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FMI, dupi cum se vede foarte clar, nu vrea 
sA scoatA oficial RomAnia din experimentul 
ntractArll obligatorii de imprumuturi private 

externe pentru susţinerea finanţării, delfl RomAnia nu 
prea are legăturA cu problema '' insu'll experimentul 
este ca 'li •tual 

Preocupat de puţlnătatea resurselor de care mal dis
punea, in urma efortului masiv lfl concomitent pe care a 
trebuit să-I facă in condiţiile crizelor financiare profunde 
din Asia, Rusia fi America Latină, FMI a cerut capitalului 
privat Internaţional să-lfl asume responsabilitatea lfl par
ticiparea la finanţarea ţărilor in restrişte fi să nu mai 
a'ltepte totul de la capitalul public. Numai că, nefiind in 
nici un felin măsură să determine capitalul privat intr-un 
asemenea demers, a aruncat in circa ţărilor debitoare 
sarcina de a realiza "împărţirea poverii" finanţării lor 
intre FMI 'li capitalul privat. Mal precis, a refuzat ţărilor 
respective asistenţă pentru finanţarea datoriilor lor către 
capitalul privat, obligindu-le să se imprumuta de la aces
ta pentru a->;1 plăti datoriile către ăcest8. Or, o asemenea 
procedură trimite de fapt ţările in restri'fte direct in gura 

ALEGEJUIJ DE IA 
TUNTCD AU FOST 

' ·INVAUDATE! 
lupulul. Iar lupul era solicitat să le jecmănească pentru Vineri, seara, Biroul 
că, de la insulfl onor FMI, aveau petalama că fără respec- Judeţean al PNŢCD Arad, 
tlvele imprumuturi ar căd•a financiar. Astfel, ţările in intrunit in şedinţă ordinară, a 

hotărat Invalidarea alegerilor 
restrhtte erau trimise spre colaps lfl nu spre evitarea TUNŢCD, din caull; abaterilor · 

'BULGAR! .. : 
.. , " 

• Aradul !ji Timi!joara sunt două judeţe care 
aparţin altui continent. · 
• Din· nefericire~ Constantinescu zâmbe!!jte 
mai mult decât Ion 1/iescu 
• Românii mor de foame1 iar politicienii 
apar la televizor veseli !ji senini 1 Pau. 51 

·"' Dialoeuri neeonvenţionale 

"FEMEIA IDEAli ESTE FEMEIA 
CARE MI SE SUPUNE'' · ·. ·· · 

-afirmă GHEORGHE NEAMŢIU, prefectul Aradului ~~~~~ 

acestuia. . . grave faţă de statut, inregistrata 
Colapsul Ecuedorulilt'l''salvat RomAnia ile sub pre- la Adunarea Generală de STEAUA 

slunea absurdA a FMI de a se imprumuta la orice eost, alegeri. Au fost prezen~ şase va 
jecmănltor, de pe piaţa privată de capital. membri al Biroului, aceştia A A LA ARAD, GREVA GENERALA 

A CONTEMUĂ • IUE JERBĂnESCO vota~.,! .=,~te. ' lOial ni pe 
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~· '~--,.ABIS • Muneitorii au 
ieJit,· din nou, în stradă 
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PRETURI DECENTE 
la tAmplărie din . 
' ALUMINIU 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEAII TERMOPAN 
Profite 1!lb. Germania IIRGID~GWIII 

~,·. ~ "•ttNE • TAmpl~~e01:miniu din ~,., , import' Rll'ntl "'Şti . 

1

1 T•l-fax: 261461 =~~=& ........ 
. 094 607211 T-n:279699;092292SII!I 

lAracl 8-duii.Maniu bl.25 ap}j '"•Arad-,•S•tr.•V.•oi•flicilot:"'·_, H•'·· 34._,-

Ieri a awt loc la Geneva 
. tragerea la sorţi a ma· 
ciurilor din CUPELE 
EUROPENE LA FOTBAL. 
Iri turul 3 al Cupei UEFA 
Steaua BucurBftl va lntălnl 
pe Slavia Praga (primul 
meci Tn deplasare). 
Programul detaliat al par
tidelor este prezentat lN 
PAGINA9. 

ABONEAZA· TE lA 
• Pentru luna decembrie, prefUI abona-
mentului- de 27.400 lei . 
• Se pot face abonamente fi pe Ul'llll
toarele tre~ ,_ luni fi un an 
• AbonaţU pot c:Aftlga lunar 10 premii de 
fidelitate Tn valoare de o jumAtate de mi-

lion de lei fiecare. lwi-------• 
IIIIUL COStĂ 10111050 LEI 
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'Y Astăzi, Soarele răsare 
·la ora 6 ~i 58 de minute ~i 
apune la ore 17. 

"' Au trecut 309 z~e din 
acest an. Au mai rămas 56 de 
zile până In 2000! 

"' Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxă: Sf. Pavel 
Mărturisitorul; Cuv. Luca 
(Pomenirea morţilor); Bise
rica romane-catolică: Lea
nard; Biserica greco-cato
llcă: Sf. Paul Mărturisitorul, 
ep. Constantinopolului. 

'ITJI.I~III~il 
Vremea va fi nonmală t""' · 

·mic. Cerul va fi temporar 
noros in cursul zilei, când lzo-. 
lat va ·ptoua slab. VIntul va 
sufla slab la moderat din sud
est. Dimineaţa, Izolat se va 
eemnala ceaţlli. 

Temperaturi maxime: 12 la 
15'C. Temperaturi minime: 4 la 

?'C. Meteorolog, 

'' PETRU DĂNUŢ 

La. Arad: Cârpaci Rebeca; 
Căidăraş Manual; Covaci 
Ancuţa; Iancu Ada Elena; 
Popescu Ioana Andreea. 

i POLIŢIA. 
PE SOSELE 

ln puncte fixe şi pe trasee, 
poliţiştii au testat şi vertftcat. 1.283 
autovehicule In trafic, şi ca urmare 
au raţinut 6 cer1ificate de inmatricu
lare pentru defeqiuni tehnica. De 
asemenea, pollţlştii au aplicat 106 
amenzi pentru lncălcaraa Legii cir
culatiei, In valoare de 11.615.000 
.lei. 's-au ridicat in vederea sus-' 
pendăril 4 permise de conduoere. 
Două dintre acestea pentru con-

· · Sâmbătă 6 
""~ noiembrie 
~ .. BERBECUL (21.03-

..,. -'•20.04). Aţi fost foarte 
-. •chetiuitor(oare) In ultima 
vreme şi acest lucru se simte. Va 
trebui să vii chivemisiţl şi ultimii 
băn~. Partenerul (a) crede că a~ 
cam exagerat şi trebuie să 
.recunoaşt~ că, de data aceasta,. 
are dreptate. 
TAURUL (21.04-20.05). {] 
Şi lucrurHe f!1Bi puţin 
plăcute trebUie formu-
late Intr-un mod civilizat 
Partenerilor de disaJiie acest lucru 
le va fi pe plac. 
...,GEMENII (21.05-20.06). 
a ~ oi O - pe care a~ luat-o 

~ • mai demult şi de care nu 
• 1 "J"~ sigur se dovedeşte a 
ft aducătoare de noroc. 
RACUL (21.06-22.07). VI se pr&-· 
zintă o şansă extraordi-~ 
nară, pe care o aştepta ti, • 
de mult. Pentru a o va~~ ~ 
lorifica trebuie sâ aveţi.,-..._.. 1 
nlbdare, să rămllne~ cu picioarele 
pe pămant şi să vii urmaţi raţl
. unea. nu mai lnstinctut. 
~LEUL (23.07-22.08). In 
r" 11111 cadrul reia~ de cuplu vt1 
1(\ ...]aşteaptă o furtunii, dar 
l ~ ~ lndepârla norii tind 

mai atent .(ă) la dorinţele 
partenerului (ei) şi Tncarcand sili le 
lndepliniti. 

lf]
, FECIOARA (23.08-
22.09). Reproşurile pe 
care vi le faceti sunt neln

' temelate şi exagerarea 
vtl impiedică să găsiţi tonul potrivit 
In discuţiile cu partenerul. Nu 
reuşiţi să~ laoeti să înţeleagă oe vt1 
doriţi; poate ar fi mai inţelept să 
lăsati discutiâ pe mai tarziu. 
BALANŢĂ (23.09-ge 
22.10!. Recunoaşteţi cu 
exactitate ceea ce v-a 
lipsiti riscaţi şi nu vă 
lăsa~ inftuenţat de pre-
si~ri. Instinctele dvs. sunt corecte 
şi vtl puteti baza pe ete. 

H
SCORPIONUL (23.10-
21.11). Lucrurile se pun 
în mişcare tn viaţa _dvs. 

· Rutina vă enervează. 
Aveti puterea de a incepe ceva 
nou In viata sentimentală. 
SĂGEtĂTORULrf 
(22.11-21.12). Chiar şi a1 
.Tn mljlqcul celor mai jii 
aprige discutii ce vor 
avea loc In ta'mille ve~ reuşi să-i 
!"'n.vingeţi pe ceilalţi de justeţea 
1de1lor dvs., cu conditia să vii 
pregă~ din timp argurnei.te. 
CAPRICORNUL (22.12-19.01). 

A (~'I'IJ AU'I'A'I'ILt CUIA'fUilAIA 
CINEMATOGRAFE • Duminică, 7 noiembrie a. 

e., tot de la ora 18,00, pe soena 
Dacia: Bowflinger {SUA) .. Teatrului de Stat Arad se va juca 

9,30; 11,45; 14; 16; 18; 20 , piesa .,Capca~a" de_ Robert 
Mure,ul: Star wars • ep. Thoma~. in reg1a artisticA a lw 

1 Amenintarea fantoma! · Ion Văran. SC8t10Qrafla: Ştefan 
{SUA) 10; 12,30; ~5; 18 . Oroian. . 

Arta: idolii anilor fiarbin~ TEATRUL DE _MARIO-
{Germania) 15· 11· 19 NETE prezmtă duminică, de la 

Sala mică:' sa.::Siul (SUA)· ora 11,00, spectacolul .,Cenuşi-
15 30. 18 • reasa". Regla: Francesca 

' ' Slml 
Progresul: Sfera 17 r-:::-=onescu-::-=~~=-::-=-::--11 

(SUA) . DACTILOGRAFIE 
TEATRE 

TEATRUL DE STAT ARAD 
prezintă azi, 6 noiembrie 1999, 
cu incepere de la ora 18,00, 
spectacolul cu piesa ,,Anonlmul 
veneţlan" de Giuseppe Ferto. 
Regia artistică: Ion-Ardeal 
Ieremia. Scenografia: Doru 

Casa de CulturA a 
Municipiului Arad anunţA 
Inscrieri la cursurile: dactilografie 
şilucrăr1 de secretarlet. 

' ducare sub influenţa alcoolului. Păcurar. 

Inscrierile se fac zilnic, la 
sediul 1ristltuţiei din str. Gh. Lazăr 
rv. 1, Intre orele 1 0-13. lnlcrmaţii 
la telefon 211918. 
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Este cazul lui Florea Ioan, cu 
autoturismul 2-AR-3738 şi a lui 
Mocanu Ccmel, cu autoturisrrut 
AR~1.CYD, ambii din Arad. 

clversificărll actMta~l 
poliţie-societate civică, a nece
sităţii unor acţiuni conjugat
conştiente din partea tuturor fac
torilor educa~onali, un rol major 
In prevenirea şi combaterea. 
devlanţei negative şi delincvenţei, 
in cursul zilei de joi, 04.11.1999, 
la.sedlullnspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Arad, din 1~1 IaU va 
comenzii acestei unită şi a 
Inspectoratului Şcolar J eţeen, 
a avut loc o reuniune la care au 

COTIDIAN' INCEPENDENT ARAD 

Editora S.C. ADEV ĂI\UL a.r.L Arad 
ecoo FISCAL R 16SI938 e COD SICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J02/1886dinli X 199JeCODSIRUES020956601 eJSSN 1220-7489 . 

B 1 11oo.. • 7 7 

b p 2900 Arad. Bd. Revolutiei nr. 81: 
Telefoane: SJOCRETARIAT · 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRr:SEI- 280989. 

Conaillal de adllliDlstratiet DOREL ZĂVOIANU 
(presedinte) tdefon 28t802, 280625"; ŞTEFAN TABUIA (vice_. 
pre~inte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor"{"t) 
telefon 28t802, 280854; NICU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904; DOREL BARB(J (contabil-şef) telefon 281797. 

Colegial de redac:flel MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef): 
AUREI. DARlE {secretar general de redactie) telefon 2_8t8o2.-
2808S4: MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualilăli); telefon 
281855; 280003; IOAI\0 IERCAN'(scf sectie politic~). telefon 
280941; DORU SAVA (sef ~-etic ~i3'1-cconoinic). telefon 281738; 
VASILE Fll.IP (sef seCtie cu'ltură-invătlmânt). telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CIIEBELEU (sef sectie sport), tclcf~n 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCJiJ (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef SCC\ic publicitate) telefon/fax: 280904. 
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t~~~~~~~tt~;~ din institutele de 
ii de pe raza municipiu-

Dialogul bilateral deosebit de 
fructuos şi concluziile desprinse, . 
a_u permis relevarea stat a 
aspectelor fenomenale, căt şi 
punctele ils Interes pentru cele 
două lnsUtuţll, cu prerogative In 
cunoaşterea comptexlta~i cauza
le a detincvenţei juvenila, inclusiV 
din prespectiva vlctimologlei şi_ d<! 
pe acaastll platformă, a impera-

-"a după cum ne Infor
ma dna Llvla Vlad, şef corp 
control in cadrul lnspec· 
toratulul Teritorial de 
Muncă (1. T. M.) Arad, de la 
apariţia Legii 130/95 
(sfârfitul lunii septembrie) 
au fost efectuate controale 
la 90 de agenţi economici. 

• S-au dat 27 de amen
zi, totalizănd 98,5 milioane 
d• lei. Principalele nereguli 

L:~ Deciziile importa. nte nu 
..,:::' trebuie luate pe 

moment, .e mai bine să 
, ..... vii gandiţi temeinic 

' inainte de a acţiona. 
Altematlvele sunt imbietoare şi 
trebuie luate Tn considerare. -

MOCHETA 
Arad, Piata Garii 
Telefon 235221 

· Vinda ,a 
montează mochetă 

la preturi 
cu o reducere 

1 • • 

VĂ.RSĂTORUL 
(20.01-19.02). Aveţi 
parte de un sfârşit de 
siiptămană In care 

sunte~ In vervă. Distra$ va fi 
pe măsura aşteptărilor! 
PEŞTII (20.02-20.03).~ 
Azi, orice discutie • • 
se _poate tr3nsforrTia • 
Tntr-un conflict deschis; ~ 
Tnarma~-vă cu argumente şi cu 
m.ultă toleranţa. 

• PIE'fE, 'I'AR&URI 
Astăzi este zi de piată -la 

Chişineu Criş, Lipc>Va, . 
P.âncota, Felnac, Grănicerl, 
Hălmagiu, Moneasa, Pecica, 
Vărşand, Socodor, Şeitin, 
Vladimiiescu, Zimandu Nou, 
CovbAnţ. TArguri aăptiiml· 
nale se desfăşoară astăzi la 
.Lipova, Pancota, Hălmagiu, 
.Moneasa. 

• FIRMACIA Dl 
SERVICIU 

In noptile de sâmbătă 
pAnă luni este de serviciu, cu 
program non-stop, Farmacie 
72, B-dul Revoluţiei nr. 80, 
telefon 254.336 

Farmacia "Crai Nou 
Alfa", situată la parterul 
blocului 68, cartierul Alfa, tele
fon . 277644 şi .,Noua 

,farmacie", strada Andrei 

corective de rigoare 
Ccmanda Inspectoratului de. 

Poliţie al Judeţului · Arad 
mulţumeşte incă o dată, şi pe 
aceastA cale, pertlclpan~lor care, 
prin poziţiile şi punctele de 
vedere exprimate, au confirmat 
sensibilitatea şi receptivltatea 
cuvenită faţa de imporianţa pro
blemei, responsabilitatea şi 
nlspunderea reciprocă, in Intere
sul comun al protejării tinerel 
generaţii. 

sancţionate de către 

Inspectorii de specialitate 
au fost nelnreglstrarea con· 
tractelor de munca '' a con· 
venţiilor la 1. T. M., primirea 
la lucru a persoanelor fără 
acte, neasigurarea pentru 
angajat a salariului minim 
pe economie etc. Controa· · 
lele continuă, 

"·o. 

' ... : 

La tele§onul dilnineţii, :&80944, 
intre orele 9,0o-1z,oo 

e Copaci tilaţl! OI. 
Barta Emerlk, de pe str. 
Zdreneanln, colţ cu Trium
fului, ne semnalează că cei 
de la Romtelecom au intre. 
prins o acţiune de tundere a 
pomilor care deranjează 
firele . .,In unma acestei acţi
uni cel de la Romtelecom 
au lăsat crengile pe străzi, 
deşi au zis ca vor veni să le 
adune, n-a mal apărut 

nimeni. Pe IAngl asta, 
pomii ornamentall au. fost 
nenorociţi." • 

e Meţiana • ft:rada ea 
dublu aenaT OI. Cri;an 
Horia ne lnformeazii că de'l 
strada Meţlanu este o 
strada cu sens unle, acolo 
se circulă pe ambele sen
suri . .,Maşinile circuli după 
pofta lor, chiar sub ochii 
poliţiştilor. Oare nu poate 
nimeni să facă nimic? Dacă 

Şaguna nr. 15, telefon 948, 
.sunt de serviciu .cu program 
.non-stop. 

• CONSUL'I'ITII ,. 
'I'RI'I'AMEN'I'ECU 

PROGRAM NON·S'I'OP 
Cabinetul. "Apolion ia", situ- . 

at la parterul blocului din 
spatele Casei Albe {zona 
Gării), str. Miron Costin nr. 13, 
se. A, ap. 1, teL 251225, 
efectuează tratamente injac
tabile {intramuscular şi intra
venos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator._ 

CABINET ·: 
S'I'OMATOLO&IC 

Cabinet stomatologic pri
vat, Bd. Revoluţiei nr. 62 
(vizavi de Biserica Roşie), 
telefon 256665, deschis zilnic 
intre orele 8,QP-12,00 fi 
14,00-20,00. 

In centrul ora,ulul poliţia 
nu. vede, In rest ce ne 
facem? 

e Se· rezolvi! OI. 1. 
Crlşan, directorul tehnic al 
ARTERM, ne-a spus ca siip
tlmâna viitoare se va 
deplasa pe strada Agnita 
nr. 2, o comisie de la 
ARTERM, care va lămuri 
problemele ridicate de 
familia Zbârce. 

• De aunet. Dl. Victor 
Buha aduce pe aceasta ~ale 
mii de mulţumiri dlul dr. 
Teodor Ghergar- medic pri
mar secţia Interne din 
cadrul Spitalului de cardi
ologie Ghioroc, pentru inal
tul profesionalism cu care 
1-a tratat '' ingrijit pe 
perioada lntemăril. 

Aceleaşi mulţumiri '1 
'd-nei dr. Mariana Pâtea. 

Redactor de serviciu. 

s. "· 

• URGENTE 
S'I'OMA'I'OLO&ICI 

Serviciul de urgenţă sto
matologică, situat pe strada 
Andreescu - vizavi de ieşirea 
de la Cinematograful Dacia - · 
este zilnic deschis non-stop. 
Telefon:' 253794. Cablnef· .,_ 
stomatologic privat, Bd. 
Revoluţiei nr. 62, (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 
256665, deschis zilnie,.intre., 
orele 8,00-12,00 şi 1'4,00-
20,00, iar sambătă şi duminicA· 
Intre orele 9,00-21,00. · · 

• INREGIS'I'RĂRI iN CAZ 
DE DECES 

In C'az de deces, la Biroul 
de stare civilă de la Primăria· 
Arad, se pot face înregi~trări 
sâmbătă şi .duminică, Intre. 
orale 9-11. 

s-a redeschis magazinul SEX.SHOP .,EROTICA". 
intr-un spaţiu discret, oferim celor interesaţi o alter

nativă pentru o viată mai frumoasă! Dacă. doriţi sprijin 
apelati la magazinul · · . . 

i • • 'fi<" :.., • ~ld) 

Program: luni-vineri: 9,00-18,00 
sâmbătă: 10,00-13,00 ,,_,:.,~ 

·~ · Informaţii şi comenzi 
la telefonul 094-583341. 

097/214214 
intre .orele 20,00-08,00 

(4114679) 

Vă ascultă, vă inţelege 

fi vă ajută 

PREŢUL AURULUI 
BANCA.· . NAŢIONALĂ. 

Pentru grijmul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata • 160.456 lei, 
Iar preţul de achizl~e - 144.91_0 
lei. Preturi valabile ieri. 

PIĂTA NEAGRĂ - Aur 14 
K cumpărare: 95.000 leUg, van
zare: 105.000 lei/g. 

Aur 18 K cumpărare: 
120.000 lei/g, vtlnzare: 130.000 
lei/g. :. .• . 
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După ce preşedintele Ligii Studen~lor (L. S.) a 
semnat un protocol de încetare a grevei generale 
cu premierul Radu Vasile, se credea că lucrurile se 
vor linişti. Din păcate. cel pu~n momentan .apele" 
studenţilor sunt destul de tulburi. Asta deoareace 
Asocia~a Studen~lor din Universitatea Bucureşti (A. 
S. U. B.) nu a acceptat condiţiile umilitoare impuse 
de Guvern, nefiind de acord să semneze acest pro
tocol. Precizăm că L. S. nu are in ţară decăt opt 
organizatii, nefiind reprezentativă la nivel national. 

Studenţeşti din România) de~ne 31 de organizaţii(!) 
. Aflată in F. O. L. S. R., liga studenţilor din 

Universitatea .Aurel Vlaicu" continuă greva generală 
până la solutionarea revendicărilor. 

· F. O. L. 's. R. (Federatia Organizatiilor si Ligilor 
Studenţeşti din România) are 18 organizatii, iar A. 
N. O. S. R. (Asociaţia Naţională a Organizaţiilor 

· lată declaraţia preşedintelui ligii arădene, 
Alexandru Chere'l: "Reprezentanţii FOLSR se 
află la Bucuratti pentru a incerca să intre la 
negocieri cu Radu Vasile. Nu suntem de acord 
cu rezultatele obţinute de colegii de la L. S. 
Considerăm că ei au cedat mult prea UfOr, 
având in vedere revendicările noastre ti modul 
ferm de susţinere a lor de către studenţi ... ". 

OUMPIO BOLZA" 

Defi a scăzut numărultomerilor 

RATA SOMAJULUI A CRESCUT! 
. . 1 

, . In cadrul conferinţei de 
presă de ieri, d-na Claudia 
Miuţescu, purtătoarea de 
cuvânt a Agenţiei judeţene de 
ocupare şi formare profesională 
(AJOFP) a declarat că, la 
această oră, rata tomajului in 
judeţul Arad a crescut, 
ajungând la 8,99%. 

6219 persoane primesc 
ajutor de şomaj, 797 ajutor de 
intergrare profesională iar 5.372 
alocaţie de sprijin. in căutarea 
unui loc de muncă sunt 6053 
·de şomeri {neindemniza~). tol 
neindemnizaţi, deoarece plata 
şomajului le-a fost suspendală 
pe perioada in care primesc 
_plă~ compensatorii, fiind 189 de 
persoane. 

Ca o anomalie ~ numă-

rui şomerilor a scăzut faţă de 
luna trerută cu 1.049 persoane, 
rata şomajului a crescut. Dintr-<> 
lntorsătură de condei, Comisia 
Naţională de Statistică a pre
cizat că din noiembrie, numarul 
şomerilor trebuie raportat nu la 
237.000 de persoane - popu
laţia activă din judet, ci la 
207.000 (cifră oricum mai 
aproape de realitate)! 

Cu problemele referitoare 
la angajarea absolvenţilor pro
moţiei '99, precum şi cu cele 
privind creditarea finnelor, date 
expuse de către dl. Ştefan · 
Pascu, directorul executiv al 
AJOFP, vom reveni in zilele 
următoare. 

raza localitătii Zădăreni, s-a 
produs un grav acci<ient de circulatie. 
Joi dimineaţa, in jurul orei 7 .do, 
Măflior Gabriel - Beniamin, 21 ani, 
din Felnac, electrician la S.C. Dacia - · 
Service Arad, in timp ce a condus 
autoturismul Lancia, cu numărul de 
inmatriculare AR 01 HOC, nu a adap-

. lat viteza la condiţiile de drum umed, a 
pierdut controlul volanului şi s-a izbit • 
de un copac de pe marginea şoselei. 

in urma impaclului, conducătorul 
auto şi-a pierdut viaţa iar Măftior 
Ciprian, 15 ani, pasager in autoturism 
a fost răn~ grav. 

În ultima vreme am primit 
la redactie mai multe scrisori 
privind modul in care Regia 
de Apă-Canal calculează con
sumul de apă rece. O aseme
nea scrisoare este şi cea pe 
care o redăm, in extras, mai 
jos. 

"Faptul că inainte de 
1990 preţurile au fost mici, 
Iar cre,terea lor era nesem· 
nificativă 'li se făcea la 
interval mare de timp, a 
făcut posibil ca fosta IJGCL 
să inscrie pe facturile lunare 
a consumului de apă rece, 
ni'lte cantităţi de m.c. orien
tativ!, iar punerea de acord 
cu realitatea urma să se 
facă periodic (teoretic din 3-
3 luni), când se făcea cititul 
contoarelor, care inre
gistrează consumul efectiv. 

Acest procedeu a fost 
preluat in 1991 'li de către 
noua Regie de Apă Canal 
care-I practică 'li azi. 
lntrucât, acum in perioada 
de tranziţie spre economia 
de piaţă preţurile au ajuns 
să fie foarte mari 'li se modi· 
fică foarte des, uneori 
cre'llerea fiind destui de 
semnificativă, face ca 
această practică să se 
dovedească a fi păgubitoare 
fie pentru R.A.A.C. fie pen
tru marii consumatori da 
apă rece, printre care 'li 
Asociaţiile de proprietari 
(asociaţii de locatari). 

Pentru a fi mai bine inţe
les o să redau mai jos cantl· 
tatea de m.c. apă rece 'li 
preţul pe m.c. inscris pe fac-

"-~~~- OH MEDIC fiRĂDEfiH 
, ~ fi DEVEHIT ~DOCTOR•• 

ÎH ŢIGLĂ 

··-

Afirmaţia ·că medicul Cornel 
Achim este "doctor" in ţiglă 
aparţine, in primul rilnd, comer
cianţilor materialelor de construcţii 
din Arad. Da, medicul Cornel 
Achim, patronul firmei EST TR.ANS 
CONSTRUCT a devenit cunoscut 
nu numai in Arad dar 'li in toate 
judeţele ţării ca cel mai mare 
vânzător da ţiglă din import. Dar 
pentru a-1 cunoa'lte mai bine pe dl. 
Cornel Achim, de ce a renunţat la 
medicină, cine 1-a influenţat să se 
ocupe de materiale de construcţii 
'li cum a devenit numărul unu in 
ţară, ca vânzător de ţiglă, l-am rugat 
să ne răspundă la câteva intrebări: 

- Domnule dr. Cornel 
Aebba, vă supăratf pe eei care 
vă - că auntefi ".._..., in 

.. ţlclăf 
- Nu, dar m-a'l fi bucurat mai 

mult dacă această apreciere la 
· ·'' superlativ mi se atribuia in meseria 

de medic. 
..: Deci aveţi regrete eă na 

1111111 prolesatf ca medic! 
- Da, dar mă bucur că fac altce

va pentru a câ'ltiga bani 'li mai ales 
să-mi intreţin familia. Şi soţia este 
medic. Dacă lucram amândoi in 
medicină, eram sigur doi muritori 
de foame. Aşa că, iij urmă cu câţi· 
va ani buni, am luat hotărârea de 
infiinţare a unei societăţi care să 
aibă ca principal obiect de activi
tate, vinzarea materialelor de con
strucţii. Nu am gre'litl 

-Deee? . 
- Pentru că astăzi, in această 

afacere, am invins. Nu vă daţi 
seama că prin ceea ce am făcut, 
câteva mii de case sunt invelite cu 
ţiglă adusă din import de SC EST 
TR.ANS CONSTRUCT SRL. 

. - De ce "EST" ••• ! 
- Pentru că am vrut să fie o 

flrmi din estul Europei cu o activi
tate, sau mai bine zis, să vindi 
produse occidentala. 

· .. · 

- Consideraţi că publici
tatea din ziarul nootra a făcut 
posibilă eunoa,terea firmei 
dvs.? . - . 

- Sigur. Nu 'tiu dacă vă mai 
aduceţi aminte, dar in urmă cu 5 
ani inchiriasem caseta publicitară 
din prima pagină, de lângă titlul 
ziarului. A fost o investiţie sigură, 
prin aceasta am adus clienţii spre 
firma mea. Acum vând mult dar 
investesc '1 mulţi bani in publici
tate: Dacă a'l lăsa totul la intim
plare 'li succesul va fi tot aşa. 

- SWlt 1111111 bane ţilllele dia 
import1 

-Fără discuţie. Au
1
o calitate 

deosebită 'li sunt la un preţ bun. 
- Dacă dva. apuaeţi c. vi 

merg bine afacerile, de ce na 
construiţi • fabrică de tfglă 
nouă in Arad! 

- Acesta este un vis al meu de 
câţiva ani. Dar, nu uitaţi, să fii com
petitiv pe piaţă trebuie s.ă produci 
ceva la nivelul unei tehnologii de 

. vârf. Poate peste 2-3 ani aceasta, 
după unele acumulări financiare, 
se va materializa. 

- Timp liber 1111111 aveţi! . 
- Da, acord destul timp familiei 

fi câteodată o fac pe pescarul. 
-SeriOS,SWltetfpescar! 
- Doresc să fiu şi merg des la 

pescuit dar de fiecare dată, după o 
zi pierdută pe ma.lui unei ape, mă 
opresc la o baltă privată 'li mai 
cumpăr peşte! · 

- Să seăpafl- de "cara" 
aevestei! -

- A, nu, nu-mi fac eu probleme 
de frica nevestei. Ea 'Ilie că după o 
zi de pescuit mă simt mai odihnit 'li 
atunci e mai bine ca oricând. · 

-Astăzi (sâmbătă) ee Eaeefi' 
- Lucrez, e toamnă '1 imi vin 

clienţi din ţară pentru a livra ţiglă. 
- su-, do-ale "doeter" 

Îll flclăl 

- ' 

' . -

DE Lfi POLIŢIE, PE SCURT 
• Tn urma măsurilor specifice întreprinse, a fost 

identificat şi incarcerat Niţoi Constantin - Adrian, 21 
ani, din Santana, care are de executat un mandat de 2 
eni Inchisoare pentru vătămare corporală gravă. 

• Morar Constantin, 33 ani, din Strămtura, judeţul 
Maramureş, urmărit general pentru com~erea mai mu~ 
tor furturi, a fost indentificat şi predat escortei I.P.J. 
Alba, judeţ pe raza căruia Morar a săvârş~ infracfiunHe. 

• Poliţia fi cercetează in stare de re~nere pe Strava 
Romulus Raret. 26 ani, din Arad, urmărit general 
pentru faptul d!' a se fi sustras urmăririi penale pentru 
săvârşirea furtului comis in noaptea de 1 V/20 
oclombrie de la S.C. ANDROMEDA SRL Mi~'. de 
unde a sustras bunuri in valoare de 1.200.0otl lei. 
Strava unnează a fi prezentat Parchetului. 

• Graure Petru, 32 ani şi Sunlălan Graţian 38 ani, 
ambii din Vmga, sunt cerceta~ in stare de libertate. Cei 
doi au fost prinşi in flagrant in timp de au sustras de pe 
~mp nu mai puţin de 3000 kg de varză de pe ta~ua 
lui Panda Viorel din localitate. 

• Este cercetat penlru săvârşirea infracţiunii de vio
lare de domiciliu şi distrugere Sala Sabin, 28 ani, din 
Şeitin. Sala a pătruns in repetate rănduri fără drep~ in 
locuinţa Mariei Kiş din localitate, unde a distrus şi un 
televizor color. 

• Simon Cristian - Slegmund, 23 ani, din Sagu, 
este aflăm de la Biroul de presă al I.P.J. Arad, aUtorul 
lurtului comis in noaptea de t noiembrie, din locuinta 
lui Ţica Nistor din localitate, de unde a sustras bunuri 
in valoare de 3.000.000 lei. 

• Poliţiştii I-au depistat conducând pe drumurile 
publice, un autoturism neinmatriculat şi cu număr fals, 
pe Blaj Nicolae, 46 ani, din Arad. Este cercetat Tn 
stare de libertate. 

D.L 

turile primite de către asoci
aţia de proprietari, din care 
fac parte, pentru lunile 
aprilie-septembrie 1999. 
aprilie 1999 728m.c. 16901ellm.c. 
mai 1999 640 m.c. 
dn care: 570 m.c. cu 690 leUm.c. 

şi 70 m.c. cu 1850 lellm.c. 
Iunie 1999 1024 m.c. 1850 lellm.c. 
Iulie 1999 
august 1999150 mc. 2520 lellm.c. 
septembrie 

1999 1651 m.c; 2520 lellm.c. 
Faptul că in luna iulie nu 

apare nici o cantitate, nu 
este rezultatul unei omisiuni 
fi nici nu se datore'lle fap
tului că in perioada 21 iunie 
a.c.-20 iulie a.c., toţi cei din 
bloc ar fi fost plecaţi in con
cediu ci pur şi simplu pen-

~~~~ 
tru că in lunile anterioare, in 
special in luna iunie, au fost 
inscrise in facturi cantităţi 
mult mai mari decât con
sumul inregistrat pe contor 
care a fost citit 1a 20 iulie 
a.c. 'li Indica un consum mai 
mic decât cel evidenţiat in 
factura pe luna iunie a.c. 

Acest fapt a insemnat 
pentru Asociaţia de propri
etari că a plătit• cu 30 zi la 
mai devreme peste 1,2 mii. 
lei, iar pentru regie a insem
nat o diferenţă in minus de 
peste 55 mii lei, deoarece in 
17 iulie a.c. a fost aplicat un 
nou preţ majorat cu 670 lei, 

deti acest nou preţ trebuia 
în mod corect să influenţeze 
consumul efectiv doar pen
tru perioada 17 iulie-20 iulie. 

De'li practica este - repet 
.. veche, acum in condiţiile 
economiei de piaţă ea 
devine păgubitoare fapt pen, 
tru care o absolut necesar 
ca RAAC să renunţe la ea. 

Tămaş losH, Al. Hlpocrat 
nr. 2, Arad 

Spre informarea tuturor să 
menţionăm că citirea apome
treior se face astfel: ia blocuri, 
deci unde consumul este mai 
mare, apometrele se citesc o 
dată la două luni, in vreme ce 
la casele particulare - unde 
consumul este mai redus • 
citirea se face o dată la trei 
luni. De reţinut că şi într'un 
caz si in celălalt facturarea 
consumurilor de apă rece se 
face lunar. -

Fireşte că un asemenea 
mod de lucru provoacă 

nemulţumiri exprimate 'li de 
către cititorul nostru. 

Spre a le înlătura s-au 
avansat numeroase propuneri. 
dintre care amintim doar una. 
Şi anume autocitirea apome
trelor de către administrator 
sau proprietarul casei, autoei
tire care să stea la baza 
intocmfrii facturii, Regia 
urmănd să verifice trimestrial 
sau semestrial c~irile 'li să le 
confirme sau nu. 

Dar asupra acestui subiect 
·vom reveni pe larg, intr-o 
anchetă specială a ziarului 
nostru. 

MIRCEA DORGOŞA" 

... Nu, nu doresc si vă ziarittii: dezastru, cuponl· 
fac părta'i la insemnărne adă mincinoasă, oameni in 
de faţă, pentru câ nu doresc disperare. Să mai vorbim 
nici pe departe să fiţi până apoi, despre pensionari, 
la urmă acuzaţi 'li domniile copiii străzii, ce'letori ... Nu, 
voastre că aţi calomniat, nu, cii prea vedem totul in 
JT!jnit fi ... alte dintr-astea negru, nu-l ata? Şi cu rea
care, din nou, se·poartă prin 1 voinţA, lndolenţi, neo· 
ţară la adresa ziarittllor, brăzare ... cum le place, d 
conform unui diabolic ace- a-acum '11 prea. mal -marilor 
nariu pus hi cale pentru Poliţiei române să spunil 
indepărtarea atenţiei pu- · Atunci, in atare situaţie, 
blice de la problemele care vi Invit să vi reamintiţi 
o dor ti-o preocupă. Tocmai cilteva nnarl a:rDe la 1 
de aceea, uitaţi-vi dom- mei 1881: .De-a'a vremi 
nilor, in jurul d-voastrii • ti se-nvrednlcfrii cronicarii ti 
nu minţiţi ca ziarlttii cara rapsozii; 1 Vea<:ul nostru ni-l 
spun altceva! • căci veţi umpluri s'lltimbancli fi 
constata că aveţi incălzire, lrozll .. J O, eroii care-n tre
apă caldă, energie electrici, cutul de măriri vi adum
gaze naturale, la preţuri briseţl/ Aţi ajuns acum la 
derizorii fi care, modă si vi scot din 
dacă· mai letopisaţl, 1 
scad, vă.....-a• ... t el ""-·Şi cu voi 
aduc la ciez- '-...I:.ICQ ura ZI ey lira pin· 
nădejdea că d•""fl .NULA, 
mâine, nu veţi mal avea ae vii citează toţi nerctzil, 1 
plăti; la fel ca şi la .salubri· Mestecilnd veacul de ..-tn 
tate", - apă-canal, transport noroiul greu al pro:zii/ 
in comun ••. Şi veţi noai con· Rimilneţi In umbri sfintă, 
stata că nu mai e corupţie, Basarab! fi voi Mu,atini, 
mită, nepotisme 'li un-. /Descălecători de ţarii, dătă
chisme; ba, că onor cultura tori de legi fi datini, 1 Ce cu 
e in floare, sănătatea nu plugul fi cu spada aţi intins 
mai e cu un picior in motia voastră 1 De la munte 
groapă, invăţământul a plin pin-la mare 'li la Dunărea 
de ... invăţăminte istorice, albastră ... Au, prenatal nu 
matematice et co, tot In ni-l mare? N-o si-mi dea ce 
alternante manuale cu pre- o să cer?/ ... Nu se nasc 
tenţii spre inălţarea splritu- glorii pe stradă '1' la u'la 
al-profesională a tineretului cafenelei? ... 1 Pangllcari in 
din fCOii 'li facultăţi; apoi ale ţării, cara jcacă ca pe 
veţi constata că au dispărut funii, 1. Mătti cu toate de 
hoţii, tâlharii, violatorii, renume din come:lia min
criminalii •.• fi cite fi mai ciunii? / ... BAibAiţi cu ;;u~ 
cite... . • strâmbă sunt stăpânii a.:;!~i 

. Păi, da, domnilor • toate naţii! ... 
acestea (ti incă n-am spus .•. De-ar fi, lară'll ... 
nimic cel puţin despre EMINESCU! Dar el este '11 
rezultatele excepţionale din va mai fii In 2000 va fi Anul 
agricultură, de unde in Eminescu. Sper si nu-l 
bună parte, vom attepta hulim fi pe el ca p<> atat .. :. 
roadele anului 200!1 pentru alta valori romilne~tl... . 
a ne hriinll) in totelă dlscor- COflrr""...,...,.. 
danţii cu ceea ce vid · . ., .. ""'" SIMIO" 
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Senatul şi~a suspendat, 
vineri, lucrările in plen, din lipsa 
cvorumului de lucru, la şedinţă 
fiind prezen~ 65 din cei 143 de 

, senatori. ~ 
Lipsa cvorumului a fost un 

prilej pentru senatorii prezenţi 
să discute. timp de aproximativ 
o oră, despre cine este vinovat 
pentru această situaţie şi ce 
sancţiuni ar trebui aplicate. 
Gama de pedepse propuse a 
fost foarte variată. Senatorul 
·Şerban Săndulescu a propus ca 
celor absenţi să li se tllle din 
slariu o zi de lucru. însă 
preşedimele PNL, Mircea 
lonescu-Quintus. a amintit că 
senatorii nu sunt plătiţi in' funcţie 
de numărul de zile lucrate. 

Opoziţia a propus să t<e 
dată publicităţii lista celor 
absenţi. iar se.{'latorul Matei 
·Boilă a solicitat să fie publicată 
lista cu cei care au cerut să se 
lucreze şi vineri şi nu s-au 

prezentat la şedinţa de plen, 
liderul grupului paramentar 

UDMR din Senat, Verestoy 
Atilla, a evocat o mai veche 
propunere de modificare a 
Regulamentului aCestei Came
re, conform căruia cvorumul de 
72 de senatori să fie necesar 
numai atunci cînd sunt adoptate 
legile, nu şi cind sunt dezbă-
tute. · 

Senatorul Radu · F. 
Alexandru e afirmat că lipsa de 
la şedinţă a majqrităţii senato
rilor ar trebui să fie un prilej de 
reflecţie asupra modificării sis~ 
temului electoral, in sensul 
introducerii votului uninominal. 

Preşedintele de şedinţă, 
Ulm Spineanu, a suspendat 
şedinţa de plen şi a propus con
tinuarea zilei de lucru in comisi
ile permanente ale Senatului, 
deşi se mai inscriseseră la 
cuvînt aJ~ cinci senatori. 

ProducătorU 
anunţă o posibilă 
~majorare apre~lui 
cărnU de sărbători 

Producătorii de carne nu au, 
în prezent, nici un motiv real pen
tru majorarea preţurilor pro~ 
duselor din:carne, pentru că au 
prevăzut in preţ modificarea tari
felor la energie electrică, însă 
scumpirea acestor produse va 

· deveni posibilă de sărbători, şi 
dacă raportul leu-dolar va depăşi 
18.000 de lei, a declarat, vineri, 

' Sorin Mina, vicepreşedintele 
Asocia~i Române a Cărnii._ 

DACIA PE CREDIT •• ~. 

Sorin Mina afirmă că pro
dusele din carne se vor scumpi 
de sărbători, ca urmare a creşterii 
cererii populaţiei. "in toate ţările 
raportul este invers, o cerere mai 
mare determină- reducerea 
preturilor, dar în ultimii ani, in 
Roffiânia s-a dovedit contrariul. 
Este o tradiţie ca preţurile să 
aească qe sărbători şi să scadă 
în luna ianuarie", a explicat 
vicepreşedintele asociatiei. Banca Română pentru 

Dezvoltare - Grou pe Sociale 
Ge~erale şi Automobile Dacia. 
SA au incheiat o conventie pe 
baza căreia se facilitSază 
cumpărarea de autoturisme 
"Dacia" de către persoanErle 

· • ;q fizice, informează cele două 
societăţi. 

tule A::r~~l~ţ;~~=~~ ~~~:~ 
.. , , perioadA 8 noiembrie - 31 

decembrie 1999, şi se distinge 
prin timpul scurt pentru acor
darea finanţării (de circa trei 
zile de la depunerea docu
mentelor) 'ii prin flexibilitatea 
garan~ilor. 

.... 
In România 

s-a lansat 

=MIW=NIU=.;.;...;M D=RU=fftl 
• Cfl MAl IMPORTUl 

PBCGRAM DESDNIIT 
COPIIlOR 

De curând, in RomAnia· 
s-a lansat programul 
naţional Millenlum Drea· 
mers, cel mal Important 
program destinat copiilor
Programul Mlllenium Drea
·mers, organizat de McDo· 
nald's fi Disney, cu spriji· 
nul UNESCO, va aduna in 
mai 2000, 2000 de copii din 
toată lumea la Orlando, 
Florida_ incepind cu patru 
noiembrie, la toate restau· 
rantele McDonald's sunt 
disponibile formulare da 
Inscriere precum ,1 regula· 
mentul oficial al programu
lui Millenium Dreamers
Participaraa la progl'll/ll nu 
necesită cumpărarea nici 
unul produs McDonald's, 
astfel incât toţi copiii 
romAni intre 8 'i 15 arii vor 
putea participa. 

Selecţia finafli va avea 
loc in februarie 2000, când 
un juriu format djn perso
nalităţi române ii va alege 
pe cei 10 copii, pe baza 
realizărilor şi implicării lor 
in comunitatea in. care tră· 
iese-

La ·acest eveniment, 
tinerii lumii fi celebraţl şi 
premiaţi având in vedere 
că ei vor fi conducătorii 
mileniului viitor. 
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in urma ·Tncheierii acestei 
conventii, pentru achizitionarea 
unui aUtomobil Daci'a, per~ 
soa·na fizică interesată benefi~ 
ciază de cOnditii deosebit de 
avantajoase, trebuind să dis
pună de numai 50% din ·pret, 
restul fiind finantat de bancă. 
Creditul' se acordă pe o 
perioadă de maximum trei ani, 
cu o dobîndă de numai 57%, 
indexa bilă. Garanţiile· constau 
din doi giranti si polita de asi
gurare CASCO, ces'ionată in 
favoarea băncii pe perioada de 
creditare. N.u ~e c;.er garanţii 
imobiliare. 

Se plătesc rate lunare la 
disponibilizaţii noi, astfel: 
miercuri - 10 noiembrie 
1999 Foraj Sonde 
Zădăreni: joi - 11 noiembrie 
1999- S.C . .ALFAR". 

Plăţile se vor efectua )a 
Agenţia CEC nr. 2, str. 
Horia, intre orele 7,00-19,00. 

Speciali~tli din cadrul I.J_p_ Arad, 
pe baza declaraţilor martorilor ocu· 
lari, au reu!fit să construiască portre
tul robot al celui care, pe data de 
2 noiembrie a_c., l·a ucis pe raza loca· 
lităţii Călugăreni, pe taximatristul Bat 
Auret 

Cel căutat are vârsta cuprinsă 
intre 25·30 ani, înălţimea de 1, 75 • 
1,80 m, este atletic, brunat, ochi de 
culoare inchisă, cu COifUri pe faţă-

Persoanele care pot da vreo relaţie 
Tn legătură cu o persoană suspectă, 
care prezintă aceste semnalmente 
sunt rugaţi să anunte la cel mai 
apropiat post de poliţ e ori.la 1-J.P. · 
Arad_ tel- 223803, 955_ 

SAVICI CERE 20.000 DE 
DOLARI DE LA UFD-i1til 

Ieri, Alexandru Savici, fostul 
preşedinte al UFD Arad, a 
depus la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Arad o plângere 
penală impotriva. lui Onea 
Radu, Lişită Marian şi Armăşoiu 
Radu. Savici ii acuză pe cei trei 
de denuntare calomnioasă. 
Aceştia I-au acuzat de g~stiune 

. frauduloasă_ şf fu{l de docu-
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me.nte .• Deoarece ancheta 
penală a dovedH natemelnlcla 
afirmaţiilor lor, vi rog, cu 
respect să luaţi măsurile care 
sa impun. lntrucât demersul 
sus-numlţilor a fost mediati
zat in masswmedla locală, 
ceea ce mi~a adus o gravă 
atingere imaginii publice, 
Inclusiv decizia de nein
cepere a urmăririi penale fiind 
prezentată pe canalele de 'tiri 
ca un favor, ·solicit daune 
morale in valoare de 20.000 
dolari SUA. De asemenea, 
solicit daune materiale în vaw 
loare de 36 milioane lei plus 
1.830_000 lei"-

"Am cerut dciune materi
ale, 1-830.000 reprezent<ind 
·cheltuielile pentru expertiza 
contabilă, 36 de milioane fiind 
contravaloarea deranjului 
personal", ne-a declara,t 
Alexandru Savici. 

..• ' SIMIOH TODOCA 

Mircea Dinescu sublLnează rt ~Utatea în ••• 

POEZIE SI PfiMFLET • 

e Căldură şi .înghesuială la · 
librăria .Corina" e Toată lumea 
dorea să TI vadă şi să-I audă P." 
Mircea Dinescu. Un aurolac 
intreba: ,.Ce se împinge asa 
oamenii? Se_dă mâncare pe 
gratis?". 

Cele două cărţi s-au vândut ca 
pâinea caldă e Pentru prima oară 
l-am auzit pe Mircea Dinescu 
exclamând: ",mi pare rău că am 
lnvestH in agriculturăl Cred că 
există Interesul de a falimema 
agricultura! Momentan, in sec .. 
torul ăsta se imbogăţesc doar 
lntennediarii ..• ". 

e Răspunzând unei întrebări 
din public, scri~orul a recunoscut 

Acum trei ani, dl. Mircea Oinescu 
lansa cu succes la Arad ,.0 beţie cu 
Marx" şi ,.Pamflete vesele şi triste". Ieri, 
(seccndat de loootenen~ rămaşi in poziţia 
pe loc repaus) a reedilat succesul cu vo
lumele ,.Nelu Santinelu" şi ,.Fluierături 
în biserică", formula pamflete plus 
poezie (de data aceasta o antologie) 
vadind .căderea artistului 1~ tentaţii 
politice"- după cum mărturisea. 

Deosebit de agreabil !şi sincer, 
~zeul domniei sale a cucerit asistenţa 
ce aştepla autografele. Am re~nut căteva 
fonnulări: .,Vedetele politice, lncompe· 
ten~ care stau rău cu limba română '' 
cu insă'i meseria lor"; . "Nu 
funcţionează ierarhia valorilor". "ln 
dezamăg_irea generală şi paraliza ge
nerală, mi-ar fi plăcut să cadă pofesoril 
universitari de lă conducerea 
României, din cauza studen~lor." 

"Tot realitatea politică stâmette 
răsul." Dar cu ce preţ Doamnei 

Chiar in spatele autorului, pe un raft, o 
broşurică cu titlul .cum să scriem-. Cine a 
pus-o acolo şi in ce Scop? _ 

p. T. 

că primeşte bani pentru apa~ 
in talk-show-uri. "Dacă lor nu le 
e rutine să ia bani din publici
tatea difuzată in emisiunile cu 
mine, nici mie nu mi-e ruşine 
să le ceri""_ e Intrebat de o 
bătrânică dacă suntem un popor 

· mai slab dotat intelectual. scri
itorul a răspuns: 11NU~ Suntem 
viol la minte, dar nu ştiu cum 
dracu' s'e întâmplă că selec
tăm mereu mediocrităţllei"
Citind din cartea .Nelu 
Santinelu": .Ta~ bulangiii are azi. 
mertane .. ." e După ce a recital o 
pae'zie scrisă la 23 de ani: 
"Vreau să vi arit că eu nu 

. dup.i ce a Intrat in politică--"· 
O tânără domnişoara, care 

se inghesuia să primească un 
autograf, a exclamat: .Până la 
dumneavoastră o să ajung 
dezbrăcată!". Replica a fost 
promptă: "Pe mine nu mă de
ranjează!" e Un bătrânel vehe
ment i s-a adresat .De ce nu TI 
lua9 pe senatorul Dumitraşcu cu 
dumneavoastră - pe post de 
măscărici?" L -au luat alţii la partid 
ca măscărici! e A fost prezentă 
la eveniment si o clasă a V-a de 
la .Moise Niroară". Cei mici se 
tot întrebau: .Care-i Qine_scu_?". 

m.am apucat de scris ca lllascu, · B.O. 

La Galeria de Artă Delta 

unea tematică constituindu-se in 
mărturii de necontestat in acest 
sens . 
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Ieri seara a avut loc la Galeria 
de Artă o·elta vernisajul unei 
expoziţii grafice, care a purtat 
semnătura Aurel Roşu. Pictorul 
este membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, Filiala 
Oradea. El a participat începând 
cu anul 1971 la nu mai pu~n de 
18 expozitii de pictură. Expozitia a 
fost deschisă de către prof_' dr_ 
Aurel Chiriac, directorul Muzeului 
Ţării Crişurilor, care a ~nul să pre
cizeze că in Oradea nu mai există 
Galerie de Artăl 

Pictorul Au rei :Roşu a demon
strat că a ajuns la o maturitate 
aitistică, sol~ile plastice şi op~- · 

.,Fiecare lucrare in parte ne. 
dezvăluie o realitate plină da 
prezenţa complice a autorului. 
Descoperim un pictcr care şi-a 
propus să yjzualizeza trăiri tre
cut, şi Prezente, sentimente 
umane din cele mai fireşti, care 
I-au inso~t peste timp şi care 
răzbat acum la suprafaţă pentru 
a acorda tansa reveriei mult 
dorite .•. " ne spunea praf. dr. 
Aurel Chirica. 
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(«rfiălftliiliilir ci PSDI(âiăl • 
VINDECARE ~!_!~cutt_$~!t~!J.~J!j.~~QJ~~nă ~ 
PRIN MASAJ 

Cu sigurantă fiecare dintre noi . ' 
îŞI doreşte să fie sănătos. Şi, pen-
tru asta, merge la medic, face 
tratemente, ia medicamente etc. 
Penlru unii lnsă, boala se poate 
vindeca şi prin alte modalităţi. 
Depinde doar de Increderea pe 
care o avem intr-o af)umită te
rapie. 

O .altfel de vindecare" o pro
pune şi Marin Nedea. El este spe
cialist 1n masaj, biodetecţie,· 
biosinergetică, qulgong şi trading 
meditativ. Autodidact coOvins. 
maseurul Nedea caută să inte~ 
leagă roluVrostul omului, legătUra 
lui ru nab.Jra şi factorii care-i influ
enţează sănătatea. .Boala 
înseamnă prea plin sau lipsă de 
energie - spune el. Prin masaj te
rapeutic, bioenergie şi renexolo
gie, blocajele energetice pot fi· 
refăcute. Dar, pentru vindecare, 
oamenii trebuie să-şi schimbe 
modul de alimenla~e şi chiar stilul 
de viaţă. Altfel, boala revine.· 

. D.D. 
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. Ieri, la Palatul Cultural, gru
parea proAthanasiu din PSDR 
Arad a organizat Conferinţa 

~~~~";;=!' stabilirea deie-

, Cei doi mandataţl de către 
preşedintele Athanasiu, Ileana 
Dragomlr şi Liviu Popa, alături de 
Sorin Prişcă, au declarat că din 
100 de persoane convocata au 
fost prezente 76, reprezentând 24 
de organiza~i din judeţ. Cei trei au 
declarat că Emil Putin poate să 
facă oricăte contesla~i. pentru că 
totul s-a făcut confonn statutului.* 
Conferinţa Judeţeană a adoplat o 
formulă nouă de desemnare a de
legaţilor la Congres, in sensul că 
fiecare organizatie isi va desemna 
reprezentanţii' şi' conducerea 
judeţeană nu le va modifica. " A 
fost supusă la vot şi aprobatâ sus
pendarea membrilor Comitetului 
Judetean care au părăsit lucrările 
Con9resului. 1n urma acestei 
hotărâri conducerea judeţeană 
este asigurată de Liviu Popa, prim
vicepreşedinte, Ileana Dragomir -
membră in Comitetul Judeţean. 
Cristian Ispravnic secetar şi Sorin 
Prişcă - membru. AceŞiia sunt cei 
CB!e au mai rămas din vechiul 

...... 
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Comitet Judeţean. • Ca o 
·.reparaţie morală•, Conterinţil' · 
Judeţeană a decis anularea 
oricăror excluderi din part.jd 
hotărate de Comitetul Judeţean. 

Cele de mai sus au fost 
declarate intr-<> lntălnire .blilz" de 
către organizatorii Conferinţei 
Judeţene, presa neavând acces in 
sală pe parcursul lucrărilor. Sorin 
Prişcă ne-a declarat că presa nu a 
fost inTormată asupra evenimentu
lui penlru că a fost o problemă de 
mai mică importanţă. După 
Congres va urma o .nouă 

Conferintă Judeteana. 
Ca ~ ciudăţenie politică: dl. 

Putin i-a anunţat pe ziarişti vineri la · 
ora 12,00 că la ora 16,00 va avea 
loc o ConferiÎlţă Judeţeană a aripii 
Prişcă-Popa, iar Prişcă i-a infoonat 
că aripa Putin preconizează o 
Conferinţă Judeţeană dumincă. Ce 
e drept, nu a şliut ora şi nici nu a. 
putut arăta presei un ftuturaş-invi
la~e. cum a făcut Putin. Aşteptăm 
cu.iQteres unnătorullor Congres. 

SIMIOH TODOCA 
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- OMle Mircea Dinescu, 
cu ce gânduri aţi venit la 
Arad? 

- Am venit cu simpatie la 
Arad, cu atăt mai mu~ cu cât 
şi Aradul, şi Timişoara, par si
tuate pe un alt oontinent decăt 
celelalte oraşe şi judeţe din 
România. Una dintre cele mai 
plăcute întâlniri cu cititorii· 
le-am avut tot la Arad, acum 
doi-trei ani de zile, când am 
lansat .Pamflete vesele şi 
triste•. Cu alte.cuvinte, am 
revenit la "locul_ C~imei", cum 
s-ar spune ... 

- Oare, noi, românii, sun
tem neputincioşi? Nu sun
tem in stare să ne con
ducem singuri fi trebuie să 
apelăm la ajutorul altora? 
Elitele nu conduc in 
România? · 
. - Nu ne putem plânge că 

nu oonduc elitele în România, 
deoarece - din nefericire -
România este condusă de 
profesori universitari: si Emil 
Constantinescu si Radu' Vasile 
sunt cadre .univ'ersitare. asta 

DINTE- BULGAR! 
ca să nu mai vorbesc despre 
Petre Roman sau Adrian 
Năstase. Din nefericire, profe
sorii au salarii de mizerie, iar 
siudentii n-au unde să doar-
mă. ' 

- N-ar trebui să găsim 
alţl profesori universitari? 

- Şti~. eu am propus deja 
să constituim un partid ai 
timizilor, deoarece multi 
oameni stau pe margine Şi 
manifestă suficient de mult 
bun-simţ ca să nu se vâre în 
politică ... 

- [)..voastră nu suntaţl un 
timid ... 

- Eu sunt un timid, dar cu 
timpul am devenit mai nervos. 

- Aţi încercat să investiţi 
'i in agricultură ... 

- După ce-am dat faliment 
în cultură, am încercat să văd 
şi cum e falimentul în agricul
tură. 

- ŞI cum este? 
. -Mult mai dureros! 
- Ca se întâmplă, totllfl, 

cu ţara asta? 
- Nu stiu! Eu nu am solutii, 

dar e trist să întâlnesti pe 
stradă oameni preocupati, pe 
care-i doare despre ceea ce 
se întâmplă în România· si 
atunci cănd deschid televizorul 
văd politicieni senini şi veseli ... 

- Ei o duc bine .... 
1- Şi noi am ironizat la 

.Academia Catavencu• zâm
betul acela de Îreizeci de cen
timetri al lui Ion lliescu, dar 
iată că Emil Constantinescu 
zâmbeste tot timpuL .. Normal 
ar fi să' zâmbească şi poporuL 
Dacă mergi cu tramvaiul prin 
Bucureşti vezi o grămadă de 

oameni Jegănaţi şi care au o 
faţă care-ţi aminteşte de 
expresia oamenilor de dinainte 
de 1989.._ 

- ŞJ care-I alternativa?· 
Există'? 

- Cred că alternativa ar fi 
să alegem un bulgar preşedin
tele României. un preşedinte 
de import.., Să ştiţi că nu 
degeaba românii au adus un 
rege străin în ţară, deoarece 
nu se înţelegeau între eL 
Si-atunci, au recurs la o 
metodă impartială ... Eu nu 
sunt adeptul re'galităţii - sunt 
fiu de lăcătuş-mecanic - şi nu 
.pot să-mi trădez originea 
.sănăto'asă" ... Nu cred că un 
rege salvează România. 

- Acum nu se ·mai 
avansează ideea regelui 
impa.,ial, ci aceea a dictato
riatului economic... · 

- Petre Tutea avea la un 
moment dat' o idee: în 
România ar trebui să vină la 
putere nişte negustori, care au 
miros economic, ştiu ce vrea 
lumea:n stradă, cunosc ceea 
ce este necesar... Nişte 
oameni pragmatici şi recL Or, 
noi ne-am bazat tot timpul pe 
lliescu, apoi pe Constanti
nescu ... Nu mai trebuie nici 
plâns, nici făcut iluzii, ci ne tre
buie un pragmatism la rece ... 

- Unde-s oamenii aceftla 
pragmatici? 

- Păi, dacă mergem .după 
oolţ, găsim doi-treL .. 

IOfUt IEitCflrt 
DOitU SlrtfiCI 

Foto: OrtOitiU FELEfl 

"Războiul" Putin -Athanasiu continuă 
Ieri, la sediul PSDR, depu

tatul Emil Putin a organizat o 
conferinţă de presă la care au 
participat mai multi membri ai 
Comitetului Judetean. Putin 
1-a acuzat pe Alexandru 
Athanasiu de o serie de 
abuzuri si încălcări ale statu
tului. Desemnarea, !lenei 
Dragomir şi a lui Liviu Popa 
ca mandataţi cu organizarea 
unei Conferinte Judetene la 
care să se desemneze dele
gaţii pentru Congres, a pus 
paie pe foc. Putin contestă 
respectiva Conferinţă 

Judeţeană ca şi pe organiza
torii ei. Conform unei adrese 
pe care deputatul Putin a ară
tat-o presei, oonferinta a fost 
programată chiar 'ieri, la 
Palatul Cu~ural, la ora 16,00. 
.Ce Co~ferintă Judeteană 
'este acfea ia' care nu sunt 
invitati l'iembrii Comitetului 
Judetean?" au întrebat cei din 
sală.' "apt este că raportul 
intre membrii pro Putin si 
ceilalţi ••ste de 15 .la 2, dup'ă 
cum declară Putin. Acesta a 
mai spu& că va trimite o oon
testaţie şi ~robabil va inainta 

şi a~une în instanţă. In ceea 
ce priveste trecerea la ApR, 
deocamdată Putin nu spune 
nimic. In urma întrebărilor 
venite din partea presei, .Putin 
a spus că nu a avut nici un 
război cu Sorin Priscă, ci o 
dispută de idei cu Aihanasiu. 
Din păcate, Athanasiu, care 
se crede .un mic Napoleon•. 
nu acceptă disputele de idei, 
el vrea să aibă unanimitate. 
Pentru aceasta foloseste tot 
felul de mijloace oneroase. 

. S. TODO(fl 
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'INVITAREA FOSTULUI 
SUVERAN MIHAI AR FI UN 
PAS SPRE RECONCILIERE 
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ApR consideră că Ziua Naţională a 
României nu trebuie umbrilă de scandaluri şi 
dispute inu!Jle asa cum s-a înlămplat în anii 
preceden~. In oPinia ApR, Ziua Naţională a 
României din acest an oonstituie un bun 
prilej pentru a marca inceputul reooncilierii 
nationale. O reconciliere care să aseze 
România fără oomplexe cu faţa spre viitOr. 

De aceea, ApR solicilă Partamentului şi 
Guvernului României ca manifestările Zilei 
Na~nale să fie organizate la Alba lulia, nu 
in palatele puterii din Bucureşti. Ziua 
Natională este cea mai scumpă si populară 
sărbătoare a românilor şi ea trebuie evocată, 
celebrată, la locul unde ea a fost întemeiată, 
iar invitarea fostului suveran al României la 
manifestările Zilei Nationale, în oonditii' civi
lizate, ar reprezenta un semn pozitiv, in sen
sul reconcilierii şi respectului faţă de trecutul 
nostru istoric. 

li1•1'~~,1' DESPRE MÂNDRIA 
" " " 

NATIONALA • ALTADATA! 
"STUDENJII NU POT FI MANIPULAJI" 

După zaca ani de cănd se oplnlefte să facă ceva din România, 
coali~a de la guvernare a ajuns la o concluzie pe care o ştie cam 
toată lumea şi anum~ că nu e în siare să pună ţara pe calea unei re
fonne reale. Drept consecinţă, guvemaţii au lăsat ruşinea deoparte 
şi au cerut ajutor extern. Ce-i drept, s-ar putea ca tocmai cei de ta 
care au cerut ajutor să le fi sugerat să facă acest gest Cert este că 
guvernanţii actuali măcar au avut tăria să-şi recunoască neputinţa. 

Cu atât mai mult pare caraghioasă atitudinea unor .,patria~" care 
văd in ~caastă recunoaştere drept o abandonare a ţării in mâna capi
taHştilor celor răi, care vor suge într-o nouă variantă sângele 
poporului. Jar Ion Jliescu crede- e dreptul lui - că de starea gravă în 
care se află ţara~r face vinovată doar actuala coaliţie. Este evident 
că se înşală, numai că nu are curajul (sau obrazul) s-o recunoască. 

Mai mult, o serie de politicieni şi-au dat cu presupusul până ca 
nici nu au citit scrisoarea in care se stipulau condiţii şi modalităţi de 
lucru in privinţa acelei comisii care ar trebui să supravegheze un 
program de criză ihtoc;mlt in ţară, şi nu in altă parte. Eviden~ in acest 

· program sa vor. regăsi şi .,indicaţii preţioase" de la BM, FMI fi UE. 
Dar asta este. 

Ne placa, nu ne placa, va trebui să recunoaştem că timp de zace 
ani in România s-au făcut de toate - hoţll, davalizări da bănci, s-au 
lichidat întreprinderi, a apărut şomaj la cote înalte ,r, mal ales s-a 
Instaurat sărăcia şi mizeria • , mai puţină treabă. , 

Este firesc ca acum Occidentul să nu mai aibă incredere in po8i
bilit<\ţlle clasei pol!tica româneşti de a scoate ţara din criză. ŞI să 
procedeze in consecinţă. Cât. despre mândria naţională, despre va
. nltăţi, şi orgolii, mal vorbim altădată. Atunci când vom fi capablll să 
ne ~~?Spodărim cum trebuia singuri ţara. . 

1. IEitCflrt 

Atacând subiectul .manualul de 
in cadrul paginii de Tineret a 

[c<Jtidianului .Adevărul" atingeţi un 
dublu soop: pe de o parte explicati 
tinerilor cât de .modem" este manu~ 
alul, iar pe de aHă parte sustineti r ptJnclul de vedere al partidelor care 

· de Istoria României, partide 
1 acest mOment la cârma 

Ţării. Acest din urmă lucru nu ne miră 
ştiind că sunteţi responsabil cu pro
bleme de imagine a Organizaţiei de 
Tlll9ret Arad a Partidului Democrat 

De ce nu explica~ tinerilor in ce 
fel existenta Doinei luhasz-Comea; a 
Andreei 'Esca, a lui Gabriel 
Andreescu şi a aHor pseudo-eirtişti a 
influenţat istoria acestei ţări, in afară 

• 

de agitaţiile antiromâneşti pe care 
unii dintre ei le-au provocat? Dar 
. Mihai Tatulici prin ce a contribuit la 
scrierea istoriei ultimilor ani? Poate 
prin lovirea, in faţa milioanelor de 
telespectatori, a lui Nicu Ceausescu? 
Doriti să vedeti tinerii urmându-i 
exemplul? Acesie .fapte şi persoane 
contemporane" credeţi că ş·unt 
Jnleresante pentru elevi şi folositoare 
in viitorul lor". după propria d-voastră 
exprimare? Ave~ impresia că faptele 
da aiTUe ale lui Ştefan cel Mare, Vlad 
Ţepe~. Mihai Viteazul şi mulţi alţi 
domnnori, care au făcut din această 
ţară un scut pentru apărarea 
creştlnită~i. reprezintă .imemoriale 
fapte eroice din timpuri medievale"? 

·. ,• 

. . .; -

denţllor li s-a reproşat fap- · 
tul că sunt folosi~ ca masă : 
de manevră in interesul 
diverselor grupări din 
PNŢCD. Ca pre,edinte la 
nivel naţional, aţl sesizat in 

cea mai refractară la mani
pulări, indiferent din ce p•rte 
ar fi venit tentative în acast 
sens. Dacă vorbim strict 
despre studen~i din PNŢCD, 
eu nu crâd că un membru al 
acestui partid, indiferent că 
este sau nu student, s-ar. 
putea complace intr-o 
asemenea postură. la modul 
şi mai ooncret, dacă vă refe
riţi la organizaţia din Arad, nu 
văd cine pe cine ar putea 
manipula şi în ce sens. 

cum ar fi cele de elevi, stu
denţi, femei etc. Cum stau 
lucrurile la nivel central din 
acest punct de vedere? 

· - Am mlli spus-o şi 'o. 
repet: intr-adevăr, între 
diversele .pături" din partid se 
manifestă o oarecare lipsă de 
oomunicare. Cred că trebuie 

. acţionat urgent, mai ales că 
se apropie alegerile si 
echipele trebuie să fie foarte 
bine sudate. Ca preşedinte la 
nivel naţional, am resimţit o 
lipsă de oomunicare nu doar 
între TU NŢCD şi celelalte 
organiza~i, ci chiar între cen
tru si filialele din teritoriu. 
Tocmai de aceea am initiat o 
a~une de strângere a reia~, 
ilor între centrele universitare 
din tară. 

· atâţia lideri, fiecare pe 
"felia" lui, apar la un 
moment, dat conflicte da 
_interese. 

- Nu cred că Tn PNTCD 
funcţionează acest aşa-zis 
principiu. PNŢCD este un 
partid cu tradi~e. organiza~ile 
studenţilor şi cele muncito
reşti jucând un rol foarte 
important în decursul istorici. 
Acestea au existat inainte de 
perioada comunistă. Eu nu 
cred că divizarea structurilor 
poate fi dăunătoare, ci dim
potrivă, poate fi benefică. 
Fiecare dintre structurile 
respective are specificul său. 
Noi, TUNŢCD-ul, promovăm 
ideile şi programele partidu
lui, dar ii şi punem la curent 
pe liderii noştri cu problemele 
care aper in viaţa studen~lor. 
Fiind in miezul eveni
mentelor, este evident că 
putem cuprinde intreaga 
·gamă de probleme. 

teritoriu aşa ceva? . 
- Nu pot să accept o 

asemenea percep~e. Eu sunt 
implicat zi de zi în activitatea 
organiza~ilor studenţeşti şi vă 
asigur că nici nu poate fi 

de asa ceva. Este lucru 
că studenţii au oonstituit 

- Ştiţi bine că mă refer 
la faptul că preşedintele 
TUNŢCD reprezintâ un vot 
foarte important in 
Comitetul Judeţean, mai 
ales că se apropie alegerile. 

..... Şi asta inseamnă că 
s-ar lăsa manipulat de către 
unul sau altul dintre viitorii 
candidati? Eu nu cred. 

- t.a' adunarea generală 
s-au făcut referiri la o pro
nunţată Jips(de comuni
care intre divers·ele organi-

din cad PNŢCD, 

· :. Nu credeţi ci axis· 
tenţa atâtor organizaţii in 
sânul unul partid - elevi, 
studenţi, femei, muncitori -
.este de fapt o fărâmlţare a 
•forţelor partidului respec
tiv? Este clar că existând 

SIMIOrt TODOCfl 
Foto: V. MUSCfl 

D-le Adrian Pieă, 
1 . .-, ' 

(~~~§tn',~-~~~~tat'•aes!l,'.oM·J 
!ii-. .".,...,M,_,""'·~""'""~~~<=.·"·~-e-,,~" ........... . 

Dacă ave~ această 1l'npiesle fnsearrl
nă că aţi trecut inutil prin ~lă, d-le 
Plcăl 

Sunteti mOderatorul unei emisiuni 
de tineret.' De ce nu invita~ reprezen
tan~ ai Organizaţnlor de Tineret ale 
uoor partide politice care să exprime 
părerile a sute de tineri, membri ai 
acestora? De ce nu spuneţi în arti
colul d-voastră care sunt acei .anu
miţi politicieni" care şi-au băM joc da 
Istoria şi Litemtura României? De att
lel, dacă a~ fi avut curajul să scrie1i 
probabil a~ fi fost sa~t pe linie 
de partid, având in vedere că P.D.-ul 
are contribuţia sa la această mas-
caradă. . '. 

Organizaţia de Tineret 
ROMÂNIA MARE, filiala judeţeană 

. ·~.' . 

Arad, se declară Indignată de aşa
zisa reformă !;lin învăţământ 

.patronală" de grojJarul invâţământu
lui românesc Andrei Marga şi cere 
demisia acestuia din funcţia de 
Ministru al Educatiei Nationale! 

In ceea ce vă prive~e. d-le Pică, 
aşteptăm cu nerăbdare invitaţia d
voastră la emisiunea .Club T". AColo 
poate ve~ realiza deserviciul pe care 
n face~ tinerei generaţii· atunci când ii 
recomanda~ învăţarea unor aberaţii! 
Cu speranţa că ave~ curajul 
confruntări de idei,, vă asigur de 
intreaga mea consideraţie. 
_ . ADRIAN MUREŞAN, 

p;.,edintele Organizaţiei da 
Tineret ROMÂNIA MARE 

;Garantarea dreptului iştii cer o protecţie socială 
de OM, viitorul societăţii garantată prin Constituţie, 
României moderne· a fost garantarea dreptului la 
tema pe care s-a discutat muncă, învăţământ gratuit, 
la masa rotundă organizată. revigorarea industriei etc. 
de PSM Arad. PSM-iştii ·Mihai Lelik şi Teodor 
consoderă că la ora actuală Dragoş cei doi moderatori 
s-a ajuns la .un ~avagism ai discu\;er au fost da acord 
de tip. m~ern , in ca:e că Omul, pentru a primi 
omul Şt-B pierdut dreptunle ceea ce i se cuvine din 
elementare .• Colapsul eoo- rte . = treb . să . • flă pa a soae~m . ui8 
nom1c '" care se a d d dă d' . ă 
economia tării noastre face ea ova . . e max1m . 
omul să 'tie decăzut Tn responsabilitate. Numai 
toate sferele de activitate: prin responsabilitate faţă 
annată, învăţământ, poliţie, de valorile tradiţionale va 
sănătate si cuHură". Pentru· putea progresa şi acumula 
ca Omul' să-si redobân- valori noi 
dească identitatea, PSM- S. TODOCA· 
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Ex1stă, mea, suficiente per~ comumcă de îndată consiliului din oraş, implantarea semnelor 

soane ~are __ nu cunosc care cel~ ~nstatate; . de circulaţie, desfăşurarea nor
sunt atnbuţHie celor 5'are ne 1) 1a mă sun pentru pre- mală a traficului rutier si pietoni; 
.conduc. Pentru această pag1nă venirea şi limitarea urmărilor s) surpavegheză iârgurile 
am al.es să vă prezentăm calamităţilor, cat.astrofelor, pieţele, oboarele, locurile si 
atribu~1le PE! care _le ar~ un pn- 1ncendnlor, ep1demnlor sau epi- parcurile de distractii si ia 
mar, atributii prevazuta m legea zootiilor împreună cu organele - · 1. t' bT · d · · t ti' · bl' 1 1 . '. masun opera 1ve pen ru una 
a m1ms ra, e1 PIJ 1ce oca e. specializate ale statului. In functionare a acestora· 

a) as1gura respectarea acest scop, poate mobiliza si • .' .. 
drepturilor şi libertăţilor funda- populatia, agentii economici Si . Ş) conduce se~ICIIIe pu-
mentale ale cetăţenilor, a instituti'ile publice din comună blice local_e:. asigura funcţlo
prevederilor COnStitutiei Şi ale SaU OraS acestea fiind Obl'gate narea serviCIIlor de stare CIVIlă 
legilor ţării, ale decretelor să exectrte măsurile stabil~e· şi de autoritate tutelară; su
Preşedintelui Românie_i, ale j) asigură ordinea publică şi praveghează_ realizar~a. mă
hotărânlor _Guvernului, al<: liniştea locuitorilor, prin inter- sunlor de as1stenţă ŞI aJutor 
actelor em_s!e de mmlstere _ş! mediul gardienilor publici şi cu SOCial,_ . . 
alte autontăţ1 ale adm1mstra~e1 ajutorul jandarmeriei, poliţiei, t) mdeplin~~te funcţia de 
publi~e centrale, ale hotărânlor pompierilor şi apărării civile, ofiţer de stare CIVilă; . 
cons11iulu1 judeţ~an; care au obligatia să răspundă ţ) em1te av1zele, acordunle 

b) as1gura .. ex~cutarea solicitărilro saie, in condiţiile şi autorizaţiile prevăzute de 
hotăra~dor cons11iulu1 local. In legii; · · · . lege; 
cazul m care aprec1ază că o· k) îndrumă şi supraveg- u) elaborează proiectul de 
hot~r~re a acestUia este 1le- hează activitatea gardinilor 1 statut al personalului, propune 
gala, 1n ~~~en de 3 zile de la publici, conform·angajamenteor structura organizatorică, numă
data luar11 la cunoştmţă contractuale; rul de personal şi salarizarea 
sesiZează pe prefect, . . . 1) ia măsurile prevăzute de acestuia si le supune spre 

c) poate propune cons11iulw lege cu privire la desfăJurarea aprobare cOnsiliului local; 
lo~al consultarea pop~l~ţlel, adunărilor publice; v) numeste si eliberează 
pnn referendum, cu privire la m) ia măsuri de interzicere d' f r ' ' 1 1 d' 
problemele locale de interes '" unc,le persona u . '" 
d b't . b h tă â .. sau de suspendare a specia- aparatul propriu al consiliului 
eos~l. '1 ~'·pe ăaza . o r "' colelor, reprezentatiilor sau a local cu exceptia secretarului· 

cons11u u1, 1a m sun pentru It fi tă · 'br ' • ' 
organizarea acestei consultări; ac 0

1
r man 'esd. npdu dlce cta~': propune consiliului local elibe-

d) · tă -1· 1 • on ravm or '"" e rep 0 " rarea din functie a conducăto-
prezln cons11u Ul, anual atentează 1 b 1 A • • · d că! · 1 · . a. une e moravun, rilor agentilor economici •i ai 

sau on e e on es e nece- la ordmea SI lin1stea publică· · · .. ' · · T 
sar, rapoarte privind starea ) ·1 1 

• ă . . · ·. 1nslituţulor publice de 1nteres 
. ă . . lă n con o eaz 1g1ena SI local flă b 1 . 

economiC , ŞI sol ~~a a salubritatea localurilor publice ta! • carelsel _al lsu au on-
cornun~l.sau a oraş~ w; . şi a produselor alimentare puse ea cons11u w oca re~pectiv; 

e) mtocmeşte proiectul in vânzare pentru populatie, cu x) contr?IEiază actiVItatea 
?ugetuiUI local ~-' c?ntul de sprijinul organelor de speciali- · personalului. dm aparatul pro-
mchelere a exerc1ţ1uiU.' bugetar tate; pnu al cons11iOIU1 local; 

. , Şl_le supune aprobăm cons11iu- o) ia măsuri pentru pre- y) supraveghează inventari-
lur 'd''t b '1 ' . . . : venirea si combaterea peri· erea ŞI a m1ms rarea unun or 

f)~exerc1tă dreptunleJ' as1- colelorprovocatedeanimale· care aparţin comunei sau 
gură 1ndeplimrea obligatulor ce p) as·,gu - 1 bo ' orasului 

· · • 
1 

• A ra ea rarea regu. • . 
rev!n comunei sau ora~u u'. '" lamentului local de urbanism şi Primarul îndeplineşte şi atte 
:::~~te de persoană JUridică a documentaţiilor de ~rb~nism ?lribu~i prevăzute_ de lege ~au 

ACŢIUNEA SALARIATULUI 
ÎMPOTRIVA ·UNITĂŢII CARE I·A 
. PROVOCAT UN PREJUDICIU· · • 

Potriv~ prevederilor art. 111 revin faţă de salariat in temeiul 
alin. C. muncii, unitatea· este contractului de muncă incheiat 
obligată, in condiţiile legii să cu acesta; 
despăgubească salariatul in b) Existenţa unui prejudi
situatia in care acesta a suferit, ciu, material cauzat salariatului, 
din culpa unită~i. un prejudiciu in cu condiţia ca prejudiciul suferit 
timpul indeplinirii indatoririlor de să fi avut loc in timpul indeplinirii 
muncă sau in legătură cu servi- indatoririlor de muncă sau in 
ciul. legătură cu serviciul (art. 1 alin. 

Plătind despăgubirile cuve- 1 C. muncii). De aici, concluzia 
n~e persoanei prejudiciate, uni- că prejudiciul trebuie să fie 
latea devine ea însăşi prejudici- rezultatul nerespectării de' către 
ată, astfel că este obligată ca unitate a obliga~ilor ce-i revin in 
paguba respectivă să o recu- temeiul dispozitiilor legale care 
pereze de la cei vinovati de pro- stau la baza contractului de 
ducerea ei, in conditiile 'art. 102- muncă incheiat . 
110 C. muncii. Aceasta inseam- c) Raportul cauzat, adică 
nă că; pentru recupe'rania existenţa unei legături intre· 
pagubei, se va proceda la fapta ilicită şi prejudiciu, legătura 
emiterea unei decizii de de la efect la cauză; . 
imputare sau la asumarea unui d} Vinovăţia unităţii, adică 
angajament de plată, impotriva atitudinea psihică a organelor 
cărora cel in cauză poate intro- de conducere ori a prepuşilor 
duce contestatie. unită~i. care sunt autorii faptei 

Preten~ile băneşti ale salari- ilicite cauzatoare de prejudiciu. 
aţilor impotriva unităţii, care • intinderea răspunderii 
derivă in raporturile de muncă, unită~i. Răspunderea patrimo-
pot fi valorificata- numai pe căile, nială a unităţii pentru paguba 
in condiţiile şi termenele pre- provocată salariatului este inte
văzute de Codul muncii. In cazul grală. Aceasta înseamnă .că tre
nevalorificării pe aceste căi, per- buie calculate si acordate 
soana respectivă nu poate salariatului şi foloasele nereal~ 
chema in judecată unitatea pe zale (ar!. 1084 C. civ.), dispozi~
calea unei ~uni civile de drept ile art. 103 alin. 1 C. muncii fiind 
comun, lucru care este posibil aplicabile numai in cazul 
numai dacă pretentiile bănesti răspunderi.i materiale a oame
derivă din sărvărsirea unei nilor fată de un~ate . 
infra~uni şi deci valorificarea lor Răspunderea patrimonială 
este posibilă potrivit legisla~ei integrală a unitătii intervine ori 
penale. de căte ori paguba este cauzată 

cabile răspunderii civile. 
In caz de deces al salariatu

lui, cererea de despăgubiri 
poate fi făcută de către moşteni
tarii acesteia. 

• Sesizarea organulul de 
jurisdicţie competent Potrivit 
art. 176 alin. 2 C. muncii, pentru 
orice pretenţii băneşti ale salari-
a~lor faţă de unitate - prejudicii 
suferite sau drepturi neacordate 
- termenul de sesizare este de 
cel mult 3 ani şi curge, după 
caz, de la data producerii 
pagubei sau de la data când 
drepturile trebuiau să fie acor-
date. 

Aplicarea acestor dispozitii 
nu sunt înlăturate nici de situatia 
in care preten~ile băneşti deriVă 
dintr-un act de modificare sau 
de desfacere a contractului de 
muncă. · · 

In cazul in care recu
noasterea pretentiilor·bănesti 
este' condiţionată de desfacerea 
prealabilă a unui act de modifi
care sau de desfacere a con· 
tractului de muncă, actiunea nu 
poate fi admisă decăt dacă actul 
respectiv a fost atacat in termen 
de 30 de zile prevăzut i;fe art. 
176 alin. 1 C. muncii si s-a 
ob~nut desfiinţarea lui. ' .. , , .. 

Cererea de chemare· trf •· · 
judecată in răspundere pentru 
paguba provocată salariatului se ., 
depune in dublu exemplar. 

In cerere trebuie să se 
indice exact denumirea unitătii 
chemată in judecată, să fie p,..;.. 
cizat obiectul, motivele care n 
determină pe reclamant să 

. f 

) cită fu cti
• d. ordo- SI amenaJare a teritor1ulu1 si le mcredmtate de catre consiliul 

g exer n a e ' bă .. .•1.1 • local ' • 
nator principal de crBdite· . . supune apro rll consl' Ul . 

h) verifică, din oficiu 'sau la local, c~. respectarea prevede- Primarul prezintă trimestrial 

• Condiţiile in care se de vinovă~e de către organele 
angajează răspunderea de conducere sau de. către 
unităţii. Pentru a fi angajată prepuşii unită~i. In cazul in care 
răspunderea patrimonială a se retine si vinovătia salariatului 
unităţii, trebuie îndeplinite, _păgubit, 'irebuie stabilită intin
simultan şi cumulativ, urmă- derea răspunderii acestuia, iar 

cheme in judecată unitatea, pro- •. .:: .. 
bele de car~ inţelege să se .•c-• 

. servească in dovedirea actiunii, · 
cerere, incasarea si cheltuirea nlor legu.. _ . sau la cererea consiliului local 
sumelor din bugetul local şi ~) as1gură mtreţ1nerea_ dru- informări privind 'exEl(;utarea 

munlor publice d1n comuna sau hotărârilor adoptate de consiliu. 

EL. li TATAL· 

toarele conditii: unitatea răspunde numai in 
.a) Fapta 1/icită a unităţii, raport (proporţional) cu intin

adică încălcarea obliga~ilor ce-L . derea vinovă~ei sale, fiiind apli-

iar în acest soop se poate 'cere 
proba cu interogatoriu, cu acte, 
martori, expertiză etc. 

•~li Fo RH S Î "". ă L Al&-,t\ 
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rândul minorilor i pro
bleme deosebite de prevenire 
şi de combatere căci in cauza
litatea acestuia se întrepătrund 
o serie de factori cum ar fi: 
lipsa de experientă a minorului 
cu consecinţa un'ei mai puţine 
intelegeri a semnificatiei 
faptelor săvărsite sau a san'cti
unilor care li s-ar putea aplice, 
influenţa negativă a mediului 
social sau familial etc. 

Potrivit Codului Penal, 
răspunderea penală a mino
rilor incepe de la 14 ani sub 
condiţia dovedirii că la 
săvârşirea faptei minorul a 
a•ut discemământ (a cunoscut 
urmările faptei sale) şi in toate 
cazurile de la 16 ani, fără nici 
o condiţionare. Minor in 
Dreptul penal este persoana 
care nu a implinit vârsta de 18 
ani. 

Pentru minori s-a stabiiH un 
sistem sancticinator mixt for
mat din pedepse (amendă sau 
inchisoare) şi măsuri educa
tive. Dacă minorul este con
damnat la o pedeapsă cu 
inchisoarea, el va executa 
jumătate din ceea ce ar fi avut 
de executat dacă ar fi fost 
major. 

Măsurile educative sunt 
sancţiuni având scopul de a 
asigura educarea şi reedu

' carea şcolară şi profesională 
a minorilor, astfel incat să 

. poată fi reintegraţi in viaţa 
·socială. 

Măsurile educative car!! 
pot fi luate pentru minori, 
potrivit Codului Penal român; 
sunt: · 

..__._ 

- mustrarea, care constă în 
dojenirea minorului, arătându
i-se pericolul social al faptei 
săvârşite, acesta fiind sfătuit 
să aibă in viitor o purtare 
corespunzătoare, atrăgându-i
se totodată atentia că, in situ
aţia săvărşirii unei alte fapte 
antisociale, se va lua impotri
va sa o măsură mai severă; 

- libertatea supravegheată, 
care constă in punerea 
minorului sub supravegherea 
păriAţilor, adoptatorilor sau a 
unei persoane de incredere 
pe timp de un an. In această · 
situaţie, minorul mai poate fi 
obligat la următoarele: să nu 
frecventeze anumite locuri, să 
nu intre in contact cu anumite 
persoane, să presteze o aeti
vitate neremunerată intr-o 
instituţie de interes public 
fixată de instantă, cu o durată 
·intre 50 şi 200 ore (maximum 
3 ore pe zi), după prograrpul 
de şcoală sau in zilele nelu
crătoare; 

- internarea intr-un centru 
de reeducare din subordinea 
Ministerului Justitiei, în care 
minorului i se va a'sigura post. 
bilitatea de a invăta si de a 
dobândi pregătirea' profesio
nala necesară resocializării 
sale; 

- internarea intr-un institut 
medico-educativ in situaţia in 
care, datorită stării sale fizice 
sau psihice, minorul are · 
nevoie de un tratament me
dical: precum şi de un regim 
spec1al de reeducare. Măsura 
trebuie ridicată imediat ce 
cauza care a determinat 
luar,ea ei a incetat să exi~te .. 

Sunt situaţii in care buna 
desfăşurare a judecăţii este 
primejdultă de anumite 
cauze 'i de aceea s·a creat 
instituţia strămutării 
judecăţii pricinii la o altă 
instanţă de acelaşi grad, 
măsură ce poate fi luată 
numai de Curtea Supremă 
de Justiţie. 

· Strămutarea se poate 
cere şi admite numai in 3 
situaţii limitativ prevăzute 
de art. 37 C. proc. civ., 'li 
anume: 

a) când una din părţi are 
două-rude sau afi'!i până la 

• ~~~~~~~:~~~~~~,:~ti~~;~ş!aa~ve~a~~~~~j·~;~~~~~ 
Familiei, Instanta Judecătorească cu acesta. Autoritatea de pe 
hotărăşte, după desfacerea căsăto- lăngă Consiliul Local (sau Primărie), 
riei, cui ii sunt incredintati copiii rezu~ are obligaţia de a face anchetă 
!aţi din căsătorie sau' Tnfiaţi. Acest socială pentru a stabili starea materi
lucru se pronuntă o dată cu sentinta ală şi morală a părintelui care solicită 
de divort. Pentru aceasta, Instanta 'ii încredinţarea copilului. Legea 
audiază 'pe părinti. In luarea deciziei prevede ca prin hotărâre judecăto
se va ~ne cont de interesele-copiilor, rească să se schimbe hotărărea de 
care vor fi de asemenea audiati dacă incredintare a copilului, atunci când 
au implinit vârsta de 1 O ani. Decizia se consiată că părintele căruia i s-a 
poate fi luată in mod civilizat si amia- încredinţat copilul nu-i asigură acestu
bil de părintii care nu doresc ia condiţiile de .creştere şi educaţie 
amestecul Justiţiei in această pro- potrivite. . 
blemă. Este necesară însă incuvi- Această schimbare poate fi cerută 
inţarea judecătorească ce se va acor- nu numai de către părintele căruia nu 
da o dată cu hotărârea de desfacere i s-a încredinţat copilul, ci şi de 
a căsătoriei. Se va hotărî in acelasi minor, dacă el a implinit vârsta de 14 
timp şi contribuţia fiecărui părinte la ani. 
cheltuielile de creştere şi educa~e ale De asemenea, rectificarea primei 
copilului, învăţătură şi pregătire profe- hotărâri judecătoreşti poate fi cerută 
sională. Părintele divorţat căruia nu i şi de Autoritatea Tutelară, procuror 
s-a incredi copilul, păstrează sau rude. 

gradul al patrulea inclusiv 
printre magistraţii instanţei; 

11) pentru motive de 
bănuială legitimă; 

c) pentru motive de sigu
ranţă publică. 

Bănuiala se socoteşte 
legitimă ori de câte ori se 
presupune că nepărtinirea · 
judecătorului ar putea fi 
'ltirbltă datorită impre
jurărilor pricinii, calităţii 
părţilor ori vrăjmăşiilor 
locale. 

Strămutarea pentru 
motive de rudenie sau de 
afinitate trebuie cerută 

înainte de inceperea 
oricărei dezbateri .fii se 
depune la Instanţa imediat 
superioară; cea întemeiată 
pe bănulala legitimă sau 
siguranţă publică se poate 
cere în orice stare- a pricinii 
o;i cererea se depune la 
Curtea Supremă de Justiţie. 

Strămutarea pentru sigu
ranţă publică' se poate cere 
numai de Parchetul General 
de pe lângă ·Curtea 
Supremă de Justiţie. 

Cererea se judecă in 
camera de consiliu, iar 
hotărârea se dă fără moti-

' .. 

vare şi nu este supusă nici 
unei căi de atac. · 

In caz de admitere, prici
na se trimite spre judecată 
unei alte instanţe de acela'li 
grad. . 

Cererea trebuie si 
cuprindă motivul pentru 
care se cere strămutarea şi 
se timbrează cu timbru fis
cal 'li timbru judiciar. 

•. 



. . . 

. -~....- .. 

.,.: .. -·-

Sâmbătă, 6 noiembrie 1999 ECONOMIC ADEVĂR~ ·- Pagina 7 

Luni, 8 noiembrie, F .P .S. 
Arad organizează o licitaţie 
pentru vinzarea acţiunilor 
deţinute la TEBA, 97,91%. 
Despre incercarea de a pri
vatiza societatea arădeani, 
putem spune ci are o oare
care vechime, în acest sena 
fiind organizate mai multe 
licitaţii - de către F.P.S. 
Bucurettl, '' negocieri - de 
către F.P.S. Arad, însă toate 
tentativele au etuat. · 

In acest an, fondul 
arădean a acceptat la 
negocieri firma Manltoba. 
După .două luni de discuţii, 
aceasta s-a retras din cursa 
privatizării, TEBA rămAnAnd 
a F.P.S.-ulul. 

.. Noi am sperat mereu In 
privatizarea societăţii, asta 
fiind cea mal bună soluţie 
pentru TEBA. Acum nu mal 
ftiU ca si zic, după toat!' 

experienţele trăite. In ultima 
·perioadă, mal multe firme, 
atât din ţară, cât fi din 
străinătate, au fost si vadă,· 
să se Intereseze de soci
etate. Daci din acestea a 
cumpărat careva caietul de 
sarcini sau daci se va 
prezenta ia licitaţie nu 'tiu, 
vom vedea luni", spune 
directoarea TEB.EI, Cecllla 
·Kovaca. · 

. . 

:·~ .. Mai lucrează două secţii fi 92 de angajaţi 

'~ ... : 
' ~-~ . 

După ce, Jn primăvară, 
a-a decis închiderea ope· 
raţionali parţială, TEBA' •i·a 
continuat activitatea doar 
cu două secţii, ,.Confecţii" 
'' "Desfacere", secţii u_nde 
se. lucrează ti în prezent 

"Ţesăta:rfa" fi "Finisajul 11 

au fost oprite în primăvară, 
iar ,.FIIatura" închisă 'i vAn- . 

dută in august. Tot atunci 
au. fost vândute fi alte 
active: cantina, clubul, 
depozltele de la malul 
Muretulul. · 

"Am reuflt, astfel, si ne 
achităm in totalitate datori
Ile către finanţe. De aseme
nea, am obţinut e'alonirl la 
bugetul asigurărilor sociale 

· FPS ARAD A RELUAT PROCESUL Dr - · 
PRIVATIZARE A SOCIETĂJII VICTORIA ARAD 
T .fPS Arada reluat, vlner(. social de 5.369 .miliarde lei 
procesul de privatizare., soei- divizat In .214.793 acţiuni. cu 
elăţil Victoria Arad; intru.~lt la valoarea nominală de 25.000 
ultlmd licitaţie, desfăş)J~BtA la lei. FPS deţine 64,35% din acţl, 
i!lceputullunll noiembrie, nici un unile societăţii, restul fiind 
Investitor ·nu a fost in1eresat de deţinute de acţionari rezuHaţi in 

_ __ f!chizi~onarea acestor acţiont urma procesulu.i de privatizare 
Valoarea de ofertă a In masă. · 

·· pachetulyl de 64,35% de acţiuni Victoria Arad produce şi 
· ·•·· este de 1. 727 mfllarde lei, comercializează produse de 

. respectiv 12.500 lei pentru o ceasornicărie şi mecanică fină 
acţiune. . · şi repere şi subansamble pentru 

. Licitaţia va~ organizată la industria electrotehnic_ă şi a 
24 noiembrie, Iar in caz de bunurilor de consum. 
neadjudecare la prima şedinţă, Acţiunile societăţii se tran
se va organiza a doua şedinţă a· · zacţionează pe piaţa extrabur
liqtaţiei la o 'dată care va fi sţa- sleră, ultimul preţ mediu de 
billtă ulterior. tranzacţlonare. din 4 august, 

Societatea are un capital _fiilld de 2.201JieVacţiune. _ 

de stat", spune Cecllla 
Kovacs, director al soci
etăţii. 

la ora actuală, la TEBA 
lucrează 92 de angajaţi, cele 
190 de persoane disponlbl
llzate cu incepere de la 1 
mal au beneficiat de plăţi 
compensato~ll. 

G.KfiAP 

Din data de 3 noiembrie, 
comercianţii de ~gări ar fi tre-- . 
buit să afişeze lista cu preţurile 
maxime de vânzare cu amă-

.ountuL. Aceasta .deoarşc_e 
există nişte !)reţuri maxime · 
pentru ţigări, iar cei ce se 
ocupă cu comercializarea lor 
au obliga~a să nu depăşească 
nivelul maxim impus. 

Ieri, 5 noiembrie, In Piaţa . 
,Mihai Viteazul", nici o tarabă 
care se. ocupă cu vanzarea 
acestor produse nu avea 
afişată lista cu preţurile respec
tive. lntrebănd pe că~va dintre 
cai ce vindeau ~gări dacă ştiu 
despre afişarea listelor şi 
despre preţurile maxime. am 
prim~ răspunsuri de genul: .Eu 
sunt numai vânzătoare, nu ştiu, 
nu mi-a spus patronul nimic." 

fiHGfi]fiŢII COHSTfiR fi O ~. 
DECLfiHŞfiT COHFLICT DE MOHCA 

. ·· e luni se încearcă o conciliere între sindicat ~ conducere 
du-se desfăşura iama". spune 
Ioan Andrieş. lierul sindicatului 
din producţie. 

amăgiri, trebuie să sa clarifica 
situa~a societăţii", mai spune • 
f\ndrieş. . 

.·-. 

i -.. Cele două sindicate din 
societatea CONSTAR au 
declanşat. din 2 noiembrie. con
flict de muncă, cu posibilitatea 
de a :ntre In grevă generală pe 
timp nelimitat. Până cind le vor 
fi Solutionate revendicările. 

Sindicaliştii spun că situaţia 
structurii acţionariatului societa~i 
nu este dară. 

' ·LI! afâr;;tul 'lunii octombrie, _",_; :·, ...... ~.c., 

Cei 230 de angajaţi cer as~ 
gurarea unei protecţii sociale, 
prin majorarea salariilor, nego
'cierea contractului colectiv de 
muncă. ,Acum, angajaţii au 
salarii intre 500-800.000 de lei 
lunar, bani ce nu reprezintă mai 
nimic. In plus, contractul colectiv 
de muncă riu a mai fost negoci
at da doi ani. Există posibilitatea 
ca circa 200 de oameni să intre 
In şomaj pe perioada de lamă, 
plătiti cu 65% din salariu, activi
tatea de Construcţii neputăn-

După prima zi da manifestaţii. 
muncitorii de la ARIS au i.,it, din 
nou, in stradă. Mai mulţi şi mai 
tensiona~ decât in ziua prece
dentă. Circa 700 de oameni au 
Inconjurat continuu sediul 
Prefecturii Ârad. 

Dotaţi ou fluieie;tobe, pan
carte. ei protestau .pentru că 
nirneni nu ne ia in seamă." 

La memoriul făcut de prefec
tul Neamţlu către Guvern, cu 

Mai precis, in iunie '98 o 
societate din Bihor, S.C. Vlsan 
Felix SRL, a câştiga! licitaţia 
organiz~ta de F. P. S. Bucureşti, 
adjudecăndu-şi 79,08% din acţi
uni. Problema e că nici pAnă 
acum respectiva societate nu 
şi-a achitat datoriile către F. P. 
S . .Am lnţeles că tenmene!e de 
plată au !Qt fost prelungite. 
Oricum. la ora actuală nu ştim 
cine e proprietarul societatii. Noi 
spunem clar: nu ne opune'm pri
vatizării, nu Tndepă.rtăm 
patronul, dar nu avem nevoie da 

privire la situa~a de la ARIS. nu 
s-a primit nici un răspuns până 
ieri la ore 9. . . 

In tele din urma. la presiOnea · 
sindicalistilor s-a promis că la Aris 
va sosi Gheorghe Paşca, director 
la Departamentul Restructurare· 
In cadrul F.P.S. Bucureşti. Ştefan 
Lacsan. liderul Sindicatului Liber 
ARIS, a precizat: .Aşteptam un 
dialog real cu conducerea soci
etăţii şi reprezentantul F.P.S. 

sindicaliştii. de la CONSTAR , .. ,. 
a-au intal~it in cadrul unui ala- ... -~·~ ',_;, 
log social, ou reprezentanţi el 
prefecturii, F. P. S., Direcţiei 
Muncii şi PrtJtaclle! Sociale . .Am 
prezentat atunci aolicitărUe 
noastre şi, fiindcă nu au avut 
nici o .soluţionare. am decis 
declanşarea conflictului de 
muncă. Luni, 8 noiembrie. la 
şediul societăţii noastre, vom· 

. Incerca _a· conciliere intre noi şi 
conducere", incheie liderul de 
sil)dicat. Ioan Andrieş. 

GERUHDE KfiAP 

Oamenii vor să lucreze, dar pe 
bani, cum e normal." 
' La inapoierea In fabricii, 
angajaţii şi-au luat decontarea pe 
~una septembrie, cu o lntarziere . 
da 3 săptămani. 

, Greva .gener~lă continuă· . 
lnsă. Oamenii vor să afle un. 
răspuns exact cu privire la viiton,ll 

. societăţii la care lucrează. .. _, 

G. COHSTAHTIHESCO 
.-.-' 
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SPECIALIŞTII SPUN CĂ NU EXISTĂ 
=·--~ POLUARE CU IONI RADIOACTIVI 

':..:"·. ; ......... ., : . ..".": ... ~ ..... ~,,.- . '1 

· ......... ~. 

Ieri; la Agenţia de 
Protecţie a Mediului (Aj>M) 
Arad s-a desfă,urat o confe.. 
rlnţă de presă, prilej cu care 
au fost supuse atenţiei pro· 
bleme actuale fi '!Outiţi din 
acest domeniu. · 

protecţie a mediului unmeazli 
aA se implice in procesul de 
privatizare. Astfel, orice con
tracte, transferuri de proprl· 
etăţi, trebuie să se facă cu 
respectarea ogllgaţlllor de 
mediu. Un caz concret, 
In care acest lucru nu s-a 
lntâmplat, este :Cel al 
Balastlerei Ghioroc care a 
fost vindutii ·~e· S.C. 
Extr'jceram, finmei Canmeta
plast, fără a se reglementa 
problemele de mediu. 

poluarea se situează in limita 
normale, care nu prezintă 
nici un pericol pantru popu
laţie. C .. N.U. a mal decis 
sistarea oricAror activită~ de 
expioatare pe teritoriul 
judeţului nostru, cu excepţia · 
zonei Virfurile, Valea Leucll. 

.J •. 
1 '· .· ~;. 

~- ~~ 
~; .· :·:_-'. 

In urmă cu peste doi ani, 
gu~emul olandez a finanţ8t un 
studiu de fezabilitate pentru 
reducerea poluării la produ
cerea energiei termice. Iniţial 
au fost nominalizate 20 de 
CET-uri din ţară, insi in cale 
din urmă au fost selectate 
doar cinci. printre care şi CET 
Arad. Ing. Adrian Ghilea, 
purtător de cuvânt la S. E. 
Arad {fosM CET) a precizat; 

.Studiul de fezabilitate a fost 
efectuat. Tnsă mal departe tre
buia găsite fonduri de la 
Termoelectrice Bucureşti. Din 
.păcate, priorităţile sunt altele 
acum. iar banii de investiţii 
limitaU." 

De fapt; In nici -una 'dintre
cele cinci cazuri. nu s-a 
depăşit faza studiului de fe

Nurnai unul dintre cei Intre-
baţi a. spus că a auzit despre 
pteţuri maxime şi liste, dar cum 
nu ştie care sunt acestea, nu a 
afişat nici o listă. · · 

Potrivit Ordinului nr. 699, 
al Ministerului Apelor, 
Pădurilor '1 Protecţiei 
Mediului (MAPPM), A.P.M. va 
prelua intreaga activitate de 
autorizare (avizare) a obiec
tivelor din acest sector, 
.,sarcini" deţinută pAnă 
acum de Compania Naţională 
a Apelor Române (CNAR). 

In ceea ce prlve9te polu
ar .. a cu loni radioactiv! s-a 
subliniat faptul cii in judeţul 
nostru speciali,til Companiei 
Naţionale a Uraniulul (CNU) 
au studiat zonele afectate, 
ajungind la concluzia cA 

O n~utate este fi faptul 
ci acee11tl Co'mpanle 
Naţională a Uranlulul a 
·promla aloca111a da fonduri 
pentru lucrări de recon
strucţie ecologică fi consoll- .. 
darea văilor tn zonele
Rănufa, Valea Leucll • :· 
Virfurile, Mllova- OdVCif. ·-·. 
C~nop 91 BArzav •• 

-· '~ l-, 

'. 
·.-. 

·_,_ 

.. 

zabilitate. _. . 
D. fiLEXAHDRESCO 

Alt "punct" atins, ieri, da 
. condl.!cerea .APM a fost cat 
privind aplicarea H.G. nr. 
450, dupi care agenţiile de ,. __ , .. ';.r-; .• . 

Societăti.!:. de stat 
: .. ',-cu profit pot să 

or (Urmare cjln pagina 1) 

- -~, . .:. ... · .: , , ,; ·c. TRIF 

.. 8 1 • •1 Oficialii romAni spun el FMI - defl nu existi nici o 
~=~.--· ma)Oreze sa arii e declaraţie oficialii a FMI In acest sens - ar fl'admis ca 
r .. - România să nu se mal împrumute decit cu vreo 100 de mi-

Cota aplicată fondului de salarii realizat lloane de dolari de pe piaţa privată, faţA da peste 450 de 
anual. reprezentind cheltuieli pentru milioane de dolari cit 1 se ceruse iniţial. ŞI prezintă acest 
desfăşurarea unor activităţi care se deduc la fapt ca pe un mare succes al 'RomAniei. Succes al 
calculul profitului impozabil, a lost majorată ·dlf" RomAne! este in să in faptul el singură, fărA nici o aais· 
la 1 ;5% la 2,5%. a stabilit, joi, printr-o ordonanţă tenţă de fapt de la FMI, a făcut faţă plăţilor de virf din acest 

. de urgenţă. Guvernul. ' . an in contul datoriei externe fi, după ce au fost onorate 
Cheltuielile vizează funcţionarea unor gtă- respectivele. sarcini financiare citre străinătate, Banca 

dlnlţe; creşe, dispensare şi cabinete medicale, Naţională a reutlt să·•i refacă Intr-o -anumiti mia uri ra· 
cantine. baze sportive şi cămine de nefamilişti, zerveie subţiate • '' tot din efort intern. In ce prlvefte însă 
aflate in administrarea unor agenţi economici. · experimentul FMI, nu este vreun succes al RomAniei, ci 

De asemenea. ordonanţe de urgenţă per- d·oar un ••ac al FMT. Pe care FMI nu 1-a recunoscut fi pe 
mite .majorarea fondului de salarii la societă~le care nu-l va recunoa,te niciodată. · 
comerciale cu capital de stat. FMI nu va spurre niciodată că modalitatea prin care 

IIUllliM:!lD!s:JI!DI 
In perioada 11-1~ noiembrie. se va 

desfăşura. la Sala Polivalentă. cea de.a 
şasea ediţie a Tărgului AR-Medica. 
Manifestarea este organizată daC. C. 1. A. 
Arad, in colaborare cu Casa Judeteana 
de Asigurări Sociale de Sănătate, 
Consiliul Judetean al Colegiului Medicilor, 
Asocia~a Medicilor cu Practică privata din 
RomAnia. Universitatea de Vest • Vasile 
Goldiş" ·Facultatea de Stomatdlogie. 

Vor fi prezente. cu standuri, 55 de 
,.firme, din care 27 din Bucureşti. 10 din 
. Arad, 4 din Cluj '' tot atA te a din 

•.. .___ .. c· 

Timişoara. Un număr de 23'da finme vor 
expune tehnică şi materiale stomatolo
gice, 12 vor prezenta aparatură medicală, 
iar 7, produse lanmaceutice. 

Ca programe conexe. rn fiecare zi a 
tărgului va fi organizală o tombală şi vor fi 
susţinute o serie de conferinţe pe teme 

·medicale. 
In a doua zi a manifestării. ăste ••tap

tată şi prezenţa ministrului Sănătăţii, 
Hajdu Gabor. , .. 

CI.C. 

.. 
.• 

Ministrul Muncii. Alexandru Athanasiu, a ţări in restrişte să se Imprumuta de pe piaţa privată 
declarat că oraorianţa de urgenţă perm•te majo- da capital este injustă şi nici ci a inclus, In mod nejustifi-
rarea fondului de salarii la societăţile comer- cat, România intre ţările cărora 11 se cerea aşa ceva. 
ciale cu capital de stat care Tnregistrează profit.- -· Dimpotrivă, FMI, chfar dacă admite acum ca România_ si 
El a adăugat că membrii Guvşrnului au 
răspuns, astfel, solicitărilor din memorandumul se Imprumuta mai puţin, o face motivind că aceasta fl·a 
Incheiat cu sindicatele. - , refăcut rezerva 'i nu că aplicarea experimentului ar fi pua 

Ordonanţe modifică arlicoiul 2S din Legea la pămînt RomAnia, cum a pua Ecuadorul. Ba mal mult, 
bugetului de stat pe anul 1999. cana prevedea umbli zvonul el tran,a a doua din creditul acordat 
imposibilitatea acordArii indexărilor salariale. României de către FMI va fi .eliberată Integral doar daci 
Aceasta este a treia modificare 8 Legii bugetu- RomAni~ se va imprumuta de pe piaţa privati cu pasta 
lui de stat pe 1999. cele 100 milioane dolari de care se vorbe,te.. · 

. -·· ' ' 
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·VIAŢĂ DE CÂINE Chiar dacă sta"ţi.-~ea pare părăsită 

P~_~SIONARII (RE}VIN tU INtREDERE 
~,~SI SPERANTA LA MONEASA~~1:r 

Imaginile televizate şi informaţl· 
ile pe c.are le aflăm despre oamenii 
din lumea a treia ne provoacă o pro
fundă compasiune. Dar, oare, nu ne
ar încerca acelaşi sentiment dacă 
ne-am imagina că trăim într-o lume 
formată numai din bătrâni români? 

Chipuri ,.uzate" de prea multă 
muncă, boală ori suferinţă care nu 
mai au, parcă, puterea să zâm
bească. Suflete cărora nu le-a mai 
rămas (aproape) nici o speranţă. 

Prea preocupaţi de grija zilei de 
miine, 111Uiţi dintre bătrâni! no,tri 
nici nu mai 'tiu să trăiască. Un 
studiu realizat de Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii, despre 
condiţiile de trai ale pensionarilor 
din România anului 1999, arată că 
majoritatea bătrânilor (aproape 
70%) işi petrec viaţa fie rezolvând 
diferite treburi gospodăreşti, fie 
stând in pat. Vizionarea emisiunilor 
TV, audiţiile radio, plimbările prin 
ora' sau parcuri, ajutorul acordat 
copiilor sunt, susţine studiul, acti
vităţi cu totul excepţionale. Datorită 
dificultăţilor existente, folosirea tim
pului liber a ajuns să nu mai consti
tuie o preocupare pentru virstnici. 
Peste 63% din bătrâni afirmă că ,.nu 
ştiu" cum şi-ar putea utiliza mai plă· 
cut timpul liber. 

Cu toate acestea, sentimentul 
inutilităţli este întâlnit ta nici 1% din 
pensionarii intervievaţi, iar angoasa 
singurătăţii la nici 6%. In schimb, 
cauza directă a nemulţumirii proprii 
a pensionarilor (pentru 80% din 
bătrâni) este exprimată foarte clar: 
"pro~l8ma insuficienţei veniturilor 
şi grija zilei de mâine". 

Patru cincimi din pensionarii 
investigaţi au venituri atât de mici 
încât trăiesc sub limita oficială de 
subzistenţă. Mal bine de jumătate 
dintre ei au venituri lunare de până 
la 550.000 de lei. Şi din aceşti bani 
bătrânli trebuie să işi achite cheltu· 
lellle de lntreţinere, să-şi cumpere 
medicamente şi, nu in ultimul rând, 
să-şi asigure necesarul zilnic de 
hrană. Că de o haină nouă nici nu 
poate fi vorba! 

Problema cea mal alarmantă o 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ' Lipova a acordat de la 

lfirlceputul anului, imprumuturi la peste 
500 de l)lembri, din cei aproximativ 
1.600 de cotizanţi. Preşedintele CARP 
• Lipova, Nicolae Miculescu ne-a spus 
că imprumutul mediu pe membru in 
acest ar\ a fost de 1 .037.150 lei. 
Această instituţie a avut, in cele 9 luni 
scurse, o activnate admirabilă. Acest 
fapt s-a datorat şi contribu~ei agenţiilor 
teritoriale din comunele arondate: 
Săvârşin, Conop, Păuliş, Zăbrani ş.a. 
Pentru imprumuturi până la plafonul 
maxim de 2 milioane de lei, CARP -
Lipova percepe dobânzi intre 15-25%, 
In funcţie de suma solicitată. 

De Zi~a ·Internationali a 
Persoanelor Vârstnice, fiecare mem
bru al Casei - pensionar cu o situatie 
financiară precară - a primit câte ~n 
ajutor nerambursabil de până la 
250.000 de lei. In baza prevederilor 
statutului CARP - Lippva, pot deveni 
membri, pe lângă pensionari şi .salari
aţii care achită cotizaţia lunară. 

De asemenea, se pot inscrie 
CARP, ·atât membrii de familie ai pen
sionarilor cat si ai salariatilor, cu 
r,onditia ca si aceştia să-ş'i achite 
obhgaţiil~ laţa ae l-asă. 

OI. Nicolae Miculescu a precizat că 
membrii CARP - Lipova au beneficiat 
până acum de reduceri cu 20% la 
cheltuielile pentru cazare şi tratament 
In diferite staţiuni balneo-Climaterice, 
de ajutoare în caz de deces şi de 
sume de bani nerambursabile. 

F."ĂSTĂSACttE 

._ .. ,_, 

. :--·, .. 

' '· 

constituie mâncarea. Peste 60% din 
pensionarii cu venituri de până la 
350.000 de lei/lună consumă doar 
un singur fel de mâncare pe zi. D 
situaţie asemănătoare o au şi cei cu 
pensii intre 450.000-650.000 de 
lei/lună. Doar bătrânii cu venituri 
mai mari de 650.000 de lei işi permit, 
din când in când, să mănânce două 
feluri de mâncare pe zi (in general, 
lapte sau· proquse lactate, eventual 
pâine). Peste 60% din cei menţionaţi 
nu au consumat deloc carne sau 
produse din carne, iar 90% nu au 
mai avut peo;te la masă de ani de 
;oile. . 

Limitarea la un singur fel de 
mincare asociată cu lipsa unor pro
duse cu rol esenţial in hrănirea 
organismului determină inrăutăţirea 
stării de sănătate a pensionarilor: 
Iar lipsa banilor ii pune pe bătrâni in 
Imposibilitatea de a-şi cumpăra 
medicamente. Ao;a se face că peste 
70% din persoanele anchetate au o 
stare de sănătate precară şi trăiesc 
la mila providenţei. De tratarea 
bolilor sau ameliorarea sănătăţii nici 
nu poate fi vorba! 

Se poate limpede observa că tot 
"răul" prin care trec per:Jsionarii se 
leagă de bani. E drept că aceasta e 
o problemă cu care se confruntă 
·Intreaga societate, dar parcă 
bătrânii nu merită să li se întâmple 
3f3 ceva. Oara mai are cineva ochi 
să vadă, urechi să audă şi înţelep
ciune să facă ceea ce trebuie? 

Dl~"~ D(JŢO 
Foto: O"OJUO FELE~ 

Aşa cum a fost prezentată mai mult 
in presă, Moneasa este cunoscută 
acum ca o staţiune pustie, părăsită. 
snuaţia bazei de tratament de la Vila 1, 
arhimediatizată, este, intr-adevăr, jal
nică. Dar Moneasa nu inseamnă doar 
atât. ln staţh.ine mai există, totuşi, un 
dram de viaţă. Iar oamenii care vin ak:i 
vor să se ştie acest lucru. 

Confort moded, 
dar suficient 

Majoritatea ,turiştilor· aflaţi la 
această oră in Moneasa sunt pensio
nari. Ei sunt cazati la Hotelul .Codru 
Moma", o unitate de tratament balnear, 
subordonată Ministerului Muncii. 
.Unitatea este construită din fondurile 
ţărănimii de pe vremea CAP-urilor şi 
este destinată acestei categorii de po
pulaţie"- ne-a spus Moise Coste, direc-
torul hotelului. • 

La .Codru Moma" vin pensionari din 
toată ţara. Chiar dacă ponderea o 
detine Aradul, sunt foarte bine 
rep'rezentate aici si alte judete, prerum: 
Satu:Mare, Sălaj, Dolj, Hunedoara, 
Caraş-Severin, Cluî şi chiar Tulcea ori 
Constanţa. 

Cu toate câ solicitările de cazare 
cele mai mari se inregistreaza in 
sezonul estival, hotelul este populat pe 
timpul toamnei şi al iernii in proporţie de 
80% din capacitate .• DuPă o perioadă 
in care muncile agricole au fost in toi, 
oamenii simt nevoia să se recreeze şi 
atunci vin Ja noi· - a mai spus Moise 
Coste. 

Categoria ,o slea" atribuită unnă~i 
in discuţie nu oferă un confort deoseb~ 
celor cazaţi aici. Dar, după o viaţă 
muncită. bătrânii stiu să se 
mulţumească cu foarte puţin. 
,Preten~ile" lor sunt suficient răsplătite 
de o camera simplă de hotel, cu grup 
social propriu, de holuri unde pot să se 
odihnească ori să se une la televizor, de 
programul pennanent al apei calde şi. 

nu in ultimul rand, de meniul oferit de 
restaurantul-pensiune, tip cantină, ce 
funcţionează in ·incinta unităţfi. 

Tratament la nivel de · 
. spital jud~ 
Motivul principal pentru care pen

sionarii vin ta· Moneasa este tratamentul 
balnear. Tocmai din acest motiv, in 

A)) IIINIS'I'ItiliU~ll I~ON)) lJIUIJO It 
J•unri\'1'1~ ))J~ J•J~NSII ... 

: . • Formarea si administrarea for;:--mentionat ministrul Muncii. 
durilor private de pensii va fi una din · Contribuţia la aceste fonduri pri
cele mai importante afaceri din· vale fiind obligatorie, se estimează 
România in următdrui secol, aceste că, In cea mai pesimistă .·situatie, · 
fonduri ur~Tnd să preia, trepta,!, fondurile vor absorbi anual cel pu~n 
actualul srstem public de pensrr, 500 de milioane de dolari. 
care este din ce in ee mai greu Proiectul de lege pentru ton
susţinut de stat şi nu aduce pensio- durlle private nu a fost încă aprobat 
narilor un venit adecvat. la nivel legislativ. existind încă dis-

"Acesfa este unul din puţinele cutii intre autorităti avind Tn vedere 
proiect.e foarte impo~nte. Nu pen: in.,pactul pe cara-t' ~re asupra popu
tru r:nirne sau pormrrne •• cr pentru laţiei: ,"E.u cred că. autorităţile 
mulţr anr de acum fnarnte , a. afirmat politice, şi aici mă refer la 
Alexandru Ath,.nasru, mrnrstrul Parlament, au manifestat o vizibilă 
Muncrr şr Protecţre! Sacrale, la .con- reticenţă faţă de acest proiect.. 
fennţa ett.~opeană Fondunle pnvate Totuşi, se pare că am depăşit o 
de pensrr • care s-a desfăş~rat la · parte din aceste reticenţe, iar proiec
Wortd Trade Center Bucureştr, orga- tul este pe drumul cel bun al proce
nrzată d~ revrstaPraţa Frnancrară. duri lor parlamentare• a afirmat 

Mulţr _anahştr consrderă că Ion- Athanasiu. ' 
durrle prrvate de. pensrr pot sta la Deputatul PD Petre Partal m • 
baza relansărrr economre1 şr . . . . • am 

. mentinerii unui ritm sustinut de bru al comrsrer de Buget. Frnanţe, a 
creştere economică, avind in spate afirm~! că nu es.'e vorba de o retr
·investiţii pe termen lung făcute In cenţa, deputaţrr rrdrclnd anumrte. 
economie de aceste fonduri. proble.me referrtoare la managem?n· 

"Aproximativ 500 de milioane de ~ul calificat al acestor fondurr - avrnd 
dolari, fără a se calcula ratele de rn vedere că pe praţa românească 
profit. ·vor fi investite in economie .Jn s-au fnregrstrat fa{rmente de fonduri 
fiecare an. E. mult, e puţin, vom - srguran\a plasamentelor efectuate 
vedea. Ceea ce este important este de fondunle de pensrr, transparenţa 
că aceste fonduri vor fi investite" a şr securrtatea acestora. 
spus Athanasiu. ' , Mi~hael Rutkowski, de la Banca 

Ministerul Muncii lncearcă să Mondrală, a aprecrat că statul 
promoveze un proiect de lege prin susţine tot mai greu sistemul actual 
care, a;ro LU01, să rnt,re pe piată Ion- de pansi:, punind probleme bugetuc 
duiile universale de pensii adminis- lui, şi de aceea trebuie· introdus un 
trate privat. Toti salariatii urmează nou sistem care să poată aduce un 
să contribuie obiigatoriiJ in acest sis- venit mai ridicat pensionarilor. · 
tem, plătind o rată de 10% din veni- In toate ţările din Europa 
tunle salariale. Această contribuţie Centrală şi de Est, autorităţile 
este In afara actualului sistem de lncearcâ să introducă sistemele pri
pensli. "Cu timpul vom vedea in ce vale de pensii, existind probleme Tn 
măsură acest sistem privat va asigurarea unui nivel adecvat al 

actualul sistem . pensiilor publice. 
. ... ------- ... .. . --

.. , ~. 

toamna acestui an s-au investit 25.000 
de dolari in aparatura medicală, banii 
provenind din veniturile proprii ale 
unttă~i. Astfel. baza de tratament de la 
~Codru Mama" are o dotare de invidiat: · 
.Avem un aparat EKG pentru diagnosti· 
care pe calculator, un aparat cu laser 
pentru reumatism şi o serie de aparate 
care acoperă plaja curenţilor electrici de 

joasă, medie şi înaltă frecvenţă pentru 
fizioterapie. Pentru hidroterapie, avem 
băi termale, duşuri şi pisciriă. Aici, 
există posibilitatea de a e.xecuta trata
mente chiar la nivel de spital judeţean·
ne-a spus dr. Iosif Schmidt, medic spe
cialist coordonator al Policlinicii 
Balneare din Mon~sa. ' 

In general, bătrânii care vin să se 
trateze la Moneasa au probleme 
reumatismale, afectiuni ale sistemului 
nervos central, sechele ale accidentelor 
vasculare ori trec printr-·o stare ce 
urmează unui accident de circula~e. Ei 
se pot adresa celor trei· cabinete me
dicale ce aparţin bazei de tratament a 
hotelului, unde li se recomanda o anu
mită terapie. Posibilită~le de recuperare 
se Qăsesc in: două săli de gimnastică, 
compartimentul de electroterapie (lo-

nizări, caluanizări-aerosol, electrosti
mulări, unde scurte), dar şi ce·l de 
hidroterapie (duş subacval, vane pentru 
băi cu apă minerală, bazin acoperit) şi 
in compartir:nentul pentru aplicaţii cu 
parafină. 

La anul, investiţii noi 
Dacă până acum investiţiile s;au 

concretizat in special in domeniul me
dical, conducerea unttăţii a hotărat să·şi 
extindă preocupările si ir1 alte directii. 
.Actualmente se finaliZează revizuirea 
·instalaţiei sanitare şi de in~lzire, ac
~une pentru care am primn 200 de mi
lioane de lei din partea ministerului, de 
la bugetul statului. 

Pentru anul viitor avem tn vedere 
dotarea cu obiecte de inventar specifice 
uilei unităţi de grad superior 
(îmbunătăţirea calităţii mobilierului, TV 
color şi frigidere in fiecare cameră). 
Speram să ob~nem o categorie supe
rioară celei avute acum. Asta e in be
neficiul celor ce vin aici, fără a afecta 
contribu~a pensionarilor la biJer ... ne--a 
spus directorul Moise Coste. · · · 

o-nii vor reveni 
in staţiune · 

Pentru cele 18 zile de odihnă si 
tratament la Moneasa, bătrânii au achi
tat 70% din J)8nsie. Cum spuneam, ei 
sunt multumiti de tot ce li se oferă aici. 

Elisabeia Baidoc, 53 de ani 
(Curtici): ;sunt pensionată de boală de 
trei ani. Am reumatism la coloana verte
brală. Am fost şi in primăvară la 
Moneasa !Şi mă simt foarte bine. 
Mâncarea este bună şi personalul 
drăguţ. Tratament fac câte trei proce
duri pe zi, iar rezultatele incep să se 
vadă puţin câte pu~n. Cu siguranţă, o 
sa revin la Moneasa. ~ 

Mihai Modea, 71 de ani (lneu): ,In 
'96 am avut un. accident vasa.Jiar care 
mi-a prins mai tare piciorul şi mâna. De 
atunci vin la Moneasa in fiecare an şi 
sunt mulţumit pentru că un tratament 
bun înseamnă bună dispoziţie." 

• oamenii vin aici ca la nişte prieteni. 
Sunt un· fel de clienţi permanen~. Le 
place staţiunea;. ii odihneşte şi ii 
calmează~ ::este de părere Moise 
Coste .. 

Dl~"~ DOŢO 
Foto: ŞT. Mlti'Y~Ş 

Ingrijire la domie.ili" . . . . - . 
. ,~·:pentru 'pensionari-• 

De câteva luni de zile, vârstnicii 
din municipiu beneficiază de asis
tenţă socială la domiciliu. Sistemul · 
funcţionează deocamdată parţial, 
prin cele cinci centre de zi pentru 
vârstnici din Arad. La aceste centre 
sunt angajaţi asistenţi medicali şi 
sociali care se ocupă. in principal, 
de trei activităti: acordă asistenti 
medicală la domiciliu in cazurile in 
care sunt solicitaţi, oferă asistenţă 
socială (stau de vorbă cu oa.menii, 
le Indeplinesc mici servicii), trans
portă hrana la domiciliul bătrânilor. 

Cei care beneficiază de aceste 
servicii trebuie să Tndeplinească 
anumite condiţii: să fie persoane 
singure, fără susţinători fegali; să 
fie pensionari sau să aibă vârsta 
prevăzută pentru pensionara; să se 
afle in imposibilitatea de a îndeplini 
'serviciile de care au nevoie. Ei se 
pot adresa unuia din cele cinci cen
tre de zi aflate in apropierea domi
ciliului. Acestea se găsesc Tn 
Micălaca (str. Crinului, nr. 16), · 
Aradul Nou (Calea Timişorii, nr. 
39), Pârneava (str. Cpt. lgnat, nr. 
38). Zona .. Confecţii" (str. L. 

'· 

Rebreanu. nr. 91-95), Zona .P-ţa 
Romană" (str. Gr. Alexandrescu, 
nr. 2) şi in incinta CARP (P-ţa A. 
Iancu, nr. 21). . 

In curând (probabil după 15 
noiembrie), persoanele care se 
incadreaz;!i in condiţiile amintite 
mai sus, vor fi ajutate şi prin Biroul 
de Ingrijire la Domiciliu. Acesta 
se află in subordinea Serviciului 
Social şi va pune la dispoziţia pen
sionarilor serviciile a cinci per
soane, absolvente de şcoală 
posUiceală sanitară. Pe lângă asis
tenţa medicală şi socială acordată 
prin acest Birou, oamenii vor fi aju
taţi să facă cumpărături, să achite 
diverse taxe ori impozite şi li se 
aduce mâncare la domiciliu. 

Până acum, s-au făcut peste 50 
de evaluări unor persoane care au 
solicitat îngrijire la domiciliu. Cei 
care mai doresc să beneficieze de 
serviciile amintite, se pot adresa 
Serviciului Social din. cadrul 
Primăriei (Palatul Cenad, lângă 
Sala de Căsătorii). 

D.D(JŢO 

Foto: Şl. Mlti'Y~Ş 
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ASTĂZI 1 MÂINE;- ÎN ARENĂ 
Pe ringul "Centurii de Aur", montat in 

"Pollvalenta" din Bucure,tl, evoluează astăzi, 
boxerul Florin Delamarian, primul arădean ajuns 
in finala acestei prestigioase competiţii Inter
naţionale, ca,tlgAnd semifinala, inainte de limită, 
după cum am consemnat '' in ziarul nostru de 
Ieri, sportivul de la Motorul "SIIva-Lazăr" Arad 
este deja calificat la "europen81e" ~a anul viitor, 
in limitele cat!'{Joriei 81 kg. După ce?. obţinut anul 
acesta bronzul la "naţionale" Florin Oelamarlan 
poate schimba, In această dimineaţă, medalia de 
argint, pe care o are deja asigurată, intr-una da 
aur. Succes, Florinel 

In fotbalul dlvlzlai secunde, UTA primatle 
astăzi vizita folbali~tilor da la Jiul, echipă daspre 
care se spune d. a trecut de momentul crttic, atât 
financiar, cât 'i al lotului de jucători. Băieţii lui 
Rubinaccl pornes~. însă, favoriţi, promiţând pu
blicului spectator atAI fotbal de calitate, cat '1 
punctele victoriei. Pe celelalte stadioane se vor 
juca, in această penultimă etapă. a turulul, unnă
toarele partide: Drobeta-ASA, Electro-Bere
OIImpla, Motru-Poll, Gaz Metan-ARO, Flacăra-FC 

' UMT Corvinul-

Tot astăzi se dă startul Într-o nouă ediţie 

a ,Superllgii ta polo, fn care Astra Arad 

Tntltnefte, ta Bucurefti, pe Steaua. 

Foto: MfiTYfiŞ 

lnter. Până la terminarea meciurilor, clasamentul 
se prezintă astfel: 
1. Aro 15 102 3 5-8 32 (+8) 
2. Gaz Metan 15 9 4 2 25-11 31 (+10) 
3. F • .:. UT.4. 158 3 4 24·11 27 (+6) 
4. Drobeta 15 8 3 4 22-14 27 (+3) 
5. Corvinul 15 8 2 5 22-12 26 (+5). 
6. lnter Sibiu 15 8 2 5 20·17. 26 (+5) 
7.ASA 
Tg. Mure' 15 7 4 4 23--h 25 (+1) 
8. Alba Iulia 15 7 3 5 22-16 24 (0) 
9. "U" Cluj 15 6 2 7 21-25 20 (-4) 
10. UMT 15 5 4 6 22-27 19 (·2) 
11. Electro Bere 15 6 1 8 22-27 19 (-5) 
12. Jiul 15 5 3 7 8·22 18 (·6) 
13. Olimpia 15 4 4 7 12-15 16 (-5) 
14. Bihor 15 3 6 6 10-22 15 (·9) 
15. Chimica 15 4 2 9 11-27 14 (-7) 
16. Flacăra 15 3 4 8 13-19 13 (-8) 
17. Poli Timi'l- 15 3 4 8 17-23 13 (·11) 
18. M. Motru 15 3 3 9 16-28 12 (·9) 

La concurenţă cu UTA, baschetul oferă 
lub~orilor acestui sport un atractiv cuplaj la Sala 
Sporturilor, deschis de partida feminină dintre 
campioana en-titre, BC ICIM Arad 'i Llvas 
Targovi,te. Meciul se anunţă interesant şi echni· 
brat, mai ales prin prisma. ultimelor rezultate ale 
celor două echipe. Arădencele au câ,tigat la 
Bra,ov, in partida cu Fartec, iar oaspetele noas
tre au dispus, pe teren propriu, de Rapid 
Bucureşti. ~teptăm cu to~i o confirmare a va
lorii fetelor lui Mandache, mai ales că se apropie 
'i meciul naţionalei cu Gennarria, ce va avea loc 
luna aceasta, la Arad. După meciul fetelor intră 
sub panouri băie~i·de la West Petrom, in prima 
lor partidă disputata in faţa propriilor spectatori 
in grupa valorică 1-8, in care vor intâlni pe 
bucureştenii de la Soced. După cele două me
Ciuri pierdute in deplasare, la Sibiu şi Piteşti, 
aşteptăm prima victorie din partea băieţilor 
conduşi de pe margine de Dragan Petricevici. 

fiLEX. CHEBELEO 

~Atractiv cuplaJ tiaschetbalistfcl 
. . " ' . • ' • 7" ·• ... ·.. . '·' '"•. " ., . " ' " '" .... ,;, .• 1 

Sala Sporturilor • Victoria" câteva din disputele anterioare - colegi de grupă, beneficiind de 
din oraşul nostru găzduieşte şi să îşi adjudece victoria în faţa avantajul terenului propriu. Cu 
astăzi un atractiv cuplaj unui adversar care a depăşit. in men~unea că Mazilu a fost tre
b a s c h e t b a 1 i s 1 i c . etapa precedentă, pe Rapid cut in echipa a doua a West 
Reprezentantele Aradului în Bucureşti. Arădencele necesită Petromului, din eşalonul 
Divizia A, B. C. ICIM si West punctele puse la bătaie, ele secund, iar Bubfln)a şi Veres 
Petrom intâlnesc echipe puter- cunoscând o singură dată gus: sunt refăcuţi în urma acciden
nice: Llvas Târgovişte, respectiv tul înfrângerii în actuala ed~ie de tărilor suferite, precizăm că par' 
Soced Bucuresti. Ambele jocuri campionat Meciul va fi arbitrat tida programată la ora 12,30 va 
se anunţă difidle pentru forma~- de Eugen Poenaru ~i Ştefan fi oficiată de cuplul Alin Roşu 
ile organizatoare, dar şi pentru Dabija, din Bucureşti. Şi (Oradea) • Manan Oprea 
cele vizitatoare. In deschidere, petrolistii au astăzi ca obiectiv (Bra~v). Observator federal la 
de la ora 11 ,00, campioanele victoria. După eşe«urile de la cele două întălniri a fost desem
incearcă să isi amelioreze Sibiu si P~esti arădenii se due- nat Ion Oiaru, din Capitală. 
prestaţia - nemulţumitoare in iează' în seri~ 1-a cu toşÎii lor fiD!tlfltl HĂRTĂU 

Pentru ci nu a existat 
medic pe teren 

CCN a omologat partida dintre 
. Petrolul Moine~i ~ Diplomatic 

1 j 

-~ocsani cu scorul de 3·0 
Comisia Campionatului Naţional 

(CCN) din cadrul Federaţiei Romane de 
Fotbal (FRF) a omologat, joi, partida 

· Petrolul Moineşti - Diplomat~c Fo~şani 

cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor, 
deoarece echipa oaspete nu a avut 
medic la acest meci. 

Partida dintre cele două formaţii 
divizionare B s-a incheiat, pe teren, cu 
scorul de 2-2. 

SPORT LA TV 
Sâ.lnbătă 

TVR 1: ora 11,00- Judo, C.C.E. (Oradea) 
, ora 12,00- Box, Centura de Aur (finale, d) · 
ora 16,00- Judo, C.C.E. (Oradea) . 
ora 16,55 - Rugby, Cupa Mondială: Franţa -

Australia (d) 
TVR 2: ora 22,00 - Fotbal, camp. Spaniei: Rayo 

Vallecano- Real Ma<lrid (d) · 
Antena 1: ora 14,00- Fotbal, Divizia A: FC Braşov-

Univ. Craiova (d) · 
ora 17,00 ·Fotbal, Divizia A;F.C. Naţio

mil- Farul Constanta (d) 
TV Acaşă; ora '16,00- Fotbal, camp. Italiei: Perugia 

- Bari (d) 
· · ora 0,15- Fotbal, camp.ltaliei: Cag[lafi-
Fiorentina (înreg.) ' · . 

Eurosport: ora 16,30- Rugby, Cupa Mondială 
(finala) · 

ora 19.00- Tenis, turneu ATP (Paris) 
~că 

PRO TV: ora 23,00- Procesul etapei 
Antena 1: ora 14,00- Fotbal, Divizia A: FCOnesti-

Dinamo (d) ' 
ora 22,30- Meciul rnecitJiiiOr 

TV.Acasă: ora 16,00- Fotbal, camp. Italiei: 
Bologna- lnter Milano (d) . 

• Programul complet al meciuri/ar · 

-CCN a decis, de asemenea, sus
pendarea oficialilor echipei Cimentul 
Fieni, Anton Rădulescu şi Şerban 

N~ulescu, pentru trei etape şi arnan-. 
darea lor cu cîte 5 milioane de lei, pen
tru acuze- adresate arbitrilor la partida 
disputată, sîmbătă, cu formaţia 

Laminorul Roman şi incheiată la egali-. 
tate, scor 1-1. Stadionul clubului 

ora 0,15 - Fotbal, camp. Angliei: 
Manchester United - Leicester (inreg,) 

. Eurosport: ora 11,00- CM de scrimă (Seul) 
La orele prânzului, ieri a avut loc la Geneva 

tragerea la soJ11 a meciurilor din cupele europene la 
fotbal. Decizia sorţHor a fost unnăloarea: 

Liga CampionUor 
Grupa A: FC Barcelona,_ Sparta,P.raga, FC 

Porto, Herlha Berlin 
Gr~pa B: Manchester Unlted, Valencla, 

Ekwdeaux,Fkwentina 
Grupa C: Real Madrid, Rosenborg, Bayern 

MUnchen, Oinamo Kiev 
Grupa D: Lazio, Cheisea, Feyenoord, Marsellle. 

Cupa VEFA (turul~) 
AC Parma - Siurm Graz. FC Lyon - Werder 

Bremen, Panathinaikos - Deportivo La Coruna, 

San~ţiuni A...J.F. 

Arbitrul Florea . .... ... 

.Bologna- Galatasaray, Udinese- Bayer Leverkusen, 
Lens ~ Kaiserslautern, Spart.ak Moscova - Leeds 
United, Ajax Amsterdam - Real Mallorca, Glasgow 
Rangers • Borussia Dortmund, AS Roma- Newcastle 
United, AEK Atena - AS Monaco, Ceita Vigo • 
Benfica Lisabona, Ollmpiakos Plreu - Juventus, 
Wolfsburg - Atletico Madrid, Arsenal - FC Nantes, 
Slavia Praga - Steaua Bucureşti. · 

Prima fază a Ugii Csmpionilor se va desfăşura . 
pe 23 şi 24 noiembrie, în timp ce partidele din Cupa 
UEFA se vor disputa în 25 noiembrie (turul) respectiv 
9 decembrie (returul). 

· ~· · · fi H • • 

. Cimentul Fieni a fost suspendat pentru 
două etape, din cauza unor carenţe 
organizatorice. Jucătorul Beniamin 
Popescu (Cimentul) a primit o sus' · 
pendare pentru trei etape şi a fost 
amendat cu şunia de 560.0QO lei. • 

Jucătorul formaţiei Corvinul 
Hunedoara, Radu Andone, a fost sus
pendat o etapă şi penalizat cu 560.000 
de lei. . · .... 

(d) 
ora 17,30- Maratonul oraşului New York 

• ora 20,00 - Tenis, finaia·tumeului ATP 
(Paris) 

se 1a m gura cu Mâine se dispută penultima etapă din cadrul 
Diviziei C la fotbal. Cele patru echipe arădene vin după 
o săptămână în care din 12 puncte posibile au obtinut 
4 şi acelea doar de .u· West Petrorn (3) şi TeieCom 
(1 ). Din păcate, în deplasare se conteaza muK prea 
puţin, acest lucru trebuind să dea de gAnd~ Muror. Cu 
atăt mai muK cu căi nici măcar una dintre formatii nu 
stă strălucit în clasament, având minus in ciasarn8ntui 

loroasă. Aşadar, hai să credem că Telecom îşi v~ 
. trece in cont încă trei puncte. 

CLASAMENTUL 
1. Cetate Deva 15 11 2 2 34-12 

2 23-11 
3 24-12 
4 22-8 
5 31-24 
6 25-16 
5 18-18 
6 18-18 
8 19-19 
8 17-21 
7 23-27 
7 21-27 
7 18-27 
8 14-30 
8 15-22 
10 18-19 
9 9-23 
12 20-37 

35 (+11) 
33 (+12) 
30 (+6) 
29 (+5) 
26 (+2) 
25 (-4) 
23 (·1) 
21 (O) 2' (-3) 
21 (O) 
20 (-1) 
20 (-4) 
20 (·1) 
17 (·7) 
15 (-41) 
13 (-8) 
10 (·11) 
7 (-14) 

-spectatorii 
Şedinţa de joi după-amiază a COmisiei 

de Disciplină din cadrul A.J.F. Arad a 
dezbătut o serie de abateri de la regula
ment ce s-au produs in ultima etapă din 
fotbalul judeţean. 

In .Onoare" la meciul lnfrăţirea 
lratoşu-A.S. Vladimirescu (scqr 2-3), 
• asistentul" Ioan Fierea a avut un schimb 
de replici nu .tocmai ortodoxe. cu unul din
tre spectatori, depăşindu-şi atribuţiile de 
arbitru. După Incheierea jocului, specta
torul jignit 1-a aşteptat pe ţâfnosul 
• fluieraş" şi 1-a aplicat o scurtă .corecţie". 
Ieşit cam şifonat din acest conflict, arbitrul 
Fierea a fost oprit de la delegări pentru 
două etape, în timp ce Clubului din lratoşu 
i s-a aplicat o penalizare de 200.000 lei. 

adevărului. · ' 
La Arad se dispufll, malne, de la ora 11 ,00, două 

jocuri importante, având In vedere că gazdele nu au 
voie să pă~ască gr6şit. ' , . ' 

Telecom • Metalurgistul Cuglr ar fi un meci de 1 
solist, însă după cum evoluează elevii lui ŢMea In 
ultimul timp, nimic nu mai e sigur. Ne bazăm, totuşi, pe 
puterea de .concentrare şi revenire a .b~Hrănilor· din 
lotul.telefonlsf, aceştia fiind cel care pot decide soarta 
unei partide. Şi, de menţionat ar fi faptul că nici 
cugirenfi nu foomează o .gamKură" cine ştie ce va-

Universitatea • Minerul Certej e un meci muK 
mai echilibrat şi mai dificil pentru gazde. Studen~i 
antrena~ de Marius Demian sunt inaedibH de isteţl în 
deplasare, dar foarte naivi pe propriul teren. Mâine, 
parclic, arădenii sunt condamnaţi să căşlige, pentru a 
nu intra, din nou, In ,buduc". E adevărat, oaspeţii vor 
veni ru pretenţii in Aradul Nou şi. pe deasupra, nu au 
o echipă de doi bani, ci una solidă, puternică, In lot cu 
i:aţiva jucători foarte cunoscuţi, In capul Dstei aflăndu
se fostul internaţional roman, Ovidiu Hanganu. Meci 
greu TI a~aptă pe studenţi . 

Caromet Caransebef • .U"' West Petrom fi 
Aurul Brad - lnter sunt două meciuri in care formaţiile 
arădene vor incerca, din răsputeri, să obţină punct (e). 
Acest deziderat este obligatoriu, atăt pentru .petrolişti", 
dar mal ales pentru inte"'ti. MuK succes. tuturorl • 

LEO SFfiRfl 

2. Telecom Timit· 15 10 3 
3. Electrica nmlt 15 9 3 
4. Gloria Reşlţa 15 9 2 
5. Minerul Certej 15 8 2 
6. Minaur Zlatna 15 8 1 
7. "U" Weat Petrom 15 7 2 

· 8. Aurul Brad 15 6 3 
9. Telecom Arad 15 7 O 
10. Caromet 15 7 O 
11. Minerul Urlcani 15 6 2 
12. Cuprirom 15 8 2 
13. "U" Arad 15 6 2 
14. CFR Timlf. 15 5 2 
15. Minerul Lupenl15 4 3 
16. Mal Cuglr · 15 4 1 
17.1nter Petrila 15 2 4 
18.1nter Arad 15 2 1 

Fundaşul tristi thivo (Ajax Amsterdam) 
a fost eliminat în meciul eu Hapoel Haifa 

Rezultatul meciului Unirea Şeitin
I.C.R.T.I. In teren 3-2 a devenit 0-3, 
datorită substituirii juniorului din tabăra 
gazdelor. Fotbalistul Armoniei lneu, 
Ciprian Şurţea, a fost suspendat timp de Fundatul român al echipei Ajax tldel pe care echipa sa Vitesse Amhem 
6 etape, pentru injurii ~i ameninţări la Amsterdam, Cristian Chivu, a fost eliml- (Olanda) a terminat-o la egalitate, pe teren 
adresa brigăzii de arbitri si observatorului, Âoîren'~i~Î"echipei'spanlole·R~al M~drid, nat, In mlnutul24, după ce a provocat un. propriu, scor 1·1 (O-O), cu formaţia 
la meciul Şiriana Şilia'Armonia lneu (2-1). John Toshack,·a fost confirmat in această funcţie, a penaltl, In partida pierdută, joi, pe teren franceză RC Lens. Datorităvictorl.el cu 4-1 
In partida: Satu Mare · Cruceni contănd propriu, cu scorul de 0.1 (0-0), în faţa for- din meciul tur, francezii au acc'l• In faza 
"&nlru etapa a Xli-a dl'n .Promotie" Seri·a, anunţat conducerea clubului iberic, citată de AFP. · 1 1 . 11 H 1 H .• di ă lţl 1 " p maţ e 1srae ene apoe aha, n manta urm toare a compet e . 
oaspet,ii s-au retras de pe teren in minutul · reşedintele clubului Real Madrid, Lorenzo Sanz, 

secundă a turului doi al Cupei UEFA. Echipa elveţiană Grasshopper Zurlch, 
60, când J·ucătorul lor Ioan Maxim a fost a cerut jucătorilor să depună toate eforturile şi să dea Echl'pa Ajax s-a calificat ·,n turul t'rel al j ăt 1 Mlh 1 T h flat i t cu uc oru a ararac e a n eran 
eliminat pentru lovirea arbitrului cu dovadă de unitate, pentru a obtine rezultate cit mai -
piciorul. In urma acestor fapte, formatia bune. · ' · ·. Cupei UEFA, deoarece, In partida tur, la pe toată durata partidei, a Invins, acasă, 
din Cruceni a pierdut jocul cu 3-0 la .masa Real Madrid, care ocupă, .1n prezent, locul al Hai fa, formaţia olandezii a invins,. cu cu scorul de 1-0, pe formaţia cehă Slavia 

d • · 1btb 1· tul M · 1 1 1 scorul de 3·0 Praga. In turul trei al Cupei UEFA a-a caii-var e , •ar a 1s &XIm a os pus • a unsprezecelea In clasamentul campionatului Spaniei, · 
colţ" pentru 6 etape lnternaţlonalul romAn Ştefan Nanu a ficat echipa cehii, care, In prima mantA, .. 

· traversează o perioadă de criză, necl•t"'lnd decit un 

·-.·· 

• o~ 

(ĂUI'I MI'IERIE T ·~ fost prezent In teren pe toată durata par· a impus cu scorul de 3-1. 
t-=.",."=~•--------------.J--cf:!ll!? In Pri~ra ~~~~~~()~·de pe?~ ~"9'!9!. _ ,~~·'· _, ... ______ ..,. _________________________ .. , •. ,:,

0
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Biserica de astăzi se indeparteaza de arta educării şi a făuririi de 
dlsdpoli, pentru că ucenicii se fac nu se nasc, aşa cum a fOst Ilus
trată ea de către Mantuitorullisus in Evanghelii. 

• AsU!zl, bisericile se laudă cu numărul de enorlaşi, nu cu numarul 
de ucenici. Aria de a face ucenici Inseamna pur şi simplu ..a arăta şi 
a spune•. Unii o numesc .fiecare învaţă 'pe cineva•. Scopul nu este 
acela de a aduna 111li'Tlpămţia lui Dumnezeu, ci de a 111multi. 

. Mânlunorul Iisus şi-a turnat viaţa in doisprezece oameni; aşa 
Incat ei să fie pregatiţi. alături de alţii, să-I zidească Biserica, să ducă 
mesajul mantuirii până la capătul pământului, In ooncordanlă cu 
Marea Trimrtere. Fraza cheie a Marii Porunci este aceea de a' face 
ucenici, discipoli. . • _ . · . 

Este cunoscut faptul ca Duhul Sfant acţionează 111 creştin, spre 
a revela existenţa păcatulul. a sfătui, a mângaia, a 111văţa şi a face .. 
cunoscuta voia lui Dumnezeu pe pământ, prin intermediul' celor 
credincioşi, disponibili şi care se lasa Tnvâţp~. DUmnezeu Tatăl 
doreşte mântuirea tuturor oamenilor. Fiul dăruieşte calea mântuirii şi 
Duhul Stant asigură măntuirea sufletelor, transformandu-le In aşa fel 
JIJC4t săslujl!ască şi sa iubească. _ . _ · . . 

Este vital ca oamenii din lăuntrul şi din afara bisericii_ sa inţe-_: 
leagă rolul şi rilodul de aqune al Duhului Sfant. Renaşterea spiritu· ·. 
ală a 01rului este numai lucrarea Duhului Sfant, prin aceasta se rea- . 
lizează transformarea caracterului omului 111 aşa chip lncăt creştinul 
să devină un agent de schimbare pentru lmpără~a lui Dumnezeu. 

Când cineva devine o făptură nouă in Hristos, se dâruiefle 
.lnlr'eillui Dumnezeu: ca intelect, emotie şi vointă. · 

După regenerare Incepe un a~ proces.' cel l!e' cteştera, de 
maturizare şi de sfinţire. A ne sfin~ nu Inseamna a fi m8i buni, ci 
diferiţi de lume şi de felul in care ne dictează lumea să trăim. 
Suntem puşi de-o parte pentru a deveni slujiloĂI credincioşi şi iul)llori 
pe care i-a dorit Dumnezeu .când ne-a erast, d4pă chipul şi 
asemănarea Lui. . . .. 

Iisus a awt un program special pentru uiienlcil Săi. Un UC!enlc 
este cel ce il urmeaza şi primeşte lnvăţăturile de la dascălul său. 
Iisus le-a spus celor ce urmau să-L ia ca rilodel pe El, cuvintele Lui 
şi viaţa Lui. • · • . 

Esenţa creŞtinlsmulul este: c:henlarBa-la'ildeVăr,~ta-schll'llbhre,la 
devolament, la maturizare, la sacrificiu, responsabilitate şi autodisci
plină, toate 111 scopul de a forma ornul111 sentimentul iubirii şi· stujlrii 
lul Dumnezeu şi spre binele omului. In felul acesta Blsi\lrica va 
racăştiga arta 'de a face ucenici. · · · 

nMOTEI DAniEL 

A devenit o tradiţie in viaţa lor. alături de elevii Clubului 
spirituală a Şirlei ca, odată cu Elevilor şi Copiilor din Şiria, orga-
strangeraa roadelor pământului, niza1orul acestei activităţi, elevii 
cu venirea toamnei, cAnd natura de la Cluburile din lneu, Lipova, 
întreagă işl îmbracă haina de Curtici, Pecica .. Chişineu-Criş, 
ultimă sărbătoare pentru cin· Sebiş, Nădlac şi de la Palatul 
stirea roadelor pământului şi Copiilor Arad ... 
oopiii frumoasei şi bogatei loca· Porţile Şir iei au rămas 
lităţi podgorene şi-au adunat deschise pentru parliciparea la 
intr~un mănunchi reprezentativ această sărbătoare şi bucuria a 
roadele muncii lor întinsă pe rost deplină atunCi cănd acestea 
.durata intregului an şi ne-au ofe- au iost trecute de cei ee l"Prumă, 
rit cerlitudinea intrarii in traditie a invaţâ şi sfătuiesc copiii şi 
renumitului Festival al strugurilor, anume: dl. inspector Ioan Ghera, 
care şi-a aniversatal treilea an~al d-na directoare a. Palatului 
existenţei sale. Copiilor, Ecaterina Gerald, dl. 

Aroma strugurilor din. inspector Viorel Binchiciu. dl. 
dealurile. Şirlei şi dulceaţa. mustu- inspector Constantin Mulică, dl. 
lui au adunat- copiii, precum director al Şcolii Generale, Petru 
albinele, din toate pă~ile judeţu- Mistar, insoW de un şirian iubitor 
lui. Au participat la sărbătoarea şi cunoscător de cullură şi folclor, 
culesului strugurilor şi storsului dl. primar al Şiiiei, Gurban Ioan 

, · Aproximativ jumătate din populatia unui . 
1 

, - sat hunedorean este formată din copii 

' 

i: 

Aproximativ jumătate d.in 
populaţia satului Lăpugiu de 
Sus, judeţul Hunedoara, este 
formată din copii, transmite 
corespondentul MEDIAFAX. 

In satul lăpugiu de Sus tră
iesc foarte mulţi pentiqostali, 

invaţă peste 100 de elevi. 

~"" cara au cne 1 o-12 copii. Pentru 
a se putea descurca. oamenii 
din sat au fost nevoiti să 
deschidă două şcoli, in 'care 

-- ·.-o altă ciudăţenie a satului 
este că restul locuitorilor sunt 
bătrini, pentru că cei mai multi 
dintre tineri au plecat sa lucreze 
la oraş. Cei mai In virstă speră 
ca măcar o parte dintre aceşti 
copii să rămlnă in sat, după ce 
cresc, pentru a avea un sprijin 
la bătrfnata. '· ..... 

,' ,· 

' . ·.:.--- ~ 

· .· Diabetieii sunt mult mai grav_ r
. '. afeetafi de gripă sau pneumonie 

Dlabetlcll cu virsta cuprinsă sint nemulţumiţi de aceastA situaţie, • 

. Intre 25 '' 64 de ani prezintA un risc mai ales că vaccin urile necesare 

de patru ori mal mare decit ceilalţi sint Ieftine '' se găsesc foarte UfOr. 
de. a fi afectaţi grav • chiar mortal • . 

· de gripă sau pneumonie, se arată _ Potrivit epldemlologllor, dia· 
• Regizorul şi scenaristul Abraham · lnt~·un studiu publicat, marţi, in betlcil care se imbolnăvesc de gripă 

Polansky a murit la 26 octomb<le In urma unul 
atac de cord, la reşedinţa lui din Eieverly Hills. Journal of Public Health, .citat de sau pneumonie prezintă riscuri mult 
Polansky avea 88 de ani şi pentru aproape 20 AFP, . , c i . . .. -~ •· . mai mari de a face complicaţii cu 
de ani ai carierei sale nu a avut nici un oontract, In eluda HSculul mărit de a con· conseci'nţe grave care ·pot duca 
din cauză că a fOst pus pe Halll neagră a şimpa. · tacta boei~, mal puţin de,_ Jumătate -chiar la deces ,'. · 
tizan~lor comunişti. Ca scriitor, el a primit o no- dintre aceste persoane se vac· • 

.. ·' ., __ ,, ..... 

~·-

minallzare la Oscar In 1947 pentru "Body and clnează impotriva gripe! fi chiar mal Gripa 'fi pneumonia se numiri .. 
Soul", film care s-a bucurat de un su~ces puţine Iau măsuri impotriva pneu- printre primele zece cauze ale mor-
deoseM in box-oflice: · · · monlel, afirmă medicii americani. El &aii!Aţllin Statele Uf!ile. · ' •• 

.. Rapper-ul şi producătorul multtmillonar 
Master P. al cărui nume real este Percy Mlller, a 
fost ovaţiona! de un. stadion Intreg de suporleri 
ai echipei Toronto Raptors din NBA. Rapper-ul, 
In virsta de 29 de ani, a fost Invitatul de onoare 
al echipei de baschet. 

• Came;on Douglas, fiul lui Michael 
Douglas. in vlrstă de 20 de ani, a fost arestat 
săptămîna trecută In New York pentru posesie 
de oocaină. Tinărul Douglas a fost acuzat pentru 
deţinere de substanţe ilegale, poliţia 
descoperind asupra sa un gram de cooainA care 
valora 60 de dolari. Douglas a fost eliberat el 
recunosclndu-şi fapta. Oricum. trebuie să ravină 
In tribunal la 17 noiembrie. Avocatul lui a 
declarat ca acuzaţiie vor fi anulate. Nu se poate 
spune câ. familia Douglas nu ar avea 
antecedente in această privinţă. Eric, fratele lui 
Michael Doug1ns. a fost şi el arestat in trecut. 
capul de acuzare fiind acelaşi. 

e După două săptămîni de spi)allzare in 
care s-a luptat cu pneumonia, Johnny Cash, in 
virstA de 67 de ani, se simte mult mai bine. 
Cash suferă de sindromul Shy-Drager, o afecţi
une similară bom lui Parldnson, iar dcx:torii sint 
de părere ca medicamentele ~au făcut suspect 
de pneumonie. Cash a fost internat de două ori 
anul trecut, din aceleaşi cauze. 
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. Dorin. delelor, indru~ de foarte talen-
Ansa'mblurile folclorice part~ latul inspector Viorel Ullci. Pe 

cipante .Sânzienele", Taraful din stadion s-a desfăşurat 'şi o 
Arad, dansurile din Nădlac, demonstraţie de Radio-
dansurile din Şlrie, fluieraşii din ganeometrie .Vânătoarea de vul· 
Şiria împreună cu taraful, for- ttiri11

, cer~ nou înfiinţat din acest · 
matia instrumentală din Pecica, an, sub indrumarea maistrului-
precum şi cercul de teatru din' instructor Tf!odor Suciu. 
Curtici au creat tensiune· ŞI cum Intregul nu se rea-
emoţională de o inaHă ~nulă. Uzează decăt alunci cănd fiecare 

Activitatea entuziastă, plinA 
parte !şi acceptă locul său şi noi 

de dăruire a caracterizat copiii 
care au participat la demonstra~a :trebuie să aşezăm. jocurile 

de_ karturi, in realizarea careia au sportive de tenis, şah şi mini-lot-

fost ajutaţi de dl. căpitan de Dai la locul care li se cuvine in 
poliţie Cherechean şi de şaful de această activitate. . ~. · • .... 

. post Şiria, dl. Bencheu Cornel. Şi cu măndrlii sileclftc<l şlri': 1 . 
Poate niciodată limP,ui la 

Şiria nu a fost mai prielnic pentru 
anului putem spune că de alei au 

înălţarea zmeelor coniecţionate plecat şiruri nesfarşite de copil 

cu atata pricepere şi dragoste, de dornici de calle şi meserll. 

către micuţii meşteri ai aero_mcr_ inv. RODICA GORUN 

i:~:, ANUL 2000 - :·r;:-,;. 
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Anul 2000 este foarte aproape. Defl al nu este primul al • ~ 
noului secol fi mileniu, afa cum cred foarte mulţi, cifra rotundă ~ ~~ ... 
este, totU!jl. un motiv de sărbătoare. In toate colţurile lumii, 
oamenii se pregătesc să-/Intimpine cum .se cuvine. Caruselul 
Mileniului/a Londra, Domul M/1/enlum,, tot In capitala britanici, . 
spectacole gigantica Tn mal toate Cllp/llilele Importante, pregătiri 
pe aeroporturi !jlln spitale din CliUZa_ vlrusulullnfonnatlc al anu-. . 
lui 2000 • omenlraa a inlnlt deja Tn febra pregătirilor. 

MOSCOVA· Ru$ia ve orge- nt; artiştii, prlntrecare actriţa 
nlza două. maratonuri-mamut, E'uzabeth Taylor, clntăreaţa 
pe distanţa Paris-Moscova· · Shirley Bassey, actrlţa Emma 
Sydney şi Moscova-Ierusalim. Thornpson. In schimb, n-au fost 
20 de atleţi amatori ruşi vor Invita~ ioonociaştil de la Oesls şi 
pleca in 1 O decembrie de la nici frumoasele de la Spice 
Catedrala din Moscova şi vor . Glrls. . . . ' . 
parcurge aproape 4.500 kilo· HARARE - Autorllli~le dlp 
metri pentru a ajunge, in 6 la· Zlmbabwe se pregătesc pentru 
nuarie 2000, ajunul Crăciunului ~ -un aflux neobişnuit de turişti 
pe stil vechi, In oraşul sfint afla~ in căutarea unui loc insoln 
Ierusalim, pentru a celebra cea pentru trecerea in anul 2000: 
de-a 2000-a aniversare a aici pol petrece la picioarele 
creştlnismului. _Cursa Pari~-~ . _unul baobab de 1.200 de ani, 
Moscova-Sydney va incepe In din valea fluviului Zambezi, In 
10 iunie 2000. Alergători din apropiere de lacul Kariba. 
Rusia şi din alte ţări vor par- KlNSHASA • Pentru rave-
curge in total25.000 de kilometri Iionul 2000. In cartierele din 
şi vor ajunge in Australia in 14 Klnsha8a va avea loc un con· 
septembrie. Poi-!vH organizata- curs de frumuseţe "Miss 
rilor ruşi, este vorba de o inear- Milenium" şi numeroase 
care a relnviere a peterinajl!lor, banchete populare. NeuHind ca 
Intr-o epocă in care puţini· In Congo est..- Inca război, 
oameni mai merg pe jos. Cursa autorităţile s-eu gindit şi la un· 
Moscova-Ierusalim este susţi- marş cu drapele, marcind "uni-
nulă de patriarhul Rusiei, iar lalea n~onală", care va Incepe 
Biserica Ortodoxă va avea grijă din "Piaţa reconcilierir. 
de alergători pe tot parcursul LYON • Metroullşi va Intre-
drumului. Ei vor fi primiţi iQ. rupe c~rsele timp· de zece 
m111ăstirl, atit in Ru$ia, cit şi In · minute le miezul nopţii, de rave
străinătate. La cursă pot partiei- .lion, deşi se prevede o aglome-

. pa şi străini. rare neobişnuită de persoane. Şi 
LONDRA • Peste 300 de aceasta pentru a evita orice fel 

invitaţi aleşi pe sprînceană vor de accident. Toatele ramele vor 
participa, la Londra, la · fllmobilizate in staţii. In acest 
"Banchetul Mileniu-lui". destinat răstimp, difuzoarele vor trens-
sărbătorlrll marilor talente brlta' mite muzică ralaxantă .. 
nlce ale secolului. Recepţia va~ ~ HONG KONG • . Fosta 
prezidată de regina Elisabeta a colonie britanică s-a decis să 
doua şi de soţul ei, Philip, cara n: sărbătorească trecerea In anul 
vor avea ca invitaţi pe trei vechi · 2000 in avans faţă de resţul• 
premleri britanic~, Marga~et lumii. Astfel, in ZT noiembrie nu 
Thatcher, John MajOr şi Edwerd mal puţin de zeee mii de par- , 
Heath, dar şi numeroase per· soane,slnt invitate la o "Tea 
sonalilăţi din lumea 'fliinlitică şi a-· 1'arty•; demnă ·de Cartea 
afacenlor. Nu vor lipsi, desigur, Reoordurilor. 

.-· · MUZEUL OCEANOGRAFie DIN 
MONACO VA ORGANIZA DE REVELION 

O "NOAPTE A BALENELOR" . 
O "Noapte a belenelor", organizată in muzeul oceanografie din 

Monaco, va marca trecerea in anul 2000 pentru 400 de privilegiaţl; 
care vor plăti pentru invitaţie 1.300 de euro, infonnează AFP. 

Institutul oceanografie din Monaco a anunţat ca acest "Mare Bal 
al Mileniului la Monta Carlo", organizat sub egida prinţullli Albert, va 
incepe la ora locală 20.30. in 31 decembrie 1999, cu un cocklailln 
holul prindpal al muzeului. O oră mai li!Ziu, invit~i vor urca scara 
imensă către "Sala belenelo(.' şi "Sala Alberl r. pentru masa festivă. 
O tombală in beneficiul Asociaţiei monegasce pentru protecţia 
naturii, al cărei praşadinte de onoare este prinţul Rainier. va avea loc 
In jurul orei 23.00. La miezul no~i. la trecerea in anul2000, asupra 
invila~lor se va abate o furfună de paleta aurii şi arginbi, ln timp ce un 
tenor va interpreta o arie de Puccini. Imediat, va fi Tmpă'1it şi servit un 
tort cu diametru! de 2,5 metri, orna! cu 2.000 de trendaiiri. 

Balul, aoompanial de o orchestra fonnată din 25 de muzician!, va 
dura plnă dimineaţa. Holul de la intrarea In muzeu va fi tfanslormat 
in piano-bar. jar spre dimineaţă, un mic dej~n va fi servit pe terasa 
muzeului, pentru ce invitaţii să poată admira primul răsărit de soare 
al anului 2000 . 
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• af'irrnă Gheorghe Nearnţiu, pre-Fectul Aradului 
- Gheorghe Neamţiu, Spre exemplu: uneori imi fac 

unele planuri, strategii pe care 
însă nu le pot finaliza datorită 
acestei lipse de omogenitate 
politică. 

unele puncte organizatorice. Ca supune. Să-mi pot simti superi-
intr-o intreprindere! oritatea de bărbat... PraCtic, acel actualmente prefect al 

Aradului, s-a născut la ... 
- ... 1iiunie 1957. Asta. 

deşi Tn acte, dintr-o eroare, am 
fost trecut in luna iulie. Deci sunt 
Geamăn. 

- Dar pentu micile pasiuni, suflet de ţăran pe care Coşbuc 
pentru hobby-uri, vă găsiţi 1-a descris in poeziile sale. 
timp? · -.Dacă ar trebui să dăruiţi 

- Inainte de a fi prefect aţi 
avut o viaţă foarte liniştită. Nu 
vă e dor de acele vremuri? 

- Mai puţin ... Eu am avut o-floare unei feme~, care ar fi 
multe pasiuni, multe hobby-uri, această floare? 

- Vă regăsiţi in această 
zodia? 

dar vedeti chiar dacă uneori imi - l-aş da floarea care-mi 
găsesc tiinp pentru ele nu mai e place mie, nu cea care-i place 

- Nu am· o prea mare 
incredere in zodiace, dar prea 
se potrivesc unele lucruri, pe 
care le citesc despre nativii 
acestei zodii şi ceea ce ştiu eu 
despre mine. 

- Ba da. Sincer da. Am avut 
nu numai o viaţa liniştită, ci o 
altă filosofie de vială, in sensul 
că am căutat mere'u să trăiesc 
in conformitate cu propria-mi" 
conştiinţă, cu ceea ce am crezut 
eu că e bine. Am trecut prin fii~ 
trul meu, am făcut o introspecţie 
a ceea ce este bine şi ceea ce 
este rău. Funcţia pe care o ocup 
acum nu-mi mai dă voie să fac 
acest lucru. Fiind exponent al 

' unor grupuri de persoane, de 

acelaşi lucru, pentru că e una să ei ... Imi plac traodafirii, şi ca 
le faci intr-o stare psihică adec- urmare, aş dărui trandafiri. .. 
vată şi alta e să o faci fol).at. Din Oare ar putea să nu-ţi placă 
cănd in când mă duc la fotbal. lrandafirii? Chiar dacă uneori 
Miercurea, seara avem rezer- mai şi înţeapă ... 
vată Sala Polivalentă. Jucăm cu ,- Care e parfumul care vă 

- Care sunt insutirile 
Gemenllor pe care le regiisiţi 
ti ladvs.? 

fotbaliştii de altă dată ai place cel mai mult? 
Aradului. Ne întâlnim, depănăm -Sunt Geamăn, de aici şi o 
amintiri, dar aceste lucruri apar oarecare inconstanţă in ceea 

- Nu stiu c·are·sunt toate. 
insuşirile p'e care le flU Gemenii. 
Ştiu însă că am in comun cu 
această zodie faptul că sunt o 
persoană cu variaţii de tempera
ment: uneori prea bun, alteori 

la mine forţat: pe fugă, pe stres. ce-mi place. Azi sunt cu barbă, 
Niciodată nu ştiu dacă pol sau mâine fără ... La fel si cu par~ 
nu să ajung la aceste meciuri. fumul. Azi, poate să~mi placă 

cetăţeni, eu trebuie să trăiesc şi 
in conştiinţa altora, adică trebuie 
să fac şi ceea ce place altora, 
nu nurTtai mie. 

Uneori, mai joc tenis... foarte mult unul anume, ca după 

Cum il pref-•fi pe prefectul -struf 
rău.... · 

- Credeţi că un astfel de 
caracter dăunează actualei 
funcţii pe care o exercitaţi? 

- Nu, pentru că in primul 
rând yliu să mă controlez. Şi 
apoi, daţi-mi voie să cred 
despre mine că am o fire prea 
bună ... 

- Gefnenii sunt tefl buni. 
Dumneavoastră cum v-aţi ca
racteriza? 

- Foarte buni 
-Nu sunteţi deloc modest. 

Dar dacă într-adevăr credeţi 
aceasta despre dumneavoas
tră, argumentaţi-ne pe ce se 
bazează această afinnaţie. 

- Viaţa publică presupune 
o serie de avantaje şi deza
vantaje. Care ar fi dezavanta
jele care v-au afectat de cănd 
ocupaţi această funcţie? 

- Sunt o persoană expedi
tivă, in primul rând. Este o cali
tate pe care un bun manager 
trebuie să o aibă. Mai apoi. cred 
că am catită~ native pentru a fi 
yef yi nu in ultimul rând eu sunt 
de părere că trebuie să ai o 
părere bună despre tine... _. ~"""'. 

- Dacă azi aţi putea si o · 
luaţi de la zero, aţi mai intra in 
lumea politică? 

- Viaţa presupune avantaje 
şi dezavantaje, p(ivite din multe 
unghiuri de vedere. DePinde 
cum priveşti viaţa. Dacă o 
priveşti sub aspectul avantajelor 
materiale şi relaţionale, există 
un oarecare· avantaj. Dacă e să 
luăm în considerare aceste 
avantaje şi dezavantaje din 
punct de vedere al individului, al 
trăirilor sale intime şi sufleteşti, 
ai de-a face numai cu dezavan
taje. Nu mai ai timp pentru tine, 
nu mai ~i timp să te bucuri,- să 
spunem de ... albastru! cerului. 
Nu mai ai timp să privesti si să 
reflectezi la schimbarea 'anOtim
purilor, la frumusetile naturii. Nu 
mai ai timp de asemenea stări 
sufleteşti .. Este mare lucru să te 
poţi bucura de aceste aspecte. 
lţi dai seama, din păcate, de
abia după ce eşti privat de ele ... 

7 Pentru Gheorgha o săptămână să mă plic
tisească. Nu am un parfum pe 
care să-I prefer. Asta chiar si in 
condi~ile în care cineva sp'une 
că-i place cum ,ma prinde" un 
anumit parfum ... 

NeamJiu există sau llu femeia 
ideala? Cum ar trebui să fie. 
ea? 

-·Nu stiu ... Poate vremurile 
pe care re trăim cu atâtea par
tide, cu coali~i cine nu sunt sufi
cient de omogene, sunt vremuri 
grele, in sensul că nu intotdeau
na putem să avem o finalitate in 
a~unile pe care le desfî!şurâm. 

- Sunteţi un om foarte 
ocupat. Mai aveţi timp pentru 
familie? 

- Pentru familie 'există 
seara. Dar viaţa de familie se 
reduce la a ne întâlni seara, 
uneori, la masă, şi a ne stabili 

Nu există o astfel de 
femeie. Eu o văd, in imagina~a 
mea, cu un suflet de tărancă. 
lntotdeauna voi răm'âne un 
ţăran. Ata m-am născut şi ata 
imi doresc să mor. Femeia ide
ală este femeia care mi se 

-Vă mulţumesc! 

A consemnat, 

Dfltlfll.fiSC 
Foto: ŞT. Hi11YIIŞ 

ORIZONTAL: 1. Ulsată pe măna altuia -
Trage ia somn. 2. Tras in fire- Joacă de tenis 1 2 3 4 ă 6 7 8 9 10 
şi de pislci (pl.). 3. Nu duc o viaţă in comun. 1 r'T'::.,.~ror'-r''"-r.::.,r:r,:.:; 
4. E o azvMită. 5. Rănn la cap! şi... - ... pus 
pe perete. 6. Serviţi cu supă la masă - Merge 2 • • 
pe calea din mijloc! 7. Uşiţă! Vilă centrală! 8. 31--+-+---11-r't--+_,1-+-+'9 
Scris cu cheie - Serviciu ireprOfBbil. 9, Scos • 1-+-+-11--1-+-+-11--1-+-l 
de la muiere (fem. pl.) - Dus-intors pe drum 4 
(pl.) 10. Tip de petreCere la drum. .,1-+ •. -=:+-i-i-:::.:+++-1--+-1 

VERTICAL: 1. Pus la spart - Singurătate ., 
de pasăre. 2. Aere poetice (sing.) - Trăită In 6 • 
pustiu. 3. Stau in gât ~ Tip de a fi. 4. Pus la ,.,r.:-f-i-:::.:+-1-.=+-i=f-:.=+-+-i 
secat. 5. Reci! - Singur la cununiei 6. Luat de • 
traier-~ mai la inceput! 7. Dată-n leagăn - 8 • • 
Servesc la masă. 8. Altoi de păr - la parte la · l--+-+-1f-=t-+'9--11-+"q...--l 
meci. 9. Mari la mare - Tovarăşii sunt primiil 9 • 
10. Ţelul ca incepull -'Loc de muncă plin de l 1-++-+~-t-+-+-+--1-1 
bancuri. 

1 1 
Roma, vineri, la ora 08.25 (09.25, ora 
României). pentru a se deplasa la New Delhi 
- prima etapă a unei călătorii de cinci zile în 
India şi Georgia, intre 5 fi 9 noiembrie, 
relatează AFP. . 

Aceasta este cea de a doua vizită a 
Papei Ioan Paul al 11-lea in India, unde a mai 
petrecut zece Zile in februarie 1986. 
Călătoria, cqre se va limita de această dată 
numai la capitala indiană, este cea de a 89-a · 
vizită in străinătate a Papei de la alegerea 
sa, in 1978. 

Plasat sub semnul dialogului religios, 
programul vizitei prevede o intilnire cu 
reprezentan~i altor confesiuni· şi va anunţa 
concluziile Sinodului consacrat Asiei, care a 
avut loc la Vatican, in primăvara anului 
1998. 

-.... 
...... 

i i au 
securitate foarte importante, 3.000 de mem- . 
bri ai forţelor de ordine urmind să asigure 
paza în timpul unei. slujbe pe care Suveranul 
Pontif o va tine pe stadionul Nehru, unde 
70.000 de perso~ne ~int atteptate să 
sosească. · 

Aceste măsuri nu au convins lnsă epise 
capatul indian -unul dintre -cele mai 
numeroase ale Biş;ericii Catolice, numărînd 
180 de membri-, care este ingrijorat de o 
P9Sibilă izbumire a violenţelor provocate de 
grupurile fundamentaliste hinduse. 

Acestea au Organizat demonstratii de 
protest. cerind Papei să ceară scuze pf,ntru 
atrocităţile comise de lnchiz~ie, in urmă cu 
300 de ani. Extremiştii hinduşi au mai acuzat 
Biserica romana-catolică de practicarea 
"oonvertirii forţate in masă". 

/ 
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• într-o zi, Goethe asculta plictisit o nesfârsit 
de lungă tragedie in versuri pe care i-o citea Un 
autor fărâ talent. Deodată exclamă: . 

- la te uită ce vers frumosi Cum de s-a 
rătăcit aici? 

e Cineva trimise lui Voltaire o tragedie ca să
şi dea părerea asupra ei. După ce o citi, Voltaire 
!şi zice: .Greutatea nu stă in a saie o tragedie ca 
aceasta, ci a răspunde relui care a scris-o. 

e In timpul războiului, un autor obscur a sais 
o piesă de teatru a cărei acţiune se petrecea pe 
front şi al cărei titlu era: ,la jumătatea drumului 
spre iad." 

Intrebat ce părere are despre piesă, ziaristul· 
Emie Pyle, pe atunci anspondenl de război a 
răspuns: - · . 

-Autorul a subapreciat distanţa. 
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lndonezienii fi·au oferit 
ochii pre,edintelui lor, 
care are vederea slabă 
lndonezienii s-au oferit să-şi 

doneze ochii pentru a-i permne 
preyedintelui lor, Abdurrahman 
Wahid, să-şi recapete vederea, 
a anuntat, vineri, irnamul Syafii, 
un aprOpiat al noului prey&dinte 
al indoneziei, informează AFP. 

Syafii, trezorier al organiza
tiei musulmana Nahdlatul 
Ulama, a spus că el crede că 
prey&dinlele "ar putea accepta 
această ofertă dacă nu există 
obstacole religioase şi me
dicale'. 

Un medic specializat In 
oftalmologie a explicat, însă, că 
"oferta este admirabilă, dar 

inutilă". El a afirmat că s-ar 
putea face un transplant, dar dil 
cauza afecţiunii de care suferă 
Wahid nu ar folosi la nimic. 

Gus Dur, cum este numit 
popular noul preşedinte 

indonezian, este venerat de 
aedillCÎO\'ii săi, dintre care mulţi 
n consideră un sfint dotat cu pu
teri supranaturale, 1f18i ales cea 
a ubicuită~i. In virsiă de 59 de 
ani, el are o sănătate fragilă şi 
aproape şi-a pierdut vederea ca. 
urmare a unei congestii cere
brale, care a mal avut ca urmare 
şi reducerea mobilităţii trupului. 

O văduvă din Italia 
şi-a ascuns economiile 

într-un mormînt 
O văduvă din 11aroa nu a găsit loc mai bun pentru &-şi ascunde 

economile de-o viaţă decit într-<Jn moonint abandona~ informează 
AFP. 

Doi muncifori care luaau la refacerea moonîntulul aflat intr-un 
cimitir din Trevise au descOperit doi saci de plastic care contineau 
230 de milioane de lire italiene, in bancnote de o sulă de mii de tie 
(118.000 euro). Ei seau dus imediat la poliţie cu banii. . 

Crezind că este vorba de un hoţ care ş~a ascuns prada in acest 
loc neobişnun, poliţia a organizat o pîndă in jurul mormintului..Ei au 
avut supriza să vadă o biTndă băbînică, venită pentru a mai adăuga 
citeva bancnot.e la "comoară", cum intră in' panică văzind ascunză-
toarea goală. · · 

După ce poliţişbî i-au explicat despie oe este vorba, ea le-a măr
turisit, puţin jenati, că pînă vara trecută a păstrat ba.nii acasă, dar 
după vacanţă s-a holăr'il să-i pună inlr-<Jn loc mai sigur, cimitirul. 
Politistii i-au promis că ii vrx înapoia bani imediat ce vor intocmi un 
prcx::es-verbal. • · 

O fetită din Irlanda a 
fost maltratată de părintii 

1 

' 

ei timp de mai multi ani 
1 

O !elită din Irlanda de Nord niciodată centralizate. 
a fost închisă de părir\jii ei intr-o Serviciile sociale au 
cameră insalubră, eu Ufa bari- descoperit pentru prima dată pe 
cadată şi fără lumină, şi nu a cel mai mic dintre copii, o fetiţă 
putul fi salvată de asistenţii de trei ani, inchisă fără lumină 
~li, deyi de caz s-au ocupat. într-o cămăruţă mobilată numai 
1ntimp, 173 de persoane, transe cu un pat metalic, cu pereţii 
mite AFP. acoperiti cu excremente şi cu 

Ancheta efectuată aaj~ la Ufa barkadată cu plăci de lemn. 
concluzia că aststenţn soc1ah Revenind in control citeva zile 

• implicaţi in caz nu pot fi mai tirziu, lucrătorii asistehţei 
sancţionaţi, mai ales că Tnşişi sociale au găsit camera curăţată 
părin~i nu s-au ales decît cu o 
Conda"'nare de =se luni de şi uta deschisă. Ei nu au mai 

•- Intervenit decil15 luni mai tirZiu, 
inchisoare. , 

Părintii fetitei sint CtJ110SCU1i descoperind copilul, de cinci ani, 
de serviCiile sociale de 22 de in aceleaşi condiţii ingrozitoare. 
ani, iar familia a fost suprave- Toţi copiii familiei au fost 
gheată de pes1e 30 de asiste~ plasaţi in ingrijire. Asistenţa 
sociali, 43 de medici şi infir- socială,. care ar fi trebuit să 
miere, şi cileva zeci de educa- impiedice apa~ unor astfel de 
tQri şi invăţători. De-a lungul situaţi, a declarat că sistemul nu 
anilor au fost alcătuite 30 de este destul de eficient pentru a 
dosare separate privind cuplul identifica cazurile in care copiii 
care are fapte copii, dintre care sint in pericol, fără a exista o 
două fetiţe. Dosarele nu au fost sesizare. 

Şepeile lui Nicolae Ceau~seu 
sunt scoase din nou la licitatie ' . Şepcil~;~ de lucru ale lui Nicolae Ceauyescu slnt scoase din 

nou la licHaţie, -în perioada 11-14 noiembrie, impreună cu aHe 
obiecte care .au aparţinut fostului cuplu prezidenţial. 

Regia Autonomă Adminislra~a Patrimoniului Protocolului de 
Stat (RAAPPS) va organiza cea de-a treia licitaţie pentru vin
zarea bunurilor care au aparţinut cuplului Ceauyescu la Hotel 
Furnica din Sinaia. Primele două zile ale a~unii vor fi dedicate 
vizionării exponatelor, urmînd ca şedinţele de licitaţie să se 
desfăyoare in 13 şi 14 noiembrie. 

Vinzările vor cuprinde 186 de obiecte, In valoare totală de 
355.650.000 de lei, la care se adaugă cele trei automobile, 
vapoarele şi falupele rămase "!!adjudecate la licita~a ante
rioară. · 

Cele şapte yepci care vor fi vindute la Sinaia au -preţuri de 
pornire intre 200.000 şi 300.000 de lef. .t.a primele li _ , .• , 
şepcile au fost adjudecate la preţuri de peste zece ori mai mari 
decit valoarea estimată iniţial. · 
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TVR1 
7,00 Ştirile de sambăta 
asta- rei. 
7,30 Omul de nicăieri
rei. 
8,20 Poveşti de ador
mit copiii 
9,10 Desene animate 
10,00 Cartea de foldor 
10,30 Vă place filmul? 
11,00 Judo: Semifi
nal~le Campionatului 
European, Tn direct 
12,00 Box: Centura da 
aur, in direct 
14,00 Arca Marine! 
16,00 Judo: Finala pe 
echipe a Campiona
tului European, tn 
direct 
16,55 Rugby: Finala 
Cam p 1 o r'lt,a tu 1 u i 
Mondial, în dilect 
19,00 Perechea potrl: 
vită 

19,30 caror fi compa-
nia - s. · 

.20,00 Jurnal • Sport • 
Meteo . 

20,30 Surprize, Sur
prize 
22,30 Dr. Qulnn - ep. 
6 
23,20Jumal 
23,25 SăptămAna 
sportivă 

23,35 Plaja ţestoase
lor - dramă, Australia, 
1992 cu Greta Scacchi, 
Joan Chen 

7,00 Ceasul deştep
tător 
8,00 Universul cre
dintei 
9,00 Desene animate 
9,30 Kiki Riki Miki -
magazin pentru copii • 
11 ,00 Viaţa satului 
12,30 Tezaur folcloric 
13,30 De luni până 
duminică · 
14,1Ş Harababura 
16,00 Lumea băr· 
baţilor- s. 
16,25 Auto Club 
17,00 Blankenese -
s. 
17,50 Spectacolul 
lumii 
1 S,20 Trupa de şoc 
18,55 Tragerile Loto 
Special 
19,00 . Perechea 
potrivită 
19,30 21 cu Ştefan 
Bănică Jr. 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,25 Duminica 
sportivă 
20,50 Zodia VIP 
21,50 Fortăreaţa -
acţ(une, SUA, 1996 
cu Sean Connery, 
Nicholas Cage . 
0,05Jumal 
o,1o Pe fată 
1 • 1 o Pariul Tiio 

,,_-·,..,_ _, . 

' ... -

TVR2 
7,00 Cinematograful 
vremii noastre - rei. 
8,00 Desene animate 
8,30 Născuţi prinţre 
animalele sălbatice 
9,00 Osia lumii 
9,30 Pas cu pas 
10,40 Cireifarii - ep. 7 
11,25 Pe urmele lui 
Phineas 
11 ,50 TVR Timisoartf 
13,30 Muzeul Orsay 
14,30Atlas 
15,00 Pol~ia judiciară 
- s. 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Santa Barbara 
- s. 
17,30 Studioul şla' 
gărelor 

18,25 Revenirea can
gurilor - doc. 
19,20 Hai să ne 
!mpăcăm, că vine 
anul2000! 
20,20 Teatrul Na\ional 
qe Televiziune piezin
tă: Războiul Dolll· 
nului 
22,00 Fotbal: Meci 
din Campionatul 
Spaniei, !ri direct 
23,55 Noctuma 
0,05 Panoramic Jazz · 
0,45 TV Mesager 

PROTV 
7,00 Battletech · ep.11 
7,20 Biroul de detectarea 
extratereştrilor- ep. 1 O 
7,40 Regele AJ:thur • ep. 
16 
8,00 ConanA""""""'"'t
ep.30 
8,30 Tom şi Jeny- d. a. 
9,00 Tlnărul Hercule - ep. 
4, 5 
10,00 Lois fi Ctark - ep. 
47 
11,00 Promolor . 
11,30 Magazin de tehnolo
gia informatiei 
12,00 Proteslunea mea, 
cultura - talk show -
12,55 Stirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generatia Pro: 
Prietenii tăi - 8p. 94 • 
Dhanna şi Greg - ep. 17 • 
Clubul condamnaţilor -
ep. 10 • Buffy, spaima 
vampirilor - ep. 53 * Fete 
de bani gata - ep. 32 
17,00 Profashloo 
17,30 Super Bingo 
19,30 Ştirile Pro TV 
~00 Vacanţa-mare la Pro 

21,00 Partener de ocazie 
- acţiune/comedie, SUA, 
1991, cu Michael J Fox, 
JamesWoods 
22,45 Ştirile Pro TV • 
23,00 OZ - Inchisoare fe. 
derală - ep. 10 
0,00 Nelegiuiţii - westem, 
SUA/Marea Britanie 1993, 
cu Mario Van Peebles 
1,30 Amor cu bucluc - ep. 
15 

RADIO PRO FM (9%,1 MHz) 
1,00 - 7,00 MUZICĂ; 7,00 - 10,00 
DIMINEAŢĂ DE WEEKEND - cu AaVius 
Eşnican; 10,00 - 11,00 CINE-VERITE -
cu Ada Rosetti şi Augustin Sbinţă; 11,00 -
14,00 CheFACI IN WEEKEND - cu Vaii 
Bărbulescu; 14,00 • 16,00 TOP 30 AIR
PLAY PRO FM- cu Cristi Schnebli; 16,00 
- 17,00 PRO FM GREA TEST HITS- cu 
Marius Vintilă -(rei.); 17,00 • 19,00 PRO 
FM PARTY LINE • cu Vlad Craioveanu; 
19,00 - 20,00 PRO. FM EXPLORER - cu 
Niki Slanciu {rei.); 20,00 • 2,00 HOT 
PARTY MIX - cu OJ Mike 

7,00 Revenirea can
gurilor - rei. 
8,00 Desene animate 
8,30 Născuţi printre 
animalele sălbatice 
9,00 Orizont spiritual 

· 9,30 Documente cuHu
rale 
10,15 Videociipuri 
10,30 Cireşarii - s. 
11,10Arca lui Noe 
11 ,40 TVR laşi 
13,30 Tip-top, mini-tap 
14,30 Mapamond 
15,00 Poliţia judiciară 
- s. 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 Sania Barbara
s. 
17,30 In pas cu vor·· 
18,30 Timpul trecut: 
Karnack.. o istorie 
!ngropată 

19,:/5 Retrospectiva 
premiilor APTR, 1993 
20,25 Integrale: Stevie 
Wondar 
21,25 Fidelitate • 
comedie, SUA, 1996 cu 
Cher, Chazz Palminteri 
22,55 Sportmania 
23,25 ' Intre umor 
şi duioşie. Hatndi Cher
chez -
0,25 TVM • Mesager · 

PROTV 
7,00 Battletech - d.a. 
7,20 Biroul de detectant a 
extratere~trilor- d.a. 
7,40 Regele Arthur- d.a. 
8,00 Conan Aventurierul
d.a. 
8,30 Tom fi Jerry - d.a. .-
9,00 Super Abracadabra • 
9,30 Lassle 11- ep. 17 
J 1,00 Destine celebre • 
doc. 
12.00 Proleţll despre trecut 
-talk show 
12,55 Ştirile Pr0 TV- Un 
altfel de jurnal 
13,25 o propoziţie pe zi -
retrospectiva săptămanii 
1~.30 Te uiţi ~i câştigi!· • 
Extragerea cărţii po~tale 
.Te uiţi şi caştigi" 
13,35 Ce se vede 
13,50 Preţul corect 
14,20 Chestiunea zilei- re
trospectiva săptămanil 
15,00 Monstrul - cofneăte, 
Franţa/Italia, 1994, cu 
Roberto Benlgni, Nicoletta 
Braschi 
16,45 Echipa mobilă 
17,00 Beverty Hllls_ 90210 
-s. 
18,00 Te uiţi şi căştigll 
19,30 Stirile Pro TV 
20,00 Cupidon - ep. 9 
21,00 lntalnirs cu Venus -
comedie, SUA1 1991, cu 
Glenn Clase,' , NieiS 
Areslrup 
23,00 Procesul etapei 
1,00 Fotbal: Magazin Liga 
CampionUor · 

TVACASĂ 
5,00 Maria - s. 
5,30 Renzo '1 Adriana 
-rei. · 
6,45 Dragoste 'i pu
tere- rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor -
rei. 
8,15 Rosalinda - rei. 
9,00 Inger sălbatic -
rei. 
10,00 Preciosa- rei. 
10,45 Angela- rei. 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,25 Crimă de 
Crăciun - f., rei. 
14,15 Viaţa noastră -s. 
15,00 Cartea cărţilor - d. 
a. • 
16,00 Fotbal: 11 Calcio, 
în direct 
18,00 Mlcuţela 
doamne-s. ' 
19,00 Floare de aur- s. 
• Vremea de acasă 
20,00 Minciuna are 
picioare scurte ~ acti
une, SUA, 1990 cu 
Peter Falk 
21,45 Dantelă - dramă, 
SUA, 1984, cu Bess 
Armstrong, Brooke 
Adams - partea a III-a 
23,30 Motown Live 
1999 
0,15 Fotbal 

5,00 Maria - s. 
5,50 Dantelă • dramă, 
SUA, 1984 
8;00 Floare de aur- rei. 
9,00 Inger sălbatic -
rezumatul săptămâni! 
10,00 Micuţele doamne 
-rei. 
11,00 Acasă la Cristina 
Stamate cu Rux~ndra 
Săraru 

11 ,30 Doctorul casei 
t 2, 1 O Jackie Collins -
Hollywood 
12,30 Minciuna are 
picioare scurte - rei. 
14,15 Viaţa noastră - s. 
15,00 Cartea că'lilor -. 
d.a. 
16,00 Fotbal 11 Calclo, 
in direct 

18,00 Micuţate" doamne 
- s. 
19,00 Floare de aur- s. 
20,00 Acasă la români
muzică populară 

21,30· Umbre In soare -
acţiune, Anglia 1988 cu 
Stefanie Powers, James 
Fox, partea a 1-a 
23,30 Motown Live 1999 
O, 15 Fotbal -.Premier 
League: Wimbl_edon -
Leeds UID 

ANTENA1 
7,00 Odiseea americană -doc. 
8.00 ~ w căţei- doc. 
8,300esene-
9,00 SecoltJ femeilor- doc. 
10,00 Ca~ de piatră 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Expreas cu 
Stelian Tănase 
13,00 Cu Ţopesa~ de la A la ..... 
14,00 Fotbal: F.C. Br89ov • 
Universitatea Craiova, in -16,40 Fashion alb - rnagazil 
de.-
17,00 Fotbal: FC Naţional -
Farul Constanţa. in direct · 
18,00 Dragostea inving• -
ep.10 
19,00 Obselvator 
20,00 Operaţiunea Delta 
Force 2 - acţit.ne, SUA, 1997 
cu Michael NcGrady 
22.00~1of 
22,30 Sfintul Motae - come
die, SUA. 1980, cu Oudley 
Moare 
0,30 Focul din inimi - chmă, 
SUA, 1957, w Rita Haywo<ll 
2,00 Jn apărarea copiilor -
<>amă, SUA. 1983 

TELE7ABC 
8,00 Ştiri 
8,1 O Dintre sute de 
ziare- rei. 
9,00 Ţara spiridu~ilor 
10,10 Tentatii -rei. . 
11.00 Documentar 
11,30 Lumea in clipa 
2000- rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 Celebrltats - ep. 
127 

PRIMATV 
7,00 Emisiune· pentru 
copii 
11,30 Poveştl pescareştt 
11 ,30 Sport Maga%in 
13,00 Motor · 

· 13,30 Apel da urgenţă -
rei. 
14,00 Real TV- rei. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,30 Camera ascunsă 
16,00 Comisarul Rex -
s. 
17,00 Celebri fi bogaţi 
- ep. 173 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,30 C)ip Art 
18,35 Popular- divertis
ment 
21,00 Octogonul - acţi
une, SUA, 1980, cu 
Chuck Norris, Karen 
Carlson 
22,45 Clip A(! - r8t. 
22,50 Focus + 
23,00 Show-ul de 
noapte 
1,00 Film artistle 

18,00 Rend~z-vous la 
Tele 7 - emisiune de 
divertisment cu muzJcă 
~i voie bună 1 

19,00 Globetrotter • cu 
Cristi Dumitrache 
20,00 Actualitatea Tele 
7 ' 
20,45 Insula lui 
PaseaU · dramă, SUA, 
1988 cu Ben Kingsley 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

RADIO SEBI'-
a,oo Fascinaţia muzicii; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 floarea din 
grădină - topul muzicii populare; 9,00 
La sfArşlt da săptămanir, 11,00 Top 
21; 13,00 Clubul adolescenţilor; 
15,00 Astăzi te sărbătorim - muzică 
populară ~i dedicaţii muzicale; 16,00 
Rock da House; 17,00 Top 
RomAnia; 19,00 La mulţi anii - dedi
caţll muzicale; 20,00 sambătă 
împreună; 21,00 Şueta cu Magi - lalk 
show; 23,00 latine party; 0,00 Disco 
Dance 21; 3,00 Weekend nocturn 

ANTENA1 
8,00 Credinţa ~i viaţa 
9,00 Teo şi Mircea Şou 
11,00 Buni prieteni 
11,40 Aventuri cu 
câinele nostru - -carne~ 

die, SUA, 1931,- cu Stan 
Laurel · 
13,00 Duminica in familie 
17,00 Fotbal: FC Onllfll 
.. Dlnamo, Tn direct 
18,00 Dragostea 
invinga- ep; 21 f · 
19,00 Observato·r 
19,50 l:eleEurqblngo 
show 
22,30 Meciul Meciurilor 
cu Adrian Păunescu 
0,30 O şansă pentru 
fiecare 
3,30 Roata de rezervă -
rei. · 
4,00 Casa de piatră -rei. 
4,30 Odiseea americană 
-rei. 
5,30 DOcumentar 
6,00 Credinţa fi viaţa -
rei. 

TELE7ABC 
8,00 Stiri 
8,10 Telehopplng 
8,20 Ţara spiriduşjlor - rei. 
9,30 Insula lui Pascal! -tel. 
11,00 Globetrotter ~ ret. 
12,00 CAntecul şi casa ki 
13,00 Ora unu a venit 
15,45 Drumuri printre 

. amintiri 
16,15 Cutia muzicală 
17,00 Forţa destinului 
18,00 Portretul unul 81tist 
18,55 Pariul Trio 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii-
12,00 Vacanţă f la 
Petrişor - reţete culinare 
cu Petrisor Tănase 
12,30 Traditii - emisiune 
folclorica · 
13,00 PozA la minut- s. 
1·3,30 Chlc - emisiune 
despre modă 
14,00 Cinemagia 
14,30 Rock Husdon,. 
pol'!ret In alb fi negru -· 
dramă, SUA, 1994, ţu 
Thomas lan Griffith · 
16,00 Detectivi da elită
s. 
17,00 Celibri şi bogaţl
s. 
18,00 Focus. • Sport· • 
Meteo 
18,30 CHpArt 
18,35 Inimi inflăcărats - · 
dramă, SUA, 1992 cu 
Lesley Anh Wamm, Tom 
Skerritt 
20,00 Mlnele regaulul 
Solomon - aventuri, 
SUA, 1965 

19,00 DincGio de antJ 2000 
-doc. . 
20,00 Muali1alai>Tel8 7 . 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
21,40 Pariul Trio : 
21,45 L.olo 
21,50 Teroare la etajul 40-
thriller, SUA, 1973. cu Jobn 
Fo<Shyla 
23,15 An:ub Uve 
OOOSiiri 
f:oo 6ra unu a venit ·181: 
3,30 Actualitatea Tele 7- rei. 
3,45 Portretul ooui artist -rei. 

RADIO PRO FM (9%,1 MHz} RADIO SEBI'-
2,oo. 7,00 MUZICĂ: 7,00 -1o,oo MIC 6,00 Fascinaţia muzicii; 7,00 
DEJUN LA PAT- cu Mihai Gurei; 10,00 Weekend matinal; 8,00 Viaţa spiriţu-
• 11,00 AUTOSHOW- cu Nicki Stanciu ală; 9,po Cafeneaua duminlcală; 

TVARAD 
7,00 Odiseea ameri
cană- doc., ep. 9, 10 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Politica fără 
prejudecă~- rei. 
10,00 Casa de piatră 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Expres -
talk-show 
13,00 Cu Ţopescu de la 

· A la infinit · 
16,40 Fashion Club 
17,00 Fotbal în direct: 
F. C.Naţionai-Farul 
Cosntanţa -. prima 
repriză ·· 
17,45 Anunţuri 
18,00 Un cântec de pe 
uliţa noastră • 
18,30 Ştiri TV A 
19,00 Observator 
20·,oo Emisiune de 
tradiţii şi foldor 
21,00 Divertisment .. 
21 ,20 Anunţuri 
21 ,30 Ştiri TV A • ret: 
22,00 Observator 
In continuare program 
Identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Desene animate 
11,00 Dragă, am 
mia;orat copiii! - s. 
11,45 Filmul lui 
Goofy • animaţie, 
SUA, 1995 
13,00 Charokee Kld • 
comedie, SUA, 1996 
14,30 Othello - damă, 
SUA, ·1996 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,15 Freestyle 
10,30 Romanian Top 
100 
12,30 Fne dit poveste: 
.Paraz!tii" 
13,00' Hlgh A.ction 
Adrenalin 
13,30 Cineinatomic-

TVARAD 
7,00 Secolul XX -
doc. 

8,00 Ştiri TVA ·rei. 

8,3p Anunţuri - rei. 

8,40 Divertisment 

9,00 Teo şi Mircea 

11..00 ·suni ptlietent 

·11,40 Stan şi Bran 

12,00 Duminica în 

familie (include de 

la ora 14,00 fotbal 

în direct: FC Oneşti 

• Dinamo) · 

18,00 Observatot 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA ·: 

19,00 Observator· 

in continuare pro

gram identic cu 

Antena 1 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra-
mului - · 
9,00 lntersal Music · 
9,30 Wlltye o ia la valelll 
-film, rei. • 
11,00 Ştirile lntersal 
11 ,30 Enciclopedla can
ină: Teckelul 
12,30 Johnny Misto, 
vrăj~orul -film · 
14,00 Impact- rei. 
15,30 Lumea. animalelOr 
sălbatice 

16,00 Pierdut In Siberia 
-film 
17,30 Bumerang 
18,00 Aventurile lui 
Hucklebery Flnn 
18,25 Haideti să ne 
jucăml ' 
18,35 Micile lecţii ale vieţii 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Necn Rlder . 
20,Q5 Mămlca, datsctlv 
particular 
20,30 Muzică şi film cu 
Alecu Chirită 
22,oo Uberace -film 
23,30 Stirile lntersat 
O,OOErotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

16,30 Metro • acţiu~~' 
SUA,1997 
18,30 Strlptease -
comedie; SUA, 1996 
20,30 Congo - aven
turi, SUA,. 1995 cu 
Dylan Walsh , 
22,15 OJ>sesla 
thriller, SUA, 1995 
1,00 Sentinţa ' 
dramă, SUA, 1996 

rei. 
14,00 K Lumea cu 
Michelle 
16,00 Selector 
18,30 At<mJi>ţ;>,cu 
Andreea-···· --r·' 
21,30 Febra - Pl!rty 
music · · 
22,30 Vibra~i 
23,30 Klub Bizzar . 

. 0,30 Insomnia 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro-
gramului · 
9,00 lntersat Music· 
9,30 Pierdut in 
Siberia - film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,30' Grădini în 
miniatură- s. 
12,00 Muzică populară 
14,00 Muzică si filni cu 

· Alecu Chirită ' 
15,30 Dezertorul - film · 
17,00 lntersat Sport 
Show .,.,. 
18,00 Kelly- s. · 
18,25 Micile lecţii alt! 
viepi- s. 
18,35 Desene animate 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Ai !ncredere in 
mine -film 
21,00 Eurocops --s. 
22,00 Intoarcerea 
creaturi! din mlaştină 
-film 
23,30 Ştirile lntersat' 
0;00 Erotica , 
,0,45 Inchiderea- pro
gramului · 

HBO SUA, 1996 •... 

1C.,OO Dragă am 18,00 Stargats -s; 
micşorat copiii - s. ~8,45 Cine esti! Mot 
10,45. Atât de· Crăciun? - cO!i'ledie, 
aproape de cer - , · SUA, 1994 ., "· 
dragoste, SUA, 1995, 20,30 Sărutul care 
cu Keanu Reeves ucide - ·thriller; SUA, 
12,30 Cei trei Ninja. 1997. 
actiune, SUA, 1994 22,30 Sfântul' thriller, 
14',oo Trauma SUA, 1997 
dramă, SUA, 1997 0,30 American 
16,00 · Răscum- Perfekt- thriller, SUA, · 
părarea· - thriller. 1997 - ·· • 

şi Dan Vardie: 11,00- 14,00 CHE FACI 11,00 RAsul secolului; 12,00 Fotoliul ATOMI" TV 13,30 Hai Hui 
IN WEEKENO- cu Vaii B~rbulescu; de duminică - talk-show; 14,00 " 
14,00 -17,00 HEAT PRO FM- cu Cristi Samanţa adevirulul; 14,30 7,00 Selector 14,00 lnteracti>.< 
Schnebli: 17 ,o o.- 19,00 MARIUS, Crlzantema de aur; 15,00 Astăzi te _1 1 ,00 Cybemet 16,00 Selector 
GEORGE ŞI CELE 40 DE HITURI - cu sărbătorim -muzică populară si dedi- 11 30 A · C fe 18,30 Atomix cu Tudor 
Marius Vintilă ~~ George Vinlilă; 19,00- caţii muzicale; 16,00 Cutia Parldoreli ' tom_IC 

8 
• 21.,30 Concert_ PHILL 

21,00 PRO FM LOVE LINE - cu Vlad 19,00 la mulţi anii - dedicaţii muzi- reL 
Craioveanu: 21,00-22,00 DEEP BEATS cale; 21,00 Şueta cu Magi- talk show 12,00 Reactor COLLINS 
·cu DJ Slick: 22,00- 24,00 GAIŢELE 23,00 Recita lui vedetelor; o,oo 12;30 T~mul Londrel· 22,30 Album show 
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. SOCIETATEA COMERCIALA 
.z..:.....;;;.;.z...;....;;.:.;..;;.....;;;;.~~ 01VI H 1 S ~ 

Convoacă reprezentan~i AGA la Adunare Generală a Acţionarilor 
pentru daţa de 22 nov. 1999, ()(ele 1 O. 

. o...u.-de:d 
1". Numirea administratorului desemnat in unna Concursului de 

selectie. z: Modificarea Actului constitutiv Statutului; referitor la adminis
trarea societătii in conformitate cu aprobarea de_ principiu dată de 
hotărârea AGA din data de 30.07.1999. · 

3. Diverse. 
In cazul in care nu se intruneşte AGA in data de 22 noiembrie 

1999, se revocă pentru data de 23 noiembrie 1999 la~ oră. 
(41114714) 

11. e 
fii 

z 
o z 

1 
;; 
.5 

~~f-~'~<······ ''""~~-,,..~,---'~"~~~?'7'+~-,-,,.,"'· .. ,l.,- "·-·_-w-·:"-'ţ':'~'"~??JW''}!':'-t·'*·: v;::'U'-'v~-:j~f~ 

;1l' AGENTIATERITORIALA'Ii! 
~~;j; . ' > •• 
!;c;':· '' A TAB1'Dt'l.ftft 11 ''· >,,,,;;.;,'4 
mw_ ;,<_x_,,_i .'. \V'' III 11 MII V 1 V ""'''''<>h® __ M_. 

lTURISMULUI CCOLAR. ARAD' -~A-.0>;;.:<::-,d~g~,·l:<, :,~,,~,,~,<-.-~·:.,.w;,_.-_:f.,.-,: 'f_ ' ,_.,.:~_: .. ,_-i;:i1iii-~~:t<t,W,;;.;:-i:"~::~·.~'-···'··-·''.,;.:,·~ 
Anunţă scoaterea la licitaţie publică a taberelor 

~colare din localităţile: ODVOŞ, ILTEU pentru d~ta de 18· 
Xl-1999. 

Informaţii suplimentare 'i caietul de sarcini pot fi 
obţinute începând cu data de 08-XI-1999, la sediul 
Agenţiei Teritoriale a Taberelor 'i Turismului Şcolar 
Arad, B-dul Revoluţiei nr. 69, sau la telefon 253.703. 

(4114706) 

S.C. "MODA" S.A. ARAD 
orgauiuari conears penb-n oenparea posbdni de 

SECRETARA 
Condiţii de participare: · 
- studii superioare sau medii 
• experienţă in domeniu 
• cunoa,terea limbii engleze !fi/sau germane 

SARÎ~:.:~~~:~~ ::~~~~~:;;E 
Uîf~~~~~(91Hfl' -E-mail: sar@mall.dntcj.ro . 
__ IL ______ •LAc Tol/Fax: 064 414062 
SOOIW! ·-IIISIGGIIIf 
Organizăm concurs pentru ocuparea postului de 

Inspector Asigurări 
Pentru Agenţia SAR Transilvania din ARAD 

Căutăm pe1soane cu următorul profil: vârsta minimă 27 
ani, experienţă în asigurări , aptitudini de comunicare şi de 
organizare. 
Oferim: training gratuit, pachet salarial motivant(parte · 
fixă +comision). · 
candidatii interesati pot trimite un CUrriculum Vitae si. o 
ScriSoare de lntentre pană la data de: . ' 

1 . --

.12 noiembrio 1999. 
Detalii se p<:>lob~n~ I;J telefon 250 025. 
Doar candidatii selectionati vorfi contactati. 

• <"'W""'\""<'"~'--- .. 

a tata ,.· . .. ... 

(974217) 

S.C. ,AGROMEC CURTI CI" Sl· 
. ·. ,, .. ·ii""""=========="91 

en1~rr1a 
• cuno,tinţe de operare pe calculator 

:_·disponibilitate pentru program de lucru prelungit · 

cu sediul in Cuttiei, _!;tr. Meţlanu, nr. 1, organizează lici
taţie publică pentru v §nzarea de tractoare !fi maJini agri
cole în data de 16.11.1399, ora 12,00 la sediul societăţii. 

'· 

.. .. ·.-.·-· 
·<-.--"· 

~- .'-. --

.-·-

· .. 

- prezenţă fizică agreabilă . . . De asemenea, v<nde hală de reparaţii cu terenul aferent 
Licitaţia se va repeta în fiecare marţi la ora 12,00 până 

la lichidarea stocului. FU.JIFILM IMAGE CENTRE 
INSEMNUL CAUTĂ TII ÎN FOTOGRAFIE 

' . 

Concursul va avea loc fn data de 24-~1999; orele 
10,00, la sediul societăţii fn Arad, str. Liviu Rebreanu 
nr. 86. Informaţii suplimentare la telefon 256264. 

Informaţii la telefon 464.442 san la : 
. sediul soeietăfH. (4114713) 

ARAD B-OUL REVOLUŢIEI NR. 80 TEL./FAX: 057/251459 
ARAD CALEA AUREL VLAICU BL.I-3 TEL.: 057/272655 
. _:_5<, · - - - NOU! 
· - -_ Fotografii pt. PERMISUL AUTO 

cel mai ieftin din oras: 
40.000 lei ' 

REDUCERI DE PREŢ 
EXEMPLE: 

··;-

• procesări 9/13 .................. ~ ...... , .... 2.500 
• developare ............................ :· .de la 8.500 
• filme c;olor 36 exp: ..... : .......... , .. :; ... de la 32.000 

-( ' ' · CADOURI PENTRU CLIENŢI: 
• pentro orice comandă de peste · · album 
• pentru orice. comandă de peo~e •· _ -- eoze 2 albume 
• pentru fiecare film FUJI sau AGFA cumpărat la noi primiţi pe 
loc un album.GRATUIT 
• reducere 50% din preţul de developare pentru clienţii care 
revin cu filmul cumpărat din magazinele noastre. · 

ENIGMA 2000- ·alegerea inspirată! 
ORAR: · zilnic 8-19 sâmbătă 9-17 

.. ~--. S.C. COMPANIA DE .,,~., . .-,~: 
TRANSPORT PUBliC S.A.~ 

._., 
ea sediul in Arad, Calea Vietoriei nr. 35-37,. 

.. ,·, telefon: ZZ1773, ZZ191Z 
; -~~':;.-' .. 

:·...,;~-·. -. ; ORGANIZEAZĂ: - . 
.· • Cari de eaUfi-..e În 10eseria de ~t.nau, cu durata 

de 6 luni. -- , ->. · -~ 
__ .-;( 

. - bărbaţi (vârsta: 22-35 ani) 
CONDIŢII: ' . 

. - stagiul militar satisfăcut < .: 

- domiciliu stabil în municipiul Arad 
- absolvenţi de liceu sau şcoală profesională, cu calificare în meseria de 

lăcătuş sau electrician · 
- făr~ desfaceri disciplinare în carnetul de muncă 
Inscrierile se face până la data de 22.11.1999. Doritorii se pot prezenta la 

sediul S.C. C.T.P. S.A. -Serviciul P.$.A., având -asupra lor următoarele acte: 
- buletin de identitate , ... 
- livret militar , .. : ' 
• carnet de muncă .. ··' , .. 
- diploma de studii (original şi copie xerox) 
Cursul va începe în data de 02.12.1999,.orele 14,00 .. -, 
Informaţii suplimentara .se pot obţine la sediul societăţii • Serviciul 

P.S.A. 
(974207) 

. ,., ·-. 

·-: 
,.,}).,_·. •. ''1 

,_., ,. 

<·:-

• r • • 

. . (4114705) 

G.l ., OTOR 
· ·· · ' 1 Telefon 251411 ._, ·---~-

._-_, 

·'-<- -·- . Vinde numai prin .: _,, 
I : 1 

CIMENT:ALESD 
' 39.000 lei sacul . Iare inclus TVAJ 
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Pagina 14 - AoEVĂRCJL PUBUCITATE Sâmbătă, 6 noiembrie 1999 

: PEIRI ROM_AIIIA B.R.L. =@)= 
filială a concernului german Petri AG -angajeaza 

INGINER 
PENTRU PREGĂTIREA FABRICAŢIEI 

· ..... 
. ' 

CONDIŢII: - minim cinci ani vechime 
-cunoscător de limba germană sau engleză 

• Concernul gennan Petri AG, cu sediul în Aschaffenburg, are filiale în peste 10 ţări 
din întreaga lume, avănd peste 5500 de angajaţi. Concernul lucrează pentru cele mai 
mari companii producătoare de automobile: VW, Audi, Opel, Ford, Fiat, Renault, 
Nissan, BMW, Mercedes, Honda, executand volane pentru toate tipurile de automobile, 
air-bag-uri pentru autoturisme şi camioane Şi o gamă largă de piese auto din masă 
plastică. • ., 

• Petrl Romania SRL, înfiintată în Arad în anul 1996, este singura filială din Romania 
a concernului Petri AG. Firma are peste 100 de angajaţi cu perspectiva de a se ajunge 
la aproximativ 200. Ea execută o parte din sculele necesare fabricării produselor con
cernului PETRI A. G. 

ANIVERSĂRI ~~ 

camere, Libelula, multiple 
imbunălll~ri. Telefon 092 391 569 
şi după ora .20 telefon 465372. 
(34522) 

Vând apartament 2 camere, 
imbunălă~l, Mioriţa, tJ.OOO OM. 
Telefon 270872. (34263) 

Vând apartament 2 camere,· 
Alfa, decomandat Telefon 
253326. (34263) . 

Vând apartament 2 camere, 
oonfort 1, TIC-Tac, pret 13.000 OM.· 
Telefon 250209, 092.397.193. 
(34421) 

Vând urgent apartament 2 
camere, d~inţe, boxă, pivniţă, 

Vând apartament 4 camere, 
zona Gării, contorizat. Telefon 
223552. (34079) . 

Vând apartament 4 camere, 
toate Tmbunătăţirile, zona 300, 
malul Mureşului, garaj autorizat. 
Telefon 259691. (34530) 

vand apartament 4 cariler:e, 
oonfort 1, 107 mp, in centru (lângă 
Hotel Central), interfon, şarpanlll, 
50.000 OM. Telefon 25437q. 
(34612) 

VÂNZĂRI CASE rl) 

Piaţa Catedralei, preţ negociabi. Vind casă in Pecica, nr. 1111, 
Telefon 281530. (34432) ·, 3 camere, bale, bucătărie, garaj, 

camere, 
zona Fortuna. lnforma~i telefon 
266971. (34236) 

Vând apartament zona gării, 
amenajat stil occidental, ~obilat 
parţial, pret 35.000 OM nE!!fociabil. 
T..eton 094.100.581. (~) _ . 

atelier, anexe, curte, grădină, 
telefon, cablu, preţ informati~ 
38.000 OM. Telefon 289064 după 
ora 17 sau 092.457.455. 

Vând casă cu spa~u oomercia!, 
str. Andrei Şaguna. Talefon 
256859, orele 14-19. (34199) 

Vând casă 4 camere, l~ 
centrală, in Vladimirescu, ~onă 
centrală, cuptor pentru patiserie 
german, preţ negociabil. Telefon 
514207. (34545) 

,-.. ' 

.-

s. c. Arlelruct s. A. Arad ·: str. 6 
Nânătorl 

1·3. •· . VINDE PRIN LICITATIE URMĂTOARELE ACTIVE: ' . 

Denumire actiy 
magazin comercial 74 mp 
magazin comercial 76 mp 

Adresa 
Arad, Piata Arenei, bl. E 
Lipova, Bioc Strungul, CI. Timişoarei 

Pret pomi re fără TV A-mii lei 
300.bOO 
144.000 

Licitaţia va avea loc în 22.11.1999, ora 10, la sediul societăţii. In caz de neadjudecare, lici
taţia se va repeta în 29.11.1999, ora 10. Caietul de sarcini cu toate informaţiile pentru par, 
ticiparea la licitaţie po!'te fi procurat de la sediul societăţii. 

RELAŢII LA ing. Mic. Nicolae, la telefon 057.230.525 
(4114715) 

Consiliul de administraţie al 

s.. c_ PROMEC s.. A. 
Convoacă A. G.A.Ia data de 23 noiembrie 1999, ora 11,00, 
la sediul societă~i din Chi,ineu-Cri,, str. lnfrăţirii nr. 128 

Dacă in dala de 23 noiembrie 1999 nu se intrunesc condiţiile legale, 
şedinţa va avea loc pedala de 24 noiembrie 1999, la aceeaşi oră şi 
in acelaşi loc. 

ORDINEA DE ZI: 
1. numirea administratorului societă~i 
2. diverse 

INFORMATII SUPLIMENTARE la telefon 057/520631,057/520576 
' ' 

Vând casă cu 5.500 mp in 
Aradul Nou, lângă şosea, str. 
Zimbrului nr. 101. (34657) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz nr. 112. 

. ' 

Vând Audi 80, an 1979, preţ 
1500 OM şi remorcă Salonta, preţ 
5.000.000 lei. Informaţii telefon 
421013, orele 18-22. (3042225) 
Vănd remorcă Padiş 500, local~ 

tatea Zărand, telefon 163. (34642) 
Vând tractor U-650 super, disc, 

plug cu 3 brăzdare. localitatea· 
Berechiunr.195. (4113172) 

Vând autocamion RABA 12 
tone. Informaţii telefon 520328, 
Intre orele 8-16. (4113170) 

Vând Ford Sierra 2,3 Diesel, 
1985: Opel Kadet 1,6 Diesel, 
1988. Telefon 094.872.611. 

Vând motocicletă Honda 650 
cmc, 1964, numere Italia, 2.400 
OM negociabil. Telefon 
094.160.197. 

Vând motoare: VW Transporler 
1,6 O; Milsubishi Paiero 1,9 şi 1 ,6; 
Fial Ducalo 2,5 D; Fiat Regata: 
Fiat Ritmo: Renault 18; Renault 
21; Mazda 323 D 1,7: Golf 1,6 
Turbo Diesel; Passat TD, lsuzu 1,5 
TD; Opel Kadett 1,6; chiuloase, 
electromotoare şi bare protectoare 
pentru diverse maşini. Telefon 
094.872.611. 

VÂNZĂIII DIVERSE 
Vând canapea ·piele 3 locuri, 

200 OM. Telefon 269661'. (34661) 

• 

""·· 
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• (Urmare din pagina 14) 
VInd en-gros HAINE second • 

hand GERMANIA, peste 20 sor· 
tlmento. Telefon 289456, 092/ 
239.242. (33626) 

Vând hală in conslrucţle 640 mp 
şi teren aferent 5000 mp, in 
Chişineu Criş, posibilităţi cale fe
rată, apă, curent, jdeal depozit. 
Informaţii telefon 094.206.167. ,· 
(4113161) 

Vând termotekă Ocean Beretta -
1000 DM; Laing- 40 kw -1800 [)M 
sigilate. Telefon 259854. (34430) 

Sinicolaul Mic, str. Steagului nr. 
91/A. Informaţii telefon 287744, · 
după ora 21. (34284) 

Vând tocatoare de tulei, pe 2 
rânduri. Telefon 286180. (34130) 

Vând termotekă, preţ 1050 DM. 
Telefon 210631. (34396) 

Vând: polizor stativ mana, oon
vertor gaz, masă lemn, ladă frig, 
oombină frigorifică, radiocasetofon ... 
combină muzicală, video Pata-
diurn, orgă electronică, bibliotecă, 
maşina spălat, frigider, cauciucuri, 
motor electric Mercedes. pompă 
injecţie, schelă rabatabilă, boiler 
·gaz, covor şi altele. Telefon. 
289693, Arad. (34400) . 

Vând termoteca Ariston, 8erettll 
24 KW, 1.050 DM, negociabil. 
Telefon 25231'3.-(3!1536) 

Vând 37 al mame \urcerie din 
care 11 la primul mie . Informaţii 
Valea Ioan, Apateu nr. 233, preţ 
convenabil. (34467) 

Vând maşina de 'liefult 
preţ convenabil. 

'- '~···-· 244720. (34445) . . ' 
· ' · · Vând mobilă oompletă şi piese 

-.·• 

., 

... 

separate (canapea, fotolii, dulap, 
vitrină, hol} şi maşină cusut. 
Telefon 261368. (34454) · 

Vând LEMNE FOC, orice can
titate. Telefon 214010. (34536) 

Vând 1 viţea 14Q-150 kg, bună 
de carne. Telefon 254832; 
094.204.056. (34529) 

Vând radiatoare pe gaz, ideal 
baie sau bucătăria, 120 DM; baile!" 
electric .80 litri, 60 OM;. Titlefon· 
237607. (34595) 

moasa, de O ani, Pecica. 
469023. (3042168) 

Vând moanl penlru taină gnlu şi 
porumb, semiindustrială-Belgia; 
maşinA de şlefuit tâmplărie şi 
freza. Telefon 092.251.555. 

. (34176) . 
Vând lflaşlnil de cusut Oalla. 

Telefon 274692. (34361) 
· Vând porţi garaj rabatabila, 
Germania, 300-400 OM. Telefon 
092.684.681. (34367) 

Vând urgent sufragerla şi dormi
lor Ludovic alb, nefolosite. Telefon 
224181. (34381) 

Vând oua de prapeliţa (medloo- · 
ment raproducţle), cu instrucţiuni. 
Telefon 289968; 248064. (34410) · 

Vând dormitor complet, stare 
bunA, 4.500.000 iei. Telefon 
289968; 248064. (3441 O) 

Vând garaj metalic, zona Vlaicu 
şi cabanA Insulă. Telefon 248470. 
(34600) 

Vând 250 kg ţuică de prune. 
Telefon268129.(4114712) • 
Vănd termotecă Beretta, nou şi 

piese 8MW. Telefon 242727, 
(34639) . . 

Vând maşină trioota.t cu doua 
paturi şi 2,9 ha pământ arabil, 
Sinleani. Telefon 276704. (34656) 

Vând dulap alb, haine; cuier; 
iadă făină;. maşină măcinat 
porumb: soba, boiler; mese. 
Telefon 211905. (34690) 

Cumpăr apartament 3 camere,. 
et. 1-111, Maiakovski. Telefon 
094.778.462. (34676) 
Cumpăr urgent apartament 2 

camere, zona 300, et. i'lii, dero-. 
mandat, ofer 18.000 OM. Telefon 
249606: 094.778.462. (34676) 

CUIIPĂRĂBI DIVERSE 
Cumpăr porci 100~140 kg, 

11.000 lei; 14Q-180 kg, 10.500 lei; 
peste 160 kg, 10.000 lei. Telefon 
0571274744. (34304) 

. -
/o • . ;;·~-

-

Cumpăr porumb Telefon 
094.772.259. (34312) 
Cumpărăm orz, grâu furajer, 

orzoalci, porumb recolata 1999, 
plata la ridicare. Telefon 
0651163885; 094.789.037. 
Cumpărăm porumb; plata la 

racepţie. Telefon 094.78.45.68; fax 
-274633. (34100) 
Cumpărăm porci 90-150 kg, 

preţ 10500 lellkg. Telefon 271200. 
(34604) 

Ocazie! Cumpăr calni rasa 
Ciobăneşti Germani, tineret, ofer 
intre 1.000-1500 DM. Telefon 
277927, după ora 17. (34640) 

CERERI '1 OF TE 
DESERV 11 

SOCIETATE CO.\oiERCIALĂ 
an~ează BARM.ANĂ-OSPĂ· 
TA . Telefon 256835. · 

. "ZA_D_E" ang,".!eaza CONFE:C: 
ŢIONERE TEXTILE cu fi fără 
experienţă, .str. Bogdan Voevod, 
nr.1. Telefon 272666. (34030) ' 

Angajez PATISERĂ cu expe-
rienţă, ofer salar 1.500.000 lei. 
Telefon 092.226.346. (34843) 

Pensionară 50 ani, INGRI· 
JESC batrini, copil, menaj. 

_ S!ntana, telefon 462366. (34585) 

FIRMĂ PRIVATĂ angajează 
TÂMPLAR! pentru PAL Intor-
maţll telefon 057·284883, 0~4 
533 545. (34511) 

Angajez VANZATOARE ghe-
reti. Telefon 094926801. (34465) 

Angajez urgent ŞOFER cu 
viză ăenghen. Telefon 092/ 
51660 . (34542) -

Agenţie 'Teritorială a 
Taberelor Şcolare Arad scoate 
la concurs postul de PA2NIC la 
Tabăra MONEASA. lnfor~ll 
suplimentare la sediul A Ş 
Arad din B-dul Revol~ei nr. 69. 
Telefon 253703. (34591 

Angajez ŞOFER pentru 
· CURSĂ INTERNA-g.ONALĂ cu 
viză. Telefon 09284 96. (34619) 

o 

Angajăm REGLOR In strun. 
guri automate (matrlclale '' cu 
carne). De dorit experienţă in 

· domeniu, eventual cuno't~e 
"INDEX C19". A.F. "PRODU ' 
Arad.Telefon 094773715. (34615) 

"IROM" angajează'FETE llNE· 
RE pentru lucru manual. Intor· 
maţll Incinta EDIL CONSTRUC· 
ŢII, str. Liviu Rebreanu nr. 98; 
luni-marţi, orale 9-10. (34614) 

Angajăm MĂCELARI, TRAN· 
~ATORI fi MEZELARI. Telefon 
71200. (34605) . 

Angajez VÂNZĂTOR bărbat, 
cu carte de munci. Telefon 
252389. (34633) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeazA TÂMPLAR blnale. 
Telefon 514634. (3463<4) 

Angajez VĂNZĂTOARE pen-
[ ~fetlrie. Telefon 281722. 

) . 

Anr•Jez FEMEl experienţă 
.8UC T RIE. Telefon 28611 , 
du~~ ora ·~i' alT. llmltoaral nr. 
208. 34678 . 

PRESTĂRI SERVICII 

Şcoala fOferl "BELC" din 15 
noiembrie, serie, categoriile: B, 
C+E, Arad, CASA SINDI· 
CATELOR. Telefon 223004; 
2f6570; 094/936335. (34504) 

PROFESIONIST: montez TE
RACOTE, tencuiesc, falanţez. 
Nu consum alcool. Telefon 
274767. (34644) 

CROITOREASĂ, execut cali
tativ !f.i convenabil, orice fel 
LUCRARI CROITORIE. Telefon 
28;1041. (34691) 

Eexecut lucrări, Ieftin, seriozi
tate: ZUGRĂVELI Interioare, gl&
tuleli, etc. Telefon 245384. 
(34543) 

Reparăm MAŞINI SP LAT 
automate, domiciliu, REB081· · 
NĂM motoarele. Telefon 259146; 
'094.241.398. (34214) 

• • 
.i. 

PUBUCITATE. 

Efectuez TRANSPORT INTER· 
NAŢIONAL 2, 7 tone, dubă 
închisă pentru textlle. Telefon: 
VIENA 004317674236; ARAD 
092.847.796. 34619 

EXECUT LUCRĂRI CON· 
STRUCJU: zidirii, tencuieli, 
zugnlvel , acoperifuri, falanţărl, 
greslerl, Izolaţi!; etc. Telefon 

273233.=----,===,-------,= 

,.~. · DIVERSE "_, 

SC NEW WOOD STAR SIS· 
TEM SRL cumpără moto-. 
stivultor sau ifron, cu furci 
frontale, in stare bună de 
funcţionare. Informaţii telefon 
513095. (2055834) 

S.C.A. F NlÎNELE SA executii 
lucrări de COMBATERE a 
ŞOARECILOR din culturile de 
PĂIOASE, PĂŞUNI fi FÂNEŢE, 
începând cu data de, 8 NOIEM
BRIE 1999 fi pănă in data de,_30 
APRILIE 2.000. ATENŢIONAM 
deţinătorii de ANIMALE din 
localităţile: FINTINELE, · ZÂ· 
8RANI, ŞAG-ARAD fi MAŞLOC 
llMIŞ cu satele aparţlnătoare să 
nu pă,uneze cu animalele pe 
respectivele culturi, exlstând 
pericoluiiNTOXICĂRII fi MORŢII 
ANIMALELOR (34574) 

SC "ANDREEA COMPANY" 
SRL cu sediul In Arad, str. 
Podului nr. 12, cu punct de 
lucru pe Calea VIctoriei, doreşte 
autorizaţie de mediu pentru 
activitatea de comercializare de 
produse ambalate. Eventualele 
contestaţii se poţ depune la 
Agenţia de Protecţie a Mediului, 
8-dul Dragallna nr. 16, Arad. 
(34558) 

SC "NORTH SEA INTER· 
l!AŢIONAL INDUSTRIES" SRL 
cu sediul in Chlflneu Crl,, str. 
lnfrăţlrll nr, 153, sotlcită auto· 
rlza~e de mediu pentru abatorul 
cu profil prelucrarea cărnii, situ
at in Chl,lneu Cri' str. lnfnlţlrll 
nr. 153. Eventualele contestaţii 
se pot depune la Agenţia de 

· Protecţie a Mediului, Arad, B-dul 
Dragallna nr.16, (4113171) 

A.F. ARBIS'95 dore,te auto
rizaţie de mediu pentru magazin 
comerţ cu produse Industriale 
In 8-dul Revoluţiei nr. 4, Arad. 
Contestaţiile se pot depune la 
Agenţia ·de Protecţie a Mediului, 
Arad. 8-dul Dragallna nr. 16. 
34479 

Cilătoretti eu autocarete 
noaatre moderne 1n 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANJA, ITALIA, SUEDIA 
(pleci zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FtNLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
cilător <lttlgitorf 

NOUl Reducert ct. tartt. tn 
luna NOIEMBRIEI Reduceri 
eupllmentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari ti gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270582. 

SCHIMBURI " 

Schimb (vând) garsonieră oon
forll, et. 1, Gnldişte + diferenţă cu 
aparlament 2-3 camere, et. 1-2, 
de preferinţă zona M. Viteazul. 
Telefon 250073. (34499) . 

Schimb apartament 5 camere, 
lmburv!tăţit cu casă cu grădină 
mare in Llpova sau Radna. 
Telefon 057/563062, seara. 
(4113087) 

, ,, ÎNCHIRIERI ·· 

Închiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Llpovei nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon 
092 921103. (34069) 

lnchiriem spaţii comerciale pen
lru magazine, depoziie, producţie 
etc. Telefon 281060 şi 261036. 
(34128) 

. ' . ' -, 

i spa~u 100 mp, parter 
in vilă, str. dr. Raţiu nr. 70. Telefon 
253781. (34283) 

lnchiriez apartament o cameră, 
mobnat. Telefon 266102, după ora 
17. (34473) . 

fnchiriez apartament cu 2 
camere, mobilat, pe termen lung, 
zona UTA. Telefon 289360. 
(34503) -

lnchiriez apartament ~ona Tic· 
tac, la două fete sau 2 băieţi. 
Telefon 247085. (34385) . 

fnchiriez, termen lung, aparta
ment 2 camere, semimobllat. tele-~ 

Ion. Informaţii telefon 222745, 
seara. (34573) 

Ofer spre inchiriere apartament · 
mic, mobilat, telefon. pe termen. 
lung. Informaţii telefon 222784. 
(34521) 

Dau in chirie apartament deco
mandat, 3 camere. 100 DM +chel
tuieli. Telefon 274692. (34361) 

Caut si! inchlriez GARAJ, 
zona INTIM. Telolon 251259; 
094.555.446. 34624 • 

Dau in chirie apartament doua 
camere, Vlaicu. Telefon 23'1595. 
(34616) 
. lnchiriez (ofer) apartâment 2 

camere, mobilate. Telefon 278954. 
(34610) . . 

lnchlriez, (In Arad) SPAŢIU la 
casă ultracentral, pe termen 
lung (pănă la 5 ani) excelent 
pentru privatizare, sedii firmA, 
cabinete medicale, magazin. 
Pentru detalii fi Informaţii 
Tlmitoara, telefon 056136631. 
(34606) . 

Dau In chirie garaj In zona Piaţa 
Spitalului. Telefon 237161, 
(34646) . . 

Ofer spre Inchiriere gai'SQI'Iiert 
mobilata, pe termen lung, zona 
Mioriţa-Micăleca. Telefon 268620. 
(34658) 

Ofer gazdă pentru :stude~ţl, 
zona Calea Romanilor-vilă. 
Telefon 280140. (34663) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
caută spre inchiriere spaţiu 
comercial central, 3().6() mp, cu 
vitrină. Relaţii la telefon 
093.207.375. 

PIERDERI 

Pierdut cod flacai nr. 1736529 
pe numele POP AUREL eliberat 
de Administraţia Financiară 

7 
Pierdut carnot şomaj pe numele 

Kovacs Noemi nr. 055085 eliberat 
de DMPS Arad. li declar nul. 
(34577) 

Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Teorean Gheorghe, elibe
rata de Primăria Muolclpiulul Arad. 
O declar nulă. (34589) 

Pierdut legitimaţie de aooes eli
berată de SC CTP SA Arad pe 
numele Nicula Vlrgll. O declar 
nulă. (34585) 

Pierdut carnet şomaj nr. 369518 
eliberat de DMPS Arad -Filiala 
lneu pe numele Covaci Daniel. b 
declar nul. (2055836) 

Pierdut carnet şomaj nr. 7586 
eliberat de DMPS Arad pe numele 
Miclean Ioan SAndel. h declar nul. 
(3042226) 

Pierdut deciare~e vamală de 
lranzit nr. 3618 din 06.06.1999 pe 
numele Giurgiu Nloolae eliberabl 
de vama Nădlac. O declar nulă. 
(3041809) 

Pierdut carnet şomaj eliberat de 
DMPS Arad pe numele Bun 
Aurica. h declar nul. (34650) o • 

Pierdut certificat de Inmatri
culare pe SC FLORIDANA" SRL, 
cu numărul J/02/226 
10.04.1995. li declar nul. 

îi' DECESE 11' 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă a bunei noa&. 

. tre mame fi bunici 
TA\ITAN ANA 

din localitatea ŞEPREUŞ. 
Tnmormântarea va avea loc· azi, 
!" ""' 12, in localitatea Şeprauş. 
In veci nemângâiaţl: fiul Tautan 
Gheorghe cu familia. 

Cu Inima zdrobită şi durere In -
suflet, anunţăm incetarea_ din 
viaţă, du~ o scurtă suferinţă, In 
cel de-al 21 - lea an al vieţii, a 
celui cara a fost 

LAHG GAIIIUEI. 
lnhumarea va avea loc In data 

de 7 noiembrie 1999, la Cimitirul 
Eternitatea. 

. ···-··-
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Cu adâncă durere anunţim 
Incetarea din viaţă a Iubitului 
nostru soţ, tată, .socru'' bunle 

MORAR GHEORGHE, 
in virsta de 71 ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, 6 
noiembrie 1999, ora 13, de la 
domiciliul său din Arad, str. 
Prunulul, nr. 7. Familiile lndo
llate: MORAR 1 SUC,~IU.,._.,____ _ ___J 

\f SERVICII FUNERARE \f 

SC: "Nosn:RATU" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON· STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
Sicrle, respete, cruci, Tmbll· 

sămat, spălat, ImbrAcat, 
prosoape, batista, panglică, 
baticurl, catafalc, sfe,nice, 
steag doliu, colaci, cozonac!, 
colivă, coroane, jerbe, 
fotovlde~; transport, fanfară. 
ORGANIZAM POMENI! Oferta: 
sicriu + respete + cruce • 
750.000 lei. NOUl Toate aceste 
produse se gasesc '' in SEM· 
LAC, prin SC "ADIS ABE8A" 
SRL hin li Loto Prono . c 

SC .RO STYL COMPANY" SRL 
POMPE FUNEBRE 

NON.STOP pa orice ort) 
vizavi de Clţ1ematograful. 

:Mure,ul, c~e- fM atr. M. Emln .. cu 
nr. 4, telefon 211929,094 537 715, 
TOTUL fNTR.UN SINGUR LOC, lo 
preţ de producitorl calitate ti 
operativ- occidentali. 

OFERTA: SICRIU, LENJERIE" 
CRUCE, 730.000 lot TRANSPORT 
GRATUIT. (3039514) 

'îl' CONDOLEANTE 'îl' 

Colegii de la TAXI FAVORIT 
duc un ultim omagiu celui 
re a fost · · 

BATAOREL. 
Dumnezeu să-I odlhneascil 

Sincere condoleanţe familiei 
nduraratel (34673) 

Un uiUm omagiu calul CUII a 
fost 

M.UTIOR GABIUEI. . 
. (MDUNDA). .· 

Sincera condoleanţe tainlllel 
lndollate. Vlorlca Bodea. 
(34649) 

Mulţumim din a'!_flet tuturor 
·rudelor, colegilor fi vecinilor, 
care au fost alături de noi tn 
momentele grele a_ie d .. părţlril 
do tatăl, soţul fi fjul nostru 

dr. CORNEUtJ MASCAN, 
In mod deosebit ţinem si 

mulţumim dr. Duma care ne-a 
susţinut in aceste momente 
tragice, nu in ultimul rănd 
tinem si mulţumim domnului 
~lorln Truţ, de la ziarul 
"Adevărul" ,1 sl·l rugăm pa 
bunul Dumnezeu d·l ris· 
plătească pentru faptele nle. 
Copiii fi soţia. (34841) 

Exprlmim alncere con
_doleanţâ domnului Morar 
Teodor fi familial '1 suntem 
aufletefl& allturl In greaua 
Incercare prlclnulti de 
pierderea tatălui 

MORAR GHEORGHE. 
AngaJatii firmei SC "GAS· 

:rRO CRIS '. (34867) . 

Angajaţii rmel " A • 
TRO PROD" sunt atituri de 
domnul Morar Toodor fi faml· 
lla indollată In clipele grele 
pricinuite de decesul tatălui 

MORAR GHEORGHE. 
sincere condolean . (34666) 

Colectivul de angajaţi al 
firmei SC "GASTRO· TUR" 
transmite· sincere condoleanţe 
domnului Morar Teodor fi fa
miliei, alături de eare sunt Tn 
cea mai grea încercare a vieţii, 
pricinuită de pierderea părin
telui drag 

MORAR GHEORGHE. . 
(34665) 

tn ·aceste· momente grele 
pricinuite ·de trecerea Tn nafi· 
inţă a celui care~ fost 

MORAR GHEORGHE 
·suntem alături de domnul 

Morar Teodor fi familia indo
llată, cirela TI transmitem sin
cere condoleanţe. Angajaţii 
firmei SC "GASTRO TOP". 

·~"_-

aceste 
pricinuite de trecerea 
loara in nefiinţă a celui care 
fost 

LANGGAPIEI, 
suntem alături de 

lndoliată căreia il transmitem 
slncet'8 condol~anţe. Colectivul 
Firmei SC "DRES 
SRL UTA. (34688) 

'Îl' COMEMORĂRI 'ii' 

Un pios omagiu, duloa 
amintiri ,1 dor nestins pentru 
care a fost, profesor de 
matici 

BIĂGĂUTI!ODOR, 
la Implinirea in 8 nollerr•brll•' 

1999, a şapte an111 1~de~~~=~:;: sa in vefnicle. D 
odihnească! Soţia ISLAC;A~III 

anunţllm că s-au scurs 3 
cind moartea 1-a smuls 
jlocul familiei pe cel care a 

fost pensionar CFR. 
gem mereu. Dumnezeu 
odihnească in pacei 

. ginerele; nepoţii şi cumnata:[[ 
Parastasul va avea 
noiembrie 1t99, la 81:ser·icloll 
Ortodoxă Podgoria, 
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x-----------------x Acum ai de unde 
alege 1 .. 

DORITI SĂ FITI 
CUN OS CU~ 

· Apelaţlla 
·- reclama 

ELECTRONICA 
din lntersecfla 

PODGORIA. 
Aeum eu 

numai 650.000 
lei/lună 

Telt~fon: 092 
402225 

Vând 2 hectare teren 
ftln1trav·llan (20.000 mp) 

UTA (in apropiere 
u Vama Arad lfl 

HAn.rom al), str. Câmpul 
HLII~I.tll, posibilităţi de 

llmentare cu api, 
ncu1renr electric lfl gaz 
lme1tan. Excelent pentru 
lco•nStlruc11ia unei fabrici, 
lde1pozlte (fn apropiere 
1ca1ea ferată) sau alte 

lnforftlaţii 

la telefonul 
094-6970~2. 

· A A V 

$1 TU CU NOI IN TARA SFANTA! 

PELERINAJ 2000 
Organizează EXCURSII ÎN ISRAEL: . 
• hilt • 700 USO/penoona · · ·· · ·· <' 
•10 nit· 1000 USO/pe"""nli . 
• CRĂCIUN ji REVEliON 2000 10 zile· 11 00 USO/penoallll 
• PAŞTELE anului 2000 10 zile· 1050 USO/penoană 

Tn pret sunt cuprinse absolut loale serviciile: 
•ObJi,_., vizei de sej..-Tn Israel; •.. ,.. .·· · _,, 
• Avioore ~i aukx:are moderne; · . 
• Holeluri de 3!i 4 olelt; . ;. · · ·.• ; . 
•3mesepezi; . . · . · · 
• Ghid pennanenlli cloC:uneriqie In limba română; 
• As~ urare medicală; 
• Vizllorea tuturor obiectivelor lurislice şi religioase. . ~ . ' 

În~crierile se fat la agentiile autorizale: 
ARTru< 
Te~057/261..t03 

I!OMĂNlA SWK:E V.«C.NQS 
Te~057/211711 

. Ca.HI · Tlritoara . 
Tel: 0.56/201200 ·, • , 
IEIII\\AR.""""" :· 

- le~ 0511/153369 
' .. ,_,' 

TEL: 01/311 11 28 

VINDE prin magazinul din Arad, Str. M.l. 

INTERSAT, SATLINE şi 
STARLINE va ofera posibili
tatea de a inlra In anul 2000 
conectaţi la reţeaua de lelevi
ziune prin cablu. 

· Antonescu (Dobrogeanu Gherea) Nr. 22 -
+COLŢ ARE EXT. PLUŞ -la cele mal miel preţuri 
+COLŢAR MARE, MIJLOCIU, MIC . . . 
preţ 2.700.000-4.800.000 lei 

+ CANAPI;LE EXTENSIBILE • 1.liUIJ.UU'D-<!.;suu.uiK~ 
lei 

FOTOLII PAT· 980.000 lei 
Program zilnic: 9-17; sâmbăta: 9-13. 

Telefon: 092-734994 

Persoanele fizice care 
locuiesc in zone deja cablale 
be·neficiază la reducere, 
plătind doar 50.000 lei taxă de 
instalare cu condiţia plaţii 
abonamentului pe lunile 
noiembrie si decembrie. 

vAL:..rrt'l:o1~-r:i•i 
LA 28..10.1999. 

(974159) 

Selecţionează în vederea angajării pentru secţia de producţie din 
Llpova următoarele categorii de personal: . . . 

• VINDE -
- CIMENT la comandă 

39.000 leifsac ·.·. 
La cantităţi mai mari de 5 to se asigură 

-· ... ·- transport gratuit in oraş 

- B.C.A. la comandă . 
600.000 leifmc · 

- Materiale construcţii 
--Plasă gard 
"' Plasă rabitz 
- Plăci azboclment · 
·Cuie 
. .• -. . . ..,. '·' ' . - - ·'·: ~-ii:.--~·- . :~- J 

. - Vopsele. tJa;l_,tew._:.~~~ .. ~a-.:»;:~~,.-~~-*· 
•· Antlgel concentrat - 21.000 lei/kg • 

Materiale hidroizolatoare (armătură poliester) 
, . marca PLUVITECH garanţie 1 O ani .. 

,· · la preţuri avantajoase : 

"" ExecutăiTl hidroizolaţ/1 

· AşteptăiTl coiTJenzile dvs.ţ (c.b.J 

- {_ 

-

. e CONTABIL . ŞEF -studii superioare ec:onoml~ -

• vechime minimă 5 ani fn contabllltatea Industrială 

e ECONOMIŞTI -specialitatea Marketlng '1 Finanţe - Contabilitate. 

e INGINERI • specialitatea- chimie alimentară ' · · .. ::: '. 
·mecanică 

. ._:, ~ ' ... 
• mecanică auto ·-~~~ ... -;:.~: 
- electronică 

e INFORMATICIAN .. 
~'-. , .. · e SECRETARĂ DACTILOGRAF. · , .... 

• prezenţă agreablli ·• 
- cuno,tlnţă limbi englezi - germană scrie lfl vorbit 

. - cunolfllnţe operare PC 

. e GESTIONAR. experienţă tii domeniu 
• absefvent liceul economic 

A - CU!IO!flinţe operare PC 

e AGENTJ VANZARI 
· • experienţă fn dome_nlu 

· ·absolvent liceul economic . 

• cuno!ftlnţă operare PC . , 

· e MUNCITORI CALIFICATI · · · · 
. .:iP'-'•· - · · • tn domeniul Industriei Allm~ntare 

e MOTOSTIVUITORIŞ'J'I CU ATESTAT . 
e ŞOFERI CATEGORIA B, C, D, t;. . 
e MUNCITORI RECALIFICATI 
e FEMEIE DE SERVICIU 

·.-. ,, 

Informaţii la telefonul numărul 
258207, zilnic intra orala 1 • 15. 

' .. 

. .-.··, 




