'IIADA'r·DlW1JRbiN ... ' 
Col. FLORIAN MOŞ: In decembrie 1989 

eram şeful grupei antiteroriste din cadrul 
Inspectoratului judeţean M.l. Arad, ukerior şef al 
dispozitivului M.l. care a actionat la Primăria 
Aradului, iar In prezent sunt pensionar. In grupa 
respectivă pa care o cond~>ceam intrau cadre de 
la securitate şi de la miliţie. Era o subunilate con
stituită pentru acţiuni anti!erorlste, deci alcătuită 
din oamenj special pregăti~ pentru acest dome
niu. de a lupta impotriva unor elemente sau 
grupări teroriste. Ca şi astăzi, aceste forţe sunt 
conslîtuite lmpol!iva acliunilor teroriste si au mis~ 
unea importantă de a Salva fle vieţi omenesti, a 
proteja anumite' parsonalitâ~ ale vîe~i politice sau 
pentru apărarea unor instituţii de importanţă 
deosebită, Pentru că in momentul in care in lume 
au apărut acţiuni teroriste, a apărut o forţă <:are 
si le contracareze. Deci aceasta a fost si scopul 
grupei antiteroriste pa care o comandam 'ta Arad. 

Rep.: Ce s-a Intimplat tn dimineaţ;l zilei de 
22 decembrie? 

F.M.: La un moment dat dupi ce s-a anunţat 
sinuciderea ministrului apărării, a generalului 
Vasile Milea, au inceput să plece din Consiliu o 
serie de forţe: gărzile, o parte din aomată, subuni
tatea de miliţie, subunitatea de la trupele de 
securitate, pompierii, încât a rămas in curtea 
Primăriei numai grupa antltero. Atunci a ven~ la 
noi din nou Ilie Matei. Eu imi repartizasem 
oamenii pe la principalele intrări in clădire cu 
următorul consemn: dacă cineva din n'lndul 
populaVei aflate In faţa clădirii, vrea să intre in 
Primăriei, forţele noastre antitero se retrag. Am 
deschis poarta de la subsolul clădirii, la demisol. 
Pe aici urma să fie locul nostru da retragare. Am 
insiruit oamenii sa iasă din clădire prin tunelul de 
la subsol, direct în curte, lângă parc. Intre timp 
am scos !oale maşinile pe care le aveam din 
curtea Primăriei, inclusiv ABI-unle si le-am aliniat 
pe şosea de-a lungul parcului, pregăttte pentru 
Imbarcarea oamenilor şi să placăm de acolo in 
momenb.Jiln care popula~a va intra in clădire. De 
ce am luat această măsură fără să stie Ilie 
Matei? Pentru că mi-am dat seama că in' situatia 
in care noi eram foarte stresa~, oamenii mei erau 
lnarmaţi, iar pe de altă parte şi demonstranţii 
erau la fel de stresa~, se pot intâmpla lucruri 
neprevăzute, regretabile apel. In calitatea mea de 
militar de profesie ~tiam foarte bine că impol!iva 
populatiei neinarmate nu ai voie să actionezi cu 
mijloacâ de foc. Nu se justifică sub nici o rormă o 
astfel de acţiune armată, este o crimă si}Aupy cu 
arme impol!iva unei popula~i neinarmate. Dacă 
in schimb ai in faţa ta un duşman inarmat, un 
terorist sau mai mul~ terorişti inarma~ este cu 
totul altceva, misiunea ta este să-i dezarmezi şi 
să protejezi popula~a şi bunurile faţă de acţiunile 
teronste. In acele zile la toate ferestrele şi PQ11i!e 
clădirii fostului sediu al Comitetului judeţean de 
partid se aflau forţe extraodinar de puternice, 
înarmate. gărzi sau militari. lmaginali'vl! ce s-ar fi 
întâmplat dacă cineva, din rl!ndul civililor, ar fi 
provocat un incidenf? O singură armă putea să 
nimerească zeci sau poate şi sute de oameni. 
Atunci am dat ordin cadrelor din grupa antitero
ristă sa se retragă de la ferestrele clădirii, si nu 
mai rămană nimeni cu nici un fel de arona acolo. 
De asemenea am Tndepărtat paza inarmată şi de 
la porţile de la intrare în clădire, instruind oamenn 
ca In momenb.JIIn care \'Of veni persoanele civile 
să intre în clădire, noi ne 110m retrage după planul 
stabilit, împotliv<i Oldinelor lui Ilie Matei! După ce 
am rămas singuri ln clădirea fost.=milet 
judeţean de partid, intr-un asemenea nt a 
apărut Ilie Matei. Celelane forte se re ră, 
rănd pa rănd, din Primărie. Pllriă atunci nu ne-am 
mal lnlâln~ din clipa in care nra făcut trădător şi 
că mă degradează de la colonel la soldat nein
strurt! Cred că era ora 11,00. 

Rap.: Ce ir-a spus de data aceasta secre
tarul cu propaganda Ilie Matei? 

F.M.: Venind la noi, el ne-a ordonat să •nu 
plecăm din ConsiAu. că vom lupta pănă la ultimul 
om, aşa cum au luptat şi plăieşii lui Ştefan cel 
Mare şi oo;!,enii lui Mihai Voteazull" U~erior, cănd a 
fost acuzat la Procesul de la Timişoara, el a 
declarat: • Am mobilizat doar oamenii acelui 
colonei Moş de la Arad, care era şeful dispozi-
tivului' de apărare, lntrucăţ ei stăteau lungiţi pe 
scările de la intrarea In fostul sediu al Comitetutui 
judeţean de partid fără să facă nimic!" Păi sigur 
că da, după 36 de ore de oboseală, de nesomn, 
nehrănlţi, oamenii mAncaserl! doar ceva hrană 
rece care fi s-e dat acolo, nu mai aveau nici un 
chef să-i ascuhe ordinele abenilnte pa ca~ 
dat in cursul nopţii. Eu instruisem iniţial oamenu 
să-I lase ln pace, indiferent ce ne-ar spune, 

;y;:,~~·I/,~.LQJl~,Y.I!,JJ~KeJ!J .. 
deoarece nu avea nici un rost să ne luăm în harţă tuia ceea ce mi-a spus colonelul Sălceanu. In Rep.: lncă din noaptea de 22 decembrie 
cu acesta, in mod direct, căci era foarte vehe- clipa aceea colonelul Cioflică a avut o reacţie de au murit primii oameni in Arad. Ca ne pute~ 
mentin toate acţiunile şi ordinele sala. nota zece, aşa cum a avut-o şi pa prima, cănd apune despre acest lucru, in calitate de fost 

Rep.: Ce spunea tefu! dva. direct, mi-a spus, pe raspunderea lui, că pot părăsi şef al grupei antitero de la Inspectoratul 
colonelul Sălceanu, la auzul ordinelor pa cara clădirea fostului sediu al Comitetului judeţean judel<!an M.J. Arad? 
vi le dădea secretarul cu propaganda Ilie Arad de partid. Auzind cele comunicate de mine, F.M.: Din punctul meu de vedere, ca militar, 
Matei? colonelul Cioftică i-a spus lui Sălceanu: "Ascultă pot să vă spun că majoritatea celor care au murit 

F.M.: ·Sigur că şeful Inspectoratului judeţean măi, dacă noi am rămas vii şi nu am fost distru~. in Arad au fost împuşcaţi de către nişte oameni 
M.l. n susţinea şi spunea, la r!lndul lui, că "am dacă nu s-a dat foc Inspectoratului, dacă in Arad neinstruiti. lncă in cursul serii de 22 decembrie a 
făcut eu ordine la Motru, o să fac şi aici la Arad!", nu există 1110J1i şi răni~ pănă la această oră, acest inceput să se tragă chiar lângă lnspectorat, după 
in vreme ce me Matei sl!iga: "Am făcd ordine la lucru se datorează colonelului Mo~. care a ştiut cara s-a continuat si se tragă şi in zilele care au 
Timişoara şi voi face şi la Arad!'. Amăndoi să-şi păstreze calmul, să reziste, si discearnă oe urmat in tot oraşul, făcând să moară oameni 
păreau foarte siguri pe ei, pe tot ceea ce este acolo, care a luat asemenea hotărări şi nevinova~! A fost o dezordine şi o debandadă 
spuneau şi făceau. ", asemenea măsuri lncăt nu s-a intâmplat nimic totală. Eu am cunoscut mal concret cazul celor 

Rep.: Deci, aţi rămaa singuri, după ora grav, acest om, din aceast moment, nu ~ se mai trei poli~şti, care au fost impuşca~ fără som~e. 
11,00, in dimineata zilei de 22 decembrie să subordonează, din acest moment el este subor- respacliv pe calea Dimitrov, unde a murit ofiţerul 
•apăraţi" fostul sediu al Comitetului judeţean donatul meu!". Apoi, a continuat colonelul Duma şi au fus! răniy cpt Ursu şi ing. Romeo 
de partid. Cioftică; "Nu el, ci tu eşli un trădător, un laşi" Popa, apoi In cartierul Vlaicu unde au fost 

F.M.: Pentru noi, i~tr-adevăr, acum a inceput Aşadar, i-a, spus-o direct in faţă colonelului împuşca~ subofiţerii Clepa şi Bute. Cand .afirm 
partea cea mai grea, intrucăt după retragerea Sălceanu, creăndY..S!' un moment tensiOnal, de acest lucru amintesc că există reguli foarte 
oelonane forţe din Consiliu, am rămas singuri. In . "despărţire• Intre noi şi. şeful Inspectoratului stricte militare, există nişte legi care trebuie 

. jurul orei 12,00, au apărut In mijlocul nostru să ne judeţean M.l., m.otiv pentru cere acesta "i-a respectate: in primul rând nu este voie să 
mobilizeze din nou Ilie Matei si fostul sef al copt-o• colonelului Cioftică. deschizi focul fărl! somaţie, fără acel foc de 
lnspactorab.Jiui judeţean M.l., colonelul Sălreanu. Rap.: Ca ap făcut dupli acaastli discuţia avertisment, filră a verifica practic in cine tragi! 
Eu incercam să-mi liniştesc oamenii, iar in aprinsă cu fostul dvs. 'ef direct? Au pus mitraliere de pe TAB pa acel ABI in care 
momentul ln care l-am intâlnit pe colonelul -=.::------, se afla patrula mixtă miliţie-revoluţionari şi au 
Cioflică, şeful miji~ei. carei~ retrăsese deja plu- impuşcat oamenii' din maşină, fără nici o 
tonul de mil~eni dil'l curtea Primăriei, i-am rapor- soma~e! Ce conducewrr\llitară de pa TAB a fost 
tat situ~a in care mă aflam, că am mai rămas aceea care a comandat "foc• asupra acelei 
singurii in clădire şi, de asemenea, discuţiile pa masini? Cel care a dat ordinul în acest caz ar 
care le-am avut cu Ilie Matei. De fapt eram şi trebui să suporte oonsecinţele. Este inadmisibil 
foarte nervos pentru tot ceea se in!ilmpla acolo, să asculţi o voce oarecare ~i să tragi Tntr-o 
după care colonelul Cioflică a spus: "Din ordinul clădire, Intr-un obiectiv, numai pentru faptul că 
meu pute~ si plecaţi!". A fosfun ordin curajos ~ cineva·a spus că acolo s-ar ascunde cineva. 

_da mare răspundere, ştiindu-se că noi ne aftam Rep.: Ca luptător 'i specialist antitero, 
sub. comanda şefului Inspectoratului judeţean cum ar fi trebuit să se procedeze in aseme-
M.I., a colonelului Sălceanu, care era si superi- nea situaţii? 
orul direct al colonelului Cioflică, comandantul EM.: fn primul r!lnd vreau să Vii spun că a 
mil~ei. Acest ordin de la colonelul Cioflică l-am rl!spunde cu IQc la o astfel de infonn~e vagă, 
primii cu circa zece - cinsprezece minute !nainte este inadmisibil. Trebuie mai intâi să verifici prin 
de fuga lui Cea"'i"scu la Bucureşti. mijloacele de cercetare cunoscute, să-i surprinzi, 

· Rep.: Ce ~ făcut după acest ordin primit sil-i anihilezi pa teronşti pe alte căi, prin metode 
de la taful m:liţiei judeţului şi de care nu specifice unor astfel de acţiuni şi nu să tragi 
aveau cunoştinţă secretarul C.C. Ilie Matei 'li nici un discemământ spre ceva care nu există, 
şeful dvs. direct, colonelul Sillceanu? . care este numai o presupunerei Un att exemplu 

F.M.: In momentul in care am primit apro- căt se poate de concret. Desi nu au fost urme de 
barea de la col. Cioflică că ma pot retrage din terorişti In clădirile situate in j_urul Primăriei 
Consiliu, am adunat imediat oamenii si le·am Aradului, s-a tras in neştire, pur şi simplu la 
comunicat .că am prim~ aprobarea că ne putem intămplare! Să presupunem totuşi că cineva ar fl 
retrage. având aşadar acoperirea militară, imad~ tras din acele clădiri din jurul Prlmărtei. In acest 
at am şi plecat la sediu. Cand am ajuns in curtea caz comandantul nu foloseşte mitraliere de pe 
Inspectoratului am aflat la radio că a fugit TAB, ori tunul! Actiunile in localitate au un speci-
Ceauşescu. lntrând in sadiu. in primă urgenţă fie al lor. Lupta in' localitate presupune să Uimi~ 
am dat ordin să fie predat armamentul şi muni~a oameni să observe, să cerceteze, să stabilească 
pe care o aveau cadrele grupei anHteroriste. A locul de unde se trage, să incercuiascâ locul, să 
fost prima me" grijă, pentru că am prevăzut raporteze-că~ terorişti sunt. ce forţe există şi pe 
evenimentele care 110r urma, ce se vor derula in urmă se ia hotâr!lrea cum se va a~na pentru 
continuare, şi să nu fim implica~ In ceva. Am dat anihilarea acelui culti de terorişti. Nu distrugi, nu 
ordin să predea toată lumea armamentul ~i. dai foc unei clădiri pentru un singur om! Acela se 
lntrucat eu locuiesc lângă poliţie, am fuga pănă poate foarte bine captura fără să acţionezi 
acasă ca sa văd. ce fac so~a şi copoi. Dar nici nu asupra lui cu mitratiem, cu tunuri. Se poate cap. 
am ajuns bine acasă, nici nu am intrat bine pe tura cu pistolul, ori cu ahe mijloace ~ substanţe 
uşă, cand aud telefonul că sună. După plecarea chimice. Deci, In opinia mea, nu se justifocă 
grupei antiteroriste din Consiliu, 1a scurt timp a oamenii m~ din Arad sau de nicăieri din ţară. A 
plecat şi oo1one141 ~anu, şeful Inspectoratului fost o mare debandadă şi un mare haos Jn toate 
judeţean M.l .. care a ve(lit la sediu. Nemaiavănd zonele re110lutiei. 
protecţie, probabi!d!1l1 tece, cinsprezece minute Rep.: Mai aveţi '' alte lnsatlsfacţll decât 
s-au retras şi cei care s-au aftat in comandamen- F.M.: Am plecat din biroul col. Sălceanu, iar cele relatate deja? 
tol operativ judeţean. col. Cioftică mi-a dat o tunelle in cadrul statului lui F.M. Da, am. După evenimentele din decem-

Rep.: Cine era 1a telefon? major de la miliţie, Apoi, a doua zi şeful brie '89 întotdeauna am revenit la problema con-
F.M.: La telefon era ofiţerul de serviciu care Inspectoratului judeţean M,La pus la cale, prin ducerii, căci nu se poate ca un comandant si nu 

rrra anun~at că sunt chemat la biroul colonelului diversiunile create, arestarea colonelului Cioftică. aibă discemămant lo momentele cele mai grele 
Sălceanu, şeful Inspectoratului. . Cunoscănd speciaUtatea lui Sălceanu, care a fost şi să nu chibzuiască. In cazul unui ordin aberant. 

Rep.: Cum aţi reacţionat in acele şeful Inspectoratului de la Golj şi a a~nat ai posibilitatea si mergi mai sus şi să raportezi 
momoote? duritate impol!iva minerilor, ştiam că va căuta să acest lucrul Regulamentele. dacă le cunoşti bine 

F M c r t In c 1 facă tot posibilul ca şeful miliţiei să plătească! şi le respecţi. 1~ dau pqsibililatea si nu te arunci 
mom~nÎ~? ~ri~ulTIJC;::~~ ·~~';! m~m gâ~d~ : Intre timp, In cursul serii, a mai lnterven~ şi proble- orbeşte ca sit execuţi orice ordin, care pune in 
fost că. probabil, 0 'sâ·mă fetlcile pentru modul in ma cu sosirea la Arad a celor doi generali, Nuţă joc viaţa oamenilpr. Personal consider că la noi, 
care am condus dispozitivul de la Primărie, si Mihalea, care, fiind informati că subaltemullor, deşi pănă la urmă, In toate procesele de la 
intrud!t nu s-a !ntâmplat absolut nici un inciden~ Cotonelul Cioftică, s-a alăturat revol~ei, au cautat Otopeni, Sibiu, Cugir etc., 'morţii au fost vinova~. 
n-a fost agresat ~ nici nu şi-a pierdut viaţa abso- să-I pedepsească p6 acesta. Col. Cioflică şi-a dat In realitate adevăra~i vinovaţi sunt cei care au 
lut nici un demonstrant din piaţă. Deci, fericit că seama pa ţine a Infruntat, motiv pentru care a dat ordinele să se tragă! Noi'eram pregăti~ să 
totul s-a terminat cu bi~e. fericit că lucrurile se vor plecat in judeţ un timp. Cert este faptul că din acţionăm lmpol!iva unor terorişti şi nu impol!iva 
linişti, m-am reintors la sediu. Dar, nici nu am acea noapte a incePut să se tragă in Arad. · unor români! Apoi să nu uităm că şi la acţiunile 
intrat bine In biroul şefului lnspacjOratulul, că n Rap.: Vă rog să precizaţi care a fost po- antiteroriste, la incepu~ se poartă un dialog, apoi 
ăd 1o 1 1 Săi · a ld ziţia grupei antlterorlste, pe car~ o comand~, se lncearc~ neutraliza rea şi anihilarea 

v pe co ne u ceanu cu m na pe şo · 1 t 11 1 t -• tr • terort'şt•'lor, .,. numai in ult•·ma faz' este lupta unde avea un pistol. şi Incepe să mă ia in pri- n momen u n care a ncepu ..., se ag.. n T a 
mire:. •Ascultă mal esc:rocule, trădă!orule, te-ai }Uad, In·""""' de 22 decembrie? armată, care, bineinteles, este totală, care pe 
dat !OU "huliganii",din Ofdinul tovalilşului Ilie Matei EM.: Doresc să precizez foarte clar că lo.\i earp, deci lichidarea lilnd uHima fazâ a unei lupte 
eŞti solda~ Nu mai eşti colonel! !ţi aratlim noi \18. subordooaţii mâl, au predat, la magazie, arma- antileroriste, ori a oricărei ahe asemenea lupte. 
mă trădătorule, ne-ai piimbat dintr-un loc in attul, meniul şi muniţia după ce na-am intors !a Vă intreb, de ce nu s-a procedat astfel in decern
ne-ai dezinformat, după care ai părăsit misl-. lnspectorat, respectiv după ce am părl!sit dis- brie '89 pentru a nu avea sute de morţi nevino
unea!". Imediat mi-am dat seama că lucrurile iau pozitivul de la Primărie. Din acel moment n-a va~ (poîntre .cara. 22 au fost lmpuşca~ mortal~ in 
0 turnură foarte gravă pentru mine. Am deschis mai putut exista nici o suspiciune asupra noa&- municipiul Arad, cărora se adaugă încă ahe :reci 
uşa şi am spus ofiţerului de serviciu: "V~ rog să-I tră! Mai trebuie să clarifu:ăm şi faptul că lncă lrf de rl!ni~)? Este părerea mea personală, chiar 
chemaţi colonelul Cioflică!". A venit apoi cursul după-amezli de 22 decembrie au venit la dacă se vor supăra unii, deşi după zece ani de la 
colonelul iar eu am 1 aces- lnspactofl!tuljudaţean M.l. oftţeri din pafle;! U.M. revoluţie ar fi mai important să tragem 

Cetate, pentru a prelua Inspectoratul, deci adi- 1nvătămintele necasate ca asemenea omri să nu 
vltă~le au fost dirijata u!lerior de armată. se mai repete. . ' . 
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spune III. col. TEODOR PANTEA, 
VÎ1~el'r•~şedit11te le Fundaţiei Judeţene a 

din Decem.,rie 1989 Arad 

cine se află' la capătul firului. 
N-am reuşit. ln final i-am spus 
dne sunt Mi-a inchis. · 

In general, se dadeau adrese 
de ofi1eri de mili\1<1. de securitate 

El S·AU JERTFIT PENTRU 
LIBERTATEA NOASTRĂ 

, cap. 
24 eram -la şi o colagă 
mi~a adus telegrama in care se 
anunţa Că a murit Fiul cet mare 
a venit cu ma~lna şi am plecat 

am 1limis 1ru a tace noile -Să revenim la"""'""- Imediat la Timişoara. In noaptea 
oameni, ,Era marei de conducere·. N-am inţeles nici cam v-au marcat... ' de 24 spre 25 am dorm~ in ca-
Cineva de la Partld. care se afla ·atunci şi nici acuma ce au vrul - Pe fonduHnfomtaţiilor pri- mera ofiţerilor de la Timişoara. 
acolo, nu vroia să le dea voie Cred că era un fel de momeâlă mite cum că la Sjbiu poliţiştii şi Toată noaptea s-a lras. La zece 
muncitorilor să iasă din fabrică. pentru a-i prinde! N-am lnţeles securi~ s-au lmpuşoat Intre r\ la dimineata, ne-au pus Intr-o 
F'tnalul a fost că Noghiu şi Ciotlică niciodatli de ce armata nu s-a <lus un moment dat intervenise " se- Salvare a unităţii o pătură ŞI am 
(fostul comandant al Politiei) s-au să-i ia din Hotel Parc? Cetatea par are ~efă Intre ·secur~ate şi stat jos, culcaţi pe burt'l, pAnă la 
deplasat acolo şi efectiv au dat era la căliV3 melli! Pănă la unnă poliţie, acces Intre cele două morga Spilaluiui Judeţean. Apoi 
on!in omului nos1ru sa deschidă plutonul nostru de intervenţie a arme avlindu-1 doar eu. fiind ne-au dus !năonttu. L-am văzut 
P<Jiile. Aşa s-apomL. fost trimis după ei. După ce ai acceptat de ambele părţi. In 1 ecolo, intins pe ciment a!Aturi.~e 

Noaptea de 21 decembrie a noştri au Intrat In hotel, a Inceput momentul când annata prin sis- ceilalţi. E;au toţi Tn pielea goală. 
fost cea mai gr.ea. Am fost In sa se tragă din exterior. temui propriu de comunicaţii a L-au spălat şi I-au Imbracat Intr-o 
Piaţa cu Costel Bătrilna. Am·· -Cinealras? . primit informaţia. că asupra an s-ar putea unifonnă nouă: Apoi l-am dus 1a 
văzut ce era acolo: era frica! -Cel care au fost cu ai noştri, lnspectoratutui se va produce un opune d viaţa este de-abia 1a unitate." Acolo !nsă. atllt ,tatill cat 
Slm!a•m o frică groaznică IŞi eu armata! De ce era necesar să se atac iminent cu elicoptere. am inceput. Că momentele impor- şi fratele mortului au avut sur-

propun să discutam despre reaHzam că se poala Intra tragă asupra hotolulul cănd noi solicitat maiorului Micu. coman- tante fi bucuriile atteaptă să 11 priza să constate că tânărul 
implicarea fo1181or Mlnimrului cei aflaţi acolo In număr mic, aveam oamenii lnăuntru, din dantui forţelor MApN din se dezvăluie. Şi că. dacă pAnă urma să fle tran$portat la Arad 
de Interna In Revoluţia din aproximaliv 80-100 persoane. Iniţiativa lor? De ce nu a mers lnspectorat, să ia măsuri în ve- atunci, ocrotiţi de părinţi, am chiar de către ei, pentru că 
1989. Pentru inceput V""f Intre- Ziua de 22 a fost fantastică. ln armata pentru că lnăuntru se derea intAririi pazei şi apărării fost totuti copii, de-atunci latea nu 1e punea la dispoziţie 
ba unde v-a găsi! pe dumnea- Pia\ă se aftau 80.000-100.000 de aflau cel care au lllcut măcelul la lnspecloratului •. Solicltăndu-1 dacă Inainte vom deveni adulţi. Iar decât un ... cearceaf .• Ne-au dat 
voastră acesl mpment? maoamern,. ·• ~.~mmpla~lcl! nu se li""''Iara? Nu o sa înţeleg nicio- crede de cuviinţă să InarmAm la băieţi aceo;tia sunt chiar un cearceaf. Am lAsat scaunul 
-Mă aflam în Inspectoratul rn: "~ .~ .. ~ dată. Am inlral însă prea tăr>iu, efectillele inspecloratului. Maiorul .. a d t b i ă · 1 a din ta•a 1 ·1 · · 1-am 

JuA~ d ~1""" {'--~- '""') · 1 1 1400 d le. 1 -~• A ~• 1 do d · Micu,"resed-~;Ma•unmil- anu c n reu 8 
• -o;• ac ,..a ma;;om JOS ŞI pus =;ean e r~ 'l"' '"""" m .. ,.. • n JUru · ore or • o e • erau Pe...,~. m "..s 1 ar OI ~ ~~- " annata. Din păcate, însă, unii acolo. Tot drumul rana de la cap 

intr-o stare psihică deosebită. ~ lJ8Iie a revoluţionarilor a Intrat In reporter! de la emislunea atmatei, itar deosebit, mi-a cerut să-i dintre cei care erau militari in 1-a. sangerat. Fiul meu conducea, 
eu cat şi colegii mei. Şi a~ta Consllu ca ulterior pulerea sa fie pe care ai noştri I-au t>iitut de I-au garantez că dacă va avea loc termen, in timpul Revoluţiei iar eu sti!team pe bancile!;! din 
datorită faptului el! deţlneam la preluată In twllitate de ace~. rnluclt. Am aflat că generalii au lnarmarea efectivelor, nu se va -din •89, nu au mai apucat sl spate. Nici măcar atâta omenie 
ecea oră, date privitoare la <»ea - Ce s-a Intimplat cu cel plecat spre Gară. PJ noştri au por- trage nici un foc de armă pe devină la răndul lor, •oţl 91 din partea armatei, să mi-I Olducă 
ce se lntămplă la Timişoara. Nu care se aflau in Consiliu? nit Intr-acolo. Se trăgea tot timpul holurile sau incăperlle Politiei M-a 
numai -• a·-am lnf~a~~ v~ Pri ---~~ • .__. ~-• · '1 S ·,n~ebat, da~ sunt de ac'_:.., M părinţi... acasă," spune latăl băiatului. 

"" ·~ u"" """ o- - ma ""'-'"""•. ""'' ~~ asupra maş1m or noastre. e • ~ "'u - ... La familia Lile am poposit Au ajuns in ziua de Crăciun, 
oile pe difertte canale dar noi li In Cetate. 1 s-a aeordat prolee!ie trăgea din blocurile laterale pe tol noi doi să luăm armament asupra In unnă cu căteva 2ile şi am foSt pe la amiază, iar la lnmor
auzeam di!ect pe Slalîe· Auzeam YNOdouăzie. , lrasaul pănă la. Gară. Cred că a noastră Şk1 situaţie in care se va prim~i cu multa căldură. Doamna mânlare. de .la unitatea din 
cum se dădeau lot felul de Oldine, - Unde sa aflau trupele de fost creata o derutl ge<l<ll>llă pen- ajunge sa se Tnlâmple ca la Sibiu, Ule nu 8 pUtut sta alături de noi ,Timişoara nu .a fost nimeni. Au 
alambicate, unele peste altele. ·polqleîn acesttlmp? bu a 6 se pennrte celor doi gene- sa ne lmpuşoăm reciproc, penlrU pentru că pregătea cozonacii ·fost1n scl)lmb de 1a garnizoana 
Ceea ce am 58$izat toţi' a fost un -Erau relrase din Consilu, se mii IŞi lnsoţitorilor lor posibill1alea că afifel, ortcum o vor faoe al\ii. pentru parastas. Parastasul de din Arad. 
ordi~ dat pe 17 decembrie pere- aQau in unile te. ln jurul sa plece. Pol~iştii au ajuns după Am acceptat având ferma convin- 10 ani pent<u fiul cel mic, Binelnţele!i iiâ luaurlfe nu au 
mi-se, cănd s-a spus .cuiegeli fto. lnspectooawlui era fllcut practic plecarea trenului. Poli\la din Arad gere că nu vom ajunge il1 situaţia Cristian. Unul dintre cei care putUl ramane •""· După ce s-au 
riie!· Atunci am realizat că ~ un .;" de -•-1 din TA~ "n·.tn 22 a anunţat rapid Pol~~ din De·-. res...,...""' Adevă~tut lia~ 'tntre · .,-~··~ ~ ~ """"' '!"" •v ~"''"•u· 'g "' SHI,· u pierdut viala, in REIIIOiut,le.• mai llni""' puţin, lucrurile, famHia 
vort>a de. rnon;,· •1 am ;~-• să. după-amtaia Frontul care era ·~~ au~ p~<i ~,· doi ge~ cele două arme re'""""'v ~-~ Y"' ,.. ·-.-·· """"' '""' '"'r ~ "~ ' """""" .,.,_ Despre co""ul "'adotescen- a vrut ai! se găseascil vino-
ne gilndtm ce sa va fnlâmpla In deja creat a hotărilt trecerea rati. PoJi!la i-a luat. Ulterior i-a pre- MinlsleruiUi .de lnleme şi a MApN. 1"' r 
continuare. Nu realizam ca tuturor fol1elor de mili\1<1 şi securi- luai armata şi 1-a trimis cu eli- s-a realizat In mare parte din lui Cristian Llle ne vorbeşte vaţii. Si! afle cine le-a 
fenoll'!enul se va extinde, rea- tate In subordinea Armatei. In c;opterul. Elicopterul in care se in~iativa liderului revolutionarilor chiar tatăl său: ..A fost un,bAiat lmpu,cat băiatul. Drept pentru 
liuim lnsă C!j <ISI& \'OIIla de ceva aceeaşi zi. am participat, la aflau cel doi a fost sputbeml . de, awncl Valentin Voidta. care a ascultător 'i muncitor. ,Dup.il care, au fonnulal un memoriu 
tosrt<ţgrav. ·-. predarea armamentului. Deci tot -Curtos! pleda! in permanenţi!, dupA dis- ce a 'terminat .Liceul pe care l·au depus la 

Tnaoestecond'tţii lnspedaatul . armamentul militie! si sewritătii pe _ Curio2illlti sunt multe. 01ntra cuţii purtate, pentru loialitatea Economic, a dat la ASE ia Parchetul Militar Ti mi,. 
a intreprins căteYa acţiuni, impuse bază de semnăiur.'i a fost predat loii allţeril Ministerului de lnteme organelor Ministerului de interne. Timişoara, dar nu a intrat. A Răspunsul prinnH a fost pe că! de 
de conducerea. de partid de atur>- atmatei. Din aoe1 moment rl()j nu' care au acţionat la Timişoara nu Astfel am ajuns la conciuzia ca fost un băiat extraordinar. Nu neaşteptat pe atllt de şocant .• In 
ci. Astfel, In baLa faimosului Ordin am mal fost inarmafll · · mal e nici unul In viaţă. Toţi au cele două arme să aclioneze trebuie să mă crecjep.lntrebaţi 1991 • ln aplilie. cu 0 săptămănă 
2600, in perioada premergătoare -Tot In 22 decembrie au murit atunci, rapid. · împreună, In misiunile care se la Zirille'davafa • unfode a !<>•t vâ~· ~~;inte .de • Sfifatnttebl~ Pal ~te, 
decla~ Revoluţiei In Arad. sosit in Arad '' generalii - in acea perioadă au fost impuneau a fi luate in municipiu. tur. P1 a st f 1 manaculn s team JOS, In .a ocu u• cu 
luat milsura creării de grupe Mihalea 'li Nuţii, lnsoţiji de alte !"'li"uţi foarte mu~i oameni... · Din nefericire, In cadrul unei astfel acolo. Era tot timpul vesel ~in un vecin şi discutam despre 
supravaghere pe toate str~zile 28 de persoane. Ce ftl~ despre -A~ este. In degringolada de acţiuni, de sp~jin a populaţiei plăceau mult drumeţille ~1 pregăti~. A venit un ofiler ~~a 
Aradului. Toate străzile erau ce 8•3 intămplat odatil cu creatăaufostR!tinutefuartemulle din 61. A 10 din Vlalcu. unde sa muzica. A cAntat la patru Intrebat dacă atei IOtă familia 
împ~nz!te. ApAruseră manifesta. "'!!llin>a lor? pe<s<>ane fiiră niCI 0 motivaţie. Ba trăgea, am pierdut trei cadre de instrumente.• lile. l·am răspuns că au sunt 
1n Arad şilnsaisurlpe ziduri _venind de 111 aeroport .au că e puţin mal brunel, ba că M.l.. un ofi\erşi doi subofiţeri. In 1989 a plecat in a"!'ată la llle fi l-am intrebat daca nu 

S-au organizat echipe mixte trecut pe lângă lnspectorat. Au seamănă cu un JaP<lO'li!. ba că e. _ Care ar fi regretul dum- Timişoara. Ulllma permtsie, a vrea s.l urce să st!lm de vorbă. 
a-1 pnnde pe cei care văzut că aceSta este!rocC..jurat de arab ... To~ oamerin accşda au neavoastri cel mal mare, legat Incheiat-o pe dal<l de 17 decem- A spus c.!l e preferabil. Nu a 

IJI•"'Piifle'"' manifeste orl scriau pe TAB-un. au ple.cat mai departe 1recu1 prin nişte fill.re Noi ajutam de ceea .:. w llllâmplal după brle. Când l-am rugat pe domnul vrut s.1 intre decăt in buci!lilrie 
Rezultatele au fost Insi! fără sa se oprească. &au cazat 1a armata sa facă identificarea lor. In Revoluţie? · Ule să ne povestească ce şi cum ti nici nu a vrut sa servească 

negative.' Şi asta pentru că au fost Hotel Parc de unde au inceput sa majoritatea cazurilor s-a dovedk - lnii pera rău Că nici dupa 10 s-a ln!âmptat, cu laorlmi tn ochi, nimic. In scllimb, ml·a vorbit 
şi tosrte putini poliţişti şi nici nu sune. Am fost acceptat de cei de cii erau locainid. N-au fost ldentifl.. ani de la aoe1 moment nu sa taoe acesta ne-a spus: .Mi s-a străns deapno 'l'emorlul pe care t-am 
s-au .omorar cu supravegherea; la armată sa discut cu cel doi ge- caţl oameni din alte ţllri, cu nimic pentru urmaşn morţilor şi sufletul cănd am văzut trenul depus ti m-a Intrebat dacă nu 
Dalori!ă faptului cillostul.adjunct nerall. Sllnau telefoanele In con- echipanlente' speciale, cu arma- rllniţllor din 10npu1 Revoluţlel R&- plecând din ger.!l. Parcă am avut cumva am un băiat mal mare. 

-,.j 

> -.. 

';. 

• 1 
al comandantului de atunci, tlnuu fi·l căutau pe colonelul menll>. Aşa ceva nu a fosl! gte! că după 10 ani de la Revo- o presimţire. in noaptea de 23 l·am răspuns el am.n Alei, 
~. colonelul Rusu era de la Sălceanu.. La inspeck>ra1 nu meJ -ce v-a marcat cat ri1aJ pro- fu!le, ravolu\î<Jrlari arădenl nu soot spre 24, el a Intra.! de serviciu. domnul Ule a tacut o pauză, iar ~-y;.-;_._ J· ·,.t. 

Brad ŞI nu prea cunoştea Aradu!, era Săloeanu, nu mai era RAIŞină fund In Revoluţie? · unf!i deŞI in '89 aveau un singur Pe la ora 23 1 s-au terminat apoi a izbucnft din nou in lacrimi 
traseul între P·\a Romană şi 'fi nici Cloflică. Toţi .trei erau pl&- - M-au marcat multe luc:tun: ţel. Parcă sunt alţi oameni ... Şi gloanţele. A vrut să meargă la 'fi a continuat: .MI-a spus s.l-mi 
Teatru a ramas descoperit. ea~ In Consiliu. Frontul era deja După vreo cinci zile de nedormit. mai epqi, mă nem~ pro- oficiul fanneceutic să-şi ia un al retrag memoriul pentru că. alt· 
lnscrlsurlle au apărut exact In .constituit Nu ştiu ce statut aveau mă aflam In Consliiu. ŞI am avut 0 fund faptul că deŞI Aradul a fost a1 !nc.!lrcălor de la ofiţerul de !lllfVi. fel, un necaz poate aduce 
~ mnă. Am senzafa d··· eal trei: erau reţinuţl? ti ~neau cădere pllihlcă pe fondul oboseli, doilea oraş In c;are oamenu au ciu. La colţul clădirii, tnsă, un· altul. Ceea ce, de dragul I>Sa
d'n inferior se~ ceva. forţaţi? Cert.este că nu aveau a strasului, a lelefuanelor primite fm1i! In stradă, de la nivel oentra1 glonte 1-a zg&riat sub ochiul tulul ti al familiei am ti fllcut.• 

In 21 dimineaţa ftlllm el! CU!llsăllfnăinunltate.Practicnlci carenulnceiaucudezinfoortările. nu. se po<neneşte nimic de acest drept şi, cum s-a lzb~ de zid, l-a După ateste cuvinte nu· a 
utmaa2ll sa lasă lumea. Ştiam din Poli\la ŞI nici Securitatea nu IMIIIU Ce sa va spuri că 1a un moment luciu. Dacă ŞI alei s-a ajuns să se intrat pi8f In ochi. A aJuns la ofl. mal rămas nimic de spus, nimic 
wara precedenlil dnd am fost IXlnducere la aoel moment La un da! am primft telefOn că se trage aee;:a leralhll, ce să mal zici? ciu şi acolo i-au spălat rana. de fâcut. Poalll doar sa ne Jntre. 
co"tactat de Costel BătrAna, moment dat cel din~ mi-au de la mine din Casă. !le 1a celălalt .., Vii mu1ţumesc1 După vreo jumatate de or.!l, a băm şi noi, ca ŞI familiile marti-
Dumnezeu să-i ierte!, care mi-a interzis sa mal por! discuţii cu oei capăt al firului !mi poveslea .cum A consemnat spus că etlese, că nu-şi poate rilor, cine şi de ce l-a omorăt ŞI 
propus s~ ies ImpreunA cu ei. doi generali sau dacă VOibesc să eu din casă de 1a mine. 011 ., .. .. lăsa colegii singuri. Ofiţerul 1-a tot la fel, cine are interesul să 
N ·am putut s' accept daturită le spun doar un singur lucru: .să in OOnsiliul Era 0 femeie. Dflltfl LASC ordonat să rămană, dar el n-a asQJildă ce s-a lnlâmplat. 

.'·~po~?~~·l~~~p~e~ca~~~m~ă~.săam~~.Prt~·ma~~w~nă~~~~~n~::~~::at~pe~ntru~;că~lte-~~~~~:;~să~-:m~i~d:au~se:a~m~a~~~~-~F:o:t:o~:!"~·~CA~HC~:IU~~v:r~ut~ .. ~·P:e~l~a~o:ra~u~nu~l-:a~u~g~ă~si~t~~~~A~H~CA~!B:~~A::Afa~~ 

··~~··~.~:;i·uA ~if'fiPoZIT. it··~nlfloiirtCilii~. · lais v ·. '"" 

·t.~:::~:~~~f~!.M~~.·~·-·~~~~~~~.T•~.t .. ~~.~~~~Jj 
. COMEIIORARE f~tJ ·, · 

J)EI1UNEilii)E c;OJlOANE. 
moment s-a repolalla lntrepnmarea Ads. 
Ora 8,45 S-au depus jer!Je la Biserica 

•, .. 
m houi Consthulul Judeţean Arad fost acela al primelor pancarte apărute l căZut, pe loculln care au căzut. 

-.a fost InauguratA ieri, ora 11 ,00 o pe la balcoanele din P-ţa Revoluţiei. A ·. . S-a. regretat de către cel prezenţi 
el<J)021pe de fo~grafil cara au ~orta. urmat apoi, adevaratele evenimente faptUl că nici de data aceasta nu s-a 
lizat secv~nţe d01 tlmput revollJ\iei an!l- elin!! o mu!Jime enonnă de oa~enl reuşit aducerea tablourilor celor 

Ieri, 21 decembrle au continuat mani
festărfle dedl()ate Re.cluţiei din llecenlbde 
1989. Martiiilor din P'lala UTA. ' -~ 

• La aceste ffianifesbJri au paitlclpat ' ., 

dene. .. . . str.'gau lozmci ln faţ-a SfatuJut.. /;11 1 deceda~ tnlr-o astfel de expoti11e, 
E1<poZtţta a follt Slluduratll pe trei tra1tea moment esta cel al lumânărilor · · · · 

:nlomanle: primuii!IQITI8nt surprins a· aprinse In memoria celor oare au .. - : ·•·. -" ";, .. $. fii'IBRUŞ 

, 
<.--· . 

. ' c. 

La ora 7,39,..... dePus je!be de floflta 
intreprinderea de qrologerie, care a 
reprezentat ln '89 punctul de Incepere a 
Revoluţiei din Arad. La 8.16. a<:ela.~l. 

~
-.Jf. '' 

~:~~='""şi~=~ 
locale. S. AMBRU$ ' • 
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Nu avem n~voie să 
importăm inteligenţă şi compe
tenţă, ar putea fi chiar dăunător 
in conditiile noastre specifice, pe 
care ninleni nu le cunoaste mai 
.bine decât noi înşine.' Avem· 
resurse umane suficiente pentru 
a rezolva corect cele mai compli
cate probleme ale reformei eco
nomice, oameni de ştiinţă şi 
practicieni capabili să alaltuiască 
structura tehniC<! necesară şi să 
ne scoată la liman in regim de 
urgenţă. Dar, oamenii de valoare 
nu ies in faţă din proprie iniţiativă, 
ei trebuie cautati. Câtă vreme 
această structură nu există, fie 
problemele sunt ignorate, fie se 
I"OO.Irge la pseudosoluţii. c..aşa.; 
ia noi, ia fotbal şi ia "reformă" se 
pricepe toată lumea, oricine e 
.competenr să conceapă strate
gii şi programe, să dea .solu~l 
unice" la cele mai complexa 
probleme ale reformei econo
mice, iar consecintele sunt deza. 
struoase. De aceea, oportuni· 
tatea constituirii strudurii tehnice 
nu poate fi lasata la lntămplare. 
Este, in mod evidenţ o chestiune 
de inleres general, care ne 
interesează in oei mai Inalt grad 
pe toV. Nici un segment!'' socii
etăţii civile şi nici o formaţiune 
politiC<! nu poate ignora efectele 
nefaste ale incompetenţei, ale 
.reformei" economice fără suport 
bgistic calificat 

Anul 1990 a fost momentul 
optim pentru const~uirea struc· · 
turii tehnice necesare unei 
reforme economice autentice. 
Ratarea acelui moment • ca şi a 
tuturor oportunMtilor ufterioare • 
are un preţ exorbiianţ pe care nu 
conteneşte să n plătească inal o 
genera~e de sacrificiu. Datorilă 
inexistentel acestei structuri 
tehnice avem parte de o aşa-zisă 
refonnă care, făcând abstracţia 
de criza de fond preexistentă, a 

degenerat In pseudoreformă 
economiC<!. AJJ fost ignorate sau 
eludate tocmai măsurile nece-

. sare eradialrii crizei de fond. In 
schimb, au fost promovate 
nenumărate măsuri incompatibile 
cu criza de fond, provocându·i 
complicaVi şi agravănd-o progre
siv. Ca unnara, o economie bol· 
navă de multă vreme. dar care 
isi duoea boala pe picioare, a fost 
Odusă in stare de comă, de criză 
profundă. 

Prăbusirea economrer 
romanesti Se refiectă In evolutia 
tuturor indicatofilor sintetici in 
acest deceniu. Bunăoară, pro· 
dusut intern brut pe locuitor 
s·a redus cu o treime. El a · 
ajuns si reprezinta, In corn· 
paraţle cu nivelul aceluia'l 
Indicator In alte ţări, doar 60% 
faţă de Estonia, 44% faţă de 
Ungaria, 23% faţă de Slovenia, 
13% faţă de Spania, 7% faţă de 
Franţa etc. Nivelul nostru de 
trai a evoluat coreapunzlltor. 
Salariul mediu net a căzut sub 
100 $ lunar, Iar pulerea lui de 
cumpărare s..a redus aproape 
la jumătate. Venitul unei per· 
aoane esta sub 1 $ pe zi pen
tru 17% '' sub 2 $ pe zi pentru 
70% din populaţia ţării, In timp 
ce standardele Internaţionale 
sltueazll pragul drăcie! la 4 $ 
pe zi! Sărăcia ~~ disperarea 
îmbolnăvesc şi ucid la propriu: 
Pentru prea mu~i români chiar 
viata a devenit o tragedie, cătă 
vreme din salariul pe o viaţă nu 
lşi pot cumpăra locuinţa nece
sară. Prea mul~ încearcă să-şi 
aoiască o viată normală pe afte 
meleaguri, emigrarea tinerilor a 
devenit o dramă naţională. 
Speranţa de viaţă a scăzut, 
ratele nata!Mtii si mortaiMtii s-au 
inversat, sporui demografic na
tural este negativ. Popul~a ţării 
s-.a împuţinat cu 700 mii de 

e Ne declarăleff!l Yămii Ara, 
dL BMI BATA.IAN . 

_:.:,-· ... 

: . . 

an se 
bnanţurile şi desigur planurile 
pentru anul care vine. Una dintr& 
cele mai profitabie instituţii din 

, Romania este vama. 
Anual, ia bugetul de- intră 

· '""' sute de miliarde de lei, bani 
.. ·.. proveniti din taxe. Despre cum a 

fost 1999, in câteva cuvinte, ne 
· _ ÎlorbeŞte ~ Vămi Arad (V811la 

4e interior), dl. EmU BăiAian. 

.-? ·. . 
1

1 

- S-au virat la buget peste 
702 miliarde de lei. La 1 ianuaril 
2000 cred al vor fi cam 800 de 
miliarde. Persoanele fiZice au 
plătit in acest an. taxe de 2,5 mi
liarde lei. lndlscutabll. la buget oei 
mal mare profit n aduce l(atlla. 

.: Cum aţi perceput anul 

1

1999? 
- A fost un an foarte greu 

pentru al legislaţia e stufoasă şi 
rn oontir)Ua ~- Am avut 1n . 
acest an taxe garantate de circa 
194 miliarde lei. in top ia garan
tari conduce Tricoul R"'i", iar ia 
încasări de taxe, In top este 

· Lucas. · 
- Ce afteplal' de la anul 

20011? 

suflete, căt intr-<Jn mare război! 
AcUm, toată lumea resimte 

rezultatul ratării din 1990 si al 
celor ulterioare, starea jalniCa in 
care am ajuns. Dar, acest rezul
tlit era previzibil şi niciodată nu 
am fi ajuns aici, dacă reforma 
economică ar fi avut un suport 
bgistic calificat 

~>o trebui subliniat inca o dată 
Că structura tehnică este nece
sara. dar nu pentru a substitui 
vreo strudură politiC<!, nu ar avea 
menirea de a lua decizii de 
politică economică, el de· a 
proiecta, a fundamenta şi a iniţia 
deciziile optime. DaC<! am dori să 
aflăm de ce această structură 
tehnică nu există nici. după 
aproape un _deceniu de la 
momentul optim al constituirii ei, 
de ce eifte cunoaşterii nu a fost 
implicată in problematica 
reformei aoonomice şi care sunt 
eminenţele cenuşii cărora le 
datorăm starea aduală, este ev;. . 
dent că nu Academiei Române 
ar trebui să ne adresăm, ci lide
nlor politici care s-au perinda! la 
putere. Dar, câtă vreme nimeni 
nu este di!IP"s • şi nici obligat • 
să îşi asume vreo răspundere, 
s-ar pu1ea să aflăm cu stupoare 
al specialiştii de elită ai na~unii 
sunt tocmai aceia lnregimenta~ 
politic, al .ştiu" ei ce lac, că criza 
e sub control şi nu comportă 
riscuri nici daC<! se agravează şi 
durează inal un deceniu! 

Ori In această tară există si 
oameni politici cOnŞtienţi Şi 
responsabili, capabili să-şi inţe
leagă propriile limite şi să pro
movezE! interesele tarii inaintea 
propriilor interese?"l:.a vreme de 
restriste, de asemenea oameni 
ave~ mal mare nevoie ca 
atcand. 

acea· 
tu1 an? 

- In aoest an am Incheiat 11 
contracte de concesionare, 
volumul investitiilor ce vor fi 
derulate in cuiSul anului 2000, 
ridicându-se ia 15.420.000 de 
dolari S.U.A. De asemenea, 
reprezentanţii finnelor care vor 
activa in Zona Liberă CurtiCi· 
Arad s-au angajat să creeze 
aproximativ 1000 de locuri de 
muncă, până in anul 2001. 

Pe lângă componenta 
investitională, nici latura socială 
nu este mai putin imPortantă. Să 
dai de lucru ia' 1000 de oameni 
nu este un aspect de neglijat. 

- Ce destinaţie au luat 
banii primiţi In urma rectl· 
ficării bugetului 'i acordaţi 
A.Z.L. Curtlci-Arad? 

-Am primit 7,8 miliarde de 
lei. Din această finanţare. 7 mi· 
liarde de lei sunt utilizaV pentru 
realizarea utilităţilor: gardul ce 
înconjoară perim!'trul terenului, 
sediul vămii, canalizarea, elecţri
ficarea zonei si reteaua de apă 
curentă. Restul'sumei va fi 

Instruire privind 
impozitul pe venitul global 
Programul de instruire 

privind Impozitul pe venitul 
global( ce se va aplica 
incepănd cu anul viitor), inill
at de Finanţele Publice ari
dane a demarat aăptămina 
trecută. Luni, acesta a con
tinuat cu instruirea !'l8fl1ilor 

· economici din Arad. . 

,; peste 'leD da apnţleQCI-. 
nomlcl. 

Au fost prezentate 
Ordonanţe Guvernului 
7311999 ti alte acte norma
tive ce reglementeazA 
impozitul pe venitul global, 
r.,ele fiacete, exemplificări. 
Nelămurirtle agenţilor eco
nomici In legătură cu 
această temi au fost clarifi. 
eate de reprezentanţii din 

._,_ ·< ..• ,_,,. - Clţl bani a vtrat tn acMt 

- ca sa poţt s.t 1ac:1 treab6 
trebuie simplificate lucrurile. 
Daca le complici n-ai perfor
manţă. Trebuie un cadru legisla
tiv si un personal profesionist. 
DaCa in privinţa cadrului legisl&
tiv treburile se pot regiementa 
destul de repede, In ceea ce 
pri..eşte personalul trebuie. timp 
peniJu a~ expe~leuţă .. r111811p •. 

'· ' .. · . • · an Vama Anld, bugetului de SORIIt GIIH.Efl 

La activitate ., paltlc:lpat 
reprezentanţi al flnan,elor 
arădene, al Camera de 
Comerţ, Industria, ti 
Agriculturi a judeţului Arad, Ci.IC. 

- .. -·-·· ---- , ...... --• 
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Miercuri, 22 decembrie 1 999 

Interviu eu iJae. Adrian Niţu • direetor general la 
Administraţia Zonei Ll"'lere Curtiei ·Arad 

folos~ pentru cheltuieli curente. In care le-am explicat toate . 
Pe de altă parte, cei 11 investi- condiVile, aceştia nu au indepli-
tori vor finanta si lucrările de nij crileriile de participare la Jiei· 
infr~structură' cu 800.000 de tatie pentru concesionare. A fost 
dolari. Cu.acesti bani vor fi o 'situaţie, poate puţin tensio
antrenate o serie de finne de nată, dar nu una din care să nu 
construcţii, care implicit vor da ieşim. Intotdeauna se găsesc 
de lucru altor oameni. solu~i la orice problemă. . 

- Nu puţine firme care - Care este. s~rategla 
ajung in RomAnia cu intenţia viitoare a Administraţiei 
declarată de a investi, vin şi Zonei Libere Curtlci-Arad? 
după un timp dispar. S-ar -Ne-am propus să avem o 
putea repeta acest scenariu şi licita~e cel pu~n o dată la două 
in cazul firmelor cere au con· luni, astfel încât la sfârşitul anu-
cesionat teren In Zona liberă? lui 2000 să ajungem la un gnad 

-In nici un caz. Pe de o de ocupare de 35-40% din 
·parte concesionările sunt făcute suprafaţa Zonei, ceea ~? va 
pe o perioadă minimă de 10 ani implica 'i un volum •nvesti~onal 
si maximă de 50 de ani, deci important şi o continuitate a 
sunt gândite ca afaceri pe ter· investi~ilor. De anul vm~>r A.Z.L. 
men mediu si lung. Pe de altă Curtici-Arad va luncţ1ona dm 
parte, prin caietul de sarcini resurse proprii. Este lncă .u~ 
finnele partidpante la licitaVi tre- motiv in plus să avem o _actiVI· 

.s :;_; 

. '- , .. 

bule să facil dovada puterii lor tate foa·rte bme organ1zată. 
economice iar scrisorile de Până in prezent S·au conce- . 
bonitate ba~cară sunt încă o sionat 72.000 de metri pătraţi, ., 
garantie In plus. Practic finnele ceea ce înseamnă circa o ze- · 
care au venit si vor veni să cime din suprafata totală. Pe 11 
investească in' Zona Liberă februarie, va avea loc prima licii-
Curtici-Arad se angajează, lncâ ta~e din anul viitor. Va fi conce-
de lp Inceput, Intr-o implicare sionată o pareelă pentru 
financiara şi umană foarte realizarea un~• termmal cargo 
serioasă. Un exemplu in acest la Aeroportul Internaţional 
sens este Corporatia americană Arad. 
Sara Lee ce a concesionat Aclivitataa noastră de păna 
teren la C~rtici si care are filiale acum, dar si planurile noastre 
in 40 de tări. cifra de afaceri a sunt premise care mă deter-
acestei rorporatii transnationale mină să fiu optimist in pri~inţa. 
este echivalent'u! a trei pătriml viitorului Zonei Libere Curtici· 

'·-. 

din P.LB.-<JI României. Arad. Nu In ultimul rănd, vreau 
- Aţi avu"t vreun eşec In să men~on?z câ obiectivul nos· 

desfă,urarea activităţii de tru va fi o Importantă suiSă de. 
pănă acum? alimentare a bugetulur JUdeţean .. 

- Am avut un asemenea A consemnat 
moment cu ocazia primei licitaVi. G. COHSTAKTIHESCO 
După discuţii cu doi invesmori, Foto: AL MAiliAHUf 

Pentru2000 

CAMERA VREA 
V 

SA OFERE 
• 

SERVICII CAT 
MAl CONCRETE . 

' 

'1 PROMPTE . , 
J ·. 

Prouram 
C.C.I.A 

La capilolul tArguri şi expo-
ziţii Camera de Comerţ, 
lndulllrie şi Agricultură Arad, 
Intr-un clasament alcătuit de 

s-a situat, pe anul 1999, 
pe un onorant loc trei. Poz~ie 
care onorează, confinnănd etor, 
tunle depuse in acest sens, dar 
care şi obligă. lnsă, pentru anu! 
2000 .tărgurile se doresc a fi o 
activitate in sine, nu neaparat să 
sustină eoonomic Camera", a 
spus Nicol"ae Băcanu, preşedin
tele institutiei arădene. 

PentrU anul viitor, se inten· 
~onează organizarea activităţii 
Camerei pe centre de profit ŞI 
pe servicii cât mai concrete şi 
prompte pentru membrii ei. · 

De asemenea, va realiza o 
harta a investitiilor In Arad, o 
harta comercială şi se va conti
nua dezvoltarea b;lzei de date. 

G.C. 

' 
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Miercuri, ZZ.deeembrle 1999 

[!in~ .Mot ~!:~ei~~%~ 
Este una din putinele - cu o rilmurica de brad sub 

tradilii comune pe tot panglica lucitoare, pe care 
~apamondul ,;, poate, una anina un globule! 'i cartea 
dmtre cele mai frumoase. de vizit3 - ,Cu drag, de Ia 
Fie ~a se nume,te Mof Mo' Craciun" - produce 
CrilciUn, Santa Klaus, Pcre oricui bucurie, prln deli
Noel sau Weihnachtsmann catetea gestulul 'i grija fatil 
- biltranul cu plete dalbe o de estetica .prezentilriil 
&!u]efte cu aceea'i ere- Este o modalitate 'li un 
dmta. bunatate fl volo,ie, prilej fericit de a vi achlta 
prilej~in~ vise, daruri, fi de obligatii fatil de per
bucuru. Smgurul lui cusur soane cirora le-ati rimas 
rezidil in deceptia pe care o lndatoratil fl pe care le 
provoacil {filrli vola lui) putetl elegant rezolva 
fiecarui copil, cAnd acesta acum: cici nimani nu poate 
aflil eli Mof Crilclun existil sil refuze, sil se supere sau 
doar in poveste fl cind, sil fie jignit de un dar de Ia 
astfel, se incheie fee- Mo' Crilciun. 
ria. prim.ei copl- ~I mal gindl!l-vil ci 
lilr~l: .. Dar su~t alilturl de copiii dvs. sunt 
multo. f~arte multo nenumilratl altii care a\'-
oameno care, teaptil... filri 'lansel Sunt 
refuzind real!- coplll saracl, eel din 
tatea, canto- orfellnate eel pilri 111 
nui si-i cu . ' s ' 
tive mltul ceo al strilzll - dar 'II 
(chlar daci el el sunt copll, tl pen-
infltl au... tru el este 
plete dalbe) Crilclunl Sau 
spre bucuria co- poate sil fie -
pillar, a nepo- doar prin 
tilor 'I strinepo- grlja dvs.: 
tilor. Asta face sacrlflcatl 
parte te>t din tradi- citeva ore 
tie ,1 din nevoia pentru a 
fiecaruia de a pilstra intot- a lege din 
deauna ceva din sufletul de hiilnutele bune, dar ramase 
copil. micl, din incaltilmintea 

Mai sunt clteva zlle devenitil prea stramta, din 
pinil Ia venlrea lui Mo'l jucarlile nestricate de care 
Crilciun. lar dumneavoas- copiii dvs. s-au plictisit, din 
tra trebule sli-1 pregiltill cartile de pove'lti pe care 
soslrea. ~I ea trebuie sa fie virsta lor le-a depa,lt. 'II 0 
fastuoasli, fie cl bugetul sa vedeti cite se string! 
alocat pentr~ ·asta este Toate vor fl 0 nesperati 
lnvers proportoonal cu do-· b 1 
rintele dvs., fie ca puteti ucur •. pentru mlcutll 
sau nu indepllnl rugamin- niiphtuotl de s~a~a, dar 
tea caligraflatil cu trudil: care. cred tl eo on M~~ 
,Dragil Mo' Criciun, vreau C~ilcoun. Nu:l de~amilg•t•· 
un helicopter supersonic ~· poate extondeto acolada 
adevarat ... ". Important este vArstei ti Ia alti oameni cu 
ca cei mici sa primeascil suflete de copli fl trai 
daruri, lar eel mari 0 atentle am arlit de biitrilnl - f6ra 
simbolica dar, negre,1t, familia, far a bani, . f6ra 
adresata fiecarula in parte. sanitate, faril nlcl 0 
Prelurlle sunt exorbitanle bucurle. lncercati sa le 
'i de aceea nu voi face faceti dvs. - aprinzllnd 
imprudent• si vi sugerez 'lumini de Craclun in casele 
idel de cadouri, iml permit 'fl sufletele lor - 'li va 
doar sa va spun cil orice garantez cil bucuria pe 
fle!'c, orlcit de leftln 'II care o veti reslmtl dvs. 
nemsemnat, daca este iru;ivi va fi eel mai frumos 
oferit intr-un ambalaj festiv dar de. Crilciun. 

c Mod a 

Flfl ... STiliUCITOARE 
Daeil facetl parte dlntre Criiciunul mai este !neil o 

femeile sirbiitoare, daca ati inceput 
deja de citeva zlle si 
colindatl in familia 'I 
ail vi gAndltl ca o si 
pune!l pe masa incir
catil de buniititi • 
gAndi!i-vi tl cum o sl 
vi imbrilca\1. Modi,tii 
vii 'optesc ci ar fl 
blne sa semilna!l cu 0 

scinteietoare de pe 
bradul feeric. Sa pur
tati o rochie de tafta, 
de satin sau mitase, 
in eare globurile fl 
lumAnilrlle sil se 
refleete ca stelele de 
pe car. Modelul pe 
care vl-1 prazentim 
are toate insutirlle 
aceataa: de a liclirl 
faerie in ambiBnta Biir· 
bitoraasci, sporlnd 
mlsterul vanlrll lui 
Moo; Criciun. ,..,., , __ 
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Pentru a evita aspectul de Hartle 'lfonatii, pentru a fi bine coafatii in cat 
mal scurf tlmp, pentru a avea un machiaj p/iicut pe scurf, pentru a va pune 
toate atu-urile in valoare, latii un mini ghid a/ pregiitlrii pentru siirbatorile ce 
bat Ia U!fB ... 

' petrecere, ci numai in dimineata zilei 
respective. Pieptana~-va parul pesie fa\il. 
d"\i cu fixativ Ia radacini ~ apoi pieptana\i-1 
ciltre spate. Astfel ii veti conferi mal mull 
volum ,Dacli nu aveti timp sa merge\1 Ia 
coafor, va dau citeva sfaturi. Pentru o 
tunsoare seurti foloslti gelul, parul va 
sta a'la cum n puneti. Parul semilung, 
lins, poate fl coafat numai cu cAteva 
blgudluri. Dati cu spumil flxantil o;l 
uscati-1 cu foenul. Parul lung poate fi 
ondulat numai spre virf. Buclele vor 
cildea in cascada dacil sunt prinse dls
cret cu o agrafil, in vlrful capulul" • va 

• 0 mina buna. n zilele de dinaintea 
marii petreceri incercati sa adormiti milcar 
cu o jumatate de oril 'mai devrenie si sa 
consuma~ alimente bogate in vitamineie A, 
C, E (fructe, legume veozi, fica! ... ) veti avea 
0 piele re9enerata, mal elastica, un ten' 
stralucitor. Cele mal prevazatoare pot lua in 
ultima saptamanil, zilnic, cilte o pilula care 
contine toate aceste vitamine. · · · 

Ultimele retu,uri: pentru a estompa 
cearciinele pune.!i altemativ pe pleoape 'i 
sub ochi comprese cu apa calda si sare 
marina, apoi comprese cu ceai rece', de Ia 
9hea\il. Penlru a va intinde pielea fe\9i, apli
ca~ 2-3 minute o pAnza foarte fina imbibata 
cu apii parfumata cu flori de portocal care 
au virtu~ calmante. lnainte de a vi! machia 

• Coafura de silrbatoare. ,Nu astep
ta~ Criciunul pentru a va schimba tun
soarea11 - va statuieste colaboratoarea 
noastra in materia 'de coafura, d-na 
Mariana Catana, proprietara Saionului de 
infrumuse!are .Inter", ,Dati-i parulul 
vostru, Ia coafor, un pic de strilueire In 
plus."Penlru a nu aparea prea apretata, nu 
mai folosi~i fixativul inainte de a pleca Ia 

sflituieste Mariana Catanii. 

aplica~ o cremil revitalizanta. . 
• Revizuirea dataliilor. Pentru a~ fru

moasa din cap pana in picioare nu trabuie 
neglijat nin,;c. Masa~-vil regula! milinile cu o 
crema hranitoare. Nu uitati sa va decolorati 
dacii sunte~ bruneta, paru'l de pe antebrat ~ 
sii-1 indepMati pe eel de Ia subbral ' 

Deco~eul este foarte important Un lruc . 
penlru a tonifia pielea de pe piept ~ de pe 
gat: trece~ o bucata de 9hea\il invelita in 
pillnza pe toata suprafata vizata. In ultimul 
minut inainte de a va imbraca pentru petre
cere, dati-vii pe piepl cu acelasi fond de ten 
ca acela 'lolosit penlru fa\il. Nu' uita~ spatele 
o;i umerii. Estompa~ culoarea cu o batista de 
Mrtie. 0 nuan\ii de roz aplicata pe partea 
superioara a sllnilor ii va pune in valoare. 
Nu ezita~ sa va da~ pe umeri cu un fond de 
culoarea celui aplicat pe pleoape • bej-auriu. 

Micu! sau uriao;, fiecare brad 
poate povesti o intilmplare din 
copilarie, poate reimprospata 
un vis ce nu se stinge niciodata. 

lmpodobirea lui depinde de 
inspira~a fieciiruia. 

Dar.,. sa incepem de jos! 
lmbracarea piciorului se 

poate face prin acoperirea cu 
hartie argintie pentru cac!ourri, 
sau cu folie de aluminiu, I 
cu adeziv transparent 
decupeazillriun9hiuri de 
tie lucioasa penlru a 
mui postamentul. 

Bradul se 
impodobi ca un eire 
maimute, tigri, elefanti 
trompete. Clovni 
acrobatii si tobosarii 
a,tepta miezui' 
pentru a-,i incepe 
reprezentatia. Preferati albestrul 
deschis ~ argintul, care creeaza 
efecte deosebite. Printre 9loburi 
aranja\i panglici colorate o;i 
9hirlande. Tn varf, un cap de 
clovn va insufleti decorul. El 
pe>ate fi inlocuit si de 0 mari
oneta. Dar, in 'general, nu 
fo1osi1i prea multe culori. 

Dacil vii place atmosfera 
traditionalii, preferati verdele si 
I'O'fUi. $e pol lnlocui 'giob~rile cU 
alte decora,ii. Pe vremuri, 

cadourile erau a9atate de 
crengi, deci se poi a9ii!a 
pache!ele de diferite marimi, 
confectionate din cutii de chibri
turi arribalate cu hilrtie si pan
glici sau dulciuri invel~e in hilrtie 

metalizata rosie sau 
verde. Vartul bradului 

s.e poate impodobi cu 
un nod mare, realizat 
dintr-0 pan9licil, iar pos
tamentul va fi ascuns de 
o multime de cadouri, 
ambaiate in verde 'i 
~u. \ 

Un suflet incli
·nat spre poezie va 
ale9e cu si9uran!a 

. un decor cu ingeri 
~ao·gormi 'i aurii, 
a~eza\i in brad ca 

pe un ne>r. Ele-mentele 
importante se pot confections 
ain folie de aluminiu. Lima, 
soarele o;i stelele nu vor lipsi de 
Ia intalnirea cu Mofu!. Penlru a 
fi. originali, inainte de a vli 
impodobi bradul ale9e!i-va o 
lema ,; confe<:liona\1-vil singuri 
decoratiile din staniol, Mrtie si 
panglici co-lorate. Ada~a\i 
9iobulete, lumAnari sau lum1n~e 
electrice ~· asorta~ cu 9hlriande 
'i silipentine. 

• Un machlaj bun. Penlru a vi! rezlsta 
machiajul, aplica~ fond de ten cu ajutorul 

·unei pensule cu apa rece sau tonic U'IO' 
alcoolizal Pe pleoape, penlru a fixa umbra 
da~ cu pudra, aplicilnd-o cu vilrful degetului. 
Pudra!i-va fa\8. gatul o;i pieptul. Pentru a 
men~ne rujul pe buze mal mutt timp, dese
na\i-le mal intAi cu un creion, pe toata 
suprafa\8. Mina creionului trebuie in preala
bil incillzita Ia flacara unei lumilnari. Rujul va 
rezista mal mutt timp. AsOrta\i-va machiajul 
Ia ~nutil. Culoarea rujului trebuie armonizata 
cu cea a hainei care este cea mal apropiata 
de fa\il. Dacil ave~ o rochie neagra, este 
permis orice tel de machiaj. Nu va tffidati 
stilul. Nu vi! machi"\i strident penlru acea~ 
ocazie dacil pina scum nu B\i flicut aces! 
lucru. 

• 0 slluetii plilcuti. Cu cllteva zile. 
inainte, elimina~ din meniu alcoolul, aperi

. livele, p~~urile. lntr-un cuviln~ tot ceea ce 
determina in9rao;area. Trece!i Ia hrana 
U'IO"fll. De exemplu: diminea\8 - un pahar 
~ apii.~ llimAie, ia.irinz ~ seara -legume, 
oaurt s1 compot de fructe neindulcil Sunteti 
prega'f!ti!? DistraC\ia poate incepe. · ' 

Cadourile • Plicere sau conoadi~ 
.Spune-mi ce ofefi, cum ofefi mutt un cadou decilt un aparat 

~ voi spune cine "'1'1." Este o menajer, care de'i scump, 
maxima polrivita nu rumai pen- aduce arninte femeilor, in eel mai 
lru luna cadourilor. Cjici, tara nici odios mod, de eteme1e lor sarcini 
o exagerare, cadoulile dezvilluie cotidiene. 'Un CIJ\il, o oalli, fie ea 
intotdeauna cilte ceva din per- ~ sub presiune, sunt inadmisibile 
sonalitatea fi sentimentele noas- din partes unui sot care dedarli 
tre. Pentru unii, oadourile repre- cil ar vrea sa vi! sirnplifice viata. 
zinta o pliicere. pentru al\ii o Dar eel pulin o data in viata chiar 
lraditie cilreia trebuie sa i se con- ('I femeile Cad prada ten~ de 
form'eze. Exista in primul rflnd a face un· cadou menajer unei 
ce care impacheteaza meliculos rnitusi. marne sau surori. 
cado'ul in ambalaje de hArtie IIi Cadoul superdotat. 
aurita, legat cu panglici mari de Exista arti~ti ai cadourilor care 
miltase ~ nu uita niciodatli rnicile 9hicesc exact ceea ce-i. face 
nimicuri care aduc atiita pllicere. placere unei persoane. A -oferi 
Apoi persoanele care opteazi cuiva darul potdvit, este mai 
pentru cadourile cumpirate \n degrabli o pnrblema de talent 
zbor,,pe acE!eafi list'i cu iaurtul, decat de bani. De multe ori, 
legumele si ~. sa nu-i aceste cadouri dobilndesc 0 .... 
lasam Ia o 'parte nici pe sotii tara 1oare sentimen1ala, ca de exam-

. imagina!ie, adep\ii cadourilor plu atunci cillnd se ofera un 
extrem de uble, cu ,snopurile" lor j album de piele pentru lotogralii. 
de ~ ('I de ... baterii electrice. 1 · • cadoul .ulllmul mlnut". 
Dar sa nu-i omitem nici pe Se ~eapta data de 24 decem
.mae'llrii" in uitari sistematica - brie pentru a aterga cu sufle!UIIa 
10 ani de Ia cilsatorie, aniver- gur;i Ia eel mai apropiat centru 
sarea a 40 de ani 'i pAn a Ia comercial. De obicei, este plin de 
urma, chiar 25 decembrie. !?I acee~ intAIZia~ ca ~~ dvs.; in 
penlru cil a venit timpul sa vA plus, parcilri supraaglomerale si 
alciltui\i lista cu daruri, vli ofefim cozi interminabile. Considera\i 
in continuare posibilitatea de a deja ceremonia cadoului o coi
consultaun mic ghid. voadli o;i, piina Ia urma, 

• Cadoul utllltar. Cllteva cumpira!i indiferenl ce, l'll.f'll2isa 
gablonlJiri reprezinta cu muk mal fie oeva. ' 

. ' 
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,. 
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raceascil, apoi taiati-1 transversal pe planseta. Foloslti forma de 
In !rei. ' ' copt ca ~blon pentrio a decupa 

Crema: II Stoarcetl lliinaile. · un cere. • TOIJi!i 9iazura de cio-
Ton aromat de grasome ~o pergament An'lesteca~ pe foe mic zeama de co1ata ~ tum"\i-0 peste rnarwan. 

lima-.-~ CU m&rtl·p· Blatul: lamiiie, ouale, untul si zaharuL Ulsa\i sa se intareascil, apoi til-
• lncillziii cup!Orulla 190 de· Dupil ce a-dat doua ckx:ote, luati iati in 16 .felii de tort". • Asezati 

. Ingredient&: ' grade. Unge~ forma cu grAsime vasul de pe foe fi !lisa~ compo:. ma'\ipanul pe tort. Restul de 
Pentru blat: 200 g flilnli, o ~ aplica\i apoi pergamentul. • zilia sa se raceascil. • Aplica!i fri~cil pune!i-1 lntr-un comet ~ 

6ngurila praf de capt, 4 ouil, 200 C crema pe cele trei blaturi 'i orna\i cu el centrul tortuluo. 
g zahar, coaja rasa de Ia o eme!i faina 'i praful de copt ~-le unul peste celalail. Penlru ca feliile de martipan sa 
lamale, 2oo g unt. Pentrll intr-un castron. Adauga~ ouale, Decorare: • Bateti bine se .lipeasca" maibine', pule~ 
enemA: 5 lamai, 5 oua, 150 9 zaharul, coaja de llimilie ~ untul. fri'IC3. Aplica\i doua treimi din aplica JJU\ini! ~ fi sub aceste 
un~ 150 g zahar. Pentru decor: Amesteca~ bine pilna ob\ine\i o ~ pe blat. Coii!i lamillile ~til- felii. • Taia\i in sferturi cele patru 
125 g fri,ca, 2 lama;, 200 9 compozilie ome>gena. • Tum"\i lali-le felii subliri. Dati deoparte felii de lamaie si omati cu ele 

~··.:::: '; ,..., 

. '!-" .,.., 

-~. ·. 

maJ'\lpan, 1-2 linguri de zahar compozilia in forma \'1 llisa\1-0 Ia patru dintre ele, iar pe restul centrul tortului. , • 
pudra, glazurli de ciOCOiata: In cuptor sa se coacil timp de 35- aranja\i-Je in cere, deasupra tor- Pago'na· c ... ""' .. _ ., ·¥ ~. . , 
afari de ala: o formA pentru 40 de minute. • Rlistumati blatul lului. • Amestecati rnartipanul cu oo ... ona ... '"' -·-&;,<· ; . 
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Pagtna 1 O - ADEVĂRUL SPORT Miercuri, 22 decembrie t 999 

(jON'rU.JlS'rl~ I.Jllfi~S'I,IVI'rA'I,I~l 
SI•Oil'I,IJLIJI LOfjJlL 

,1VREAU «ARGINT» LA 
JOCURILE OLIMPICE" 

Tn nou-amenajata dl$cotecă .Sfinx• de la 
Sala Poiivalentă, ieri dimineaţă a avut loc 
dgcemarea premiilor pentru cei mai buni 10 
sportivi arădeni ai anului 1999. Exceptând 
citeva deslncronizări în organizare fl 
prezentare, scuzabile insă, programul a fost 

Neamţu • viceprimar, Valeriu C!lmpean • 
director general la Prefectura Arad, Ioan 
Marconi • decan al Facultăţii de Educaţi!) 
Fizică 'i Sport, Pavel Sârbu· Gonsiiier. . 

1 

- afirnaii ADRIAN J.lGĂV • eel mai Inul 
sportiv al Aradului9 pe anul %999 

unulll1\l?ÎL· 
Am notat refu:tul luptătorulul Adrian 

Ozeds da ""'1' ridica premiul cuvenit locului li. 
Sportivul '' antrenorul emerit Spiridon 
Stanclu se consideră nedreptăţiţi, prin rezul
tatele obţinute merit6nd, după părerea lor, o 
cia!l8!'ll superl03ră, conformă cu criteriile ela 

Buna dispoziţie a fost intreţlnută de spec· 
tacolul oferit de majoretele trupei .Pro Smlle" 
de la Şc:. Gen. nr. 22; conduse de prof. Iosif 
Ersek fi de cantautorii Daniel Julean '' Nelu 
Pitic, care au interpretat coiinde în ton cu 

- A fost cel - Mi-a oferit doar o pla· sl\-1 mai sun In aceste zile pen-
mal pro!ific an chetâ, .;are valorează mai mu~ Iru a oferi un răspuns. F'ozitlv, 
din carieră? decât un milion. sau două de ori l)!lgaliv. In rest, nimic. 

- lndiscuta· lei. Acum, de sărbători, banii - Ce ginduri ai pentru 
bil! Şi ca rezul· se duceau, pe <.ând placheta anutvlltor? . apropiata silrbâtoara a Cf<I.,Unălăţll. . 

Directorul O.J.T.S. a ~videnţiat că in anul 
2000 se va. munci la fel, pentru ea perfor· 
manţele să nu coboare, adiiugând că In 
clasamentul general pe Judeţe, Aradul se 
situează Tntra primele 7 locuri, deci este din 
nou pe o po%iţle frunta,ă. Suma totală acor· 
dată sportlvilor fi antrenorilor a-a ridicat la 
aproximativ 13 mUloane de lei. 

tate ~i ca n'l!!dalii cucerite. rămâne pe viaţă. . - F'rima dorinţă ar fi aceea 
M-am pregătit foarte Intens - La nivel de judeţ, t..... de a-mi depăşi rezultatul la 
pen1ru a obţine ce am ob~nut ll!at cineva in seamA? total şi apoi să obţin o medalie 
la Campionatul Mondiale . - Pot spune că astăzi (n. n. de argint la Jocurile Olimpice 

întocmire a ieramiei. 
Amfitrlonii în!Ainirli au fost Cornel Marian, 

di111Ctor D.J.T.S. '' Gabriellazbinszky, profe.. 
sor la Uceul Vasile Goldif. Printre invitaţi 
a•au aflat o serie de oficialităţi locale: Dan 
lvan • prafedlntele Consiliului Judeţean, 
Achim Alexa • viceprGfedintele C.J., Sorin 

. <;:_ 
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RDRifll" "ĂRŢĂU 
Foto: V. "us~ 

- Cu ce te-a premiat • ieri) am stat de vorbă cu de vară, de anul viitor, de la 
M. ·T. S., dupi ce ai ~at ales viceprimarul Sorin Neamţu, Sydney. ; .•. ·LED •"""D .. 
halterofilul anului? · despre o locuinţă. Mi-a spus · ..-.... 

ADRIAN MATEAS: "VOI LUPTA PENTRU 
-: TITLUL OLlMPIC LA SYDNEY" ·, 
- Adi, felicitAri pentru -.Nu prea. mă· voi bale pentnJ atingerea 

aces.t loc 11. Ai mai fost vreo- . N~t vreau să acestui ţel. · . 
·dată in această onorantll caut motive. -Un gand la 'cumpăna 
ipostază? Asta e, viaţa dintre ani... · 

- Da. Revin !nlr-un top ai merge !nainte. - Le doresc tuturor arăde-
sport,ului arădean, după o - Ce-ţi do-' nilor o viată mai bună; cu un 
iibsenţă de zece ani. ln urmă re,tl da la guvern care să ne conducă 
cu un deoshiu am fost desem- anul 200117 pe un drum mai bun. Nu fac 
nat sportivul numărul unu al - Să fiu politică, dar vreau să cred că 
Aradului. Sunt mulţumrt doat ln mai bun ca altii si sll flu sănA· cei care vor merge la urne 
parte pentru acest loc, tos. Apoi, ce !Şi poate dori vor avea ochii deschi:fi. E 
deoarece simt că 81,1 fi putut mai unul care merge ta bine să nu' trăiască nimeni din 
mult, dar nu sunt supărat, pen- Olimpiadă? Normal, mă duc amintiri ~i să se gandească la 
tru că un coleg şi un prieten ln si! lupt pentru titlul olimpic la VIitorul acestei ţări. Tuturor 
acelasi timp este in frunte. Sydney. Nu vreau să mă bat sârbălori tihnlte fi un an nou 

-'Ai avut parte de un an cu pumnii în piept că TI voi fericit. 

~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~:J_:bu:n:?~---~----~~--~:~:Ger::i,~da::r:sun::t~u~n~lu:p:W:~:r~~:i~~--:DA::":IELJaUDOn 

ŞI·AO DAT Îfi PETEC 
Moment fără precedent la silu a fost fă,;._,tă de conducJI.. 

o festivitate de premiere a torii celor două cluburi unde 
celor mai buni sportivi ară- Adrian Czsda figurează cu 
deni ai anului. Unul dintre dublă legitimare, respectiv 
spo,rtivi, luptătorul Adrian C. S. Ş. Gloria Arad şi 
Ozsda, clasat, după perfor· C. S: Astra Arad. Ba, mai 
mşnţele din acest an, pe locul mult. in contestaţia depusă 
Vl, l001tat de antrenorul său, deS. Stanclu la D. J. T. S. in 
prof. Spiridon. Stanciu. a ultimul moment. apărea în 
refuzat premiul acordat de dreptul sportivului sAu tiUul de. 
D. J. T. S. Arad, punându·l campion mondial de tineret· 
Intr-o poziţie jenantă pe dl. juniori (19·20 ani), ceea ce 
Achim Alexa. vicepreşedin· era total eronat, A. Ozsda 
tele Consiliului Judetean clasăndu-se la această corn- · 
Arad,. cel care se pregătea să petiţie pe locul IV. E dţept, 
facă premierea. Nemultu· corectarea făcuta pe actul fn 
mirea antrenorului s. Standu cauză, la sesizarea· noastră, 
pleacă de la faptul că elevul a pus lucrurile la punct, fapt 
sau a loat depuritat conlorm pentru care nu em Inteles 
tabelei de punctaj 8 'M. T. s., gestul total nesportiv al val· 
de pe locul 4 pe locul 6. Ceea orosului luptăto~ arădea~ de 
ce nu a ştiut antrenorul de a refun premoul care 1 se 
lupte de la c. s. ş .. Gloria' cuvenea. A loat un mod alte· 
Arad a fcst faotul că recalcu- nersc: de a-ş• da fn petec. 
tarea punţ,tajului sportivului .fiLEX. C"&BElEU 

w",..CULOCVPATIPI , 
MASUBA MUNCH DEPUSI" 

ARUNCIND SPRE-SYDNEY 

~~·'ft#mi'iffS!I~Nf'•;) 
:'A.lEN;T.I N CJ;ft4,1);1:f.f!II.JJ 

-Cum a fost acest an? 
- Unul excelent, cel mal bun de când 

sunt in sport. Locul 7. ocupat de mine, e 

Ionel Oprea, campion balcanic la """""""' discului, 
cl3sat pe locul 8: .Am revenit după o ab$enţă de cind ani. 
Sper să •prind• Olimpiada şi să arunc in jurul a 64-65 de 
metri. Prezenţa la Jocurile Olimpica depirde de rezultatele de 
la Cupa Europei şi C()llQJISurile IAA.F, Grend Prix. La Sydney 
imi doresc să intru in finală, adică intre primii B sportivi. 
Revenirea mea a fost poslbilă graţie domnilor Ionuţ Paeurar ~ 
Marius Bac (Eu!Qpharm), cărora \fn să le I71IJI!Umes<;.' 

.. . ' fi, HĂRfĂU 
unul pe masura muncii depuse. . 

- E'll mulţumit de acest loc? . . 
- Da, fără îndoieli!. Sper, lnal!, ca: ailul- . 

viitor să ocup un loc~ mai bun. • 
- Ce speri de la anul cara vine? • 

i~ mOI· MfD~UI MO~DI~~ B~l~~ltf ~1 ~mo~~~l 
Ilie BănifOr, atlet: .A fost un an bunÎpantiJmine, chiar 

dacă performen\l'le puteau fl superioara. Anul urmator nu 
imi rămâne decât s~ mă pregatesc cat mai atent şi 
conştiincios şi să imi lmbog!lţesc palmaresul; Voi concura 
la mondialele de juniori de la SanUago de Chile, In luna 
oclombrie, unde intenţia mea esle sa prind podiumul. La 
Campionatele Nalionale '' Balcanice vlzez, desigur,. 

medalille de aur.~,... " , .: " · : fi; HĂ'R'J'ĂU 

- Doresc să devin campion european c.u nallonal!' 
României, iar pe plan na~onal sper la un loc 2 la indivi
dual. 

- De ce nu la primul? . . 
- Locul 1 e visul oricărui sportiv. Blnetnţel&s tA In 

sinea mea ţintesc prim•! loc, dar există un pistolar la 
Steaua, pe nume Cazan lullcă, - nepuUind fi, cJeo. 

. camdati!l, dmronat, Dar, dne ~ ... 
LEO SFĂRfl 

STEliAN VĂDUVA: 0ANUl ~ITOR, 8. C.ICIM ~U SĂ SCOATĂ CAPUl ÎN EUROPA8 

- Fellcltlrl pentru acest 
premiu &pecial de cea mai 
bună echipă din sportul 
arădean. Mulţumit sau nu de 
anul cant pesle cMeva zile 811 
vab!chela? · · 

- Penlfu echipa Basch<it 
Club ICIM Arad, al cărei mana
ger sunt, anul 1999 a fost unul 
bun, aVilnd rn ..iedere că;;tigarea 
tillului naţ()nal. Mă bucurll mu~ şi 
rezultalele naţionalelor de tineret 
şi senioarl! .. la nivelui'căro<a am 
fost reprezenla~ de jucatoare ~ 
antienor. Ma refer alei la calif~ 
carea echipei de tineret la 

Campionallll European ' la fep
!ul că senioarele. sunt şi ele pe 
drumul spre .europline", cu-dou6 
vict<lrii din ITili meciulj. 

- Ce w.a.di. Vlicluva de la 
anul2000? 

- ln jl<imui rlind sănillate', ci! 
· doar • le plllem face pe cele
._, Sper să nu ne mai !nlal
nlm cu problemele medicale din 
lai. ca In anul - şi să ne 
pAsln'lm litlul ~- Apei _" 
să scoatem capul in Europa, 
a>dlnd ln vedere tineretea sl do
lfn!a ~ aflrmare a echill*!t. Pe 
fllan inteinaţional. sper ca tJnere. 
M să facă o ftgUrll !ruiTlOIIsă, le 
.europen6". iar ta Arad, se"' 

. nioarele să parafe:e calificarea 
la turneul fihal al C. E. în. faţa 
aces!UI minunat public. 

- Care ar fi cea mal mare 
riia~ a ta ·ca manager? Dar 
cea mai """" ......,-? 

. - Marea mee decepţie este 
ca nu am reuşit la nivel de club 
să lonnez o echipă de ntvel euro
pean, atunci. In '95, cănd 
lnvingeam cu 26 de puncte dife. 
renţă pe Ruzomberok, echipă ce 
a că'1figat mai apoi Eurollga_ feml
ninll. La capitolul reelizări profe
sionale, rnă bucur ca am format 
o nouă echipă târu'!ră, cu care 
sunt convins ca voi reuşi să 
sup1inesc marea mea nere
alizare. Vreau să mal spun că 
nimic nu ar ft fost posibil la nivel 
de club fl1ril sprijftJI total al dlul 
Faur, de la ICIM. . 

- Un gind la cumpăna dln-
lreanl? . . 

- Doresc tuturor să .aiba 
pmtll de sărbători îmbelşugate 'ii 

un 
pe care n lndle!em. 

DAniEL SCRIDOII 
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Comercializează s 
import BELG 

Sto~er 
> Consum O, 1 Uoră pt.1000W 
> N~ are J19Voie de c~tajizator 
>Caldura economica cand şi 

unde dorjti , 
>Siguranta' maxima • 
> Aprtndere electronica .- -·•·· 

Prezentarea şi modul 
de functionare .. ' 

In fiecare zi între orele 8-17 
811'. Brlncoveanu 12A TEL:271828. 

TELEFOANE GSM 
INCEP 
Luna cadouri 
Daca te abonezi la UIAI.IWJI 

3 luni de abetBafneî~.t 
la oricare tip de 

1 

p~tn:, sc.B, . 

tel: (057) 
... ""'-"" 

'. -- ·- .. ,. 

PUBUCITATE 

•. 1B.I 0571211800, 25-4616 . 
. fAX: 057/Zll900,254745 

_"" ,_· E-MAil~ ~.ro .. 

DAMEoELUX 
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NOKIA 3210**·129$* 
ERICSSON 1018**
BOSCH 509**· 39$* . 
MITSUBISHI MT 35**· 69$* 

Până la 31.12. oferta CONNEX: 
·conectarea Jl primele trei luni de abonament . · 
gratuite. . - <' 

Până la 31.12. oferta QUASAR: ·v 

·telefoane Incepind de la 39$*. . · 
·ta eonactazi $1 8$ti inscris Clireclla Suparconcursul 
QUASAR 1999-20ll0; . · 

. ' 

ARCOMMAT 
GRUPS.A. 

• .._._ 2lDJ Mll·lbraia 
sr. llifMxj lb,ja 11: 6S67 

TUB~. OOlfJ 51281179, OOlfJ 5127rl33 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
Wnde 1a Pfel de prodm 

. ECHIPAMENT DE PROTECTIE · · 

'CIZME 'MANUSI' PElERINE 'SORTURI' . 
'COVOARE PVC' MATERIAl PI PRElATE' . 

AlmCOLE TEHNICE DIN CAUCIUC SI pve: 
• 

'fiRE' TUBURI' FURUE' CHEOERE •' 
' FOliE POUPROPilENĂ 

ETICHETE AUTOCOLANTE 
BENZJ ADEZNE 

··-~·---...... 

V 

DORITI SA FITI 
' ' CUNOSCUT? 

Apelati la 
' reclama 

din intersectia 
PODGORIA. 

Acum cu numai 
650.000 lei/lună 

• inclusiv lVA 

Telefon: 
092654645; 
092402225 

(c.b.) 

. .... 

-~-• -. -; .G;_i~a329B~)I 
J1X..1111'8 Thi./Fu:0571l70111;270100,And 1 

c:r TehnicA de calcul p 1 
- PC . Garanţie S ani <Xlm 

'" ln11prln11an- HP ; EPSON 1 
c:r c oplatoare 0 MINOLTA 1 
c:r Selt'url : 1 
c:r Moblll•r d• birou 

c:r Maşini de numărat bane<note 
; 

c:rCentr&ll!t talefonlce SOLOMON 

1 

~ -· - - ~ - . - . - - ...;· 1~ 

·11 superpremB de zeci de milioane, marele premiu : 
DACIA 1310. 

1 
. . . 

. · _ re priveşte direct. ··· ..... _ •. · 
SOCIETATE COMERCIALA Firma autorizată pentru vânzare-service 

Angajează: Case de marcat fiscale 

Mag. QUASAR ~ . fOPERATOR CALCULATOR: 
Piaţa A. Iancu, nr.10, tei:057-211.822 

~â:;;'[br'·~~--~. ~··-<-' .-,!'- ''j-1.·'·' ~-~;".:. •--;;-;.,;;,;.-v "ii%~- tt'f''iW·•; 

. . ' 
CondiţU: • tfunCI!ftinţe limba engleză 

. ; • '#ârstă maximă 26 ani 

~~!~~~---·---~ ~~!~L 
.- .. ;.;-~, 
~X 

PUNEM PARIU PE. 
~.:.-!'"·;.· 

·· UN CALCULA70R 
., COMPAO 

( .. 

., :~ ~ _·._ ~Ă NOI AVEM CELE MAl BUNE .~ ·· ,.;. 
·-.. , ··· S70CURI COMPAO? , . 

. -~ : · .... ~ ·-:·' . -~--' -· ·.··-.., . ' . . . ~ .. -, 
•· laqjaca pierzi pariul, ca sa ne dai calculatorul Compa9- punem pariu · ·. . .. 

a tot de la noi va treblii sa-I cumperi ca sa ieşi mai ieftin, Şi d~l "'!-
,.,, ...... 

eşti !l'lrtener Compaq, punem pariu a o sa vrei sa fii, dupa ce o sa vezi , . 

. . ,condiţiile pe care .le ofera Scop Computer.s. Aşa a, daca tot am t.lcut · · . . ,_. · 
. . . - . ', 

. - , .• -:~ ;.J . ~ · .. --- . ~ 
pariu, suna-ne la 318-35·91 şi alege dne tale! .• ,. _ ·• :- · 

. ·•. -·- . -. 
.. -' . ~-

- ~- ·:-~~--A . _ .... 
-- . ~--~ -. ~ţ;. '··-· i' .. -'. ·,_,. . •' 

\1• l~e'i<'>l•l<l""'l'~e'llu! '''' "" ''-'' ~•·' ":' "V~~" 

ţcop Comput~rs. rei·Ol 3103591192·94,, fax 01 2204749, l'!'•nlatl·'5copComPuters~scol).ro, website:WWWscop~rO . 

,.· .. ..._., ;:-.. 
·~ . 

. ' Oferim soluţia Optimă ... fără codificarea produselor 

S. C. READY SRL Arad TEUFAX:[272iif) 
str. Vlcenţlu Babe9, 22A 

_._,_ . 

filială a concernului german PETRI AG ·c " 

. r ce~:' .:~ angajează , ......... '·. . _.. -
e Ingineri mecanici· prolectan~ (de pJllferlnţă speciali~! T.C.M.) pentru -· 

· - proiectare matriţe de injectat mase plastice 111 magneziu · 

• proiectare piese noi pentru industria automobllistîcA'·f ·''- · 

Condiţii:- cunoştinţe tehnice temeinice. 

- - prezintă interes pentru proiectarea pe calculator· 
• - 1 

--~-
.cunoscători de limba engleză sau gennana ; . 

:: .-- ... 
,-<.~ :<~. : 

. -~ 
\ 

e PEI'RI aoMA"NJA 8.11.1 .. , infiinţată fn Arad in anul1996, este singura 

filială din RomAnia a concernului PE'DU AG. Flnna ara paste 100 da aniJajaţl 

cu perspectiva de a se ajunga la aproximativ 200. Ea executii o parte din sculele 

nacasare fabrlcirll produsalor.concemuluiPEIRI AG . 

' 
--~ 

• 

.·/ .. ..... ,·' .. :: -, .. '•; . -,: ""- ·.,: .:_.·'( ;__ . (4808710) 

. -,.,.. ·: ;· ~ -· ; -. 
. ' 
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. ··]Pe.ntru. asigurarea obligatorie. auto S.C.INSTALSAN ·:. 1 
it 
1 : . • 

1.~·· ;: ..... ~·· 

·. !r~<'i;.·.< '·· . 
1 ,-: • . ! ''"""'' .: .: ..... . '• .. 

-. j, ... · . . 
j ·. 

1. 1 . 
1. 

_ .... ·· 
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· · .. Treceţi pe 
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CONSTRUCTION· COMPANY 
ARAD..t STR. PĂSUNII (spre Plata Soarelui) nr. 13, 

Mh"ALACA (aproape de cimit'ir) a deschas un 

DE CONSTRUCTII: 
• PAl• PFL. PLACAJ 

toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ. 

UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
• ŢIGLE • COAME 

·': INSTALATII ;.:, .. :,._ ' . 

: ·: · SANITARE: 
• GRESIE , FAIANŢĂ'~ . .---:::cP=R=o-=G=R-=-A-:-:M:-z-=-n=-n-='ic~:-c:8:-e,0::-::0:-·-:1:-:::6-::,0-=o-, 

sâmbătă: 8,00- 13,00 
OBIECTE SANITARE '-___ ...._ _ _._ .... 

.- PRETURI PROMOTIONALE - , , 
_. Adaos comercial rnini·rn 

~ ·- . ·:. '· . 

' -~ -

;. 

. .•:. 
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fJfl:1 iJ! ~ ';\llij Ji:l:1 ,,,, 1) 
T Vinde prin licitaţie unmătoarele active: 

- Sectia productie Sântana, pret pornire făn!l TVA -
f .880 mii. lei; • ' . . ' . 

- Sere reci Şimand, 4'-ha. preţ pornire fără TVA -. 
4.484 mii. lei. 

licitaţia va avea loc in 12.01.2000, ora 1 O, la sediul soci
etăţii. In caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta in 
20.01.2000, ora 10. Caieful de sarcini cu toate infonmaţiile pen
tru participare la licitatie poate fi procurat de la sediul societătii 
din str. 6.Vânători 1'. Relatii la ing. Mic Nicolae, la teleto'n 
057/230.525. . • 

.T Vinde prin licitaţie in ~ecare joi, ora 1 0,00, urinătoarele 
mijloace fixe: + Imobil casă-magazie + ŞQproane şi magazii 
santana + Şoproane şi magazii Chişineu-Criş, str. Gării + 
Autoizotermă TV + Tuburi bioxid de carbon + Masină 
îngheţată+ Aparat cafea. - ' 

Relaţii: ing. Mic. Nicolae, telefon 230.525. 
\ (4808720) 

---- -------

ANIVERSĂRI f!l 
Un boboc da trandafir ti 

cAlduros LA MULŢI ANI, pentru 
cea mal dulce fllnţl, 
RAŞCA MARIA IIAI.UCA, 

din Sâmbătenl fi urează 

~c~~~~;l!~, unchll fi bunicii. 

VAnd garsonierA mobUata, ocu
pa bilA Imediat, bloc 231, 
Mlcălaca, 6.600 OM, negociabil. 
Telefon 557315; 265113. (38234) 

Super ocazie! VAnd garsonienl 
spaţioasl, gen apartament 1 
camerA, nou, zugrAvit{ zonA 
excepţlonaiA, la tramvai Confecţii, 
6.100 OM. Telefon 092.344.705. 
(38338) 

VAnd cameră, bucltărie 91 
bale, la casă, ultracentral, tot con- · 
fortul, 40 mp. lnforma~i telefon 
282322. (38131) 

VAnd garsonierA, confort, 
mobilatA, zona Vlaicu. Talefon 
289259. (38403) 

VAn" garsonierA cf. 1, zona 
Micalaca 300, preţ convenabil~ 
Telefon 282460. (38439) 

Vând apartament 2 camere_. 
central, bine tntreţinut. Telefon 
220400. (38311) 

VAnd apartament 2 camere, d. ·1, 
decomandate, et. 11, centru. · 
Telefon 255133. (38401) 

VInd apartJment 2 camere, 
central, parter, ideal sediu tinnA. 
Telefon 250209. (38401) 
. VInd apartemeht 2 camere, 
semidecomandat. el III, str. Abrud. 
Telefon 255133. (38401) 

VInd apartament 2 camere, d. 1, 
decomandat, et. 11, Alfa. Telefon ~ 
250209. (38401) . 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, et. 1, zona Banc Post 

. Telefon 092 852 090. (38384) 
~ VAnd apartament 2 camere, 
Vlaicu, str. Haţeg, et. 8, 10.700 
OM. Telefon 21=1, 092 620 475. 
(38433) . 

Vând apartament 2 camere, 
central, Podgoria, el. 4/4. Telefon 
092 372 730 (38452) 

.• ,lj, 1 

i ;. ~ 11 

o , 

VInd apartament ultracentra~ 
3 camere, 3 Intrări Tn apartament, 
bale, bucătăria, dependinţe, 
terasă mare, bun pentru prlvaU .. 
zare, str. Clo9ca nr 11 .. 13, et. 1, 
ap. 8, familia Bila .Marlan. 
lnfonn~lltelafon 221716. 

VAnd apartament Samantha 3 
camere, coborător, etaj 11-1!1. garaj, 
boxă, parţial mobilat, zona 
PolivaleniA; 46.000 OM negociabil. 
Telefon 211820; 094.646.908. 
(38329). 

-Vand apartament 3 camere, el 
III, Alfa. 16.000 OM. Telefon 
212474. (38458) 

1 m.w,l~i!m\!:ifi~l 
Vând apartament 4 camere, 

Mb11aca, bl. 107, superfinisat, aer 
condi~onat, garaj şi alarmă, etc. 
Informaţii telefon 259214, intre 
orele 8-18. (38276) 

Vând apartament sUl Italian, 113 
mp, 2 băi, bucatărie, 4 camere, 
garaj. Telefon 092 470 607. 
(38421) 

VĂNZĂRI CASE ~~~ 

Vănd vilă 6 camere, Grădi!jte, 
grădină, gaz, canalizare. Telefon 
256663. (37831) 
Vănd casA cu curte, 400 mp, 

mobilier. Telefon 092 599 416. 
(37578) 

VAnd casA 3 camere, cu 
bucătarie fii baie, anexe, garaj, 

Vând apartament 2 camere, IncAlzire pe gaz, zonA bunA, ~ 
512, ap. 19 MicAiaca. Telefon avantajos. Telefon 092 255 386. 
219959. (38216) .. , . (38183) 

" 

PUBUCITATE 

IIIMU ltSflfiURIDW '&nntl lA ~CE. 

NU PIERDEn OCAZIA! .: GRESIE 
-MIAIITA 
... VOPSELE 

Ofeltaeste vclcJtt]" petlooda 
20.12.1 '199 - l 0.0 l. 2000 
., llmlla sloctAA dlspa olbl • 

E _,.;, u<l<.t...,._-t

f>C~...,.;t4. """ c~?"' u<t'" 1 

VAnd casA central, parter-ali
mentară, restaurant; etaj-aparta
ment. Telefon 234862. (38056) 

i ' ' 
gaz, str. ştefan cel Mare nr. 6/A. 
Telefon Q94 610 587, central. 
(36071) 

Vând casa In comuna şorronea 
nr. 321. preţ infonnativ 22.000 OM, 
negociabil. Telefon 416141. 
(38410) . . 
Vănd casa In Llvada, 3 camere, 

apA, instalaţie gaz, grAdinA .. 
Telefon 412227. (38394) 

VAnd urgent casa solidA cu 
grădină, suprafaţa -IA 1.480 mp, 
Micălaca, str. Pâstorulul nr. 8. 
Telefon 269975. (38395) 

Vând casA deosebitA zona 
Subcetate, toate utilităţile, preţ 
atractiv. lnforma~i telefon 255133. 
(3JI401) . 

Vând casA cu etaj, grAdinA 
mare, in FAntAnele. Telefon 
456180. (38097) 

VAnd q~sA aJ grAdinA, In Gai; 
str. Măgurele nr. 28. Telefon 
271099, orele 16-18. (38441) 

VInd casă centrală, aJ restau
rant, pivniţă, pentru tavemă, etaj, 
gaz, incălzire. Tel'efon 094 597 
725. (38465) 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând SPAŢIU pe ŞTRAND 

"Bar Verde". Telefon 250547. 
(3n43) 

VInd gheretA urgent, preţ 
d9959bit de avantajos, vad comer
cial foarte bun. lnfonnaţii telefon 
288140,094 969138. (36073) 

VInd spaţiu comercial, zonl · 
centrală, 280 rTip. Telefon 
(!92.632.241. (38291) 

Vând spaţiu central. Telefon 
259715; 098.621112; 280753. 
(38505) 

VÂNZĂRI TERENURI 

Vând teren casă cu proiect, 
Pecica. 608 mp. Telefon 469667. 
(3042173) 

VInd teren, paralel cu Batul. 
Telefon 270105, 'orele 9-16. · · 
(38490) 

VInd avantajos ANVELOPE 
AUTO FOLOSITE, diverse 
dlmenalunl. Tele.fon 259339i 
563027. (37387) 

Vând Dacia papuc, an 1993, aJ 

m- de rezervă. Telefon 092 255 
386. (38183) 

VÂND CAUCIUCURI second 
hand. CUMPĂR MOTOSTI
VUITOR Import. Telefon 288888, 
287050. (38426) 

Vând IFA W50, vama plAtitA. 
·Telefon 094.280.453, Şirla. 
(38245) 

VAnd VW Golf 3, 1995, 1,9 anc, 
cu sau fArA firmă, 14.800 OM. 
Telefon 277493, dupA ora 18 . 
(38261) 

VAnd urgent camţon ·savlem 
4.300 OM. Telefon 514785. 
(38260) 

VAnd Renault 21 Nevada, .. 
injecţie, benzinA, 1991. Telefon 
094.698.849. (38223) 

VAnd Cielo 1997, roşu, 56.000 
km. genţi aluminiu, 11.800 OM, 
negociabil; Oltcit Club 1g92, alb, 
28.000 km, stare excepţionaiA, 
2.400 OM, negociabil. Telefon 092 
571 335. (38014) 

VAnd Ford Tranzit mixt, Turbo 
Diesel, 2.500 cmc, geamuri elec
trice, servodirecţie, ABS, dublu 
airbag, oglinzi eJectrice, inchidere 
centralizată, tnmatrtculat recent, 
preţ 19.800 OM, negociabil. 
Telefon 092 571 335. (38014) 
Vănd Mercedes 280 SE ABS, 

servo frână, direcţie, genţi alu· 
miniu, geamuri, tureiA electrice, 
preţ 1.600 OM. Telefon 
092. 706.535; 219979. (38389) 
Vănd urgent VW GoW 11, fabri- · 

ca~e 1985, nerulet In ţară, motor 
1200 cmc, neAnmatriculat, preţ 
1.350 OM. Telefon 250666; 
092.706.535. (38389) 
Vănd tractor U650, lnsais In dr-

•. rulaţle, CCI CIV, plug, dfsc, remoral, 
in stare perfectA. localitatea 
Şepreuş nr. 441, telefon 532504. 
(37983) 
Vănd Dacia 96, 3.900 OM, 

negociabil. Telefon 238425. 
(37821) 

Vănd Cielo GLE, excepţional, 
19.000 ~~· 7.E.OO dolari. Telefon 
250047. 138397! . 

VAnd camionetă 3 to, benzină, 
aJ prelata, preţ foarta bun. Telefon 
270930, 094 684 730. (38396) 

VAnd Raba basculantă 8,5 to1 

stare de funcţionare, CIV. preţ 
7.500 OM. Telefon 413168. 
(38386) 

VAnd autobasaJianta 3 t0 Ford 
GMC '86, inscrisA, 15.000 OM, 
negociabil. Telefon 216092, 
216067. (38385) 

Vând Renault 25 benzină, an 
fabricaţie 1987. Telefori 276831. 

. (38411) . 

--"" .. 

Miercuri, 22 decembrie 1999 

Arad, B-dul Decebal nr. 16, ap. 4. 
PraJnieul N~erii 

Mântuitorului 'i Sărbătoarea 
Anului Nou ne oferă bucuria 

de a adresa onoratei eUentele, 
colaboratorilor ,; tuturor 
solicitanţilor de servicii 

notariale un gând bun, sănă
tate, lerieire, bucurii, 

cre~easca urare nNa~erea 
lui Hristos să ne iie de folos!" 
precum ,; tradiţionalul nLa 

Mulţi Ani!" 

Totodată, anunţăm cA activimma biroului se suspendă in 
perioada 23-26 decembrie 1999 şi 31 decembrie 1999-3 ianuarie.2000, 

reluându-se in data de m~. 4 ianuarie 2000 (1287134) 

Ocazie! Vând ARO 243 
. CAmpulung, fabrice~~ 1994, per
soană fizica., numere noi, verificare 
tehnicA 06.2001, preţ fix 3.500 OM. 
Telefon 094 n3 740. (38408) 

Vând microbus Mercedes 310 
Diesel, an 1986, preţ 9.000 OM. 
negociabil sau schimb cu aparta
ment cu.2 camere, oferim şi dife.. 
renţa. VAnd motoare Diesel Passat 
1,6; Ford 1,6; Fiat 1,7; aparat vul
c:anizare şi aparat s~lătorie auto, 
praţ 1.200 OM/ buc. Telefon 094 
891 457. (38407) -
Vănd urgent BMW 520, an 

1982, stare foarie bună, Tnmatrii:u
lat persoana fizică, CIV + VT 2001, 
preţ2.900 OM, negodabil. Telefon 
092 567 081. (38406) 

VAndRenautt 5 Diesel, an 1986, 
prin dezmembrare şi Ford Scorpio 
Diesel, an 87, persoanA fizica. 
Telefon 094 561 816. (38410) 

VAnd urgent Dacia 1300, per
fecA stare, an 1978, persoană fi
zică, CIV, baterie nouA. Nu nece
sita repa~i tinichigerie sau motor, 
preţ1.500 OM, negociabil. Telefon 
421058.(4810514) 
Vănd (sau varianta) BMW 524 

TD, din 1986, str. Constitu~ei nr. 
55. Telefon 092 495 840. (38413) 

VAnd urgent autoturism Dacia 
1310, Break, an fabricaţie 1988, 
preţ 2.300 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 0.94 842 198. 
(38414) 

VAnd Dacia 1310, Combi, an. 
1986, stare buna, neinmabic:ulata, 
preţ negociablt·.T~Iefon 473351. 
(3041820) ...... 
Vănd Dacia 1410 Sport, 1990, 

1.700 OM, negociabil. Telefon 
233979.285314. (38437) 

Vind TV COLOR, en gros,_ en 
detail: PHILLIPS, NOKIA, SONY, 
GRUNDIG·, etc, modele noi '' 
vechi, planare, Trlnitron, 100 Hz, 
Imagina In Imagine, deosebite, 
garanţia. Telefon 289456, 092 
239242. • 

(100 modele), diferite mărimii 
vizibile zilnic orele 10·18. 
Telefon 280260; 211213. (38247) 

VInd matlnA da 
&\~tOmată MIELE, 1 an 
200 OM. Telefon 

'2.000.000 lai, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orale !1-17. 

VInd combină· muzicală 
SCHNEIDER, 150 OM. Telefon 

Vănd VW Golf III, Diesel, an 1 
1993, inmabiculat ti Ford Escort frlgldere, TV color; o 
Diesel, an 199!, Tnmatriculat. GARANŢIE. Telefon 259339; 
Telefon 094 546 630. (38445) 563027. (37387) 
Vănd VW l'assat Diesel, an Vănd TV colqr, combină frigori-

. 1992, model Combi, central, servo, ftcă congelator ma,lnă de spălat 
inmatriculat, 10.900 OM. Tele~ aut~matA. T~lefon zâ5010. 
094 522 621. (4115783) . . tJ6790) 
VAn~ Opel yectra O resei, a~,. ~· VAild calculator Pentium nou, 

1989, ~nmetnculat, 8.900 OM. 600 OM TV color stereo Telefon 
Telefon 094 522 621. (4115783) 563070 ·(4609326; · 

Vând IVECO 3,5 tone. Telefon . 
280753; 098.621~12; 259715. r-~~------~~------.1 
(38505) 

hUl!:!"'WH -~· 1 
VInd CANTARE ELECTRO

NICE ti CASE MARCAT FISCALE 
avlzate de Ministerul Finanţelor, 
pentru comerţ servicii, restaurant, 
benzinArie. Telefon 272727; 

'.0!12.264.526. (372501 
Vând TV color stereo, teletext. 

telecomandA, 1.000.000 lei; 
maşină spălat automaiA, 1.500.000 
lei, combină frigorificA 1.500.000 . 
lei. Telefon 2752n. (38110) 

garanţie. Telefon 
094.963.362. (38207) 

Vând frigider8\ congelatoare, 
lAzi frigoritice, cu garan~e. Telefon 
284857; 092.556.562. (38313) 

VAnd TV color diagonala 51, 66 
sau 71 cm; foarte convebail. 
Telefon 211491. (38389) 

VAnd TV cu diagonala· 90 cm, 
imprimantA A3, telefon fax, cen
trală telefonicA. Telefon 28501P. 
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Miercuri, 22 decembrie 1999 

w (IJrmiJre din pllfl/na 14} 
Vând Ieftin INSTALATII 

SATEUT '! boxe 50 W. Telefon 
Arad 237471; lnau 511485. 
(37337) 

Vând televlzoano modele noi, 
telelext. teleoomandă, Intre 150 • 
400 OM. Telefon . 219979; 
092.706.535. (38389) ' 

VInd TV color, modele 
ct.oeeblte, tetecomandl, tex~t 
firme bune. garanţie. Telefon 
2601107.(38212) 
V~nd PC 486 Sleman-Nixdorf. 

Telefon 211491. (38388) 

VAnd telefoane mobila noi: 
Nokia, Slemens, Sony. Telefon 
094 544 832, g92 528 181. 

ani. 
Vând 486, prel 

nagoclabH. TelefOn 092.487.092. 
(38399) ' 

Vând televizoare oator. f'hH!pa, 
Grundlg, ielalunken, Nokla, 
stereo, teletext, telaeomandA. 
Telefon 284004. (38305) 

VInd dlftrito TELECOMENZI• 
pentru telavl•or (186.000 lai), 
video, eatellt, transformatoare 
UnU. Telefon 092 388 888. (37180} 

Vând TV Grundlg, 1'101.1. Telefon 
4&1840. (3&416) 

Sagem, toale noi. 
(3&429) 

Vând convenabfl TV color, 
frigider, ma,lnil sp;llat automat&, 
vldoo, lnstafalle satallt. compaot 
dlll<:, ca .. âuto, telefon l\lrA fir, lax. 
TelefOn 279501, 26&414. 

VInd 

(38450) 
Vând lelevlzoare oolar Phlllpa, 

Snelder, garan1ie, cuptor 
'C""~~--• microunde. Telefon 251354. 

(38461) 

ViNZĂRI DIVERSE 
Vând en·gros HAINE second 

hand, GERMANIA, psetu 20 oor
Umonta. Telefon 2894S6, 092 239 
242. 
V~nd LEMNE FOC tilatlî; 

175.000 leUmc. Telefon 214010. 
(38123) 

Vind LEMNE FOC TĂIATE, 
esenţA tare. orice cantltate. 
Tolofon 2784811. · 

VInd schiuri, 2 boxe 250111. 
lanţuri antiderapante. Telefon ' 
279582. (38422) 

Vând schiuri, clApari, costume 
' sehl diferita, Inclusiv penlnl copil. 

TelefOn 254162. (38514). 
Vând inslanl pe gaz, 10.13 tt. 

Tjllofon 252313. (38416) 
·Vind repstriere cu 8.1. da Arad, 

3.200 OM. Telefon 534133. 
(38417) 

Vâm annii vAnătoa"'. lnfonna\11 
telefon 057-283136, orele 9·16. 
(38420) 

VOnd vaQI geolant&, bună de 
lapte, 6 MI, preţ 5.700.000 lei, 
negociabil; Ope! Ascona Diesel, 
neinmalriculal, 1.700 OM, negocia
bil. Telefon 094 566 092. (38434) · 

vand teracotă completă, stare 
fOarte bunA. TelefOn 094 566 092. 
(38435) 

V!nd lamlnor bijuterie, toale 
acceoooile. Telefon 288888, ""'le 
7·14. {38457) 

VInd termotecl gaz, lns!ant bale, 
.bucătărie, calorifere, ofer un an 
geranţie. Telefon 092 989 017. • 
(38458) 

Vând oobA .motolinl, butoaie 
labili, oovor IutA. TelefOn 211905. 
(36502) 

Cumpăr apartament 2 sau 3 
mmere Telefon 212474. (38459) 

Ph'N·111H1H~I 
Cumpar Dacia papuc an 1995-

1998. Telefon 222800. (38300) 

CUM " • DIVERSE 

boabe şi 
pe loc. Telefon 

(37410) 
Cumpcăr: birouri, credanţurl, 

biblioteci. paturi, mne. vitrine, 
Jlljur!, bufeturi, HIV8nle, ogllrW 
2m, lămpi tav4n, ceasuri 2m. 
lnatrumenta muzicale. vechi. Te
lefon 092.426.444; 084.978.453, 
Gracu. (38825) 

Cumpilr~vând acţiuni: Feroneria, 
Astre-Vagoane, Apromat. Telefon 
094.693. 515. (38264) 

Cump;lr acţiuni: Feronerie, Aslra 
Vagoane, Astoria, Apromat, Bat. 
Telefon 092.308.389. (38203) 

·IIRERI$1 OFER'I',E 
'"". DESERVICII,-·:'. 

Angojăm BARMAN, OSPĂTAR . 
(fete}, vârsta maximă 30 ani. 
Telefon 281162. (38272) 

Societall! de TRANSPORT ,1 
LOGISTICA, cu capital străin, 
selecţionează personal diaponi

ZDlOBH•t.l , bll pentru postul de depozit din 
llli'~~~~~i~!::::=rr.=,.J Arad. Condiţii: vâfllta modle 25 

1 ani, studii medii cu cuno,tlnte 
laii& pentru paste cu 4 fdlere prEt· do limbă franceză sau Italiană. 

·cum '!li alte tipuri de ut;laje pentru ln!Onnaţll NU C.V.,Ia tslefon 058 
brutârie, fa preţuri avantajoase. ·199861. (38269) . 
Informaţii telefon 094.517.763, 
(38193) 

VAnd ~~rma.,..sa ela ochlmb va· 
lutar, Arad, activitate intreruptă 
temporar. Telefon 094.661.161. 
(38185) . 

Vind EUROBOLŢARI tor· 
mo.ltotanţL cu garanţie; 
300x250x200: 3.600 fel/bucata: 1 
mc • 240.000 fel. TelefOn 281491; 
11112.381.750. (37996) 
Vănd cazan ţuocă, nou. c:ornplel. 

170 litri. Telefon 094.598.849~ 
(392231 

Caut urgent femeie pentru 
INGRIJIREA UNUl COPIL de 5 
ani, ofer s.alar avantaJos. Telefon 
092 975 210. (38421) 

Angajez urgent S~ALATORI 
.AUTO. Telefon- 272500, 094 624 
105. (38440) 

Angajn pel'$onaf pentru cfis. 1 
~că: BARMANE,OSPAT~l 
iNCASA TOR! BILIARD. Telefon 
092 944 676. (3&448) 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajează BARPIIAN-OSPĂTAR. 1 
Informaţii talefon 093 225 795. • 
(38455) . 

PRES'I'ĂRI SBRVICU 

Şcoala 9olilrl .BELC" lncope 
un nou cura, cat: ,.B .. ~ ,.C", 
"C+E", CASA SINDICATELOR, 
telefon 223004, 216570, 
094.9311.335. TUTUROR cola
ratorllor SĂRBĂ TORt 
FERICITE! (38244) 

$COALA DE ŞOFERI, col. 
RUSU LUCIAN face Inscrieri. 
Telefon 283e86. (3792$) 

Execut tucrlirl NC LZIRE 
CENTRALE • SANrrARE (cupru~ 
Telefon 094.391.892; 216552. (c.) . 

PVBUCITATE 

REPARĂM: arog....,, ma,lnt 
opila~ frlgldere, lnatelaţll elec
trice. microunde. telefon 
270098. 39449 

-rantul .,MACDON", n.t 
lnoule, organizam REVELION; 
TelefOn 094.588.882. (39328) 

S.C. S.B.C. LIPOVA SA cu 
aediul tn Llpova, str. Calea 
Lugojulul nr. 50, vinde CHIOŞC 
PIAŢĂ. Ofertale de cumpiiraro oa 
depun la sediul soclelă~lln plic 
sigilat p.tni la data de 20 lonu• 
rle 2000. Informatii tolofon 
581950. (4809329) 

Doriţi oii vi vl&ltno MOŞ 
CRĂCIUN? Telefon 215194, 
dimineata. (3114114) 

CliiMo""tti cu autocmto 
noastre moderne In 

Europa: 
«ERMANIA, AUSTRIA, 

ITALiji.~O!A 

DANE· 
MARCA, 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA 'lpo!l fi un 
cilător d9tigitorl 

NOUl Redll!:erl de - In 
tuna DECEMBRIE! Roducori 
suplimentara p•ntru; alavf. 
studenţi, penalonarl 'i gru .. 
puri. 11-dul Revoluţlol nr. 35, 
telefon 251871, 252727: 
Autogont, lalofon 2711582. 

viofer.t: 
zilnic Spn! Germania 

PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG • HEfLBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIOELSERG • WORZ!!URG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESS2N. 

SERVICII: cllălorio In auto
care noi, moderne~ 2 begaj& 
gratuite; insoţitoant de bord; o 
masă ealdâ in Ungaria. 

lnformaţU ti inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, ~~~te
Ion 057·252291; LIPOVA, tolo
fon 057-561377, telefon 057· 
563011; TIMI$0ARA1 telefon 
056·200119; lUGOJ, telefon 
056-359651: REŞIŢA, telefon 
OSS.2249M. (<.) 

Sctumb dOua ;pa~1 ultracentrale 
- ' un spa~u Piaţa Soarelui pentru 

un depozi! . mare, Telefon 
09::.2SL487 [3827'1, 

ÎIIC8IRIBRI 
hctun~z spa11u comercial."67 . 

mp, pe Calea Lipovei, nr. 113. 
Telefon 092.921.103. (38031) 

lnchlriez spa~u comercial 144 
mp, vad deosebi!, Amd, Plata UTA, 
Telefon 094 581 161. (38160) 

lnd1iriem hală producţie 300 mp, 
cu pod rulant. TelefOn 412119. 

Ofer- lh<:hlriere spaţiu ultm
centrsl, pentru birou, cabine! me
dical. T-253884. (38316) 

1nchiriez spalfu ocmen::ial, 8-dul 
Revoluţiei nr. 66. TelefOn ~. 
duprafa\â 20 mp. (37938) 

Ofer spn~ !nmlr!ere apalfu eoi 
merdal, Sd. Revotuliet, nr. 6~ 
T- 094.706.200. (3Îl052) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
2 camere, preţ convenabil. Telefon 
247085. (38331) 

lnchlriez aparlllmllnt 4-. 
gaz, -· cablu, atr. Horlll nr. 4, T- 25."4.'!2, --138.'1831 

.• 

Ofer spre apartament 
1 camere, cenlral, mobila~ tela!on, 
. soteU!, gaz, prefer elevii (studentii~ 
Telelon092 411970. (38387) 

Dau In chirie galllOnier4 -.obi
lată, Piaţa UTA, pe termen lung, 
stare foarte bună, 80 0MIIon4. 
Telefon 276181 (dimineaţa);· 
220958. (38409) 

Ofer spre Inchiriere genionlert 
cf. 1, Piaţa 1\groaflmen\anl (VIoicu). 
Telefon 469282, orele 9·20. 
(38443) 

Dau In chirie garoonlort mObf· 
tată. Mioriţa. Telefon 280932. 
(38446} 

Primesc 2 fete In gazdA. Tlllelan 
257061. (38458) ' 

~ PIERDERI' . 

DPIIPS Arad, 
pe numele Micuta Monica 
Ecaterina, 8declatnul. (4115761) 

Pierdut camet şomaj ell~rat da 
DMPS Arad, Ofjclul Chlflneu Cfiş, 
pe numele Miculs Mircea 
Gheo<ghe. Îl deClar nul. (41 15782} 

Pierdut autorizaţie nr. 323950 
· din 4.02. 1999, eliberati da 

Consiliul Judeţean. Arad, pe 
numele Cloblcâ Gheorghe Pato!!!J;:~ ~ 
A.F. O declar nu!"~ (~11>147). -- • 

ordut chltanţi vamal! nr. 
~ 930 G pentru autoturlom FIAT 

126, A/P allbarot6 do vama 
Nlldlac pa numola SCALPORT 
PIEROGINO. O doolar nutl. 
38495 

., 'it DECESE ~ 

Conaternaţl de durere 
anu"lim moartea fulpnlitoare, 
la 85 da ani, a ao!VIul, -lui 91 
cocrului drag. 
. CIIE'f~ 

din FlocUL lnmormlntaraa al, 
22 decembrie, oro 13, la cimitirul · 
din Flscut. Familia Tndurârat6 
Creţ Eugen. 

Cu adinci durere anunţim 
dctcesu1 mamei noastnt dragi,. 

CIUŞAN I!U:NA, . 
.. vintli ele 7J

fnmonnăntarGa va avea loc la 
Clm!tirut Eternitatea, azi. 22 
decembrie, ora 13. Odlhnea<Că
.., in pace! FIIcele Qolna '1' Mia 
cu familiile lor, 

Profund indurerati anunţlfri 
că a pornit pa drumul veşniciei, 
'kl al gg..1ea an al vieţi! sale, cea 
care a fost o 1ubltoare mamA. 
bunică. $trăbunic3 ~i mătu,~. 

DACBI VICTORIA, 
...~ .... ei-·ri., 

din Mlnl'f·Ghloroc. Calda 
mulţumiri '' rocuno,tlnţ4 
deosebită tuturor celor care au 
t'o$t alAturi noi. fnmorrnintarea a 
avut loc 1n locaUtatea Mint•~ 
Famlllalndollată. 

Cu sufletele lndurerate anun .. 
fim l!t!cor<>!l In nefiinţă, după o 
lungă '' S"'" suferinţă, a calul 
care a fost 

IWS GBEORGIIL 
inmormintarea va avea loc 

azi, 22- decembrie 1999. ora 13~ 
de la domiciliul d!n Calea 
Ttmltorli nr. 111. ta Clmit:rul 
Aradul Nou. Famllla lndollatil 
Rus. 

Cu auflet•l• lndurerate 
anunţllm trecerea tn neftlnţ6, 
dup;l o lungi '1 grea auferlnţll, a 
catul care a fost 

c::ovlf.-d.. . 
inmormantare• va avea lbe, 

azi 22 decembrie, ora 14. la 
Cimitirul Pomenirea. lndollafl: 
fratele Coe.tel, eora Delia, cum
nata Lucla, cumnatul Gelu tl --· Cu adAncl durere anunţăm 
lncotar .. din vlaţi a Iubitei 
noastre maml, bv:nlcl, 

· -.nici, mA!u,i, 
IIEIU.OMAIIIA, 

In vtr.IA de 84 an!. lnmor· 
minta.-.• va avea loc azl, 22 
- 1199, 01'11 13, din *· 
N.hiud nr. 11, llujac. F-1~ - . 
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Cu durere tn suflet anunlim 
trecen1a In nefllnţă, lnlr-un tnlgk: 
accident al dreguiUI n""tru ooţ. _,I80Gru, 

CIOIIANV VAQJ.E, 
In varotii de 61 ani. lnmo,.. 

mAntar•a va avea loc azt. 22 
decambrte 1999, ora 13.30, do le 
Capela Cimitirului Mfcllaca 
Vodie. Soţle Marlllno, fiul Eugen 
fi nora Anca. 

Cu adinci durere tn aufl•t 
fllcole FLORICA '' DOINA 
anunţl lncotoroo din vlafl * 
laUIIu !lor 

PĂC111lAll-
fnmormAniaraa va avea loc. 

az:l, 22 decembrie 19991 ora 13, 
din atr. Prutului nr~ 13~ Mlcileca. 
DUmnOHu ol·l - 9lsl-t odlb
neuc.l!npacol 

de ce;, care a to.t --ANA, care dupl o grea aufertnfl 
ta virsta de 76 anl. 

rec:uno,t:lnţ•&i noastre 11 
mormAntut 

avea loc al.l, 
1999, om14,30 din 
Stnleani 60. 

IIC .-EBA'ftl" Sili., 
slr. Ghlbol Blrta nr. 26, talefon 

270437: 094.554.874. . 
NON-STOP 

SI!!R\IICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Slcrie1 f'Mpete, Î:Nd: tmbilsl
mat, epllat, tmbnli .. t, prosoaps, 
batl•te, panglici, batleurl, 
ca!<lfalc, alil,nlce, otaag doliu, 
coroane, ~. coloci, cozonet:~ 
colivA ,1 CAPELA. ORGANIZĂM 
POMEIIII · 

PENTRU PENSIONARI REPIJ.' 
CERE10%. 

OFERTA: elcrlu + reapilta + 
CI'UCO • 750.000 lei, 

GRATUIT: traneportuloicrlului 
ta domlciHu. lntermedlem 
obţtneraa actelor de deces~ 
fotovfdao. lanfar.\. 
ANGAJĂM ŞOFER.~c) 

NON P 
BQ.ST'l'L COMPAHY 

ftnmA producitoare de slcrle, 
atr. M. Eminescu nr. 4 (vizavi 
Cinema MURESUL). telefon 
211929,094.537.715, 094J!58.712 

TOTUL INTR-UN SINGUR 
LOC, LA PREŢ DE PRODUCĂ· 
TOR, CALITATE ,1 9PERATIV~ 
TATE OCCIDENTALA: 

~ tmbă!umet lmbricat, coe-
metizat 

• olcrle: 400.00Q.1.600.000 lei 
"sicria lux 
• lenjerie daceo: 160.000· 

600.1100 lei 
.. cruci, minere .. ak:riu, etc. 
OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 

cruce ·• 730.000 lei. 
Transport In Arad GRA rurr. 
Noul Se pllilefla avano 50%, 

reGtullntr-o Junu. 

1 

Suntem pt'<)duc.ltorl nu sfmpll 
comercianţi. NOUl Se plite'te . 

. 50~ a~~"s~~~t.ul ~.n_!~~u~~:..J~ 

Su'ntlim aliturl de Cţ)legeJe 
noastn! 901NA FARCAŞ tl MIA 
~UCACIIn marea dun1re pricinu
ită de moartea mamSI. Sincere 
condoleanţe din partea Centrului 
Şcolar Arad. (39404) 

Colectivul Liceului de Arti 
eala aliturl de cotagll DANIEl.. '1 
LAURA MANO'..ACHE-8A TRA!i, 
la trecerea tn nefiinţă a tatălui 
lor. Slnmn1 condoloant-. (38453~ 

SUntam '' ps ~cale ali
tur! de familia Cnt!, la decuut 
fuiQOI'Itor a! calul ce a fost 

N111:01.A1!: CIUIT·· 
din Fl•cut. Slncare con. 

dolaan!"l F-IIII T. -· 

Peraonalul Şcolii nr. 20 eate 
•tliturl de doamna PIIARIA 
CI08ANU In IIU!9rln)11 prlclnultl 
de -ul prematur al totului. 

' ...... condoloanţt. (384St') 

Suntem aliturl de 

Dapllngam accidentul 
ne luim. un ultim adio 

noatnJ prlet•n ,1 vecin 
CIIOIIAMV VA.IIILB 

(PWU). 
Sin....., con~olea•te hmlllot 

llndo•lloto. Dumnezeu ol·l odfh· 
noooci In pacei AaoclaJII do 
locatari a bloculul40. 

condoleante familiei 
ICIIOBI4~1U prin pltrd<!ro• calul 

1 Ioa! 
CIIOII.UIU V.un.&, 

din {amlllat Hormon. 

tatălui său 

PĂC1JIIlA.B IIDII'l1liE. 
Biroul Financiar • Conhlbllf·ll 

BC .FERONERIA". 

HIO 
In dHiclla Inear· 

lnuiU de moartea 
Slncora condolo•nt•· 

'ÎÎ' COMEMORĂIII îi' 

do•~r ~: ~:'~ •• r~ li 
la Implini,... 
8 luni, da Qlnd 
a plecat pa 
drumul 
ve,nlct•l~ 
trecind z-n 
nefiinţă, 

1••-•pamoa eoţl•. • · 
UNC I!.USA8ETA. 

VETI 

"""--.iss...u. 
Un gind pios în amintirea ei. 

Să aibă odihni ve~mlci fn gră .. 
dina lmplil'llţlel Cerurilor, Soţul. 

acurs tunr de 
la dispariţia 
ac~mpiei noa$• 
tre mam~. 
bunici ti ma· 
me soacre, 
pAstrlm In inl· 
mUs noastre . 

fet de vie amintirea not>...,·· !1 

•• 
!tm,pU•,.,te un an da clnd d,.. 

aof, taiA '' 1>unlc 

IILĂV -011111, 
no-a pirAalt pentru totdeau• 

Flori, udate cu llcrlml pa 
lui monnlnl I!Umiienu 

odllhno,aoc:ll Fomlllo Indii-

·~l. ''f 

' 
j 

'1 

'~ 

,. 

- i , 

.. 

j 

-_- f 

• .f 

·• 
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Pagtna .. l6- ADEVĂRUL~ - · ' ·PUBUCITATE · · 
' . 

Miercuri, 22 decembrie 1999 

. -., . 

~:.-ţ==r --··. 

. ;. ' ..... . 

~~ SUCURSALA CEC ARAD 
urează tuturor clienţilor, 

·colaboratorilor 'i angajaţilor 
SĂRBĂ TOR/ FERICITE 
ŞI UN AN NOU PLIN DE · · 
BELŞUG, BUCURII 

11 
ŞI PROSPERITATE. 

~- ---- --:- ~·:_:_: ~11-,J.P~··t'!"'·#- 4 5 _, _ _ ,_,,,.~~ . ·: _ s
5
._ S.C. APROMA'{_S.A. ARAD ~ 

~ te -_-· - . • • 

Sfinta sărbătoare a Crăciunului 
· .. -- , să aducă numai pace şi linişte 

-.· in casele salariaţilor noştri, 
. colaboratorilor, prietenilor şi 
:. beneficiarilor noştri, tuturor 

· .. multă sănătate ,1 numai bine. 

'l . .&, III:~ 4IU 2()()0/ 
~ . . • Ee. MIRCEA ' 2 . . . . .'., ;; D-gonwol S.C. APROMAI12TA7·· 1251Ji· 

$)~....,..~ - ' ~-=~-

RIMĂRIA PĂULIŞ 
e-·~~· 

ft • Allldfd "11t. :.Z()()O* . 
··-----4!tll(nalrl8 Plull' ureazl tuturor 

angliJ~QUI colaboratorilor 

SĂRBĂTORI FERICITE 
ŞI UN AN NOU PLIN DE 
IMPLINIRI ŞI BUC?URII. 

Primar, _ ... _.""'"-'' 
'Ing. EDUARD CUCOŞ 

' - ---~ 

,'-:1 
' . ! 

. ........ ~ 

COMPANIA DE-TRANSPORT .·· · ,~,. ' .. -
j 

.~. ! ' . · · ·:t REGIA AUTONOMI DE 
( '_: · · · :··. =~~DRUMURI MUNICIPALE 

· ··~ 
- .. :: .. : : .. 7 · ARAD ·~ .. . · ::. · 

. ' •:·:. . . 
~ - . :'- . · · · · . .. :::: Transmite tututor drumarllor 
. · : ·· . · .:-· ::;:~ arăâenl, salariatilor regiei, 

- ; . ' , 
:·.. . . . · ·:::'": colaboratorilor şi prietenilor, 
.:.. - . .... . - . 
; · ·· : · •: ::. cele mai alese urări de bine. 
. .. . " . .. . - - . 

· ;- . ::;:. · .: · s~natate ~1 fet:iclre • . __ : .. :_ · 
•••• • ; •• :. •• .. ' It, 

·· . • ::.~ ·:. ···. ·.,&" ~ ~UUI ... ... :~ 
. . .... ; , 

· ' · · ·:. • ... - Director, 
:. ·- _. : · "• .. - :: · . . ··· , .. · · ...• ·· . CAIUS PARPALĂ 

: -·-·· ··· ,!· (1281128) 

. · .. • 

. . :· .. : . . 

PUBliC ARAD . __ ·,~: .- ·- ·· ·: ... · 
u,.ază tuturor călătorilor din municipiul fi judeţul Arad . 

S.C. VINIVITICOlA : 
"· BARATCA S.A. .·_: ·. · 

__ .. ::. e-~ ~ld ···-. 

~-.?'~~~.~ --
\ . 

· · ·~~-· ·· · · · • · r r1 ' 

_.4"'}4~~~.· 
~ '?«««e ~ "- fUI. ' 

:. IJ'a·~~ ~ uJe4"941· < .. . 
. ... . . -: -·- - ·. . . · , . 

.. ·.,;..:. . . . . 
. . . ..... ~-:.- . ·. :." ~-: 

! _:.-

Director, 
fn8. MIHAI DUMA 

.. : . (12171321 

.. -~. ---·: 
. :_: :.· ...... . ... 

UN. CRĂCIUN I=ERICIT 

ŞI FIE CA ANUL: NOU 

SĂ ADUCĂ FERICIRE · 

ŞI BUCURIE IN ·. 

. . - . , 

. ·- . . -

· . ' 

' . . l 

. _· ·. .-1 
• . . i ' · 

. . - ; 

-~- ·· . 

·; - ~ ,· 

," . . ·· . . . \l 
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