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Sucunala Judeţeană ARAD 
Bd. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon Z53ZSO 

~fu~,~~~~~~! civilizate lfl aiirbătoresc ziua a ţllrli intr-o atmosferă solemnă, de 
temperat, de mândrie patriotică trăită, 

La Alba Iulia, manifestările organizate cu prilejul 
Naţionale a României au fost tulburata in mod 

grav de un grup de n•mulţumlţl de prestaţia actualilor 
guvernanţi. , · 

Pentru vreo 200 de participanţi, n-a contat clliptreaga 
ţară era racordată la momentefe solemne marcate de 
slujba religioasă începută fi de actul depunerli jurămân
tuiui militar, eli la ceremonie e.rau prezenţi fi oaspeţi din 
străinătate: ei au urlat ca scoşi din minţi, indată ce au 
pus ochii pe domnul Constantinescu. Pre'fedlntele a fost 

llnta unor manifestări huliganice singulare in lumea clvi
izată. Asistând la asemenea manifestări, să le spunem 
lipsite de eleganţă, românii· au fost nevoiţi să trăiască 
ruflnaţl un sentiment de jenă. Nimeni nu este obligat să-I 
Iubească pe_ acest individ cu mutra lui antipatică pe 
nume Emil Constantinescu. Şi nici măcar să-i suporte 
comportamentul deseori insolent, dar la 1 Decembrie e 
ziua najională a )ăril, e sărbătoarea da suflet a tuturor 
romAni or. La A ba _Iulia se aducea un omagiu pios 
corlfallor Unirii, se gloriflcau intr-o atmosferă solemnă 
înfăptuirile Istorice din 1918. Nu era acolo locul fi nici 
atunci momentele cela mal potrivite pentru confruntări 
politice. Constantinescu poata (ti chiar trebuie!) huiduit 
copios oriunde in altă parte, dar nu in timpul mani
festărilor de la Alba Iulia. Acolo se trăiau momente 
înălţătoare, de inaltă simţire romllnaascll. Acolo aram 
sau trebuia să flm cu toţii fraţi, să impărtă'flm emoţionaţi 
aceleafl simţăminte alese. Nu era acolo locu.l pentru a-! 
huidui pa acest personaj don quljotasc care este 
preşedintele Constantinescu. Nici un popor din Europe 
nu faca tămbălău in asemenea momente. 

., 

ORI 

ŞTEFAn TfiBCIIfl 
(Continuare in pagina 4) ... 

PRETURI DECENTE 
la tAmplliria din · 
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, . WESTBANK 
f:1'l?'hln,8<1a!RtvaiiJ!Ielar.w ' 
l; lfUliiNI.1!84 B;fAIIatl540aJ . 

BANCA COMERCIALĂ WEST BAHK SA 
acordă dobânzi avantajoasa 
la depozite le la termen ala · 

persoanelor fizice 
(auma minimă 500,0 mii lai) 

1 JunA-50% 
21unl-51% 

BRAT~ Tirajmecfiu 
~zilnic vândut: 
.._..,...-. 35.948 

1n MmMtrull t9118. '.;; 

.UN PENITENCIAR DE 
"CINCI STELE", MODEL FRANCEZ 
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.• Jumătate 
din luerătotii pe-. 

1· niltettci~U"elor din 
România au; fost 
la ·Arad ca să 
aibe ce invidia 
• "Eu ţin cu 
deţinuţii", spune 
·directorul genee 
rai al penitencia• 
relor din Româ· 
nia, magistratul 
MIHAI MARIAN'" 
EFTIMESCU 

4J;Z'iTJ J)oHWU''Pil1M HiUi~rlv 
a.v ~ic ~-L l>~H / 

.
.. + Feroviarii fi administraţia 
societăţilor de transport ..,. ... .. 

.stabili, în următoarele două ..... ,"..._, 
ce trenuri vor circula În· 

NUMAI BUGETAR 
SI NU -FII 
ASTAZI! 

declară dl. CELU 
FLORINCA$, directorul 

Oficiului Judeţean pentru 
Protecţia Cumpărătorilol' 

- Tn drum spre dumneavoastră 
am fllcut un scurt sondaj. El bine, 
da la colţul străzii Critan fi plini 
·alei, din 5 arădanl pa cara l-am 

· intrebat, 3 au ftlut si-mi Indice 
unda sa află sediul Oficiului 
judeţean pentru protecţia cumpllri-
torllor. Sunteţi mu~t~~mit? · · · 

- Eu zic eli ar trebui Bă fiu mulţu
mit; nu? Tn fond,Japlu!-cll 3 din 5 arii
deni 'fliu unde este şi, prin deducţie, 
ştiu şi ce înseamnă gJPC reprezintă 
ceva, chiar dacă sondajul n-a fost 
chiar ... CURS. 

MIRCEA DORQOŞfln 
-(Continuare în pagina 11) ... 
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UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAII TERMOPAN 
Profile TII~LGermanîa 

~IJYLINE 

- UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

•'*'fifiioŞrOfif~ 
LTEUFAX/ 057/289053 ' 
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ea li:'!~:,,,,, :1 
~ • Astăz:. Soarele 
~ răsare la ora 7 si 34 

de minute si apune la· 
ora 16 si 37 de 'minute. 

• Au trecut 338 de zile· din 
acest an. Au mai rămas 27 de zile 
pănă în anul 2000! 

TROPfl fiitT STODIO 
PitEGĂTEŞTE O PitEMIERĂ 

Vame,ii au renunţat 
la acţiunile de 1rotest 

lncepând de 1en, 
Sindicatui National Vamal 
.Unirea" a renunţat la acţi
unea de protesr declanşată 
pe 22 noiembrie a.c. In 
şedinţa de Guvern din 2 
decembrie, vamesilor le-au 
fost soluţionate revendicările 
pentru c'\re au declanşat 
acţiunile de protest. 

• Praznicul zilei: Biaarica 
Ortodoxă: SI. Mare Mc. Varvara; 
Cuv. Ioan Damaschin; Biserica 
romano·catollci: Ioan din Damasc; 
Biserica graco-catollci: SI. (oan 
Damaschinul (+749) 

. La Casa de CuHură a Municipiului Arad 
(Teatrul Vechi), a avut loc ieri, conferinta de 
presă a trupei de teatru ART STUDIO. Intr-o 
ambianta fascinanta - decorul vinorulw spect&
col cu piesa Suflete curate de Ioan Peter, 
după V. Şukşin - au vorbit domnii Mihai 
Popovlci, directorul acestei institu~i. şi Ioan 
Peter, realizatorul spectacolului. A urmat o 

prezentare lh premieră absoluta a unui frag
ment din spectacol, In Interpretarea Laurei llea 
şi a lui Bogdan Moş. Premiera va avea ioc pe 
data de 1 O decembrie, orele 18 si 20. 
Amănunte despre aceste eveniment, intr-un 
.viitor număr al ziarului. 

:·-,Avenit'.:~~ . :METEO 
·-- -- --;..>; Vremea va fi sdliJn... 

~ bâtoare. Cerul se va j 
uin ll!tiW:Jin il 1 

BANCA NATIONALĂ. 
Pentru gramul de aUr de 24K: 
preţul cu ridicata- 166.1651ei, iar 
preţul·de achiziţie - 149.546 lei. 
Pretun valabile ieri. 

(--=-..::..::-AC=-=:T-==UA-=li::=Tic.:::..:::...TEA~C=-=Ul=-=:..:TU=-=R==-=:=ALA=-=-:-~) 
Spectacol BXIJ'80nlinar Thomas Ion V aran •. 

·' lnnora spre seară si. In 1_. fr4
1

. -~ ... '· •• · ... 

A d D cursul nopţii. când, '. ur 11 CJ . 
ra : ănilă AlbEirt local, va ploua. Izolat, 1 . Temperaturi maxl' 

Andrei, lvascu lasmina 
Nicole, Miclea Andreea, sunt posibtle cantităti me: 6 ta s·c: Tempe- . 

insemnata de precipi'~ raturi minime: 21a 4°C. 
'PIAŢA NEAGRĂ· Aur 14 K 

cumparare: 80.000 leilg, vânzare: 
90.000 leVg. Covaciu Luciana, Alexa tatii. Văntul va sufla pre- Meteorolog de 

Andreea, Buba Ciprian dominant moderat din serviciu Aur 18 K cumpărare: 100.000 
Sebastian .. , - PET · Ţ 

La Chlslneu-crt,: .;_!: vast. RU DANU 
leilg, vânzare: 130.000 leilg. · 

Vekany1 -
Alexandru 

SAmbată, 4 dec!:!mbrie, la ora 11, in 
houl Muzeului .Ioan Slavtcl" din Siria se 
deschide edl~a a XVI-a a Salonul~i ~lrtan 
de pictura ; Traian Chevereşan". Expun 
.artiştii plasHcl Maria Stille Bradln. 'Oortn 

1 
Llhor, lolln •asea, Rpdica Gorun.' Vasile 
Rusu, Zoly Herpay. Invitatii saldnulu~.: 
Mihai Păcurar. Dumttru Pa'ina şi Mihai _ 
Takacs. Prezintă criticul de artă Dan 
Lăzărescu. 

ALI_A:IA ~~TI S
1
U:CID • 

A . . . . D . 

OM ti LINIA_VIETII ,. o •. 
0117/214214 
Intre orele 20,00-08,00 

Vă ascultă, vă inţelege 

!1i vă ajută 

Agenţta de •mpresar1at artistic "M. C. 
M." prezintă sămbălli, 4 decembrie 1999, 
ora 19,00, la Casa de Cultură a 
Sindtcatelor Arad, spectacolul extraordinar 
.faie-n clanţă", cu participarea lui Doru 
Octavian Dumitru. 1 

Biletele se găsesc la 8genţia săHi, Intre 
orele 9,00-18,00. . 

Rezarvări de locuri la tel.: 231307 •' 

TEAtRU 
Teatrul de Stat Atad prezintă sâmbăta, 

4 decembrifi11999;''1i! ol'a'1ll, spectacolul . 
,,Ce înseartJ!!;.să :fi•· ~neSt". de Os car 
Wllde, iar d~ică,lJ;·4"?"mbrle, de la 
ora 18, spectallt1krl ,.capcana", de Robert 

i ora 11, 
spectacolul cu piesa Regele Cerb. Regla 
Cristian Pepino, scenografia Cristina 
Pepino 

· CINEMAlOGRAH 
1 Dacia: Castelul ciudat (SUA) 9,30: 
11,45; 14: 16,3Q; 19 

Mure,uj~i;;.~a~~~-· .. fîn tllllpul 
po19PIJIUi l~_ .... 1) 10; 12;'fJt_ .•. ~.--116.6.. 13 • 

Arta: ~aiUbirii-tS\)A)15: 17; 19 
Sala m~ ~~~yinal (SUA) 

15,30, 18 • ... < .... : .. :. 
Progresul: Un~e treabă (SUA) 

17- numai duminică 

. -( l,-Q,I1f Ă--1JLl[1lJ\clSI;QLTĂ s~' H8R c •
• 

. 
. 

... 

La telefonul dimineţii, 280944, între orele 9-12 · 
·.Taticule, Miculaşul a uitat da mina?" DL Ioan da prote;ne..pentr.că e scumpă şi1lann..., ajung. · 

· Nagy, domicitiat in Arad, str. Simion Batint, nr. 8, a11LL..... Irina !şi întreabă tatăl dacă de Crăciun va mănce 
2. are 74 de ani_şi ne-a relatat wn crăm~i bunişoară •i mal consistentă".' 
pe .care o duce: In urmă cu 24 de ani .SO\ia i-a deoe- 1 Tallii;Mei este Î'18putinoios in faţa acestei întrebări.' .. 
dat 'i' de atuna locu~te cu fiica lnna =~rei in laţ!t.mu~or întrebări ale lnnet Bariera 
Venilllrlle celor doi nu depăşe"?~· · :...,_ " · · O obligA~ răspundă că doar în cazul că 
Irina, cu toata ca are 40 de ani~~,. dQillşl!:.,l ~u.e 1lsas se va ....,re de ei vor mănca ceva mai 
ca un copil. in hmpul anului p~ţiile ei nd'f~H~n. f -~ __ ,;"·---. . ' \ 
foarte mari.' ln schimb, în Pfl'Bjlll~lbătoiiilil:: ~ ~Că"'! liecere taceri) daruri alior • 
.nu~ să pună lntrebiin. Acum~.-• \li drag( ~mloo:~ne.otaSI In numele DomnulUI. aJutaţi-

. des dacă Mtculaşul a Uitat de ~~l'u "d'act~~ o fi lj Jri11a.;an:eea ce lşi doreşte: cu alimente! Este 
· CrăCiun va bate ŞI la uşa lor. ln• pnvm, . , iiO.Jra et·dorinţă si singura bucurie pe care i-o 

familia Nagy nu se plănge,., Necazu: apare atunci Pll\liJIIUa noi, semenii ei. . 
, cănd \line ora meselor şi când ili farfurie sunt mal ~ . .' .· D-'CICtoJ ..., rv1 i 

mutt ufme de mâncare. De ca~u Poate fi "t-~f, _:y_~, ... __ ;: "~ ,.. W CU.. 
vorba la. masă. Nici I11Acat ~nu su~~ , --.-~ T.M. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

· Editor& S.C.. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCOOFISCALR 16tH93MeCODSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT 
J02/1886din31X 1991eCODSIRUES020956601etSSN 1220-7489 

...... fla .. w7 7 7 

1 f'lo" 2900 Anld, Bd. Rcvolutici.nr: 81. 
Telefoane: SlOCRETARIA T - 281802, fax 280655,'280625; 
ADMINISTRAŢJE • CONTABILITATE- 181797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE· 280904; 
CLUBUL PRFSEI - 280989. 

Coa.Ulal de adaalalatraţleo DOREL ZĂVOIANU 
(preşedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prcşcdiDte) telefon 210776; MIRCEA . CONTRAŞ (rcdacto'i"f) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (director comercoal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabi~f) telefon 281797. 

Col Ilai de o 1 ,.., MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef);' 
AUREL DARlE (secretar general de-redactie) telefon 281il02, 
2808S.; MIRCEA DORGOŞAN (sef sccti<:' actualităti); tcldon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(sef sectie politicl}, telefon 
280943; DORU SA V A (:<Cf sectie social-<:eonomic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef <cC\ie ,culturăslhvătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (sef sectie sport}, telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 181855, 
280003; MARCEL CANCJU (şef secţie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef secţie publicitate) telefon/fax: 280904. 

Tlpooral-lat la 1 z ' 4a S.C. MEDIAGRAP s.A. 
ARAD, ser. Feleaeala1 F.H.,- :&S090:t, fali :as-. 

Doriti o -
viată mai 

. ., --. excitanta n 
plăcută I 

Vizitap 
SEX SHOP 

"EROTICA"· 
Arad, Str. 

Mără'e'tl nr. 9/11 

Teleloa · 

(411>1202) 

Sâmbătă, 4 deeeaabrie 
~ "_r.BERBECUL (21.03-
~ 20.04). Situaţia vi se va 

-_.parea puţin critică In 
411.. •prima parte a zilei. FHi 
mereu in gardă şi nu lăsa~ ca 
totul să se complice. 
TAURUL (21.04·u 
20.05). Schimbările de 
atitu~ine din parte~ 
anum1tor persoane ŞI 
vestile sutpriză vor tace aceasta 
zi deosebit de interesantă şi 
benefică pentru lliitorui dvs. · 
...-,GEMENII (21.05-20.08). 
a /A. A Aveţi multe de lnvăţat 

· lde la. cei din jur .. 
' '1 · Ehbetaţl-vl! de comple
xul de inferioritate. Acest lwcru 
depinde doar de dvs. 
RACUL (21.0&-22.07).~ 

Comunicarea cu ceilalţi;;: -:; 
trebuie să se axeze înC; ~ 
principal pe subiecte ..., 

de maximă importanţă. 
--~ LI!UL (23.07-22.0if). 
{j,~ 1111 Unele persoane care 

1. până acum au profitat 
de dvs. se vor lolli de 

lntransigenţa de care daţi 
dovadă, lh această zi. 

FECIOARA (23.08-lf] 
22.09). in mod norm31 
nu sunteţi o persoană • • 
deosebit de tanace, dar 
azi i·nfirmati acest lucru. 
Pasiunea esie In stare să vă 
facă să depăsiti toate micile 
neplăceri cotidiere. 

MOCUETA 
Arad, Pia:> Gări; 
Telefon 235221 

· · Vinde şi · · 
montează mochetă 

la preturi . 
ca o reducere . 

deiD-20°/, 

BALANŢA (23.09-ga 
22.10). Pe durata 
weak-end-ulul, dialogul 
cu cel apropiaţi este 
necesar, deşi nu ·va fi prea oomod. 

fi
SCORPIONUL (23.10. 
21.11). Contactul cu 
grupurile largi de per
soane vă poate testa 

UTILJa;.ARE 
• FARMACIA DE SERVICIU • CABINET STOMATOLOGIC 

unele cal~ăti, cum sunt răbdaraa 
şi euterea d~ conllinge:·o. 
SAGETATORUL~ 

,(22.11·21.12). Pentn•lll" ~. 
a avea succes In plan It. llt. 
profţ~sio:ial, trebuie ;;ă acţio
naţi cu mai multa precizi-e şi să 
evitaţi superficialitt\~le. . 

:-.IC A P R t COR )'fU L 
~- ~(22.12-19.01\. intr-o 

1 
. . problemă familială 

~ _.....deciziile nu trebuie 
1 • • 

!
luate în grabă, ci doar după ce 

. aţi studiat probl~me!~3 pe to3te 
retele. · 

VARSĂTORUL~ 
(20.01·19.02). In plan'· \\ 
sentimental, schim-Ji 
bl!rile se dovedesc 
Inevitabile şi e necesar să fiţi 

gata pregătit s.ă le lnfruntaţi 
atunci când vin. 

PEŞTII (20.02·20.03). 
.:} jJn general, munca şi 
~mediul in care vA 

lnvartlţi vA caracte-
rizează şi vă !lecld modul de 
viaţă. /IŞa se va lntampla " In 
această zi. 

In nopţile de sâmbătă spre Cabinet stomatologic priva~ Bd. 
duminică şi duminică spre luni es1a Revoluţiei nr. 62 (llizalli de Biserica , 
de serlliciu, cu program non-stop, Roşie). telefon 256665, dasdlis zinic 
Farmacia nr. 72, EkU ReYoluţiei nr. thtre orele 8,00-12,00 şi 14,00-20,00. 
80, telefon 254336. • URGENlE STQMATOLQG!CE 

Farmacia "Stnapls", Bd. ServiciUl de urgenţă stomakllc>-
Revolutiei nr. 88, langa Noul Stil, gică, situat pe strada Andreescu -
telefon' 282369 şi şi "Noua llizalli da ieşiea de la Cilematogr&-
Farmacle", strada Andrei Şaguna- fU Dacia - es1a zimc dasdlis noo
nr. 15, telefon 948, sunt de serlliciJ · stop. Telefon· 253794 Cabinet 
cu stlmatologic priva~ Bd. Revoluţiei nr. 

Cii@n.ilii ~~~iat la 
parterul din spetele Casei 
Albe (zona Gllriij, str. Mi'on Costin 
nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225, 
efectuează tratamente injectablle 
(intramuscular şi intravenos), 
aerosoli, E.KG., «iograale şi analtze 
~ .. 

62. (llizavl de Biserica Roşie), telefon 
256665, deschis zilnic Intre orele 
8,00-12,00 şi t4,00-20,00, iar sâm
băta şi duminică Intre orele 9,00-
21~00. 

. , • GISTRĂRJ IN CAZ DE PECES 
ncâZdedeces, la Biroul de 

stare clviă de la Primăria Arad se pot 
face InregistrAri dmbăt!i 'i 
c1milică, Intre orale 9-11. 
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Sâmbătă, 4 decembrie 1999 

lncepănd de duminică, orele 16,00, Radio Arad 
va emite pe frecventa 99,1, trecând astfel din banda 
est in vest. Aşteptatul eveniment se va produce 
odată cu lansarea unei noi grile de programe şi o 
îmbunătăţire substanţială a calita~i semnalului. Pe 
lângă program\JI propriu al Radio Arad, ascultăton1 
·vor regăsi şi emisiunile deja îndrăgite de către. ară
deni al postului Radio Contact. Pentru o bună 
audiţie, acordul fin al a~ratelor de radio trebuie fixat 
pe frecvenţa 99,1 MHz. In ajunul-marelui eveniment 
radiofonic arădean am purtat un scurt dialog cu 
d~orul RaQioteleviziunii Arad, dl. Alexandru Moţ. 

-Cum va arăta noua grilă de programe?. 
- Aşa cum am mai precizat şi cu alte ocazii, 

noua grilă de programe va fi alcătuită in afilieri cu 
Radio Contact. Programul propriu emis de Radio 
Arad va putea fi receptionat astfel: de li.Jni până 
vineri, zilnic, intre orele il-10, 12·14 şi 16-20; sâm
bătă vom emite intre orele 8-10, 12·15 şi 19-22, iar 

· 1 duminica intre 8-12 si 16-20. Aceasta înseamnă că 
Radio Arad va emiie 56 ore/săptămână prograiT), 
propriu. In rest, vom prelua in pennanenţă Radio 
Contact. 

,_ 
.. 

' ..... .... 
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Sehimll universitar la Universitatea 
. de Vest "Vasile Gold~" 

Aş dori să mai precizez că Radio Arad va 
d_ifuza in programele sale muzicale 70% muzică 
retro. Sper ca acest fapt să fie apreciat in mod 
deosebit de către arădeni. Aceasta nu înseamnă~ 
tânăra genera~e· nu se va regăsi în programele 
noastre. Dimpotrivăllncercăm să~ mulţumim pe toţi 
ascultătorii care ne-au fost fideli de-a lungul anilor. 

Cât despre ce anume conţine grila .de pro~ 
g·rame, vă pot spune că, in principiu, este extrem de 
complexă. Veţi găsi în programele noastre ştiri 
locale şi na~onale, sport, emisiuni speciale pentru 
diverse generatii, matinal, emisiuni interactive si 
concursuri si m'ultă, multă muzică bUnă. Desp~ 
toate acestea. vă invit să luaţi notă din pro
moţionalele care vor fi difuzate pe Radio Arad 
începând de. dUminiCă. Suplimentar, programul 
radioului va fi difuzat pe nt Arad şi in cotidianul 
"Adevărul". 

in încheiere, sper ca înţâlnirea cu ascultătorii 
nostri pe 99,1 MHz să fie unul dintre oele mal fru. 
~ cadouri de Moş Nicolae. 

· SO~IH GttiLEfl 

Universitatea ele Vest 
.vasile Goldiş" a primit 
oaspeţi in cursul zilei de 2 
decembrie a.c. Un grup de 
studen,tl ;,, •. nHH de cadre 

universitare . .de la 
Universitatea "KOrăs" din 
Bekescsaba • Uqgaria a vi· 
zitat Facultatea de Marke· 
ling • M - lnfor-

•·~iv ,lerL.,a. dec~mbrie"'**'"'» 
V V V 

matică in cadrul parteneriat· 
ului cu această universitate. 

Studenţii maghiari au 
audiat împreună cu stu· 

· denţii arădeni prelegerea: 
.strategii contemporane in 
managementul ecologic" 
susţinută de praf. univ. dr. 
Aurel Ardelean • rectorul 
Universităţii de Vest .Vasile 
Goldiş". . . 

Cursul a fost urmat de 
proiecţii de diapozitive şi 
discuţii libere. S-a apreciat 
că schimburile intre cele 
două universităţi sunt · 
benefice, ele făcând parte 
din strategia universităţii 
arădene de lărgire continuă a relaţiilor universitare in
telectuale. 

Foto-text: 
fiL t1fi1UfiHUJ 

e Sunt cercetati in stare de 
arest preventiV Bojeni 
Gheorghe, 22 ani şi Bojeni 
Constantin, 25 ani, ambii din 
lanoşa, judeţul Bihor. In noaptea 
de 24/25 noiembrie, cei doi au 
spart magazinul alimentar din 
Vânători, de unde au sustras 
bunuri In valoare de 1.500.000 
lei. 

noiembrie, de unde au sustras 
bunuri in valoare de 3.500.000 
lei. S·A SARBATORIT ZIUA INTERNATIONALA 

A PERSOANELOR CU HANDICAP . 

ACTE NECESABE 
PENTRU SUBVENTIILE.· 

' e Tot de la S. C. Uceenii din 
lneu all furat bunuri în valoare 
de 950.000 lei, in noaptea de 
7/8 septembie: Şerban Florin 
Ion, 21 ani, And""'i Daniel, 15 
ani şi Dehelean Florin Ghiţă, 
15 ani, toti din lneu, fără 
pa~e şi aniecedente penale. 

Ieri, la ora'11,30, la Cantina Socialli 
a Ptimăriei, Asociaţia Handicapa~lor 
Neuromotor din România, filiala Arad 
(AHNR), a organizat o conferinţă de 
presă sub genericul .Şanse egale pe". 
Iru persoanele cu handicap". Cu prile
jul Zilei internaţionale a persoanelor cu 
handicap, sărbătorită anual in 3 decem
brie, d-na Monica Antoci, preşedintele 
AHNR şi d-na Ecaterina Ani Jager, se
cretarul general al aceleiaşi asocia~i. au 
prezentat programul naţional 
.Societate deschisă pentru to~· gân
d~ şi iniţiat de AHNR. Scopul programu· 
lui este de a propune o nouă leglsla\ie 
pentru persoanele cu handicap care să 
permită persoanelor cu handicap să se 
bucure de drepturi, beneficii, obligaţii şi 
şanse egale in COOJunitate. 

parlamentar pentru mediatlzarea ~i 
sustinerea acestui proiect Tn 
Par13mentul României. 

LA AGENTUL TERMIC 
Conform deciziei luate de Primăria Arad, cei care 

solicită subventii pentru energia termică, trebuie să ane
xeze la cererea tip documentele legale in original care să 
juştifice cifrele înscrise in pagina a l~a a cererii. e Cefar Gheorghe, 18 ani, 

Avram Gheorghe, 14 ani, ambii 
din lneu şi Oprea Gheorghe, 30 
ani, din Drauţ, sunt, aflăm de la 
Biroul de presă al 1. J. P. Arad, 
autorii furtului de la S. C. 
liceenii din lneu, ·comis pe 23 

e Este cercetat oel,tnJ l 
săvârşirea infrcicţiunii de dis
trugere Drago~ Ilie Petru, 25 
ani, din lneu, care pe 30 noiem
brie, cu o sticlă a spart parbrizul 
unui autoturism. 

Pănă la ora actualli, circa 250 de 
parlamentari de la toate partidele 
politice au luat cunoştinţă de progmmul 
national .Societate deschisă pentru 
to~·. AHNR nu a prim~ lin răspuns in 
legătură cu acceptarea unei noi legi51a1i 
pentru persoanele cu handicap, in 
schimb se bucură că politicienii ţării au 
ajuns la concluzia că situaţia per
soanelor cu handicap reprezintă o pro
blemă a COOJunităţii. · 

Astfel." după caz, se vor depune, odată cu cererea 
urmă1oarele: • · 

-copii de pe buletinul de identitate la majort .
• adeverinţă salar net (luna anterioară) 
- cupoane dt! pensie de orice fel (luna anterioară) 
- adeverinţă de venit net, pentru angaja~l cu c:on-

Serviciul constă in admiterea la prezentare 
de bunuri materiale care P.Ot circula si 
nejX>ndiţionate in ambalaje tip. · ' 

Caietele se pot prezenta şi fără să fie 
condiţionate in ambalaje tip, dar fiind protejate 
corespunzător.in interior, pentru a asigura integri
tatea con~nutului in timpul manipulării (pachete, 
gen~. sacoşe etc.). . 

Caietele se admit la prezentare numai cu 
indica~a sfl!lClală: .Voluminos". 

-Sunt interzise la expediere toate obiectele 
înscrise i~ .lista obiectelor interiise la expediere" 
- afişată in toate o!lciile şi ghişeele poştale. 

Caietele vor fi insotita de o etichetă pe care 

ll_~:=~~~:,!:~~~:~~va·inscria: numele şi prenumele 
11 1 adresa completă şi numărul de 

telefon al acestuia (dacă se cunoaşte) precum şi 
numele şi prenumele exped~orului, adresa com-

1 si numărul de telefon. 
·Greutatea maximă admisă este de 31,5 kg. 

Coletele nu trebuie să depăşească 1 ,5 m pentru 
una dintre dimensiuni, nici 3 m pentru suma 
lungimii şi a celui mai mare perimetru luat in a~ 
sens decăt cel al lungimii. · · . 

Tn judeţul Arad se adm~ la prezentare colete 
in sistem .Cofetărie anunţată" 1 in localităţile şi 
pentru localită~le confonn tabelului de mai jos: 

1. Arad pentru localităţile: Timişoara, lneu, 
Sebiş. lipova , · 

2. lipova pentru Arad ,_ 
3. lneu pentru localită~le Timişoara, Arad, 

Sebiş .. 
4. Sebil> pentru localită~le Timi~. 1'\rad, 

lneu 
Prezentarea coletelor se va face 18 sediul ofi-. 

• 

ven~e · 
- cupon fomaj 
• cupon alocajie sprijin 
-adeverinţă bursă (felul '1 cuantumul) 

· • oric!' document care să dovedească veniturile 
declarate. 

Progmmul a fost structurat pe patru 
etape. Prima etapă s-a consumat in 
perioada iunie - decembrie 1996, ~r 
ultima etapă a inceput in septembrie 
1999 şi se va finaliza in aprilie 2000. 

Tot cu prilejul Zilei lnte~e a 
persoanelor cu handicap, astăzi, la ora 
10, la Teatrul de Marionete se va 
desfăşum tombola so6darităţii. Au fost 
văndute 250 de bilete. Preţul ~nui bilet 
a fost de 20.000 lei. Toate biletele sunt 
câştigâtoare. Fondurile adunate din 
vănzarea biletelor sunt destinate pentru 
susţinerea pa~ială a activităţilor AHNR. 

De ~semenea, in cazul in care cel care solicită suJ>. 
ventia pentru agentul termic nu este proprietar ori titularul 
cootractului de inchiriere, va trebui să prezinte şi o impu
ternicire legală (nu este obligatoriu notărială) din partea • 
·proprietarului ori titularului de cootract · · 

Cererile pentru lunile noiembrie şi decembrie se 
depun la centrele de preluare a cererilor până pe 23 
decembrie inclusiv. Aoeastâ ultimă etapă este cjaosebit 

de importantă şi are ca obiectiv lobby TEODOU t1fi11Cfl D.L 

ciului de pastă rurală mecanizată Arad (Cal. A. 
Vlaicu nr. 24), lneu, lipova, Sebiş, inainte de 
plecarea mijlocului de transport cu cel puţin o oră. 
Informaţii privind orarul de funcţionare se pot 
ob~ne la sediul oficiilor men~oante. 

L~ prezentare, expeditorul va fi informat in 
. ceea ce priveşte ora plecării mijlocului de trans
port şi ora sosirii la destina~e precum şi 

· tatea transmiterii destinatarulu a orei şi 
. se poate prezenta pentru a ridica triir nit<ered 
(coletul). 

Serviciul de mesagerie anunţată asigură o 
mai mare operativitate in distrib~irea <;oiE\telor. 

· Se admit la prezentare şi colete cu indi90~a 
specială FACTAJ, asigurându-se in ·acest sens 
transportul caietelor la domiciliul destinatarilor. ). 

In cazul in care un colet nu poate fi predat la 
destinatie, va fi adus inapoi, predarea către expe
ditor realizându-se numai după ce se încasează 
lncă o dată taxa ~ferentă pentru distribuirea 
colete~r. Colet ele rămân la. dispoziţia destina ta
rilor maxim 3 zile. Ridicarea caietelor retur se va 
faee de la oficiul de poştă rurală mecanizată, 
după sosirea din cursă a mijlocului de transport. 

Anunţarea destlnatarilor se va efectua 
obligatoriu de către expedltor. Destinatarul, la 
ridicarea caietului, va avea asupra lui actul de 
identitate. 

Tariful aplicat pentru serviciul: "Cofetărie 
anunţată" este de 1350 lei/kg- la care se 
adaugă tariful de inregistrare de 500 leUcolel 
Plata se face numai in numerar. 

Alte inforrna~i pot fi solicitate de la ofiiciile de 
poştă .ruralli mecanizată: Arad (Cal. A. Vlaicu nr. 
2-4), lneu, Lipova, Sebiş. 

·,.UN A 
FOST RANIT GRAV 

Joi seara, in jurul orei 20,00, pe raza 
Comunei Bocsig, in timp ce Palcu Ovidiu, 24 ani, 
din Bocsig, oonducea autoturismul AR.jj1-BEL, ~ 
a Surprins şi accidentat grav pe Vodă Simio!l, 71 
ani, din •= localitate, care s-a angajat in tra
versarea i printr-un loc nepermis şi fără să 
sl! asigur&. 

COSTUMUL LUI ••• MOS · · 
CRĂCIUtt. ·cu 400.000 'LEI 

• In centrul oraşului ·s-a 
Il!<'""'"" proiectul de pavoazare, o 
echipă de muncitori I!JCrănd de zor 
zilele acestea la amenajarea 
becurilor colorate Tn zona Mc 
Donald's. De-ar ţinEKl tot aşa ... 

• • D-na dr. Brad Mihaela, direo
toarea Spitalului de Psihiatrie Arad, 
ne-a relatat cum vor fi int,ampinate 
sărbătorile de bolnavii psihici: 
.Momentan, suntem ocupaţi sâ 
folosim căt mai bine fondunle spe
ciale primite in cadrul progmmului 
naţional de sănătate mintalli şi pm. 
lilaxie. Sigur, de sărbători vor fi co
findători, ~ de Crăciun şi restul, 
chiar dacă majoritatea pacien~lor 
nostri sunt tratati ambulatoriu. Cei 
caie vor fi aici, .iar participa la săr· 
bătoarea pomului de Crăciun, 
amplasat la secţia Ergoterapie". 

ln încheiere, d-na doctor a 

estimat o aglomerar'e" a cazurilor 
de boli psihice in perioada sărbăto
rilor căci, spune dânsa .boala psi
hică nu alege momentur ... 

• Se pare că pieţele Mihai 
VUeazul, catedralei şi anele vor fi 
lmpodobite ca niciodată· pănă 
acum. Cel puţin aşa susţine 
Romulus ~hennan, directorul SC 
TOP SA Astfel, s-a inceput cJeco. 
rarea pieţei M. Viteazul Cu 
ghirlande-colorate şi bannere cu 
urările specifice. "In acel_,i stadiu 
sunt pl~ţele ţ:atedratei, Fortuna, 
Mioriţa şi Obor. Pe Bulevard 
vom ameneja tronsonul reparti
zat de Primărie şi o ghirlandă de 
la localul Gionelll până la B.N.R. 
Va fi un brad in hala pieţii M. 
VIteazul şi diol brădule~ in parcul 
din faţa Catedralei", mai spune el. 
Gherman. 

• In altă ordine de idei, remar· 
căm .forfota cOmerciala cu arti
colele pentru sărbătorile Iernii. 
Ţ!nănd' cont de preţurile pmctlcate, 
e posibil el! decorarea pomului de 
Crăciun să coste arădenli circa 4-
500 mii pe lei. lală oferta: gioburi 
6.500·8.000/bucata, stea 20-
30.000 lei, betealâ 3.000 (fâşie de 
iJn metru), bomboane asortate 25-
50.000 lei. Dacă puneţi la 
·socoteală tnstalatia de becule'te, 
.roşir şi aHe jl<ldoi.be, veţi ajun!Je 
la suma de mai sus. Surprinzător 
cele mai bune vanzări s-au rea
lizat cu costumele roşii ale 
~ului", cu 300.000 lei. la om 
actuală sunt de găsit doar acce
sorille.: scufie (25.000 lei) şi 
şosete, la aoeleŞi preţ .. 
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Sindicatele de la calea ferată şi dispecerii locali 
'li centra~ feroviari vor stabili, in unnătoarele dooă 
Zile, pe baza programelor de circulaţie furnizate de 
administraţie. ce trenuri vor circula incepind de luni, 
ora 7 .00, pentru a asigura treimea din activitate 
prevăzută de lege In cazul declanşării grevei ge
nerale, a declarat Gabriel Crăciun, presedintele 
Conventiei "Solidaritatea" a Sindicatelor Feroviare 
din Roniânia, la conferinţa de presă de ieri. 

Potriilit legii, a spus Crăciun, administraţia soci
etă~lor de cale ferată trebuie să fumiteze sindi
catelor programul de circul~e a trenuolor, pentru a 
stabili, de comun acord, care dintre acestea îşi vor 
păstra parcursul după ora de declanşare a grevei. 

In jur de 2.700 de trenuri de călători se află zil
nic In circulatie, din care 2.400 sunt trenuri de mare 
viteză (expres, rapid şi aocelerat). iar oelelane sunt 
personale. In jur de 900 de trenuri ar unna să fie 
păstrate Tn circulaţie, avind prioritate cele care 
transportă copii. navetişti, animale, resurse mineri
ale ori combustibili, precum şi transporturile spe. 
-ciale, a mai precizat liderul sindicaL 

"Dacă administra~a nu va respecta prevederile 
legii privind furnizarea informatiilor referitoare la 
programul de circula~e,. s-ar puiea ca greva de la 

Euroregiunea' -, .:· 
... ~~~~n~~~..,....,~re,; 

-. REPREZENTANTI DIN DOUĂ 
1 

COMISII S·AO ÎNTÂLNIT Ui ARAD 
Euroregiunea Mures-lisa-Dunăre, din care fac 

parte judetele romănesti'Arad, Timis, Caras-Severiri, 
. Hunedoara, judeţele Bi>kescsaba, csongrad, 
Szolnok, Bacs!dskun din Ungaria şi regiunea 
Voivodina din Iugoslavia, a fost creată in noiembrie 
1997 de către consiliile judeţene din aceste judeţe. 
In februarie 1998, la·euroregiune au aderat şi 
camerele de comerţ, cea din Arad de~nând din iunie 
'99 până in iunie 2000, presedintia euroregiunii la 
acest nivel. · ' ' 

Ieri, la Arad a·avutloc intâlnirea anuală a 
Comisiei de târguri, expozitii si a Comi$i de inte
,grare europeană din 'ccidrul- -euroregiunii. 
Reprezentanţii camerelor din judeţele amintite vor 

/ inainta, până in 10 decembrie, propuneri pentru 
organizarea in anul viitor a unor expoziţii regionale la 

- ca~ .a participe societăV din toate judeţele membre 
ale Euroregiunii T~sa-Mureş-Dunăre. · 

In paralel cu activităVIe desfăşurate In România 
, şi coordonate de cele două comisii (expoziţii. inlălniri 

şi disc~i intre oameni de afaceri), au avut loc 'li in 
Ungaria astfel de activităti. · 

In cursul acestei luni wr mai aVea loc intălniri ale 
comisiilor din aRe domenii din cadrul euroregiunii. 

Ci. K. 

·' 
" ... :..; .. ·~ .. 24DEORE 

calea ferată să nu rrsped.e treimea prevăzută de 
lege", a afinnat Crăciun. 

..... ~ 

Sâmbătă, 4 decembrie 1999 

FRIGORIFER ~1·8 PREZENTAT 
OFERTfi DE SEZON 

Sindicaliştii s-au tleciarat deschi'li. negocierilor 
cu administra~a societă~lor de cale ferată, pentru 
incheierea conflictuloi şi semnarea contractului 
colectiv de muncă. Ei spun că principala lor reven- . 
dicare este reluarea imediată a negocierilor pentru 
incheierea unui contract care să reprezinta baza 
legată de derulare a relaţiilor de muncă In trans
portul feroviar. Jn pr!vinţa ceJerii de creştere a 
salariilor,·ei nu au ir ·;tat nici un procent, spunind 
că aceasta poate fi ll"9Qciată, ca unnare a faptului 
.că Legea bugetului permite acordarea unor 
majorări, In anumne conditii. 

Feroviarii afilia~ la BloCul Na~al Sindical s-au 
aflat. luni, in grevă de avertisment de două ore, 
OOifnd administr~ei societă~lor de cale ferată Să 
reia negocierea contractului colectiv de muncă. 
Acesta a fost declarat nul după ce Conventia 
"Solidaritatea" a contestat in justiţie legal~atea 
negocierii si semnării lui ru o singură federatie din 
transporturile feroviare (Federaţia Mişcare
Comercial), c.are nu indeplineşte cond~iile de 
reprezentativnate impuse de lege. 

Aşa după cum ne informa ieri d-na 
Marioara Gozman, director adjunct asigurări 
socjale in cadrul DGMPS-Arad, din luna 
decembrie pensiile de stat, de agiicunori si de 
urmaş au fost majorate. După cum ne-au 
obişnuit guvernanţii, doar câteva din aceste 
pensii s-au majorat, in special cele mici. Prin 
unnare: cea mai mică pens;e penbu vechime 
completă 'li limnă de vârstă va fi de 635.044 
lei; cea mai mică pentru limită de vârstă şi 
vechime incompletă - 469.766, pensia de 
invaliditate gr. 1 va avea minimul de 541.513 
lei, cea de gr. 11 469.766 lei, iar de gr. III -

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, S.C. Frigoriler SA 
Arad a lansat pe piaţă cinci noi produse. Este vorba de: 
şuncă piesată preparată din carne de vită, suncă in aspic, 
salam tărănesc, salam Servest si cămatui tărănesc. Ee. 
Carmen Bărbulescu. director general 18 a'ceastă soci
etate, ne·a declarat: "De câtiva ani incoace, firma noastră 
lansează pe piaţă noi prodUse. Dorim astfel ::.â venim in 
intâmpinarea dorinţelor consumatorilor 'li dien~lor noştri. 
Ne-am gând~ la o şuncă dietetică, dar şi la repunerea in 
valoare a unor retete traditionale. Produsele sunt fabricate 
~ respectarea Strictă a Condiţiilor igienico-sanitare, iar 
preţurile preparatelor noastre, eu zic că sunt rezonabile". 

La inceputul săptănlâniî viitoare, cele cinci noi sorti
mente vor putea fi cumpărate din magazinele specia-
lizate. . . . , 

"EURO MOŞ: 
NICOLAE", A 

AJUNS LA ARAD 
Aseară au fost oaspeţii 

Aradului participanţii supennara~ 
tonului .EURO MOS NICOLAE". 
Alergătorii au străbătut distanţa 
Clintre Szeged (Ungaria)-Gyula
Turnu-Pecica-Arad. ,.EURO 
MC $W au fost infâmpinaţi. pe 
p_laloul din faţa Primăriei, de 
căr.rs nOtabilitătile orasului si ale· 
jutieţului. ' · · 

Foto-text: ŞT. MATYAŞ 

343.9141ei. ~ ' 
ca o noulate, ii)O!!pând din luna decem

. brie nu va mai fi pensie de urma~ r:nai mică 
decăt jumătata din pensia de invaliditate de gr. 
11, adică 234.8831ei din acest moment. 

Totodată, pensia de agrieuttori nu poate fi 
mai mică de 53.754'1ei . 

.Aceste sume vor fi diminuata prin apli
carea procentului de 7%, care reprezintă asi
gurările de sănătate", ne-a declarat dna 
Mărioara GoZJlliln. 

Deoarece deschidetea liniilor de credit 
s-a efectuat in cea mai mare parte, d-na 
Mărioara Gozman speră să nu apară lntâr-
zieri in plata pensiilot" pe decembrie. · 

. n. OPJtEAn 

PRECIZARE 

. 

.. SĂMÂNf.A VBAJBEI 
• (Urmare din pagina 1) un caz nu-l plâng pe ciudatu.l presedinte 
Numai noi ne purtăm preCum ţopârlanii, Constantinescu. Dânsul nu este chicir o vie-

ne dăm în stambă, comportându-ne mâr· timă inocentă căzută in mâna unor adver
lăne~te chiar ~i in momentele cele mai deli-. sari politici necivilizaţi. Dânsul este omul 
eate din viaţa unei na~unî. La 1 Decembrie dih balcon, cel care a incurajat ~i a susţinut 
1999, in faţa micului ecran, românii aLI trăii cu toată ardoarea manifestările de o rară 
jenaţi ru~inea de a fi ... români. violenţă verbală ~i gestică a .,golanilor" din 

Faţă de asemenea intâmplări era de Piaţa Universităţii. Sămânţa vrajbei, a into
a,teptat o atitudine de dezaprobare din leranţei, a violenţei a fost semănată de aco-· 
partea tuturor partidelor politice, indiferent liţii d-lui Constantinescu începând cu mani
de care parte a baricadei se află fiecare. festările "spontane" din 12 ianuarie 1990, 
Surprinzătoare pentru mine a fost decla- din Bucure~ti; cele din 27 ianuarie 1990 'ii 
raţia de presă a celui mai puternic .partid cele care au urmat. Românii n-au uitat că 
românesc, aflat sub monitorizarea ft:ăţeasca lor·unitate sufletească din zilele 
pre'iedintelui Ion lliescu. In loc să se dezică revoluţiei a fost vlolentată de ciracii lui 
răspicat de asemenea manifestări primitive Constantinescu aflaţi acum la guvernare. La 
~i să militeze pentru înţelegere, toleranţă 'i mitingurile 'ii ma~urile ţărăni,tilor 'i llbe-
concordie in asemenea momente, tovară!ful r_alilor au fost declam;ate actele violente. 
PDSR o scaldă, dându-i cu greutăţile vieţii, Românii n-au uitat asalturile bandite,ti 
cu nemulţumirile populaţiei, cu lipsa de asupra sediului guvernului, bătăile adminis
perspective etc. Mai nimic, o vorbă, două, trate. uno_r feseni,ti de frunte; huiduielile 
in sensul condamnării ie,irilor huliganice a adresate lui Ion lliescu. Cei huiduiţi la Alba 
grupului cu pricina. Ceea ce înseamnă că Iulia culeg astăzi rodul otrăvit al climatului 
PDSR aprobă huiduielile chiar si in timpul vicia! de vrajba semănată chiar de ei la 
intonării imnului naţional? Je~antă atitu- puţină vreme după înlăturarea tiranului din 
dine politică a celor ce se pretind pregăt~l Scomiceşti. In ţara noastră·e o lege: ce ai 
să preia puterea in România. semănat,_ aceea vei culege! _ 

Din. cele pretentate, doresc să se lnţe- Tulburările provocate la Alba Iulia pot fi 
leagă că mă desolidarizei de manifestările explicate logic, dar rămân inacceptabile, 
h_uliganice ale unor participanţi la aniver- d~~ă dorim să fim consideraţi un popor 
sarea marii Uniri de la Alba Iulia, dar în nici CIVIIi%aţ. 

' ' 

Centrul zonal pentru 
ed':lcaţia ~dul~or . 

orgamzeaza ·. . · · 
simpozionul cu tema 

in perioada 03-06.12.1999 in organizarea 
Centrului zonal pentru educatia adultilor va avea 
loc seminarul cu tema .. stUdiul necesitătilor 
zonale". Ca invitat special. la acest seminar vei lua 
parte şi dl. Klaus Meisel din Frankfurt. De aseme
nea vor participa '!i reprezentan~ ai acestor centre 
zonale din tară. . 

.Fieca~ centru va prezenta un studiu In ceea 
ce priveste e&ucatia adultilor: reconversie profe- . 
sională, ealilicări In anum~e domenii. In oCcident 
se pune mare accent pe aceste centre care 
rezolvă mune dintre Problemele sociale ca: dirijarea 
forţei de muncă, integrarea lor in societata şi in 
economie. Aceste centre ar trebui să functioneze "' 
pe lângă universnăti populare sau să constitUie uni-
1/ersMti populare".' ne-a declarat dl. Achim Alexa, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad. 

.- SORinA fiMBROŞ 
• 

~~~ în urmă cu ani de ... AI.IIIIII va i i că ceea c-e există în penitenc1arul 
Arad exiStă si in celelalte inchisori 
din ţară. Majoritatea sunt intr-o stare 
ingrozitoare de de,gradare" a 
declarat directorul general al 
Direcţiei generale a penitenciarelor 
magistrat Mihai M. Eftimescu. ·.Eu· 
doresc să fac treaba mea să orga- . 
nizez in .. sus" conditiile de ·detentie. 
.Avem compasiune iaţă de deţinuţL 
Eu tin cu detinutii", a mai precizat 
direCtorul_ gerierai.· menţi<lflând că o 
parte dintre puscăriasi merită efortul 
de .a fi resâciafizati. birectorul peni
tenCiarului Arad. Col. Marin Bucur, 
cel căruia realiiai"ea proiectUlui Arad 
Ise datorează in bună măsură, apre
cia că .La ora actuală acesta este 
cel mai modern penitenciar din 
România, atât ca arhitectură cât şi 
prin utilităţile pe care le oferă. Dorim. 
să atingem norma europeană care 
prevede ca detinutul să nu rămână 
-mai mult de 12 ore in cameră. Restul 

timpului va fi ocupat cu calificare pro
fesionalâ. scolarizire, activităti pro-zile, lucrările la noul penitenciar <lin 

Arad sunt finalizate in proporţie~de 
60 la sută. Ieri, in prezenta ministru
lui secreiar de stat in Ministerul 
justiţiei, Gheorghe Mocuţa şi a direc
torului general al Direcţiei generale a 
penitenciarilor, magistrat Mihai 
Marian Eflimescu a fost inaugurat 
primul corp de detentie cu un număr 
de aproximativ 600 de locrui. 
Lucrările executate de ICIM SA au 1 

costat până acum· 67 miliarde lei. 
Costul total al obiectivului este evolu
at la circa 180 miliarde. Proiectul 
adaptat după modelul francez 
răspunde exemplar exigenţelor 
europene in materi.e de sisteme pe. 
nitenciare. Puşcăriile din România 
.crapă" din cauza supraaglomerării, 
ceea ce de multe Oii a dus la n.volte 
ale detinutilor. 

No'ul penitenciar din Arad. care 

Directorul general al 
penllanclarelor din România, · 

magistrat MIHAI MARIAN EFTTMESCU 

tru zona de vest a tării. 
iniţial proiectat pentru 600 
va primi după finalizarea integrală a 
lucrărilor circa 1600, de deţinuţi. 
Camerele de detentie care arati mai 
bine decât multe camere de cămin in 
care sunt cazaţi studenţi au şase 
paturi, grup sanitar separat, un hoL. , 
şi au pardoseli suedeze. Deţinuţii vor . 
avea un club {eu câte~ci-camere se
parate pentru cei ce vor fi vîzitaţi de 
sotii) un atelier multifunctional, sală 
de' mese, şpălătorie .şi 'uscătorie, 
terenuri de sport. 

Multi români nu au acasă conditi
ile pe Care· deţinuţii le vor avea 1n 
penitenciarul din Arad .• Eram sigur 
că această intrebare mi se va pune. 
Nu poate să,mi fie ruşine pentru 
ceea ce avem aici. E un lucru bun. E 
de dorit ca şi oamenii liber să aibe 
acasă cel puţin aceleaşi Tnsă 
e o imagine falsă dacă 

ductivţ:! şi r8creative". 
1 

Primul bloc al penitenciarulul va fi· 
populat .Intr-o săptămână maxi(llum 
două cu 500 de detinuti din Arad dar 
si din Oradea, Satu-Mare, Timisoara 
Unde mare parte din spaţii 'sunt 
dezafectate datorită lucrărilor de 
reparaţii capitale". Cei care se vor 
muta in penitenciarul de cinci stele, 
spunea col. Bucur "nu vor fi deţinuţi 
cu probleme de securitate pentru că 
In pofida amenajărilor deosebite tre
buie sc1 nu uităm că avem incă' si aici 
un santfer. Cei care vor-comite" aba
teri Vor fi tlimi'i inapoi."' 

In cazul unei finanţări fluenta 
Intregul penitenciar ar putea fi fina
lizat la sfâ"!ilul anului 2000. · 

DORO SAVfl 
· Foto: OnORIO FELEA 
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S'l'il'l'lJIJ SlJN'I' l~lJ! 
Variantă mioritică 

De la înălţimea unui rege cum a fost Ludovic al 
XIV-lea afinnaţia din titlu parcă s-ar susţine oarecum. 
De la inălţimi mult mai mici, tot felul de arivhşti 
declamă- plagiind sintagma- puterea pe care_o deţin 
pentru moment. Căci orice putere este de moment, 
chiar dacă cei ajunfi cred că ciocanul destinului i-a 
bătut in cuie acolo pentru totdeauna. 

· O astfel de amăgir~ umblă 'i prin mintea soţiei 
primului ministru, Măriuca·Vasile (Marika, in versi
unea originară). Doamna amintită afirma într-un 
acuma context: ,.,I'PS NUDt ._". 

Nu e prima soţie de ftab politic care se înghesuie 
în faţă. Cel mai celebru exemplu la români îl constitu
ie Elena Ceau,escu. Despre fatidicul rol al doamnei 
Codoi asupra soartei poporului român nu cred că mai 
este cazul să insistăm. Grav este că soţia româncă de 
mare demnitar nu a învăţat nimic din acea tristă expe
rienţă. Orice incerc~re a unei neveste de dregător de 
a ie!fl in faţă, mai ales ln sfera politicii, treze,te suspi
ciuni pentru că imediat este raportată la celebra Elena 
Ceau,escu. Iar când mai spun~ fi prostii monumen
tale, apropierea de cazul mai sus menţionat devine !fi 
mai deranjantă. Cum de îfi permite cucoana _să se 
identifice cu o Instituţie? Si,nplu. După revoluţie, tot 
felul de nulităţi au ajuns pe căi politice la funcţii inalte 
în stat. Altitudinea produce ameţeli celor care nu sunt 
obitnuiţi cu aerul tare al ,.inălfi,.llor". In al doilea 
rând, un rol decisiv îl joacă educaţia fiecăruia care va 
ajunge in astfel de funcţii. E greu să-ţi menţii · bunu~ 
simţ in limite firet;ti dind faci un satt de la opincă la 
vlădică. 

Cazul Măriucăi este definitoriu pentru societatea 
românească. Oameni normali, curaţi, one!fti, cu o. ţi
nută morală exemplară se transformă treptat sau 
subit (în funcţie de rezistenţă e virusul puterii !fi al 
banului) in dictatori, hrăpăreţi, nesătui t;i nu le mai 
ajungi cu prăjina la nas. E plină România de astfel de 
personaje. Fiecare incearcă să profrte de poziţie pen~ 
tru că nu se !ftie niciodată ce aduce ziua .•. unnătoare. 

Puterea !fi banii le iau minţile !fi pierd total contac-. 
tul cu realitatea. Măriuca, o femeie din mulţime, chiar 
dacă e pentru moment soţie de primministru, se 
crede astăzi alpha 'i omega. Mâine va fi o oarecare. 

1. IERCAn 

ARGUMEmJL MEU- 2000 DE OAMENI 
CARE Mi URMEAZA -. . 

ii'aîolwiu:;;:• s'"u', :~>~.J. , : .1H'CV~"'.'rt:l,cf!., 
':~o~·~,e,·a~pZ·t~i_'"':~~~~~~~tit~;~sr~~~~dt'~Tt~r;~tl~i ···~ l~:~~-~~;~t-~~::N•'&i~CJ!±&ilil 

de partid se pare că vă simţiţi va permite să stabilesc raporturi i - Vreau să pun o dată pen
mai bine la Bucure'iti decât la normale d<i colegialitate, pre- Iru totdeat•na lucrurile la punct. 
Arad. cum si câstigare_il aprecierii Un partid reprezintă nu numai o 

- La Arad, din păcate. sunt noilor 'mei colegi. In mod fericit, doctrină şi c structură organiza
incă apăSat de vechea postură- ApR este un partid care cultivă torică, ci şi riste entităti umane. 
de lider al organizaţiei PSDR, valorile şi calitatea umană şi Organiz<ţ'aPSDR Arad eu 
pe care eu am format·o şi am profesională şi eu mă voi stră- _împreună cu nişte prieteni 
crescut-o. Adaptarea intr-un dui să dovedesc că experienţa (Dumitriu ~· Oprea. de exemplu) 
colectiv este dificilă, atât din mea politică să se poată integra am con~tllu•t-o .şi este firesc ca 
punctUl meu de vedere, cât şi al in această colectivitate. membrii acestei organizaţii să 
noilor colegi. La Bucureşti inte- - Nu vi se pare că sunteţi fie legati de mine nu doar prin 
grarea a fost mult mai uşoară, marginalizat? caiRatea de n'embru de partid. 
intrucăt cu marea majoritate am - Nu, şi dovada e că am fost Recent am aczit declara~a unui 
fost colegi la Parlament, iar ieri împreună cu colegii la ins care trăie~te in două lumi 
negocierile dintre cele două par- depunerea de coroane şi o paralele, una rtală, pe care nu 

- tide ne-au ~propiat. serie de acţiuni comune vor o agreează, şi una iluzoria, pe 
- Cum credeţi că vă veţ!. Il duce integrarea mea şi· a care si-ar dori-o, individ care a 

cuceri un loc bine stabilit in oamenilor care m-au urmat. declarat că m-au urmat drJar 50 
organizaţia ApR Arad? - De fapt, care ar fi argu- de oameni. Vreau să vă spun 

- - Primul lucru de care am mentale dvs. pentru integrare că m-au urmat 50 de organiza~i 

viceprimarii, i locali şi 
alti membri, lucru pe care pot 
să-I alest cu adeziunile lor de 
inscriere la ApR. La ora actuală, 
in fosta organizaţie pe care am 
condus-o au mai rămas Câteva .. 
persoane. Argumentul meu este 
reprezentat, aşadar, de cei 
2000 de oameni care mă 
urmează In ApR. · 

1. IERQin 

universitar dr. Teofil Bolchiş. de la Alba-Iulia a, fost pe primul punct 
al ordinei de zi a Conferinţei de presă 
de ieri a organizaţiei· judeţene. 
Conform celor spuse de către 
preşedintele Teodor Mara. PNR a fost 
pe locul doi după PDSR in ceea ce 
privo-şte humărul delega~ilor din judeţ. 
e E:;ecul sărbătorii a fost cauzat de 
nurr ~roasele gafe ale organizatorilor şi 
ale •llt"sedintelui Emil Constantinescu. 

Cuprinde strategia pe termen scurt ( 6 
luni), mediu (2 ani) şi lung (5 ani). 
După cum spune dl. Mara, modelul 
PNR este nberal, democratic ~i social, 
pentru _că in situa~" dezastruoasă in 
care ne găsim trebuie atinse toate 
prOblemele cu care se confruntă 

._-
Ace.ste.~ ·au cat nastere la 1 

România. 4 

COLOHEWJ. HERE{)Efl 
VREA Sfl POATA 

COrtTROLfl TOTOL 

RETRAGEREA PNl DE lA GUVERNARE NU 
I~AR AFECTA PE liBERALII ARIDENI 

care· Sl'-1t .. cel mai 'edificator sondaj 
de •>pi.lla din 1996 încoace", spur)e 
Ma•a. Domr ia-sa speră ca in anii 
yiitori Ziua Netională a ROmâniei să" fie 

r tru rom;i'ni .,un prilej de 3-şi 
1de mâinile, a trăi în.cr"'linţă, 

dralOiJifli'se'EXr."oE 

In săptămâna care urmează,· 
PNI~-ul va infiinţa filiale la Şepreuş, 
Ape: teu şi B~rsa, după care va urma 
un .r.oid" in locahtăti de pe· Valea 

Dacă va ajunge primar, col. 
Vasile Heredea va instaura in 

·un dimat de solicitudine, va reorganiza 
si controla totul "ca la armată". 
Domnia-sa este încă in .,testeM, punân~ 
du-se de acord cu strategia PNR in 
ceea ce priveşte sarcinile viitorului pri
mar. e Ult1mele detalii ale strategiei 
electorale vor' fi' puse la punct pe data 
de 17 decembrie, cănd se vor intruni 
cei 16 sefi de secloare de activitate, la 
şedinţa Biroului Executiv Municipal. 
Alexandru Savici este convins că gru
pele operaţionale vor_ funcţiona la 
turaţie maximă". 

urmând să fie oferite spre privatizare 
35 dintre ele. lncepând cu- ianuarie 

va incepe şi privatizarea lAS: 

!ului electoral judeteanArad al PNL, 
·tocmai s-a intors din Franţa. A fost 
acolo ca reprezentant al .Qirecţiei 
Judetene pentru Tineret si Sport, 
pentru a pune bazele unor Colaborări 
pe linie de sport cu regiunea Midi
Pirinees, in special cu TQ_ulouse, 
capitala regiunii. In funcţie de buget, 
vor fi efectuate inclusiv schimburi de 
antrenori şi_ sportivi din diferite 
ramuri. Apropos de buget. Adrian 
·Tămas s._a exprimat satisfactia că, 
după mai mulţi ani, corijarea 'buge-

1 

Iară pentru Arad a fost pozitivă in 
acest an şi datorită ministrului liberal 

1 Crin Antonescu. 

1 1 iucaput "cuponiada 
termică"! 

PNL doreşte Cl>- orice' preţ 
adoptarea celor 15 măsuri propuse de 
către ministrul Decebal Traian Remeş 
in domeniul fiscalitătii. "~redam că an .. 
aţii din coaliţie vor sprijini măsurile 
noastre, ~a cum 'i noi i-am sprijinit 
pe ei. Dacă ni se vor pune piedici, nu 
vedem raţiunea de a mai participa la 
guvernare", a declarat d<~putatul· Titus 
Gheorghiof la conferinţa de presă. 
Domnia·sa consideră că o eventuală 
ieşire ·de la guvernare nu i-ar afecta cu 

'nimic pe liberalii arădeni care ocupă 
funcţii in administra~e. • PNL regretă că 
la manifestările de la ·Aiba~lulia au fost 
huiduite instifutiile fundamentale ale 
statului. Titus Gheorghiof crede că a 
fost vorba despre o incercare de (lis
creditare a Bisericii si Armatei, care 
s-au bucurat de o incfflctere constantă, 
rezultată in sondajele de Opinie. 

FPS Irad mai ara da 
privatizaL •• 

urilor, sperându·se că operatiunea va fi 
incheiată in.Primul trimestru.' 

MT5-UI a fost mai • 
generos decât până acum 

cu sportivii arădeni 

Primarul Valentin Neamţ a 
anuntat că incepand de astăzi se 
distri'bu-ie formularele pentru 
cupoanele de subveniionare a 
energi8i termice, in cele dnci ~ntre 
din cartiere, 

Vicepresedintele Doru Sever Puia, 
preşedinte 'ai FPS Atad, a arătat că 
acesta mai are in portofoliu 54 de soci
etăţi comerciale, până la sfârşitul anului . Adrian Tămaş, şeful departamen-

SIMIOn TODOCfl 

PD SUSTINE PROMOV ABEA LEGD DE PRIVATIZARE 
- -v-

A FOSTELOR lAS PRIN ORDONANTA DE URGENTA..; -
PD susţine promovarea legii privatizării fostelor lAS 

· prin ordonanţă de urgenţă, pentru c.ă ·"nimic nu este mai 
rău decit să nu faci nimic:", i8r intereSuf naţtonal nu poate 
fi afectat de disputa dintre ministrul Agricull~rii, Ioan 
Mureşan, şi senatorul Triţă Făniţă, a declarat, ieri, intr-o 

· conferinţă de presă. vicepreşedintele PD, Traian 
Băsescu. ministrul Transporturilor. 

Băsescu a arătat că miniştrii PD :au fost de acord cu 
emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind privatizarea 

· . fostelor lAS, care să preia textul legii in forma adoptată 
de Camera Deputatilor, care are "girul Parlamentului", 
pentru a nu mal inlinia procesul de privatizare in agricul
tură şi pentru ca România să primească tranşa a doua din · 

acordui-ASAL, in valoare de 150 de milioane de dolari, 
"Se ia textul Camerei Deputaţilor, se copiază şi se 

publică", a explicat Băsescu procedura de adoptare in 
viitoarea şedinţă de Guvern, a ordonanţei de urgenţă 
referitoare la. privatizarea fostelor lAS. 

Trai an Băsescu a arătat că ia ma este cel mai i>otrivit 
anotimp pentru privatizarea fostelor lAS, pentru ca, la 
primăvara viitoare, lucrările agricole să înceapă cu 
exploataţiile agricole aflate in preprietate privată. 

Guvernul va promova in sedinta de săptămina 
vittoare, prin ordonanţă de urgenţă; proiectul de act nor
mativ privind privatizarea fostelor lAS, prezent111 in 
ş9dinta de joi a ExecutivuluL · i 

. .. . 

Mureşu:ui. ' 

MI)DEWl PHR: UBERAL 
DEMOCHATIC SI SOCIAL 

Strategia de~voltării economice a 
a fost alcătuită de către o comisie " . SIMIOn 10DOCfl 

Urmând eJemplul eelor din Lipova) 

LOCUITORII DIN 
-SELEUŞ VOR UN 

) .. 

t:ONSILIER JUDETEAN . ' . 

-- t:ând economicul -ţin de. arcul puterii, 
mer }e bine. atunci 'i sase de opozitie, iar 
poli icul este gândit· i'ndependentui face 
ratie 1al. lată un adevăr jocurile... · · 
pe~ c •re l-am constatat Mai mult, reprezen• 
in &eleuş, localitate tanţii partidelor din 
vest :ă în judeţul Arad Seleus doresc să pro
prin 'rofiturile pe c~re move.Ze 'ta viitoarele 
sătr nii le· obtin din alegeri şi un consilier 
legu' 1icultu.ră. · judeţean: ,.Nu este 

l eşi primarul drept- ne declară pn·- · 
Ghr >rghe lenciu ti marul Gheorghe lenciu 
vice 1rimarul Viorel • ca in Consiliul 
Ben~ ea au candidat 

ţean, deoarece ·o 
c1,1nosc cel mai bine. 
Arădenil, daqă do
resc să facă politică, 
pot să candideze 

· pentru C_onsiliul Lo
cal Municipal, nu să 
coordoneze politica ' 
jo!deţului din buricul 
municipiului." 

Această initiativă 
-am mai întâlnit-O şi in 
oraşul Lipova, numai 
că - cel puţin deocam
dată - soluţionarea 
acestei probleme ţine 
strict de partidele 
politice arădene. Altfel 
spus, listele de candi· 
daţi pentru Consiliul 
Judeţean ar trebui să 
-conţină (pe locuri elig~ 
bile) reprezentanţi din 

pe li· tele PDSR, con- Judeţean Arad să fie 
siliul local din Seleuş. Jlromovaţi in pro
este . oprezentat cât se porţie. de peste 85% 
poat• de echitabil din doar i:onsilieri care 
pune de vedere au domiciliul In 
·politil: cinct consilieri municipiu. Chiar 'i 
sunt -'DSR, doi PD, primarii sau viceprl· 
.doi PNŢCD. doi libe- marii .ar trebui să 
raii, umil PRM si un poată ~aprezenta 
independent. Cu alte zona -din care provin 
cuvinle, şase consilieri in Consiliul Jude-
~"";";","""".""~b..."=="""""""~"""';==~,_. , . 
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LA 15 ANI DE AR 
In anul acesta s-au Implinit 293 de ani de 

când primul episcop al Aradului, Isaia 
Diacovici .. a pus bazele materiale ale Epis-

1 
copiei Aradului prin cumpărarea unei mosii, cu 
case si prăvălii, în oraşul Arad. De atunci si 
până astăzi, au păstorit In Arad un şir de 23 de 
.episcopi. Toţi şi.-au adus contribuţia, cu timp şi 
fără timp, la propăşirea vieţii religios-morale şi 
culturale, In acest colţ de ţară, sprijinindu-se 
necontenit pe popor şi creând împreună cu 
acesta, nenumărate bunuri de artă si de cul
tură, fiind şi ele tot atâtea dovezi despre con
tinua prezentă creatoare românească, aici la 
extremitatea vestică a pământului străbun. . 

lntinsă pe o suprafaţă de t4.600 Km.p 
(7.654 kmp In j~deţul Arad şi 7.016 kmp in 
judetul Hun·edoara}, Eparhia Aradului si 
Hunedoarei numără 830.533 de credinciosi 
ortodocşi (358.308 In judeţul Arad şi 4 72.22S 
In judeţul Hunedoara), arondaţi administrativ in 
9 protopopiate (4 In judeţul Arad şi 5 In judeţul 
Hunedoara), 466 parohii cu 287 fiiii, 504 bise
rici parohiale, 280 filiale, un paraclis şi 9 
capele, apoi 1.2 aşezăminte monahale cu 1 ?5 
de vieţuitori, infrăţişează aria misionar-pas
torală, cultur~lă şi administrativă a lntâistătă
torului ei, a colaboratorilor de la Centrul 
Eparhial, protopopiate, mănăstiri si parohii; 

Din firul celor 293 de ani 'de istorie a 
Eparhie( Prea Sfinţitut Părinte Episcop Dr., Dr: 
honoris causa TIMOTEI SEVICIU, 1\ tors din 
caierul bogat al-vieţii acesteia şi in folosu1 
Bisericii strămoşeşti, 15 ani. 

Au trecut 15 ani de când, in 2 decembrie 
1984, Prea Sfintia Sa a adresat darului si 
credincioşilor arădeni şi hunedoreni" ... un prim 
cuvânt de mulţumire pentru intâmpinarea plină 
de dragoste şi locul pe care. cu nădejde i I-au 
rezervat in inimile lor". Apelez la impreună 
lucrarea in ogorul Bisedcii si totodată, a marii 
obşte a ţării ... nutresc certiiudi(lea că voi găsi 
intotdeauna un ră.~uns bun la tOţi'\ subliniind 
că; .o eparhie ca cea a Aradului si Hunedoarei 
este lesne de inţele_s că cere 'o înţeleaptă 
chivemisire .. ." şi asigurând pe cei prezenţi de 
dorinţa .... de a continua lucrul inceput... a 
preavrednicilor ierarhi ce m-au precedat". 

Modul cum s-a dat viată cuvintelor de la 
inşcăunare se oglindeşte pe însuşi chipul 
eparhiei, imprimat in răstimpul celor 15 ani de 
la Arhierie a Prea Sfinţiei·Saie, la Arad. . ' 

Prin audienţe, vizite canonice, îndrumări 
pastorale, predici cuvântări ocazionale, slujiri 
arhiereşti şi sfinţiri de lucrări aproape in toate 
parohiile, filiile, mănăstirile si schiturile din 
eparhie, Prea Sfinţia SA a cristalizat întărirea 
vie~i bisericeşti a credincioşilor, in general, a 
cinului monahal, a viitorilor slujitori ai Altarului 
şi a preo~lor, in special. In această perioadă 
s-au executat lucrări, in eparhie, pe 432 
şantiere (reparaţii biserici, picturi din nou, 
restaurare la monumente istorice si de arhitec· 
tură, construcţii şi reparaţii de no'i case para-. 
hiale, sedii protopopeşti, imprejmuiri etc.}, 
Printre care, numai biserici nou construite sunt 
in număr, de 57. Pretutindeni," şi de către toţi,' 
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HIBE A P.S. EPISCOP 08. TIMOTEI SEVICIU 
este iubit pentru că le as~ultă nevoile, li iartă, ii 
.Tncurajează, fi îndrumă Şl-i mângâie, le şterge 
amărăciunile şi te dă incredere, prin compe· 
tenţă, răbdare şi jertfelnicie exemplară. 

gios-morală rn ~-------..,.--/T~-----:;;;;;;;;;j;;:;;;;:~:;=;;t;l 
contemporanei
tate şi faptul că 
nimic nu mişcă 
inima omului 
mai puternic ca 
ajutorul primit 
la ,vreme de 
nevoie sau ca 
vizita primită pe 
patul de sufe-

Participarea Prea Sfintiei Sale·, '' conle' 
rinţele teologice inte;confesionale şi 
intercreştine din Elveţia, Franţa, Germania, 
Suadia, Iugoslavia, Spania, Finlanda, SUA, 
·Veneţia, Roma, Riva del Garda (Italia}, consti
tuie mărturia că, in cadrul Patriarhiei Române, 
Epis~opia Aradului si Hunedoarei isi aduce 
cor.trtbuţia, in mod benefic, in vederea spri
jinirii păcii pe pămănt, a realizării ecumenismu
lui. 

Cooptarea Prea Sfintiei Sale, Tn diferite 
organisme bisericeşti şi de dialog interconfe
sional, ca membru in Comitetul de coordonare. 
al Comisiei Credintă si Constitutie a Consiliului 
Ecumenic al Biserici'lor, membru al Comisiei 
Mixte Internaţionale pentru dialogul teologic 

·intre Bisericile Ortodoxă si Romana-Catolică si 
membru in Comisia de lsione Bisericească di~ 
cadrul Patriarhiei Romane, calitate in care a 
participat la numeroase sesiuni ·si intruniri, 
prezentând comunicări, conferinte', interviuri, 
răsfrânge strălucire şi sub ac'est aspect; 
scaunului Chiriarhal de la Arad, intr-un mod 
fără precedent · 

rinţă. . 
Grija faţă 

de bunurile cu 
valoare cultu
ral-patrimoni-

· ală, tipăriturile 
teologice 
apărute Tn 
acest răstimp. 
l:ultivarea in 
rândurile 
si 
Creştine 
CeiUriie Si ÎnOniires:m!fteie ro,fin,nA\ 
Zilei eroiior, sfinliri de mcmutmtmte. 
- ziditoare si mObilizatoare- - rostite cu aceste 
prilejuri, au' fost o preocupare permanentă a · 
Prea Sfin~ei Sale. 

In decembrie 
1989 n-a ezitat 
să-i însoţească 
pe demonstranţi 
impotriva dicta
torului; doa< la 
dorinţa acestora, 
să rămână la 
Reşedinţă şi să 
se roage 
biruinţă şi-a dele.
gat colaboratori> 
care au oficiat, rn 
memoria fratilor 
romani căZuţi 
pentru unitate. şi 
libertate in oraşul 

Prof. Ţigu (În stg.) şi-a lansat calltea- "Icoane Timişoara, un 
loaras.tas in mijlocul 

L_j~P~I~·c~t~u~r!i~~~:!~~-~c:u~oc~_~a~z~l~·a~~~n~i~v~e~rs~ă~r~ii~j~~,:.;~~i~~~~~antilor, hotărârea 
Contribuţia decisivă a Prea Sfinţiei Sale 

adusă la reinfiinţarea ·Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă Tn Arad, care numai in anul universi- · 
tar 1999-2000 instruieşte - la cele 3 secţii, 334 
de studenţi, a celor 4 şcoli liceale teologice şi a 
unei şcoli Postliceală Teologica-Sanitară 
Ortodoxă din . A ·ad, descoperă grija 
Semănătorului pentru cultivarea si valorificarea 
Cuvântului lui Dumnezeu in sufl_etel~ şi viaţa 
credincioşilor, prin rolul ucenicilor, însuşi fiind 
cadru didactic. din anul 1992, titular al 
Catedralei de Istorie Bisericească Univj!rsală. 

Actualmente. predau religia in invăţămân
tul de stat 672 cadre didactice (335 in judeţul 
Arad şi 337 in judeţul Hunedoara), alături de 
asociaţiile.,Jigile. societăţile, fundaţiile cu ca-

l~~~~~~ racter religios 
care isi des-
făsoară activi
taiea pe raza 

,_,, .•• ·cc-t Eparhiei sub 

terarhului de a fi împreună cu poporul şi de. 
a·şi sprijini năzuinţele. · , 

Tn momentele de răscruce pentru Btserica 
Ortodoxă Română, din ianuarie 1990, când 
Sfântul Sinod a constituij o locotenenţă patri
arhală, in compont:;nta ei fiind inclus si 
Chiriarhul Aradului. care: in interviul dat ziaru
lui .Adevărul", a precizat: .Socotesc de
signarea mea in locotenenţa patriarhală, ca o 
cinstire dată preotilor si credinciosilor arădeni".· 

Noua catedrală episcopală' ce se înalţă· 
majestuos în municipiul Arad, este materi· 
alizarea dorintei inaintasilor, ca semn al 
prezentei si continuitătii Ortodoxiei românesti 
pe aceste 'meleaguri, al unităţii de credinţă 'şi 
neam, al spiritualităţii şi culturii, poartă pecetea 
Prea Sfintitului Timotei. Acest nou altar al 
credinţei Şi jertfei tuturor oamenilor de bine 
armonizează valorile materiale cu cele spiri~ 
tuale, de către Prea Sfintia Sa, in folosul 
Bisericii celeî·vii. precum şi_ ă societă~i noastre 
contemporane, determină la ordine si disci~ 
plină, prin modestie şi bunătate, prin 'compe-
tentă si intelepciune. · · 

culturală, reflectate dintr-o fiinţă cu o trăire au-
tentic crestină. • . ·. 

lnsuş'i Prea Fericitul P~rinte Patriarh 
Teoctist, in interviul acordat ziarului .Adevărul" 
cu prilejul descinderii in Eparhia Aradului şi' 
Hunedoarei, a mărturisit: .,Am găsit pe Prea 
Sfintitul Episcop Timotei stăpân pe 
cunoŞtinţele şi pe deciziile pe care trebuie să 
le ia pentru binele Bisericii. L-am găsij inconju
rat cu respectul şi dragostea colaboratorilor şi 
credincioşilor, hotărât să înfăptuiască pentru 
Biserică si credinciosii de aici, lucruri deosebit 
de importante ( ... )'. Am constatat sporuri in 
toate domennle de activitate si m-am bucurat 
foarte mult de aceasta si doresc să meargă pe 

Schitul Straja - Munţii Valcan 

acest drum cu Incredere şi curaj". 
Bucurosi de realitatea dovezilor prezen

tate, aducem şi mărturia iubirii clerului şi cre
dirlcioşilor, pe care-I iartă şi încurajează, le 
şterge amărăCiunile şi le dă Incredere, rugăm 
pe Milostivul Dumnezeu să hărăzească Prea 
Slinţitului Părinte Episcop Dr. TIMOTEI al 
Aradului şi Hunedoarei, încă mul~ şi rodnici ani 
in folosul Bisericii si neamului românesc, drept 
învăţând cuvântul ~devărului Său. • . 

Intru mulţi ani, Prea Sfinţite Părinte 
. Episcop TIMOTEI! 

VfiSILE FILIP, 
PR. lfKOB BOPTE. 
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PCatedrala" de pe valea Crişului Alb- Gurahonţ 

indi-umarea si 
binecuvântare'a 
Chiriarhului, la 
care se adaugă 
şi asigurarea 
asistenţei reli: 
gioase in spi
tale, sanatorii, 
case şi leagăne 
de copii, peni
tenciare, azile 
de bătrâni şi 
unităţi militare, 
toate evidenti
ind grija faţă de 
formarea reli-

' 

'Prea ·Sfinţia Sa este posesorul a 
numeroase distinctii, diplor'ne de merit si titluri 
decernate in.tară 'si străinătate, cetătean de 
onoare ale ma'i multQr localităti si muni'cipii din 
judeţul Arad şi Hunedoara.' preşedinte de 
onoare sau membru al unor asociaţii şi organi
zaţii religioase, Doctor honoris causa - al 
Universitătii din Petrosani, Doctor honoris 
causa - al Uni'4trsităţii de Vest .Vasile Goldiş" 
din Arad, a fost locţiitorul Eplscopiei Ortodoxe 
din Gyula - Ungaria - toate pecetluind incu
nunarea unei munci" din straja dimineţii până 
in noapte" care dovedeşte mereu competenţă 

VICAR EPARHIAL ·ARAD 
Foto: VIO!tEL MOS(fl 
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Răspunzând întrebărilor auditoriului, P. C. Părinte Vasile 
Vlad concluziona: "Pentru ca Mântuitorul să deschidă culturii 
·un rost, este nevoia ca aceasta să strige către Dânsul «Dă-mi, 
Cuvinte, cuvânt», Iar Iisus să·i spună, asemeni femeii păcă
toase: "Iertate sunt păcatele tale cele multe, că mult ai iubit" 
(luca 7 ,47} fi "Mergi, însă da-acum să nu mai păcălui8fti" 
(Ioan 8, 11). 

... CĂLINTEUCA 
P"""inte A. S. C. O. R . 
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- ~PiSOCiâffii" ... fPR;nwiiitl 
Astre-Călători ar puteil participa la un proiect 

de reabilitare a metroului bucureştean, Tmpreună 
cu o firmă din Japonia. "Japonezii sunt in dis~i 
cu MetrOffix de mai mult timp. Deocamdata este 
doar o discupe de principiu, pentru a găsi moda
lita~le Tn care se va face· reabilitarea, finanţarea 
etc.", spune Liviu Bobar, administratorul socletaţii 
Astre-Călători. 

Pentru derularea proiectului, (re•bilitarea a 
180 de rama de metrou),'firma japoneză cauta 
parteneri români, ilprindu-se asupra sociotăVi aril
dene. Joi, o delegaţie a fiiT11ei japoneze s-a întâlnit 
cu cor,dt.!cerea Astrei·C8:i~torl şi cu reprezentan~ 

FOND SPECIAL .· 
PE~1fRU 

MODERNIZAREA 
• 

V!\IROR 
Deputaţii au aprobat, 

•aportul asupra proiectului 

. ' 

ai Prefecturii arădene. nAU venit la noi să ne 
cunoască, să vadă Tn ce măsură ar corespunde 
Astra Călători pentru colaborare. Pot spune că 
le-am creat o impresie bună. Săptamâna viitoare 
japonezii vor vizita şi societatea Electroputere 
Craiova. tot Tn acest scop, după care se vor 
decide cine le va fi colaboratol", adaugă Bcbilr. · 

Deocamdata nu se cunosc demlii privind va
loarea contractului sau perioada de derulare pen
tru reabiiimrea celor 180 de rame de metrou. 

O astfel de oolaborare ar fi Tn premieră pentru 
Astra-Căll!tori. ' 

QERLII'I_,E KtlfiP 

Joi, 2 decembrie, a 
fost o noul zi de licitaţie 
p•tntru vinzarea actlvelor 
ARCHIM rimaae nead
)udecata la licitaţiile .ante
rioare. 

Au fost cumpărate 
fabricile de lngră,imlnte, 
Inclusiv utllltăţl (achi· 
zlţlonate de o· firmă din 
TArgu - Jiu), care consti
tuie "nucleul" 

zare, prin liciţaţii, pachetele de acţiuni de~nute la ~::privind li)l'llţUrlle maxime la vintli · · 
şapte societăţi din municipiu şi judeţ. Se va inear- ; cu amănuntUl a ţigărilor. Lista eia 
ca, .astfel, privatizarea următoarelor societăţi:. . l''·labllă lncep6nd ·cu data de 3 nolem i 
Arconserv, Astra-Călători, Imei lneu, Parc, ".brio e.c. Oeoarec.< lntrt timp •·••i•l 
Agromec Târnova, Strung Lipova, Agromec ~;.modlftc"t preţurile la' anumit~ $<>rt~"'• 
Nădlac._.Pen.tru unele din acestea au mai fost o~ga- tmeri~, precizir· ea lista ev prejllrllf{• 

mzate hctmpt, ~mase Tnsă neadJudecate-<lln lipsă ~'.·.rn. ax··. • .. m· e, p.ubll~·.~. nu mal •"te ... ·.v~·"'::·.·. 
de ofertanţi. J~oJ>ill, eJ(IetAnd pcjt, ~ll•tatoa modl~cftri . 

Tot in dece~brle, F: P. S. Bucure~ti va Incerca ~ţn.C?ntlnuarii.a -.•tor.. r~, . :" . 
privatizarea, pnn nagoe1ef'E!, a soeletl!pi UTA. ~~~:·Ji.~~~((;..i!!:~ _ 

aflate din '90 Tn conser
vare, cantina cu auto
servire '' cabana De
belagora (achiziţionată de 
o firmA arădeani). Pentru 
celelalte active rămase 
nevlndute, se va organi
te o alti licitaţie, la 
mijlocul lunii Ianuarie 
2000. 

G. K.. 

luna sărbătorilor ; 
lA ARĂDEAN CA S-AU .. 
DUBlAT COMENZILE 
In fiecare an, Tn perioada 

săribătorilor de iarnă. la soei
etatea Arădeanca .numărul 
comenzilor creşte. ln decem
brie, de celelatte luni din an, 
c"' """'" de păpuşi sau alte 

i sunt aproape duble. 
"Avem solicitări mari, de la fiml8 
din toată ţara. Din păcate, 
comenzile se fac Tn u:timul 
ceas, şi asta ne c~m ingre .. 
unează acţivitatea. Ca să le 
onorăm, trebuie să muncim 
acum, fiiRdcă Tn cursul a11ulul 
nu ne putem permtte să facem 
stocuri. Am lucrat si de 1 
decembrie", spune Cornelie 
Tomoioagl!, directoarea soei-
ata~!. ' 

Cele mai 
sunt 

gen ~ Cnlciun ·, dar şi mo
dele de paM cerute pe Jlla1l1. 

,.In noiembrie am livrat pro. 
duse pentru săribători de circa 3 
miliarde de lei. Vllnzărite au 
crescut şi· pentru că noi am 
deschis o reţea proprie de ma- . 
gazine, la Bucureşti, Braşov, 
Timişoara. Din păcate, n-am 
reusit nicicum să avem un ma
gazin la noi în Arad, n-am primit 
sprijinul Primăriei în acest 
sens", adaugă d-na Tomoioagă. 

In zilele următoare, singura 
sociemte din ţară producătoare 
de PăM, Arădeanca; va 
ticipa la câteva târguri organi'
zate cu ocazia sl!ribătorilor de 
iarnă la laşi, Cluj Napoca, Baia 
Mare, Bucuresti. 

. • CiERLII'IDE Ktt~AP 1 
Foto: VIOREL "QSCA 

Guvernul a amînat pînă săptămlna 
viitoare luarea unei decizii in privinţa 
cre.terîl valo.rlt salariului minim pe 
economie, propusA da Comisia 
Naţionali de Indexare, a declarat, 
purtătorul de quvint al Exal'utivului, 
Adriana Săftoiu.. ' , 

Comisia Naţiona.lli de Indexare, care 

•' ··" 

. · pentru modificarea legii · 
. · privind'constltulrf)a şi uti

lizarea Fondului special pen
·' _. _ --·; tru dezvoltare şi_ moder

ni:z_area punctelor de control 
pe:~!r;.J trecerea fronti.erei ~ia 

·.• !unităţilcr vamale. 
. ·reune,te reprezentanţi ai slndicatelbr, 

patronatelor ti Instituţiilor statului a 
propus, tn urmă cu o lună, cre~terea 

.valorii salariului minim pe economie. de 
la 450.000 de lei la 700.000 de lei. 
Valoarea satâri_ului minim pe economl& 
este obligatorie pentru toţi agenţii· eco
nomici, fiind o măsură de protecţie a 
angajaţilor din sectorul privat, ''' in 
acela'i timp, baza de calcul pentru· 
unele drepturi sociale acordate eate· 
g(>riîlor defavorizate. 

- . ,_,_. 
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·Proiectul prevede ca 
agenţii. economici şi per
soanele jurio:ca care 
efecluează operatiuni de · 
Import definitiv să piiltească 

· t~_n- comision pentru seNtciile 
vamale reprezentind, 0,5 la 
sută din valoarea Tn vamă a 
mărfurilor importate. 

Oricât da multe probleme sociale apar rentabiltzarea firma• cumpărata. Ce s-a realizat 1 FPS ~ '"' nu a urmărit derularea contractelor 1 !Ioane de dolari" 14,2 milioane de rnâr<:i". Prin 
odată cu venirea !emil in ţară, cu cale mal Tn cele din urmă? Cităm din aceeasi sursă da pdvatlzant semnate. Sunt sigur că, atunci 1 contractele de vănzare-cumpăran~ de acţiuni, 
dezastruoase guverne din Europa (după cum (Departamentul Coordonare ti Control din cănd s-a negociat ~reţul vânzare al acţiunilor s-a prevazut până Tn 1998 plata unor penalltjţi 
spune un studiu recent 1al unei importante ·cadrul FPS): ",n urma analizelor s-a constatat 1 respectivelor societăţi, unul din argumentele In cuantum de 10 la sută până la 30 de sută 
Instituţii lnte""'ţţonale), nu putem ignora ceea că la soeietilţile comerciale privatizate de FPS forte ale cumpărătorilor pentru şcilderea preţu- ; pentru nereallurea volumului de investiţii 
cetnseamnă Investiţia, respectiv lba:~n,~ii~;:.~:7-tw:::·~u!inre:~g.istrat, Tn perioada 1993-1998, cheltu- lui acţiunii a fost acela că vor investi anumite 1 angajat Din luna apriUe 1998 "'"""negociat .i. 
In anii din urmă in economia ro investiţii in valoare totală de 6.019,5 sume dfl bani in restructurare. Acest lucru nu !' prevăzut in contracta modalitâţl de garantare a 
Economia generea~ă sau stinge, ~az. miliarde de lei". ~adar, diferenţa intre 50 de w intllmplat insi, ba mai mult .mii investitori lnvestiţiilor (de exemplu: scrllloarea de 
mlscările revendicativa. Scoate oameni In mii de mmarde fi 6 mii de miliarde e ceea ce au vândut tot ce se mai putea vinde fără ai garanţie, oiletul la ordin, gajul pe acţiuni). 
stradă sau le dă salarii ca &ă-fi plătească apa nu s-a realizat..O .,nimlna toată" de vreo 44 de pună nimic in loc. Culmea! din vinzarea 1 Raportul FPS nu preciZead Tn <;âta cazuri au 
caldă·'i căldura. Or, aceaeiA economie, sub mii de miliarde. ŞI-atunci de unde salarii, locuri activelor 'i-au recuperat .,investiţia" iniţiali fost aplicate penallzările ori s-a decis axe
aspectul investiţlonal, este in mare parte dati de munţâ, export ,i, in ultimă instanţă; vreo 1 chiar cu profit; iar acum nu ît mai interesează. cutaraa qarar\tiilor. Dar noi putam bănui ... 
pa m.:lna FPS-ului. A~ adar, e normal să ne cntltere a mult-pomenitului PIB? Şi-atunci, de unde învestiţii?l Toate astea in Anul elecforal 2000 se anunţă a fi unul al 
i'n<!l't'ptăm privirea spre ,carismaticul" FPS ca E odevărat că in comunicatul DCC al FPS vnme ce FPS ifi plimbă onorabJi, scuzaţi, doa deschi<lerilor '' in caea ce pnve,ta investiţllle. 
d vodem ce a făcut •i-a dres. Iar ve,me· nu apare anul1999, dar mi-e greu să cred că in Tn m"'ini din ce in ce mai scumpa,; ma1 multe P.reconlzatele reduceri de impozite vin in 
provenite de la Departamentul Coordonare 'i acest an, care nu mi-a părut de fel superior fi stă pe salarii cant nu reflectă n~ pe deparla tntâmpinarea investitorilor care trebuie să 
C01?trol al sus amintitei instituţii nu sunt dintre ce4or anteriori. s-a ajuns la vreo clfri de t perfonnanţele reaiizate. ,

1 
creeze noi focuri de muncă. Noi locuri de 

cele ~,a; bune (de rarca cineva s-ar mai fi investiţii "RQ:onabilă". Cin datele prezentata rezultă că in pitrioada munca• inseamnă scăderea ~omajului. 
"llel!hit să fie bune!). · C"uzele care au condus la această situaţt8 1993·10.11.1999, dintr-un număr de 11,075 de Scădenta impozlteior pe salarii inseamnă veni-

Vo1umullnvest~'ilor angajate tn contractele dezastruoasă a investiţiilor sunt dup;; părerea contracte in derulare, 1.459 sunt contracte cu turi sensibil mai mari pentru salariat. Se 
de· v:Jnzare Incheia te de către Fondul mea, :mp;irţite in doua. Pe de o pa(!e acee~ claun de investiţii, din care 897 sunt contraeta vorbeste tot mai insistent de exceplanla de la 
Prpprietăţîl de Stat. In perioada 1.01.1993· veche .,descurajare" tegislativă, creatoarea care au prevăzută clauza valorică. Diferenţa Impozita"' a veaitultii reinvestit F~ pozead 
10.1 t 1999, a fost de 6.953 miliarde de lai. 2,2 unui cadru descurajant pentru Investiţie, orieii- ~ este repnozentată de contracte C3le au clauze Tn leu-paraleu, privatizând ih d~ fi-n stăn
mi!lartle.de dolari, vreo 93 nnHoane de mărci ,1 tat spre aliinentaroa cu orice preţ a tugetului. do inv_esttţli reprezentând Investirea a 50 la ! ga_ tot.;e. apuc.ă. To~te astea tn scopul 
53 o>'liioane do franci !1'8ncezl. La o analizA Miaisterul de Finanţe. ca principal promotor al a~tă din valoarea l>rofttului. Dintre 652 de con- J "saltjrit mveluiUJ de trai? NulE doar un alt an 
ft.•git'vil, par o grămadă de ban!. Cam 50 de mii aceste• filozofii, poate fi .,decorat" pentru ca nu 1 tracte cu această claun au fost respectate '.electorali 
da ""i!iarda de lei. adică. Cifrele se refe:ă la numai nu a stfâns banii pe care 1-a dorit. dar a 1 doar 75. Acela.;t cec a1 FPS spune: .In urma Astfel ajungem incet incet ia o conc:1uz1e 
contractele Incheiata de FPS care conţin atentat, con,tient sau nu, ta ' ;!Ralizelor efectuate, respectarea clauzei con- ciudată: Ca să 1 se intllmple ceva bun, 
c!a~ze de investiţie, respectiv obligativitatea învestiţional, dovedind că nu vede mai departe tractuale a fost confirmata la un număr de 75 România • trebui să albi vno 20 de lrti elec
eumpăritoiului de actiuni de la FPS de a de perspectiva unui trimestru Pe do a~ta parte, de contract,e, identificăndu-se un volum de torall de-acum incolo. 
investi în restructurarea, retehl)ologizarea e vorba de al realizat de millanle de ..,;.. FlORII'! 
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ln apropierea sărbătorilor 
românii simt parcă mai tare 
greaua povară a sărăciei. 
Atunci când majoritatea dintre 
noi ne găndim la ce cadouri 
să facem celor dragi, con
statăm ca .regele animalelor" 
in varianta Băncii Naţionale 
n-ara aproape nici o valoare. 

Zilele trecute, am stat 
câteva ceasuri intr-un maga
zin cu jucării cu inten~a de a 
observa ce se cumpără, la ce 
preţuri şi in ce cantită~. Ştim 
cu toţii că dragostea pentru 
cei mici nu ne lasă să-i uitAm 
de Moş Nicolae şi Moş 
Crăciun. Cadourile pe care 
fiecare dintre noi dorim să le 
oferim celor dragi au ajuns un 
lux pentru acest sfârşit de an. 
Am remarcat faptul ca foarte 
mulţi arădenl vin la pultul 
magazinelor ce comerciali
zează jucării, se uită, intreaba 
care mai sunt preţurile, 
oftează şi pleacă. O vanză
toare ne ·spunea că: .spre 
deosebire de alţi ani, cind 
de la mijlocul lunii notam· 
brie plirlnţll. Intrau fi 
cumplirau tot felul de 
cadouri pentru copiii lor, 
acum avem vAnzirl mal 
[&duse chiar decit In 
aazonul de vari". Ca dovadă 
că aceste sărbători vor fi 
poate cele mai sărace din 
ultimii zece ani, stă şi decla
raţia d-nei Marfa Tudor, o 
simplă cumpărătoare: .,Zilele 
trecute am primit salariul ti 
am vrut si cumpăr douli 
cadouri pentru copil. Dl n 

nrt>tunla sunt atit de 

mari incât mă voi mulţumi 
să le Iau cadouri, simbolice , 
desigur, doar de Crăciun." 

cat costă o maşinuţa? E o 
Intrebare la care răspunsul 
s-ar putea să vă sperie. Nici 
prea sofisticată, nici prea sim-

plă, nici prea mare, nici prea 
mica, la preţuri cuprinse intre 
75.000 şi 500.000 lei. o 
păp~şă, fie că E! din import 
sau ba, nu poate fi cumpărată 
sub 100.000 lei. Şi enume
rarea ar putea continua. O 
tânără Tnso~ de fiul ei, de 4 
ani, !ncearcă să-şi convingă 
copilul care piAngea Intr-una, 
ca portmoneu! nu fi poate per
mite să cumpere jucăria pe 
care micuţul !şi pusese ochii: 
,.Mal bine nu Intram cu el In 
magazin eli ~tte. plinge ai-I 
c~mpiir o matlnuţii ce 
costii mal mult decit aju
torul meu de tomaj pe o 
lunii lntreagii." Cuprinsă de 
jenă, tanăra işi trăgea copilul 
afară din magazin timp In care 

;IIJ'iriYia:PYamânWT, 
MEDICAMENTE GRATUITE 

PENTRU VETERANI 
, Conform legislaţiei in vigoare, veteranii şi văduvele de război 
beneficiază de medicamente gratuite. In realitate însă, lucrurile nu 
s-auprea întâmplat aşa. A~easta, pentru că, veteranii aparţin 
Cssei de Asigurări de Săni\tate a Armatei care nu a plătit cota de 
25% Cssei Naţionale .• Ne contruntăm cu mari lipsuri financiare too
mai pentru ca aceste fonduri nu sunt achitate. Din acest moUv nu 
s-au putut crea facilităţi veteranilor de război In reţeaua noastră" -
ne-a spus dr. Sabin Bălţat, director general al Casei Judeţene .de 
Asigurări pentru Sănătate. 

Aşe s-a întâmplat pănă săptămâna trecută când, !n baza unei 
-ordonante guvernamentale, a fost Incheiat un contract intre Casa 
Judeţeană de Asigurări pentru Sănătate şi Cao;a de Asigurări de 
Sănătate a Armatei. Plin acest contract s-a stabirrt ca farmaciile vor 
elibera medicamente gratuite veteranilor şi văduvelor de război. 
Chiar daca nu s-a primit.o dispoziţie oficială in acest sens, acest 
lucru chiar se intâmplă. Pentru ca numărul veteranilor care au soli' 
citat medicamente gratuite a fost destul de mare, farmacişUi s-au 
Interesat la Casa Judeţeană de Asigurări pentru Sănătate, de unde 
eu primit undă verde. 

'l· D IVRU . --r 
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ii .. administra" cuvinte care 
să-I taca să uite de jucăria de 
pe raft. Era un fel de joc pe 
care il fac mereu şi guver
nan~i atunci când românilor le 
ajung.e cuţitul la os: adică 
promit! Aşe ~a promis copilu-

lui şi mama sa, spunând că 
nu se vor opri decât la prima 
cofetărie. Patroana magazinu
lui cu jucării a preferat să 
spună doar atAI: ,.atunci 
cind oamenii ifl fac pro· 
blama cii n-au nici bani să 
cumpere mincare, cred cii 
o afacere cu jucării este din 
start fallmentarii ... ". 

In cele câteva două ore 
petrecute !n lumea celor mici, 
am constatat ca s-au indurat 
să cumpere trei cllen~. Tn timp 
ce simpli privitori au fost peste 
patruzeci. Semn ca ne indrep
tăm, din nou. către vremuri 
binecunoscute !Touă, adică 
acele timpuri In care ne sătu
ram doar cu ... privitul. 

SOIU" GHILEfl 

ARĂDENII, ÎN AŞTEPTAREA 
LUI MOŞ NICO.l.AE, 

Sărbătorile de iarnă au multiple semnificaţii mei o păpuşă mare şi o lampă de noptieră." · 
religioase şi sociale. Tineri sau vârstnici. când M.B., pensionari: .Nimic, pentru ca nu am'. 
se apropie sărbătorile, suntem cuprinşi de un bani." 
anumit sentiment de nostalgie. Moş Nicolae M.K., pensionar: .Dulciuri, e sigur. Restul 
vine, conform trediţlei, In noaptea de 5 spre 6 rămâne de văzut. In economia de piaţă .. ." 
decembrie. Copiii işl aliniază, pe la uşi şi te- D.C., pensionari: .Nu am bani pe ce să 18 
restre, pantofii bine curăţaţi şi lustrulţi In cumpăr. Sunt pensionară, văduvă, am o pensie 
aşteptarea cadourilor. In preajma acestor foarte mică. Nu-mi pot permite să le cumpăr 
momente de bucurie, alături de cei dragi, copiii . nimic." • · 
aşteaptă cu emoţie şi nerăbdare clinchetul de E.R., pensionar: .un bilet la blngo 11 voi 
la fereastră, sau bătaia !n ufi. semne prin care oferi nepotului meu." 
Moşuli~l ta.ce ~nunţată sos~rea. A.S., 13 ani: .Sper ca Moş Nicolae iml va 

In ultimii an•. pentru a;ădenl, Moş Nlcola~ a aduce un calculator. Asta Imi doresc. cel mal 
fost destul de sărac. Nlc• In acest an lucr~nle mult." 
nu. stau mal bme. In urma .unu•. ~~>ndaJ de C.S., 18 ani: .Singurul lucru pe care inf·l 
op1me, a~ aflat ce le pot ofen bun1c1! nepoţ1ior d d ă băt . 9 -să trec examenul la fl· 
de. Mos, Nicolae "' ce. cado.un ar don ce1 Uneri orase e s r gn 

T' zică." 
să primească. 

M.R., pensionari: .Nu m-am gândit lncă. C.T., 19 ani: .vreau ca moşul să Tml aducă 
Nu prea mare ca nu avem bani. Pensiile sunt un băiat superb!!" ' 
aşa cum sunt, iar cadourile moşul~! vor fl pe D.R., 18 ani: .Aş vrea să primesc nişte 
măsură." ghete şi bani să ies in oraş la un suc." 

. N.V., pensionar: .Eu le voi ofţtr~ nepoţilor · , MADifll'tA MICA" 

au 
Tntr-un nou an, intr-o atmosferă festivă, ani
mată doar de persoane vărstnice. Consiliul de 
administra~e al CARP-Arad intenţionează să 
organizeze Revelionul Pensionarilor-2000, in 
clubul de divernsment al Casei. Se estimează 
ca preţul meniul~i festiv, de la cumpăna dintre 
ani, nu va depăşi 100.000 de lei. varstnicll, 
care doresc să se distreze impreună de 
Revelion, pot lua legătura cu secretariatul 
CARP din Piaţa Avram Iancu, nr: 21. 

F. "· 
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CINCIVÂRSTNICIPRIMESC 
MÂNCAR.I ACASĂ ' 

·. 
De aproximativ o săptămână, Serviciul 

Social al Primăriei a puS' in functiune Biroul de 
.Ingrijire la Domiciliu. Acesta se adresează 
exclusiv persoanelor varstnice şi persoanelor 
cu handicap, din municipiul Arad. care nu au 
susţinători legali şi care se află in imposibili
tatea de a se ingriji singure. . 

Din cele 60 de dosare depuse la Serviciul 
Social, personalul Biroului a reevaluat până 
acum 12. Deocamdată, doar cinci dintre ele au 
fost solutionate concret, in sensul că, 
începând de la 1 decembrie. la cinci vârstnici li 
se duce mâncare acasă. Urmează ca ei să 
beneficieze şi de a~e servicii,. in !un~ de ce 
a solicitat fiecare. . 

lată ce este dispus Biroul de Ingrijire la 
Domiciliu să ofere persoanelor singure: • 
asistenţă la Tntreţinerea igienei personale; e 
asistenţii In igienizarea şi păstra~ea curăţeniei· 

"' 

Iri locuinţa; e prim-ajutor in caz de urgenţa şi 
asistenţă medicală primară; e asistenţă 
socială şi emoţională; e asistenţă in 
rezolvarea problemelor administrative; insa
tirea asistatului pentru rezolvarea problemelor 
personale; e consiliera socială şi juridică;e 
asigurarea mesei de pranz la cantina munici· 
pală sau transportul mesei acasă (la cerere şi 
in functie de nevoile asistatului). . 

• Toate aceste servicii sunt axate pe ideea 
de il crea o oarecare independenţă P!H
soanelor asistate. Noi încercăm să-i !ncura
jăm, să le redăm increderea in ei, pentru a 
evita instituUonalizarea lor" - ne-a spus Rodica 
GOrbe, de la Serviciul Social al Primăriei. Ea ii 
asigură pe cei care s-au adresat Biroului de 

·Ingrijire ia Domiciliu, ca se va lua legătura cu 
fiecare dintre ei in termen de o lună. 

DIA"A DUJU 

Ziua Natiouli 1 
Bomâniti a fost sir•ătoritG 

dtuirstnid "OAIA NEAGRA" DIN 
... Mulţi dintre cel care ne 

citesc avertismentul .CON
TROALELE CONTINUĂ"· fi printre 
aca,tla chiar fi dintre acela prlntl 
cu "ocaua mici" de către spe· 
clallttll lnspecţlel Sanitare de Stat 
Arad • au crezut ti mai cred că e o 
glumi ... gazetirească. Nicidecum! 
Ba, am dori să inţeleagă faptul că 
lucrurile nu stau chiar ata atunci 
cAnd e. vorba de sănătatea publică 
pusă In pericol de practicile 
Iresponsabile ale unor producători 
de diverse produse alimentare. 

Nu mal departe decât practica 
periculoasă a unor indivizi din 
localităţile Apateu fi Şomotchef -
C\lnoscutl producAtori de boia de 
ardei • de a falsifica produsul 
amintit - CARE E ŞI CONDIMENT 
ŞI COLORANT ALIMENTAR NA
tURAL IN ACELAŞI TIM~l·- prin 

a:·:~~~~:~·~ unor coloranţi aintstlci 
• a-1 mal da un plus de 

1 C1do1ore" (cică) - ceea ca asta eate-

' .. 

gorlc lntilrzi•oll 
luate • Inclusiv prin controalele 
repetate, lnoplnate, pe tot parcur
sul zilei • la ,.atelierele • moarl" de 
produs boia de ardei .. -a constatat 
cii, in general, s-a injeles că sub
stan!ele colorante folosite .Tn 
plus' sunt nocive pentru sini
tatea consumatorilor şi nu a-a mal 
constatat folosirea lor curenti. Cu 
o EXCEPŢIE, a~ea a lui NICOARĂ 
FAUR, din· sat.ul Şomo,chet care • 
defl a mai fost ,.avertizat" in mal 
multe rânduri • la ultimul control 
de zilele trecute a fost surprins cu 

• punga plină cu colorant sintetic 
pusă pe raft, in lmadlata apropiere 
a morii de produs boia. A fost 
foarte surprins omu' ei i a--a sistat 
activitatea. Poate va trage con· 
cluzlllel Ar li ti timpul să lasă din 
statutul de ..... oaie neagră", cu 
boia ~catli fi noclvăl 

COitSTflltTI" SIMIOit 

Reciproc a din 
Arad s-a Tntalnit Tn oraşul Gyuta, 
cu reprezentanţii Asociaţiei pentru 
lnteresme Pensionarilor din aceastA 
localitate. Liderii celor două asociaţii 
(Vasile Neagu şi respectiv Andrăs 
Varga) au semnat un protocol de rota
borare. Prin aceastl convenţie, organi
~ amintite se angajează să fructi
fice modalitătile de Intarire a r-. 
să facă sChimburi de expelien!ă Şi să 
organiZaze periodic. vizite recipnx:e. Pe 
viilor, pensionarii acestor asociaţii vor 
colabOra consecvent atlt In domeniul 

11 aJitural căi şi In cel al prolecli"i sociale. 
~CARP-Arad, Vasle 

Neagu, ne-a pen-

1 16 per· 
iooane - a vizitat principalele monu
mente Istorice fi băile termale din 
Gyula. După ce au asistat la un pro
gmm de dansuri moderne şi populare, 
In sala Sporn.tlor, pensionarii arădenl 
au fost Invita~ la o cină festivă, ta care 
au participat peste 600 de inv[taţi. 
Pensionarii maghiari organizează astfel 
de mese amicale In fiecare lună. In 
ttnat, gazdele au lir.Mat delegaţia varst
nldlor arădenl la o reuniune dansanlă 
care !HIIncheiatln zori. 

1 Pensionarii magbiari au promis că 
!fi """ lua ~. ta primăvară, cănd 
IIOI'vl2ila Aradul, la Invitaţia CARP. 

FUMOS "ĂSTĂSACHE 
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IERI, IN DIVIZIA A 
ATENA • ÎNTRE SUBLIM ŞI RIDICOL 

Joi după-amiază a luat afA..,It tumeul de pregătire al 
junlorlior de la UTA, In Italia, acolo unde alb·rOflli au dia· 
putat fi trei partide amicale, In compania unor echipe 
similare, de la cluburi "cu nume" In Peninsulă. 

Reutlnd o victorie, In compania Sampdorlel (2·1), un 
egal, cu Venezla (1·1), plerzAnd la Parma (2·3), In prelun· 
glrl, elevii antrenaţi de Antonlo Antonuccl au realizat un 
bilanţ bun, având In vedera că adversarii au fost dintr-o 
ţară cu cel mal bun fotbal din Europa, la nivel de cluburi. 

Aşadar, e limpede că aceşti copil promit, chiar foarte 
mult, iar cel de la UTA trebuie al ae felicite pentru iniţia· 
Uva Italienilor, care au condiţionat venirea la cArma UT A· 
ei, de formarea unei echipe tinere, competitive, care ali 
facă furorl atunci cind ft VI veni rindul ai arate ce fU&. 
Bravo lorl , 

. LEO SFÂRA 

.~ KMEZIC ÎŞI P08TE f.8CE DEBUTUL ASTĂZI 
·Ieri a fost perfectat transferul şi conducere, contract ce a fost . Francezi (ultima echipă a lui 

baschetbalistuiul iugoslav Miiorad Intermedia! da Impresarul sArb Kmezlc a fost Bondy Paris), se 
Kmezlc la Weat Petrom Alrad. Raznatovlc şi asia valabil pAnA la poate apune că legitimarea 
Acesta a lrecut cu brio vizita ma- Incheierea sezonului competi~onal, baschetbalistuiul este rezolvalli In· 
dicală, antrenorii echipei dAndu·şl cu posibilitatea prelungirii pentru proporţie de 99%. Aşadar, aproape 
acceptul pentru aducerea lui la lncă o stagiune. Evoluind pe postul sigur Kmezic Tşi va face debutul 
echipa pelrolistă, In urma antrena· de pivot - poziţia 5, Kmezlc l·a chiar 'astlizl In meciul pe cara West 
mentelor de.sfăşurate la Sala mulţumit pe tehnicienii anldenl prin Petrom n ;ustine acasă cu Herlitz 
Sporturilor .VIctoria" ImpreunA cu cahtă~le sale. Cum cartea verde a Mobex Tg Muraş Suma lransferu.. 
restul componen~lor lotului. De aH- jucălorului era aşteptată la · · · . 

· fel, după şadinţa de pregătire de ieri- Fadera~a RomAnă de Baschet din lui a nlmas confiden~ală. 
a fo&t semnat conlractullnlra jucător clipă In clipă, de la Federaţia ADRIAN HflRJflU 

. După durarosul eşec lnragislrat In faţa rapidiştilor, In propri
ul bazin, poloiştii Aslrallntâlnesc la sfârşitul acestei săptlimâni, 
sâmbătă şi duminică, o altă forma~e bucureşteană: Dinamo . 
• Dubla" va avea loc in Capitală, anunţAndu-se extrem de difi
cHă pentru jucătorii arădeni. Misiunea poloiştiior noştri este 
ingreunată ds absenţa uneia din piesele lotului, Marius legariY, 
re~nut la Arad din motive profesionale. Referindu-se la confrun
tările cu dinamoviştii, antrenorul Astrei, Barbu Ghiţan ne-a 
declarat: "Nu avem de alea, mergem Inainte. Ne-am conti· 
nuat antrenamentele In mod normal. Sarcina jucAtorilor 
mei nu este deloc u'oară la ,Bucureşti. Băieţii vin la bazin 
după orele petrecute ·la locul de muncă. In aceste condiţii, 
din păcate, performanţa lasă de dorit. Voinţă există, dar 
pAnă la putinţă drumul' este destul de lung". Şedinţa de 
analiză ce se preoonlza a se desfăşura In cursul acestei săp
tămăni, a fost amânată. Ea va fi organizată la terminarea Iuru-
lui, după meciurile cu Crişul de la Oradea. A A 

. ADRIA" ""RT"CI 

i Timp de opt zile capite/a GriJclel a gizdult 

! 
c.noplonatiJ/e Mond/M de ha/lwe pentru S8fliorl, 1 7().a 
ediţie pentru biiBp fi 8 13-a pentru rete. Af• cum 11 stă 
bine unul ziar care ifl rupectă cilitoril, ,,Adevărul" a fost 

alături, pas cu pas, de cel doi arădenl: Adrian Jlgău fi 
i Adrian Maleaf, In lt1C8i'CSTN acestora de 8 rwprezenta cu .
1 

cinste "tricolorul" In compefilia supromă a acestui sport. 
Pe porcursul a dou.ă episoade vom puncta succint 
rnomeniiJie mal /nopoltanl8 ale sejurului nostru rn Alene ... 
elrnpraună cu antrenorul Up de manifestare sportivă. 

celor doi halteroflll anldenl, Din păcate, interesul localn~ 
Glgl Blrlş şi doi trimişi special cllor pentru ·aceasbl Intrecere 
al postului de televiziune mondială a fost unul redus, cu 
Prima TV, lmbarcaţl Intr-un greu sdunăooor.se peste 1000· 
microbuz asigurat de Adi de spectatori şkltuncl, doar In 
Mateaş. am plecat la drum condiţiile In care concurau 
spre Atena. e Deşi, este con- reprezentan~ alţărll gazdă. De 
siderat leagăn al civilizaţiei, multe ori Imaginea era 
oraşul Atena ne-a făcut să tre- dezolantA In tribune, chiar 
cam In sbln sufleteşti diferite dacă spectaoolul sportiv ere 
de la sublim la ridicol. e deosebit. • Organizatorii au 
Centru tunstie căutat capitala rezervat Intreg complexul 
Greciei te lntAmplnA cu hotelier .voullagmenl", 
lnscrlsurl doar In alfabetul amplasa! pe o lnsuli din mar-
KIIIn, lrnposlbU de lnţetes pen- glnea cartierului Plreu, cu o 
Iru callalţl. oamenii, chiar dacă prlvellşte fasclnantli, sHuat la 
cunosc engleza rafUzll să vor· 25 de minute de mers cu 
beascA aceastA limbă. Am maşina de cantrut Alenel şlla 
lntAinlt multa cazuri, cănd 15 minute de aeroportul 
elenll lşl puneau mana pe .Astenlum•. Condiţiile de 
piept şi po11t1oos 1ţ1 spuneau că cazare şi masA au fost pe 
el sunt greci, nu vor să audă măsura celor patru stele ale 
de americani ş1 Umba engleză Hotelului Astir Arlon Palace, 
... e Drept consecinţA a ..osp1- dar şi e preţului de 130 dolarl 
tallbllll" alene ne-am lnvârtlt camera cu douA paturi. • 
mal bine de trei ore In Atena Viaţa este scumpă In Gracl8, 
pentru a găsi Sala Păcii şi a moneda oficialA fllnd Intr-o 
Prieteniei, locul de desfa· continuă depreciere. Dacă 
şurare a competiţiei. e D8' la anul trecut, 100 OM valorau 
sală la hotel şi Invers, erau 8.000 de drahme, In luna 
puse la dispozilla dolega~llor şi nolembri~ a acestui an, s-a 
oficialilor autocare moderne ajuns la 16.200 de drahme. 
din 30 tn 30 de minute. e Sala Ce era eludat pentru noi, 
cu o capacitate totalA de preţul trufandalelor. Porto-
14690 locuri pe scaune este o calele, bananele, dar '"fi ales 
bijuterie In materie, alei pu!An- smochinele costau mal mutt In 
du-se organiza aproape orice Grecia, decăt le put&f\') achi-

zlţlona pe piaţa românească. 
e Prima seară petrecută In 
Atena ne-a adus şi primele 
satisfacţii, anldeanul Adnan 
Jlgău cucerlnd .argintul" la 
total şi .bronzul" la smuls, In 
limitele cat. 56 kg. Cu falr-play 
am aplaudat cele trei recorduri 
mondiale stabil~& de aceasta 
foo1A a naturlt, l-am num~ ald 
pe turcul Helil Mutlu, care s-a 
Impus cu 20 kg mal mu~. la 
total. • La doar câteva ore 
după concurs, Adrlen Jlgilu a 
plecat acasă, lăsăoo loc unul 
alt sportiv roman In luxosul 
hotel din cel mal select cartier 
al Atenei. Datorită crizei ftnan
clare prln care trecoi Federaţia 
Română de Haltere, a-a ajuns 
la acest compromis, cu 
sosirea sportlvtlor In mal mute 
tranşe In capitala Greciei. 
Chiar şi Yurl Cojohanu a l4cut 
deplasarea, sperlndu-se 
pinA In ul.tlma clipA Intr-o 
minune şi Intr-o rezolvare 
favorabil' a celor douA me
morii adresate forulul Inter
naţional. • Gurile rele spun 
că In nici un caz, sportivul 
anldean nu ar ft primit .undă 
verde" In lupta cu .bara·, 
deoarece, grecul Dlmas Ira
bule să albă drumul lejer spre 
tiUul mondial. N-a fost să fle 
Ilşa cum şi-au dorit unii. Nu 
va 11 aşa nici anul viitor la 
Sydney, acolo unde Yurl . 
atacă aurul olimplc, dorind să 
demonstreze ca e cel mal 
bun la această categorie de 
85 kg. • Despre şi alte 
secvenţe de la .mondialele" 
de haltere, vi:lm scrie Intr-un 
a~ număr el ziarului nostru. 

A.J.F.~I S•a uSUpărat" pe Varga ... 20 de etape! 
Consiliul Adminis· 

~e al FC Steaua Bucureşti 
a decis, joi. In unanimitate, 
num lrea antrenorului 
VIctor Plţurcă la conducerea 
tehnică a formsţieltniiHare. 

Piţurcă 11 va Inlocui pe 
Emerlc lenei, care va 
pregăti, de la 1 Ianuarie 
2000, reprezentativa de 
eenlorl a României, callftcatli 
la ·turneul final al 
Campionatului European din 
Belgia ,1 Olanda, noul 
antrenor al echipei Steaua 
ftlnd demis, pe 4 noiembrie, 
de la conducerea tehnlcli a 
echipei tricolore. 

Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al FC 
Steaua, Vlorel Păunescu; a 
declerat că Victor P~urcă ve 
semna un contract pentru 
doi ani şi jumatate, urmind 
să preta echipa din data de 
1 ianuarie 2000. Păunescu a 
mal afirmat. că Piţurcă a fost 
recomandat de rezultatele 
foarte bune pe care le-a avut 
ca selecţioner al echipei 
România!. Oficialul clubului 
din Bulevardul Ghencea a 
adăygat că noul antrenor va 
avea un salariu mal mic 
decit cel al aclualulul tehni
cian stE'Iist, Emerlc lenei. 
P~urcă va avea ca obiectiv 
clfUgarea edi~el de campl' 
onat 2000/2001, Iar pentru 

. acest sezon clasarea 

echipei in primele trei locuri. 
"Pentru mine este Impar

tentă rAminerea lui Marius 
Lăcătuş (n.r • actual antrenor 
secund şi. jucător) la Steaua, 
dar decă are altă ofertă mal 
bună nlmenl nu n poata opri. 
După cne ştiu eu, lui Lăcătuş 
n expinl conlractul de jucător 
pe 171anuarte 2000, der sunt 
a11tea locuri libere pentru el la 
Steaua", a declarat PAu· 
nescu. care a adăugat că nu 
ara cum să-I oblige pe Piţurcă 
fi I.ACI!tu' să lucreze lmpra
ună. deoerace ·-· 
obiectivelor va fi 
financiar. Pâunescu a mai 
epus că vioepreŞedlnlele Ligii 
Profesioniste de Fotbal, 
Valentin Alexandru. nu va ft 
cooptat lnlr-o funcţie de c:m
ducere a FC Steaua, lnflr
mlnd astfel informaţiile veh~ 
culata In acest sens. 

Marius Lăcătuş a a11rmat, 
joi, că este dispus să 
părăsească clubul Steaua, 
dacă nu va fi numtt anlranor 
prlncipel al echipei de fotbal. 

VIctor Plţurcă s-a născut 
pe 12 septembrie 1956 In 
Orodei (Dolj). A jucat la 
Universitatea Craiova (1973-
1976), Pandurii Tlrgu-Jiu 
(1977-1979), FC Olt (1979-
1983), Steaua Bucureşti 
(1983-1989) şi Ranclng Club 
Lens (1989-1990). Cu for-

maţia Steaua Bucureşti a 
clştigat cinci campionate, 
patru Cupa ale Romănlei 
Supercupă a Europei. In 
1968 a obţinut trofeul 
"Gheata de bronz" pentru 
cele 34 de golun marcate In 
ediţia de campionat 1987-
1988. A evoluat de 13 orlln 
echipa naţională pentru car& 
a Inscris 6 goluri. Victor 
Plţurcă a actival.ca anlranor 
la Steaua Bucureşti In pertoe
da 1991-1992, cind forma~ 
'dl" D··••vardl.ll Ghencea a 

.... ~··- nplonatul pe locul 

'' a • ctştigat Cupa 
RomAniei fi la tJnlversitatea 
Craiova (1994-1995) cu care 
s-a clasat tot pe lOcul doi. In 

·perioada 1996-1998 Plţurcă a 
antrenat reprezentativa de 
tine<et cu care a obţinut callfl.. 
carea la Campionatul 
European din anul f996, 
unde echipa Romaniei s-a 
clasat pe locul 8, ultimul al 
CDmRSiiţiei. In perioada 1993' 
1999, Piţurcă s-a aflat la con
ducerea tehniCă a reprezen
tativei. de .seniori a României 
cu care :;-a calificra! 
Campionatul European din 
anul 2000 şi de unde a fost 
demis de Comnetul Executiv 

, ai·Federaţiei Române de 
Fotbal, pe 4 noiembrie, din 
cauza alrnosferei tensionate 
creata In cadrul echipei. 

Comisia Campionatului Judeţean din cadrul A.J.F. 
Arad, lntrunită In tradlţlonala şedinţă de joi după-amiază, a 
luat o serie de holllr6r1, unele dintre ele drastice, der care ee 
impuneau după abaterile disciplinare produse In ultima 
etapă din fotbalul judeţean •. · 

In .groapa cu lei" de la Bellu. cu ocazia meciului dintre 
Dacia din locaiHate şi FC lneu. jucătorul gazdelor, Zoltan 
Varga, după ce a fost eliminat. pe merit de .centralul" 
Apătean, a Inceput un adevărat .razboi' lmpob'iva acestuia. 
După ce 1-a lrjUlBt, amsnlnţat şi lovit. 1-a rupt echipamentul 
de albltru, Iar In flnalul partidei a pornit o edevăratli cursă de 
urmărire după neferlcltul ftuieraş pentru a4 da lovitura .de 
gre~·. Arbitrul şkl găsit salvarea in portarul belean Jurcă, 
eera şi-a ca1mat cu greu colegul. După acast regretabil inci
dent, agresorul Varga H1 ~căpălult" .cu 20 de etape au. 

' 

•ta,ttJ~tJiittt• 
Zilele trecuta a-a Incheiat şi coinpetiţla fllmlnlni .Cupa ' 

Fede~· IA tenis de masă. Rezutlatale lnreglstrate au fost 
următoarele: 

' CSM Arad 1 ~ CSŞ Energetica Slatina: 2-8; ' CSM ~ 
11 • CSŞ Energetica Slatina: 0-8; ' CSŞ Timişoara - CSM 
~: 2-8; '

1
CSM Cluj- CSM Bistriţa: 5-8; ' CSM Arad li -

CSS Timişoara: 6-3; • CSŞ Energetica Slatina • CSM Cluj: 
8-0; ' CSM Bistriţa - CSM Arad 11: 6-3; " CSŞ Energetica 
Slatina -CSM Bistriţa: 8-4; " CSM Arad 1 • CSM Cluj: S-5 

Clasament: . 
1. CSŞ Energetica Slatina; 11. CSM Bistriţa; III. CSM Arad 

1. Echipele anldene au fost formale din: 
' CSM 1 Arad: Mihaela Nedelcu, Andreea Slda, Lucla 

Baleş, Veronica Popiuc, Dana Dodean. Dana Costică 
• CSM lf, Arad: Gesica Căldăraş, Monica Micinlc, 

Andreea Dodean, Geanlna Rotar, Diana TAmovan, Sebina 
lgaş, BriQitte Page< şi Cristina Nedelcu. 

Antrenor!: Kakes Arpad, Valentin Dobal, LlviJ 

Cănlceru, Magdalena Leszay: fiUNR BUTRCI 
':r·_ .,. :::--.. ~·~•·,: 

'. 
__ .,; __ .· -~ 

pendare, In timp ce un alt jucător al Daciei, Gheorghe 
Toma, a fost pus Ja colţ" pentru 4 runde, deoarece a lovtt 
IAră balon un lotbaist ineuen. lmpolrlve grupării din Beilu nu 
s-a luat deocamdată nici o măsurii cu privire la scandalul de 
duminică, C.C.J.-ul urmând să analizeze responsabilitatea 
clubului In acesi Incident, la urmAtoarea tntrunlre de aip-
16rnăna viitoare. · 

Ceilalţi jucători care eu flcut .D"-ul de ""'"" au fost: 
Flavlus Vlădoala (Gomera) şi Daniel Psrţa (Ghloroc), ambii 
primind căte 4 etape de suspendare pentru kMrea adver· 
aarutui fără balon. 

In .Onoare•, .turbulenţll" s-au numit: Florin Rusu 
(Şimand) - 4 atepe şi Dănuţ Flularaş - 6 etape, ambii pentru 
agresarea ~. lnsă ultimUl dlntra el este recidMst. · 

CĂUN MNERIE 

C.M. DE HANDBAL FEMININ 
Ieri, In Norvegia ,1 Oenemarca a , 

.naţlonalele" de handbel feminin care participA la 
Campionatul Mondial. DupA trei meciuri disputate. In 
Grupa B. RomAnia ocupă locul III şi este virtual cellflcat.l In 
optimile de finală ale acastal competiţll. Dar, latA, In conti-
nuare, clasamentul .la zt, · 
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7,00 Ştinle de aAm
bAta asta - rei. 

7,00 Specral ·qa -rei. 
8,05 OesenP e~nimate 

7,00 Cartea virtUillor- d.a. 
7,20. Creioane eolorate-

7,30 Omul 
nicăieri • rei. 

de 8,35 Legendele vii ale 
mărilor-~ doc .. 

d.a. ·· · 
7,40 Regele Ari:N1r- d.a. 
8,00 Conan A""""'rlelul -
ultimul episod · 
8,30 Tom şi Jerry: d.a. 
9,00 Tllnârui Hercule.- a. 
10,00 lois fi Clari< • s. 
11,00 Pmmolor 

8,20 Povettl de 
adormit copiii - s. 

,9,10 Desene animate 
10,00 Acum poţi află' 
10,30 VA place fil-
mul? · / 
11,00 Art-menla 
12,00 Garanlal 100% 
12.45 Muzica da 
capo al fine 
13,30 Lumea '' noi 
14,00 Arca Marinol 
16,15 Hand bal femi
nin: RomAnia 
Auetria. in direct 

· 18,00 Marea achim' 
bătoare - ep. 5 
19,00. Perechea 
potrivlt6 
19,30 Carol fi com· · 
panta - ep. 11 
20.00 Jumai• Sport • 
Meteo 
20,30 Surpriza, sur
prize 
22,30 Dr. Qulnn. • ep, 
10 
23.20 Jurnal < 

23,25 S6pt6m6na 
sportiva. 
23,35 Echipa de 
eliti - acţiune, SUA, 
1992. 

9,00 Osialumii 
9,30 Pas cu pas 
1 O. 30 Curier de ambti 
sexe ·rei. 
11, 15 Desene animate 
11.40 CAntece de pe 
Mureş 
12,00 l'IIR Timişoara 
13,30 Cronica Ama-. 
zoniei • doc. 
14,30 Atlas 
15,00 Roadele mArii -
ep. 7 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 Sania Barlbara • 

•• 
17,30 Vldeotonomat 
18,30 Personatnaţl 
18,35 Africa, paradis al 
spinilor • doc. 
19,30 Panoramic Jazz 
20,15 Teatrul Naţional 
de Televiziune prezln· 
ta: Lewls '' Alice de 
Michel Sulfran, cu: 
Monica Mihhscu, 
Maria Ploae 
21,55 Personallt6~ 
22,00 Fotbal: Meci din 
Campionatul Spaniei, 
!n direct 
23,55 Noctuina t. 
0,05 'IVM • Mesager 

11 30 Magazin de 
tehnoloaia irdonnatiei 
12,(;0 Fro1es1unea mea, 
cultura - talk siJOW 
12,55 Stirile Pro 'IV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tai - ep. 98 * 
Dhanna .i Grag • ep. 21 
• 14,00 Genera~a PRO • 
Clubul condamnaţllor -
ep. 14 • 15,45 Xena, 
pnnţesa răZboinică - ep. 
1 ' 16,30 Fete de bani 
gata- ep. 36 
17,00 Profashlon 
17,30Teul~şl~l· 
19,30 ŞUrfle PTO 'IV 
20,00 Vacanţa mare la 
PTO 'IV 
21,00 Eraaar - acţiune, 
SUA, 1996, cu Arnold 
Scltwarzeneggar, James 
Caan 
22,55 ŞUrfle PTO 'IV 
23,00 Ol • Inchisoarea 
federală - s. 
0,00 Poveatea unul 10~ 
det - dramA război 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
1,00 • 7,00 MUZICĂ: 7,00 • 10,00 
DIMINI!AŢĂ DE WEEKEND- cu Fll!lllus 
E,nican; 10,00 -11,00 CINE-VERIT!
cu Ada Rosetti şi Augustin Sblnţă; 11,00 • 
14,00 CheFACIIN WEEKEND - cu Vaii 
6Aibuloscu. 14,00 • 16,00 TOP 30 AIR
PLA Y PRO FM - cu Crisli SchnebU; 
18,00 • 17,00 PRO FM GREATEST 
HITS- cu Marius Vintilă (rei.); 17,00. 
19,00 PRO FM PARTY UNE - cu Vlad 
Craioveanu: 19,00 - 20,00 PRO FM 
EXPLORER- cu Nikl Stancru (rei.); 20,00 
• 2,00 HOT PARTY MIX • cu CJ Mike 

5,00 Guadalupo - s. 
5,50 Iubire sf~ntă - rei. 
'-.45 Dragoste '' pu· 
tere- rel 
7, 15 Acasă la bunica -
rei. 
7,30 easuţa pove,tllor
rei. 
8,15 Rosaiinda - rei. 
9,00 Inger sălbatic· rei. 
10,00 Luz Clarita • rei. 
10,50 Angela- rei.· 
11,40 Nimic peraonai' -
rei. 
12,25 Calea spre feri· 
clre- rei. 
14,15 VIaţa noastră- .s. 
15,00 Cartea ţ;ărţllor • d .. 
a . 
16,00 Fotbal.ll Calclo, In 
direct · 
• Vremea de acasă 
1.8.00 Mlcuţele doamne 
• s. 
19,00 Floare da'aur.· s. 
• Vremea de acasa 
20,00 Jackpot mortal -
acţiune, SUA, f991, cu 
Peter Falk, Rip Tom 
• Vremea de ·acasa 
21,45 Nevestele de la 
Hollywood - dramă, 
SUA, 1985, cu Condica 
Bergen, partea 1 
23,30 Motown Llve 1999 
O, 15 Fotbal: 11 Calclo 

ANTENA1 
7,00 Odiseea americană 
-dac . 
8,00 Pllveşti cu căţei -
doc. • 
a,30 Desene animate 
9,00 Hochei - rezumat 
10,00 Casa de piatr.l 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Express 
12,59 Decennium · 
13.00 Fotbal: Ceahlaul· 
Rapid. in direct 
15,00 Cu Ţope"!"' de la 
A la infin~ 
16,40 Fashion Club 
17,00 Fotbal: Steaua • 
FC s.....,v, in dinsct 
18,59 Decennium 
19,000bsorvator 
20,00 . Proiectul 
Pandora- actiune,' SUA, 
1998 ' 
21 ,45La mulii ani, Vouăl 
21.59 Decennrum 
22,00 Observator 
22,30 Pe urmele lui 
Anderson - acţ. SUA 

TEIEJABC 
8,00Ştiri 
8,10 Dintre sute de 
ziare- rei. 
9,00 Ţara spirlduşllor . 
10,00 Practic la Tele 7 · 
11 ,00 Documentar 
11 ,30 Lumea In clipa 
2000- rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 CelebrimW- .. 
18,00 Rendez-vous la 

PRIMAlV 
7,00 Emisrune pentru 
copii 
11,00 · Pove,ti 
pescăreşti . 
11,30 Sport Magazin 
13,00 Motor 
13,30 Apel de urgenţă -
rei. 
14.00 Real 'IV- rei. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,30 Camera ascunsă 
16,00 Comisarul Rox -
s. 
17,00 Celebri fi bogaţi 
-s. 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,30 Clip Ari . 
18,35 PoDUI~r 
21,00 Decizia • dramă, 
SUA, 1988 . 
22,45 Clip Ari· rai. 
22,50 Focus 
23,00 ShoW·UI de 
noaple 
1,00 Bani de--. 
acţiune, SUA 
2,30 Focus plus - rei. 

Tele 7 - emisiune de 
divertisment cu muzică 
şi voie bună · 
19,00 Globetrolter 
20,00 Telejurnal 

· 20,45 Aventurile lui 
Ford F-ine -~actiune, 
SUA, 1990, cu Priscila 
PreSiey 
22,30 Cl~b ABC . . . 
0,00 Ş~ri 
0,20 CelebrimW • rei. 
1,05 Rendez-vous la 
Tele 7- rei.· · 

· . RADIO SEBIŞ 
0,00 Faaclnaţia muzicii; 7,00 W-nd 
meth1al; 8,00 Floarea din grădini • 
!opui muzicii populare; 9,00 La oll'lk de 
alptămlni; 11,00 Top 21; 13,00 
Clubul sdo-~lor; 15,00 Aatizl te 
sărt>ătorim - muzică populară 'i dadica~l 
mUZicale: 18,00 ROck da Ho-; 17,00 
Top RomAnia; 19,00 La mulţi anii • 
dodlcaţll muzicale; 20,00 Slmbiiti 
ImpreunA; 21,00 Şueta cu Magi - ialk 
show: 23,00 Latine party; 0,00 Dlaco 
liance 21; 3,00 WMkend nocturn 
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extraordinar nova 9,30lassiell-ep.20 rezumatul săplămânri 13,00 Fotb~: Oţelul· 14,30Lumeacel0rlibofi-
13,30 Da luni pana 10,25 Per90nalit6ţt 11,00 Des line celebre: 10,00 Mlt;u'ţele d":"mne- Petrolul d"'mă, UK 1966, cu 
.duminică 10,30 Oestine animate John Wayna • doc. • rei. 15,00 DUminica 1n 1ari1i- · Jonalhan Brandit 
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20Bănicil,OO JumaiJr. , .. ...:.: premiilor APTR,)994 21,00 Rlchle Rlch • 20,00 Acasă la romani- 8,20 Ţara spirldtJIIIIor. 200019,00-~colo de anul 
""""" 20,25 Integrale: Kadja COmedie, SUA, 1994, cu muzică populară rel ~ 

20,30 Foţbailnfo Nin, .Midnight OII' Macaulay Culkln. Jona· • Vremea de acasă 9,30 Ooroino. rai. 20,00 Telejurnal · • 
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Roben ue Nlro Nlcole Garcla Cempiontlor · · 
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lVARAD 
8,00 Ştiri 'IV A - r111. 
8,30 ~olitlca firi 
prejudecăţi • r .. l. 
10,00 casa de piatră 
10,30 Roata de rezervă 
11 ,00 Orient Express 
12,59 Decennlum 

·13,00 Fotbal: Ceahlăul 
• Rapid, In direct 
15,00 Cu Ţopescu de 
la A la infintt 
16,40 Fashion Club 
17,00 Fotbal: Steaua-·· 
FC sra,ov, In direct · 
18,00 Muzlci popu· 
Iară 

18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA ·rei. 
22,00 Obaervator 
In .continuare pro· 
gram Identic ·cu 
Antena1 
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10,00 Desene animata 
11 ,00 VIntul printre 
alilcll - acţiune; SUA, 
1996 
12,30 Febra aurului· 
acţiune, SUA, 1998 · 
14,00 Şantaj • thriUer, 
SUA, 1995 
15,45· Sabrina 
dramă, SUA, 1997 
17,45 Stargata • a. 

ATOMIC li 
7,00 Seleclor 
10.15 Freestyle 
10,30 Romanlan Top 
100 
12,30 File de poveste 
13,00 Hlgh Action 
Adrenall!" 
13,30 Clnematomlc. 

lVARAD -
7,00 Documentar. Co-
pacii 'i furnicile 
8,00 Şbri 'IVA.~-
8,30 Anunţuri 
8,40 Divertisment 
9,20 Desene animate 
9,30 Godzilla- d. a. 
10,15 Aventurile lui 
Slndbad- ep. 10 
11,15 Buni prieteni 
12,15 Stan şi Bran 
12,35 lnfomerclal 
12,50 Oţelui-Petrolul -
·fotbal In dir:ect 
14,50 Decennlum 
15,00 Duminica In fa· 
,..1ilie 
17,30 Divertisment' 
18.00 Muzică pop~leril 
18,20 Anunturi 
18,30 Ştiri TvA 
19,00 Observator 
19,50 TeleEurobingo 
show · 
In continuare program 
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lVINTERSAT 
8.55 Deschiderea prr·· 
gramului 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 In inchisoare
film, rei. 
11,00 Ştirile lntersat · 
11,30 Enciclopedia 
canină ~ Terrierul alb 
12,30 Angela - film 
14,00 Impact- rei. 
15,30 lumea ani
malelor sălbatice ~-11 
18,00 Dragonut- film 
17,30 Bumerang - 17 
18,00 Aventurile lui 
Hucklebery Finn - 22 • 
18,25 Haideţi si ne 
jucăml- 22 
18,35 Micile lecţii ale 
vieţii- 15 . 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Neon Rider- 10 
20,05 M~mica. detec' 
tiv particular - 1 O 
20,30 Muzrca si film cu 
Alecu Chirită -·direct 
22,00 o criml clu•. 
dati- film 
23,30 Ştirrle lntarsat 
0,00 Erotica 
0,40 lnctnderea pro' 
gramului 

18,30 Crlmetlme 
thrlller, SUA, 1996 · 
20,30 Pacientul an- · 
glez • dramă, SUA, 

·1997 
23,15 Paradlaul eri· 
mal - tnriller, SUA, 

. 1998 

; 1,30 Jurnalul Pento-. 
fu!UI ROfU • S. 

rei. 
14,00 K lumea 
16,00 Selector 
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-rei. 
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8,55 Deschiderea pro
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Show 
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• d. a. 
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le?- film 
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.0,00 Erotica · · 
0,46 Inchiderea pro· 
gramului 
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spre 
voastră am făcut un scurt 
sondaj. Ei bine, de la colţul 
străzii Cri~an şi până aici, din 
5 arădeni pe care i-am Intre
bat, 3 au ~tiut să-mi indice 
unde se află sediul Oficiului 
judeţean pentru protecţia 
cumpărătorilor. Sunteţi 
mulţumit? • 

- Eu zic că artrebui să fiu 
mu~umit, nu? Tn fond, faptul că 
3 din 5 arădeni stiu unde este 
şi, prin deducţie, ştiu şi ce 
!nseam~ă OJPC reprezintă 
ceva, chiar dacă sondajul n-a 
fost chiar .... CURS. 

- Apropo, cam câte recla
ma~i scrise primiţi pe lună? 

- Aproximativ 50 si cam tot 
atâtea telefonic, dar: oricum, 
activitatea noastră de bază se 

. desfăşoară ny la sediu, ci Iri 
teren. 

- Faptul 'Că sunte~ mem
bru al puterii vă ajută in 
rezolvarea treburilor? 

- Cum să mă ajute? 
- Ştiu eu, cănd ave~ ceva 

de făcut nu mai trebuie să 
batep pe la zece uşi... 

- Evident, as minti dacă 
n-aş recunoaşte că există, cănd 
eşti la putere, un oarecare 
avantaj, dar nu cred că el joacă 
un prea mare roL In fond, cum 
ne organizăm si ce facem noi 
este hotărâtor, dacă nu sti să-ti 
managerizezi timpul şi Oportu~ 
nită~le po~ să ai in spate şapte 
puteri, că tot nu folosesc la 
nimic! · ' 

- Aveţi un fiu, Marcel, 
despre care am auzit lucruri 
foarte.frumoase. 

- Intr-adevăr, nu am a. mă 
plânge, după terminarea fa
cultă~i el lucrând la o firmă ger
mană, unde câştigă mai mult 
decăt multumitor. 

- .o ti', dar, oricum, cred 
că nu intrece cittigul unul 

nu, 
gând de aproape trei ori mai 
mutt decăt mine, situtia aceasta 
reflectând foarte grăitor dife
renţele uriaşe dintre ceea ce dă 
ŞI poate sectorul privat şi ceea 
ce dă şi poate statuL Dar, ce să' 
fac ... aşa-i cănd eşti bugetar ... 

- Aveţi dreptate, dar 
atunci, de ce de aproape 10 
ani, acelaşi stat ~ne cu din~i 
~i nu cedează decăt cu ţârâi· 
ta din puterea pe care o are? 

- Ce să facem, asta-i 
perioada, dar să sperăm că 
până la urmă _se va arăta şi 

noi soarele. Pentru 
romani, in general, si pentru 
bugetari, In speciaL - ' • 

- Ştiu că inainte de 
Revoluţie eraţi unul dintre cei 
mai reputaţi specialisti din 
ţară in c;onstrucţia vagoa
nelor de călători ~i cu deose
bire a celor speciale. Ce v-a 
făcut să abandonaţi Uzina de 
vagoane fi să intraţi in 
politică? . 

- De fap~ n-am abandonat 
total uzina. Ctl sufletul sunt si 
acum tot acolo, păslrând legă
tura cu multi dintre colegii si 
foştii mei colaboratori de la 
vagoane. De ce am intrat In 
politică? Pentru că era greu, 
mai ales în anii aceia, '90, să 
stai departe, să ·nu te implici, 
drept pentru care m-am inscris 
in Partidul Naţional liberal, cu 
care am simtit că as avea cele 
mai multe afinităti. ' 

- După câte cunosc, 
locuiţi pe aceeaşi scară cu 
liderul ApR, dl .. Ioan Birit. 
Cum se lmpacă puterea cu ... 
opozi~a in acest caz? lllu aţi 
intrat niciodată In conflict de 

Robbie Williams nu a 
mai făeut se~ de trei Juni 
~ Cintăretul britanic Robbie 

Williams a' mărturisit recent 
fanilor săi, in cursul unui ooncert 
la Toronto, că nu a mai făcut sex 
de trei luni si că din luna iulie tot 
Tncearcă să rezolve această 
situatie. 

. in patul lui va primi o editie spe
cială a piesei "She's lhe 6ne". 

Celebrul interpret britanic, · 
care a fost recent votat drept cel 
mai sexy bărbat din lume, de 
către cititoarele revistei Cosmo-

. politan, le-a spus sincer specta
torilor de la concertul său că nu 
a mai făcut sex de trei luni si i-a • 
asigurat că spune adevăruL' El a 
adăugat că orice· fată care ar fi 
dispusă ca dupâ concert să vină 

On7nMotol• 1. 

Se pare că Robbie este 
foarte necăjit, mai ales că el a 
avut printre iubite unele dintre 
cele. mai fru'mpase femei din 
lume, printre care Mei C de la 
Spice Girls, Nicole Appleton de 
la Ali Saints şi Andrea Corr de la 
trupa irlandeză The Corrs. 

Ţinînd seama că este cel 
mai sexy bărbat diA ·lume, pro
babil că Robbie nu va mai 
rămine_muttă vreme singur. _ · 

. Aceasta numai in cazul în 
care nu .se gindeste să se 
călugărească. ' · 

ni - Tria! 2. Clasică sperietoare · 
copii - A trage de gumă. 3. Subiect 
de fond funciar (fem.)- De călărit de
andoaselea prin Tibet! 4. Blugi de-ai 
noştri -Ţinut de cap! 5. Cea din urmă! 
• A da buzna (cam cu forta). 6. 
Cei cu fuga-i ruşinoasă dar .... 
Se autoserveste. 7. Varietate de 
tratat • Tip de' unette. 8. Ceas de 
ceas ... • ... la rllnd ca la ... 
armată (inf.) il. Varietate de 
secure - Făcut din vreme. 10. E o 
lacomă ... - ... din Asia! 

Vertical: 1. Tip superior de 
catolicism - Unul de pret 2. 
Varietate de cam aşa - Ţinuiă Tn 

· ·· mers. 3: Verbul bijutierului -
Lucrare întoarsă la pământ 4. 
Alipi (!) - Avocat începător! 5. E 
din nou ... - .. : la cap de arier-

6: Tip hazliu (fem.) • Făcut 

.... ,,-· 
-·· ·, .. 

:---~ .. \. -· ~- : '?' '~ 

.· ·-·---~··· 
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- Nu, de loc, ne inţE1Ieg1em 
chiar foarte bine, la aceasta 
contribuind probabil şi faptul că 
ne cunoastem de foarte multi 
Mi: , • ' 

- Ca specialist la Uzina de 
vagoane aţi călătorit - am 
auzit - des in străinătate, 
începând din Hong Kong 'i 
până in America de Sud. 

- Este una intre cele mai 
plăcut~ amintiri care mi-a 
râmas din perioada de dinainte 
de '89, ceea ce n-aş putea 
spune despre perioada de 

după revolutie, cllnd asemenea 
călătorii te mai ~ face doar ... 
Tn gând. 

- Ce credeţi, cum trebuie 
să fie un şef, neapărat aspru? 

- N-aş zice neapărat, şi mai 
ales n-aş folosi cuvântul aspru, 
ci; eventual, pe cel de ferm, de 
intransigent 

- Dumneavoastră cum vă 
purtaţi cu subordonaţii, 
aspru sau ferm? 

- Bănuiesc că Inainte de a 
niă întreba v-aţi informat, aşa 
că răspunsul n ştiţi: In nici un 
caz aspru, ci, zic eu, flexibil. 

- Spre cinstea dv. şi a 
specialiştilor cu care lucraţi, 
Oficiul judeţean pentru pro
tecţia c':!mpărăto.rilor ~i-a 
păstrat pană acum neîntinată 
"finna". 

- Dacă vă referiti la 
fenomenul de coruptle,' asa 
este, in cei doi ani de cănd sunt 
aici neavând probleme de 
acest gen cu nici unul din cei 15 
care lucrează la oficiu. · 

. - D,e unde sun~ de loc, 
domnUle Florincaş? . 

- Din Ghelan, judeţul 

Hunedoara, la Arad ajungând 
după terminarea facultătii, dar 
nu-mi pare rău că s-a întâmplat 
aşa. ,ba. aş zice, dimpotrivă. 

- Se spune că aveţi 
anume. afinităţi cu Miron 
Cozma. 

- Hai, că-i bună! Da, am, 
dacă afinitate poate fi numit 
faptul că tatăl meu a fost miner 
la mina de fie~ 

-Aţi urmărit festivltăţlle 
de la 1 Decembrie? 

- Le-am urmărit, dar nu 
mi-au plăcut Şi nu mi-au plăcut 
mai ales scenele groteşti, cu 
huiduirea preşedintelui ţării, un 
moment nici că se poate mai 
nepotrivit pentru a-ţi e~prima 
dreptul la opinie. -

- Cine credeţi ci va 
câştiga viitoarele "pre
zidenţiale": Ion lllescu, 
Teodor Meleşcanu sau Emil 
Constantinescu? · 

- Greu de prezis, dar even
tuala formulă cu Ion lliescu 
preşedinte ne va ,trage mult In 
jos, indeosebi in exterior. O 
spun fărâ patimă si fără ranchi
ună, credeti-mă. ' 
. -Ce avere aţi. avut inainte 

de a fi director t;i ce avere 
aveţi astăzi? • 

- Un apartament ·si o Dacie 
veche, care de când Sunt direc
tor a mai adăugat trei ani. 
Adică, acum are 15 ani! 

·- Deh, viaţă de bugetar, 
vorba dvs.l · 

MI~EA DORGOŞAn 

RAVAGII PRIN PO.,ŞTA 
ELECTRONICA 

'. 

Un virus informatic ~e propagă in prezerît prin intennediul 
poştei eleclrooice fără a putea·fi'detectat de programele anii
virus existente pe piaţă, io!ormează AFP . 

1 
Virusul e~te ·o nouă versiune a celui care a perturbat Tn 

4una iunie serviciiJe dr: roştă electronică ale unor companii 
importante, printre care r.lt:rosoft şi Intel. El a fost detectat pînă 
in prezent Tn Statele Ur · "· Japonia şi Europa, a anuntat com
pania producătoare de sr.~ antivirus Symatec. WormExPtoreZip, 
? versiune comprima~ fl virusului ExploreZip descoperit tn 
Iunie Tn Israel, atacă si< • '·""""' echipate cu progrnme Microsoft 
pentru poşta electro •':;:ă, Outlook, Outlook Express şi 
Exchange. El distrug" f.şierele create prin programele de 
birotică ale Microsoft, c '"' ar fi Word, PowerPoint şi Excel. 
Riscul de 'Infecţie" este h- ridicat. 

Virusul, de tipul'"" ,,,rme" (Worm), afectează mai ales 
reţelele de mari pr<>poo1)• ci Intră in cametut de adrese ale unui 
utilizator şi se propagă;,, ~amal in toate cutiile poştale din acea 
agendă. Cînd mesajul OS<B deschis, destinatarul poate citi: "Am 
primH mesajul tău şi voi r~spunde cit de curind posibiL Intre 
timp, aruncă-~ ochii pe f.;.Jerele alaşate". Dedesubtul mesajului 
apare un fişier numrt zipped_files.exe, care exeaJiă programul 
virusutui imediat după deschidere. 

Edrtorii de solluri antiviruS recomandă să nu se deschidă 
fişierul ataşat şi mai ales să fie şters, respeclfnd etapele unul 
progrnm special. · · 

>' ~ •• ;;; ' 
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Sunetele produse la suprafaţa mart1ana vo1 putea fi auzite pen
tru prima dată vineri, după aterizarea sOndei Mars Polar Lander pe 
această planetă, informează AFP. . , 

Un mic microfon plasat la bordul sondei va inregistrâ toate zgo
motele - funcţionarea braţului mecanic, rafalele de vint, etc - iar 
pămintenii le vor putea asculta pe Internet la adresa www.plane
tal)'.org. 

Acest aparat care va inregistra sunetele, un paralelipiped de 
cinci centimetri pe cinci, cu o inăltime de un centimetru este montat 
pe Lidar, un detector pentru gheaţa şi praful din a~ră. fabricat 
de Institutul de Cercetări Spatiala (IKI) al Academiei de Stiinte a 
Ruşiei. Microfonul va putea inCegistra ~i retransmite sunetele Pe o 
durată de zece secunde. · 

Construit la iniţiativa asocia~ei Planetary Society, microfonul 
este compus dintr-un aparat auditiv banal, care se găseste In ma
_gazine şi din circuite electronice folosite pentru juc~riile care 
vorbesc, legate la computere care le ascuttă şi râspund. Aparntul a 
costat mai p~n de 50.000 de dolari. , 

A • 

IN GARDA CIVIlA --- . 
ZIUA, PROS1TfUATA 

DE LUX NOAPTEA: 
O tînără spaniolă a fost 

scoasă, din rindurile Gărzii 
Civile, după ce s-a descoperit 
că in timpul ei liber era prosti .. 
luată intr-~ln bordel d.e lux, 
informează AFP, 

Ordinul de eliminare a ei din 
Garda Civilă. emis in 1998 de 
către superiorii ierarhici ai 
tinerei, a fost confirmat de 
Tribunalul Suprem din cauza 
"comportamentului complet 
oontrar demnitătii institutiei". 

Ana Maria Barahona, de 26 
de ani, care era repartizată in 
regimentul care sepraveghea 
palatvl regal din. Madrid, avea 
obiceiul ca dupâ orele de 
muncă să-şi continue progrn
mul intr-un bordel de lux, 
"Sombras", situat intr-unul din
tre cele mai ~&gante cartiere 
madrilene. 

Acest .tu~ a fost descoperit 
de seryiciu! de afaceri inteme al 

GăiZii Civile. Un agent al aces-. 
tui serviciu, alerta! de birfele 
care circulau pe seama tinerei, 
a intrat in bordel dîndu-se drept 
client După ce chiar tînăra pe 
care o căuta si-a oferit seiViciile 
pentru 20.oo0 de pesetas (120 
euro), el a plecat, sub un pre
text oarecare. 

Judecătorii nu au crezut 
ve~iunea tinerei, care a negat 
categoric că s-ar fi prostituat si 
a explicat că intras.e in bordel 
numai in calitate de cosmeti
ciană - avea Pffi!lătire - pentru a 
le vinde. nişte produse prostitu
atelor. 

Ana Maria Barahona este 
prima femeie scoasă din Garda 
Civilă de cind această institutie 
a incetat să mai fie excluSiv 
masculină, Tn 1988. In prezen~ 
Tn Garda Civilă lucrează 2.000 
de femei, fată de cei 70.000 de 
bărba~. ' 

• Elisabeta n spune prietenei sale: 
- Ar trebui să faci ceva, dragă. Pentru inălţimM 

te ai mu~ prea mutte kilograme. 
- Ah - oftează prietena - Nu se mai poate face 

nimic. La vârsta mea e imposibil să mai cresc, fie şi 
cu un centimetru. . 

• Soro, ce i s-o fi intămpJat Cenoşiului de nu 
mai lnţelegi nici o iotă din ceea ce croncăriesie? - a 
lntrebât-o gaiţa pe coţofană; arătănd spre un' ciorni. 

-S-a făcut poet ... a lămurit coţofana ... 
• De ce mergeţi cu peste 100 de kilomelri pe 

oră? 
- Frana !Jll funcţionează şi vreau să ajung ta 

garaj inainte de accident. 
• Aş vrea să mă insor cu 18ta, dar intreaga fa. 

milie se opune ... 
-Şi fata? ; '· 
-Ea face perle din familie ... 

J?'Pentrupririta dati-_b•.._!!t:!fuV 
UN CROMOZOM UMAN A FOST 

DESCIFRAT ÎN TOTALITATE 
O echipă internaţională de sava~ a descilmt codul genetic al 

unui aoriloZom uman, ceea ce reprezintă un pas extrem de impor
tant in domeniul medical, deschizindu-se perspectiva uror ooi trata
mente pentru diverse boli, de la afectiuni ale inimii la schizofrenie. 

Echipa alcătuită din cercetători OOglezi, americani şi japonezi a 
alcătuit "harta" intregii secvenţe de gene codificate prin proteine din 
aomozomul 22. Numai un singur cromozom este mai mic decit 
acesta, dintre cei 23 ai organismului uman.\ ' 

Savan~i au alcăturt "harta" celor 33 de miioane de baze a.;. 
mice prezente Tn cromozomut 22. Dillntreg cromozomul. savantii 
au identificat 545 de ger.e, dintre care 298 erau necunoscute. Ei 
consideră că ar mal putea apărea !ncă 100-200, dar restul de 421a 
sută din compoziţia cromozornulul este numai ADN neorga~ 
care nu conţine proteine-cod şi nu are nici o funcţie. 

Este pentru prima dată cind se poate observa un intreg cromo
zom uman, In toate detaliUe, Inclusiv 01ganizarea genelor şi cum 
sunt ele legate una de cealaltă. Cercetătoril au afirmat că 35 de boli 
-printre care callCe", schizofrenie, surzenie şi afecţiuni cardiace- au 
o componentă genetică in acest cromozom. Avind la dispoziţie 
harta genetică, medicii vor putea gasi tratamente mal eficiente in 
aceste boli. 
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La cind luni, după ce fortele NA TO au preluat 
controlul in Kosovo, nu 'Se furnizează energie elec
trică, apa numai din cand în când, străzile sunt pline 
de gunoaie, 1n trafic domină haosul, lării semafoare 
şi agen~ de circula~. p~ne automobUe au plăci de 
Tnmcitriculare şi nimeni nu are cărţi noi de identitate. 

Sute de mii de albanezi au revenit din taberele 
de refugiaţi, iar sărbii şi wann sunt hărţuiţi şi ataca~ 
in mod constant. Administraţia ONU, lipsită de fon
duri, n11. poate plăti salariile, nici măcar ale anga
jaţilor de stat. 

Ju~a se aplică foarte rer şi rareori se judecă 
vreun caz; astfel că prea puţini infractori şi criminali 
sunt pedepsi~; au loc, lării teama de pedeapsă, fur
turi, atacuri inarmata, şantaj şi chiar crime; aima 
organizată fu~onează şi ea. 

Din forţa internaţională de poliţie au fost · 
amplasa~ numai 1. 700 de agen~. iar patrulele Forţei 
NA TO de men~nerea păei sunt statice şi Upsite de' 
agresivitate. . 

Aproape zilnic, casele sărbilor sunt incendiata 
înb"-o manieră organiZată, in incercarea de a-i deter~ 
mina sa fugă din provincie sau să se închidă in 
enclava, înconjurate de albane:zii.ostill; care se 
răzbună pentru proprii lor ani de represiune. 
• Răzbunările şi intoleranţa erodează o~l 

stabilit de ONU, de realizare a unei societăţi multieb 
nice. Tn prezent, singura organizaţie multietnică 
funcţională este forţa de poliţie, în curs de infiin~re. 
cu numai 170 de membri de nationalitate sărbă sau 
alte minoritii~. Ar fi minunat, decmră oficialii, dacă 
oamenii nu s-ar mai ucide unul pe altul şi ar con
vieţui paşnk:. Dar ni.meni nu se aşteaptă ca aceastâ 
minune să se producă în curând. 

Reprezentantul special al ONU pentru drepturile 
omului in fosta Iugoslavie, Jiri Dienstbier, fost 
disident ceh şi ministru de externe, raporta că ..purifi
carea etnică a albanezilor, din primăvara. a fost 
inlocuitâ de cea a sarbilor, ţiganilor, bosniacilor şi 
altor ne-albanezi, acompaniată de aceleaşi atro
citătr. 

·.Problema noastra•, a continuat el, .este .ca 
acest lucru se petrece acum în prezenţa Unr_nlk, 
KFOR şi OSCE". Situaţia este criticată de"albanezl, 
sarbi si multe agentii internationale care atribuie vina 
Misiuriii ONU din Kosovo ş'i administra~ei de tran
~e. condusă de Bemard Kouchner. 

Baton Haxhlu, redactor şef al ziarului albanez 
.Koha Ditore-, declara: .Sunt deprima! pentru că, 
după 10 ani de sancţiuÎli, Serbia işl construieşte 
poduri, apartamentele sunt aprovizjonate cu eledfi.. 
citate şi apă, Iar noi avem· 42.000 de soldaţi şi 

NATO ifi exprimă îngrijorarea 
fată de situatia din Ceeenia 

~ , , 
Miniştrii Apărării din ţările 'membre mat, if.l· "grava pr;eocupare" şi "stupe-

NATO şi~au exprimat, in cursul unei reuni- factia in urm~ declaratiilor făcute de 
~ni ~esfă~urate la B!uxe.lles: "profun?a miniştrii Apără.rii din ţările 'membre NATO, 
mgnJorare faţă de s1tua~a dm Cecema, care au afirmat că sunt "profund îngrijoraţi" 
re~!ează AFP. _ .. . . de Situaţia din C'ecenia. "Avem impresia că 

, Hăminem profund mgn)oraţo de s"u- NATO a hotărît să imbrace definitiv unifor-
aţta d10 Caucazul de Nord", au subhmat 
miniştrii Apărării intr-o declara~e comună. 
"Recunoscînd integritatea teritorială a 
Rusiei şi dreptul său de a se apăra 
împotriva terorismului, solicităm conducerii 
acestei ţări 'să dea dovadă de mai multă 
moderaţie, să pună. capăt folosirii dispro
porţionate a forţei oarbe, care constituie o 
sursă de adinci suferinţe pentru popula~a 

ma de «jandarm al lumii» şi să se 
?~:mesteca in pi"obleme care ·nu privesc 
Alianţa Nord-Atlanticâ", se arată într-un 
comunicat al MiniSterului rus-de Externe. 

civilă", au subliniat ei. 
La rin.dul său, Guvernul rus-si-a expri-

dat publicităţii ieri. . . 
"Amintim încă o datâ că problema 

Ceceniei este o afacere internă a Rusiei ~ 
că' o vom rezolva singuri, fără mediatori .... 
Nim~ni nu doreşte să poarte negocieri Cu 
teroriştii şi bandiţii", precizează documentul.· 

poliţi:;tti occidentali ~i 335 agenV ·din domeniul aju
toarelor umanitare, fără să fi pus bazele unui stat -
nici un fel de justi~e. securitate, electricitate, apă sau 
documente de identitate". Este de-a dreptul alar
manr. 

OI. Kouchner şi colaboratorii săi promH că, pana 
la jumătatea lUi decembrie, furnizarea apei şi 
energiei electrice se va normaliza. Ei aşteaptă, toto
dată, ca guvernele să trimită mai mulţi ofiţeri de 
poliţie, aşa cum au promis. Recensământul, obliga
toriu inaintea oricăror alegeri, din lipsă de fonduri a 
rămas in fază de deziderat 

Principala problemă, in .viziunea lor, nu este pro
pria ineficacitate • pe care O admit ca reală • ci, ma; 
ales, absenta sprijinului financiar din partea aliatik>r 
OCcidentali C.re au căştigat riizboiul. intre Priştina şi 
oficiafli europeni şi americani au avut loc mai multe 
schimburi dure de_ cuvinte cu privire la cele 25 de 
milioane de dolari, necesare pentru acoperirea che~ 
tuielilor, pănă la starşitul acestui an şi suma supli
mentari! de 150 de (llllioane de dolari pentru anul 
viilor. · 

_Aceasta echivalează costul unei zfte de bom
bardamenr, afinna ·un oficial ONU, iritat in cel mai 

. inalt grad .• Occidentul trebuie sâ investească in 
·pace sau vom înregistra un esec.· 

INTERNATIONAl HERALD TRIBUNE 

CREZi ~ 1tJ 'RoJ.I~iJiA 
E . .UAi f!>iiJH · 

• 

EXPERTII MILITARI AMERICANI SE ' . . 

TEM DE O REINARMARE A IRAKULUI· 
·SATEtrt:SPJljÎIISRAEliAÎ,lANSAf~ 
~ .. ~i AIUJORUl-,UNEI RACHOE RUS~,~ 

Pentagonul a făcut cunoscut, 
cil: deşi nu dispune încă de dovezi 
palpabile că lrakul a trecut la refac
erea arsenalului său de arme .de 
distrugere in masă, este f~rte pre

. ocupat de imposibililatea de a "veri-
fica la fata locului dacă o aseme
nea actiUne are sau nU loc, 
relatează AFP. 

·~u deţinem frică probe con~ 
crete că lrakul depune. eforturi 

· susţinute- pentru reconstituirea 
stocului său de aome de distrugere 
-in masă, dar acesta este un dome
niu in care nu po~ spune niciodată 
că luaurile- stau sau nu stau asa". 
a declarat contraamiralul Cr'aig 
Ouigly, unul dintre purt~torii de 
cuvint ai Pentagonului. 
- Ofidalul Pentagonului·a lnsislat 

că, date fiind antecendente lideru
lui irakian, Saddam Hussein, şi fap
tul că de aproaPe un an experţii 
internaţionali n-au mai putut face 
verificări la fata locului, 
Administratia ame'ricană este 
foarte ingrij<liată de pericolele ce ar 
putea rezuila dintr-<> depistare prea 
tardîvă a acţiunilor de reînarmare 
ale lrakului. 

· Menlbrii Comisiei speciale 
ONU pentru dezarmarea lrakului 
(UNSCOM) au părăsit teritoriul 
irakian la jumătatea lunii decembrie 
1998, cu numai citeva zile inainte 
de declanşarea noilor lovituri 
aeriene ale aliatilor occidentali 
impotriva lraku!Ui (pperaţiunea 
Desert Fox) şi, de atunci, n-au "1"i 
revenH la Bagdad. 

k-o•o.ta .. C4m<.-cioiA AlUrORI:Z.4:fĂ de M-m11 de Finanţe· 
p<Oiru VĂN"'-ARE şi SERVICE 

, . APAAJJE DE MARCAT ELECTRONiCE l'IS"CALE. 

· COMEI<CIAI.J:ZEAZA (<;o'!(!>"" OUG 28119!19) 

CASE DE MARCAT 
ELECTRONICE FlSCALE 

·,. · ... 

Israelul va l~nsa, in următoarele 
luni, un satelit~spion mai pelformant, 
care va fi amplasat pe orbită cu aju
torul unei rachete de productie ruse, a· 
afiuntat, vineri, cotidianul •Haaretz", 
citat de AFP. . . 

ln acest sens, intre Israel si Rusia 
a fost incheiat un acord, iar 'statele 
Unite au fost informate despre proiec
tul in cauză. a precizat sursa citată. 

Israelul a preferat lansarea satelitu
lui cu aJut9rul unei rachete ruse din 
motive de putere a acesteia, de preţ şi 
datorită posibiiHă~i rje a plasa cit mai 
rapid satelrtul pe orbită. 
· In iulie 1988, un minisateUt 
israeliari de comunicatii a fost lansat 
de la baza Baikonur, aflată pe teritoriul 
Kazahstanului. Satelitul Gurwin 11 
TechSat. cu o masă de 48 de kilo
grame, a fost plasat pe orbilă, !a.o aHi-

"l 

tudine de 830 de kilometri, cu ajutorul 
unei rachete de tip Zenrt. 

In maltie 1995, plasarea pe orbită 
a unui prim satelit de acelaşi tip a 
eşuat din cauza unei defecţiuni a 
rachetei. Tot in acelaşi an, Israelul a 
lansat singur, cu succes, un prim 
satelrt-spion, Ofek-3, cîntărind 225 de 
kilograme, folosind un lansator de Con
ceptie proprie, rachetă Shavit. Satelitul, 
care avea, initial, o periocidă de 
functiOnare de trei ani. se află in oon
tinuare pe orbită. Autorităţile isareliene 
doresc să lanseze un nou satelit,. mai 
performant. care necesită însă uti
lizarea unei rac;hete purtătoare cu o 
putere mai mare decît Shavit. 
Alegerea lansatorului rus a fost moti
vată, de asemenea, de intirzierile 
inregistrata in p'rogramul spatial 
israelian. · ' 

.. \ ~·. Rusia va riposta într-o maniera "dură" în 

1 
urina unei eventuale amplasări a arsenalului 

· . ; nuclear al NATO pe teritoriul noilor state ..... ' 
membre, Republica Cehă, Poloioia şi Ungaria, 

~E~KA 1 

-! 
... cU ; fird inteifaţăpeotru leg• ca la calculator. 

a dl!clarat, ieri, un responsabil din cadrul 
Ministerului rus al Apărării, generalul. Leonid 
lvaşov. citat de AFP. . 

'. · ~ cititor de cod ch bn 

SEA.."'Guu ~VICE 1i ~"1JMABJLE. 

.... IMPORTANT !!! · , 

Firma ~~eonli reduari import.lte d~preţu.ri 
, ta. carmi ntârnlrii vechilor case dem•cat 

, .. 
·1 

· ·. Occidentul "este pe cale de a pregăti 
· Opinia publică" pentru a faCe laţă uoei aseme
nea eventualită~. a afinnat generalul lvaşov, 
şef al Departamentului j>entru cooperare inter
nationali!. "Reactia Ru~ei va fi dură", a averti' 
zai el in cursul' unei conferinţe de presă. 
"Rusia a făcut tot ce i-a stat In putinţă pentru a 

·, evita confruntarea cu Occidentur, a sub~niat 
generalullvaşov •. : .-: .:.·_-;_' ..... 

Sâmbătă, 4 decembrie 1999 

FAPT 
DIVERS 

rtll nt lUPii peuba 111$ h1li ;f.~ 
~,:.ki.ii".+··,..fra8ia.l'l •.•. t;,;,,:·' .. ';>i~ 
Presedintele Parlamentului croat, Vlatko Pavtetic:i, 

a confirTnat, ieri, faptul că medicii preşedintelui Franjo 
Tudjman "luptă pentru viaţa acestuia", a anunţat postul 
~nal de radio, citat de AFP. 

Şef interimar al statului !Hl deplasat, vineri, la ora 
locală 08.40 (07.40 GMT), la spitalul Dubrava din 
Zagreb, in care preşedinlele Tudjman. in viostă de n 
de ani, este spilalizat de la 1 noiembrie; şi a discutat 
cu medicii acestuia. LC:~ ple~are. preşedintele 
Parlamentului a declarat că 1-a \'izitat pe Franjo 
Tudjman, dar nu a preciizat dacă a putut să discute cu 
acesta. 

Medicii lui Tudjman au anunţat, joi, că starea 
sănătă~i acestuia este sta~onarii, după ce, la sfîrşitul 
săptămînii trecute, au calificat-<> ca fiind "foarte gravă", 
adăugînd că tratamentul intensiv este continuat. 

Cotidianul independent • Jutamji usr, care su~ne 
că citează surse apropiate medicilor preşedintelui 
Tudjman, a infiormat, vineri, cil "şeful statului a intrat 
intr-o fază critică din care nu mai există cale de 
intoarcere". "ln ~zent, este fnen~nut în viaţă cu aju
torul aparaturii medicale extrem de sofisticate", a 
anunţat publica~a creată, subliniind că "funcţiile sale 
cerebrale au incetaf' şi că "nu mai există nici o şansă 
pentru restabilirea acestora". 

rfAa.....,r&;lidliil'liiilfifOiillal.., S:•• .. i11~,11p111200G,~ 
Grecia va sărbători trecerea in anul 2000 prin fes.. 

tivită~ organizate in jurul Acropolelor, care vor _cuprinde 
un spectacol de sunet şi lumină, CQncerte şi sărbători 
populare, informează AFP. 

Timp de o jumătate de oră inainte şi dupa miezul. 
nopţii, peste 5.000 de proiectoare instalate pe 
Acropole şi in Parthenon vor lumina cerul cu coloane 

· albe şi albastre, culorile na~le ale Greciei. 
Trei coruri-cu peste o mie persoane, dintre care 

unul de copii, vor interpreta imnul olimpic, o piesă 
sacră bizantină şi imnul naţional al Greciei. 

Pe o scenă instalată la po~lele Acropolelor vor 
âvea loc două concerte cu lucrări ale marilor compozi~ 
tor'i greci, Manos Hatzidakis şi Mikis Theodorakis. 
După miezul nop~i. locul orchestrelor va fi luat de o 
vedetă a muzicii greceşti contemporane, Oyonisis 
SavoiX)ulos. Pe străzile din imprejurimi vor fi organi
zate sărbători populare, la Care vor participa grupuri 
folclorice din întrega ţară, care vor susţine un concert 
ce va (X)Vesti evolutia cintecului grecesc popular de la 
inceputul secolului.'intreaga manifestare esle organi
zată de municipalitatea Atenei şi de autorităţile statale. 

. 'S:ÎII tialpul ...... lroWI; osei:and!n 
~ . . . de bllr:itala • _.,.. ' .· ''·'' ~-'i''·Co• ptl -- o ....... ,.._,["\,!J/i 
l~J~SY<c,. Dlil de .... ~'? )j~ilj 

Postul de te~viziune AŞC ar putea impune un tarif 
de o sută do: mii de dolari pe secunda pentru publici
tate in timpul transmisiei viitorului Super BOW'I,Ainala 
campionatului de fotbal profesionist am~rican, a 
anunţat ziarul Daily Variety, citat de AFP. 

Potrivit cotidianului ameriCan, cererea pentru spo
turi de treizeci de secunde este atft de mare, incft pos
tul ABC se pregăteşte să răscumpere cu două mi
lioane de dolari unele dintre cele 61 de ~i de public
ilate deja vîndute, pentru a le revinde celui care oferă 
mai mult. 

'Se pare că profitul din publicitate .al postului ABC 
pentru translnisia Super Bowt, care va avea loc in 30 
ianuarie,' ajunge la 150 de milioane de dolari, cu un 
preţ record de 2,3 milioane de dolari pe spoi in medie. 

In jur de 40 de milioane de dolari au fost plătite de 
societăti informatice ce vor să capteze atentia celor 
125 de 'mmoane de persoane care vor urmări ia televi
zor Super Bowl, ·in mod tradiţional ~ mai urm·arit 
spectacol de televiziune in America. 

~==~!·== ' . prin IDiarmediullnlerneltdui ·i·' 
,' .. A'·.:·"",JI8fRI haei 1~·-i:>,<:;:>;t:_ · .. -:«";·""M:::.~-· ... - , . . ·'""'"""· .,~~ .... ..,. 

Incidentele care au avut loc săptămîna.aceasta la 
Seattle, cu ocazia conferinţei anuale a Organiza~ei 

· Mondiale a Come~ului, au fost pregătite dinainte, prin 
intermediul re~lei Internet, de către organiza~ile şi 
~rupănle anaohiste şi de extremă-stinga, afinnă ediţia . 
de ieri a cotidianului· ungar ~Nepszabadsag'", citat de MTt . 

În SJiate1e incidentelor de la Seattle âu "stat aceiaşi 
Oameni care _au organizat pe Internet, în data de 1 ~ 
iunie, "Camavalul de la Londra impotriva capitalismu
lui". Organizatorii clandestini ai acestui carnaval sunt 
greu de identificat; pentru cil ei folosesc nume false 
atunci cind iau legătura cu diverşi destiilatari prin inter· 
medlu.l serviciilor de. e- mail sau a celor de "chat" pe 
lntemel · 

Pregatind prolesiul faţă de reuniunea OMC de la 
Seattle, ei au creat un site pe Internet, denumrt N30-
de la data de 30 noiembrie, cind era programată să 
înceapă- actiunea - site care include scenarii amă
niJntite ale ~monstratiilor. 

~~~~~ căme~v:'r!.!':" C:::'~e":':~ 
putinţă pentru a limila liberalizarea comerţului şi a con
tracara demersurile in acest sens ale organizaţiilor 
poiHice şi economice. Protestatarul a mai afirmat că 
mişcarea din"care face parte vede trecerea la capital
ism a Europei de Est, inclusiv a. Ungariei, ce un "cimp 
de luptă' de o mare importanţă. 
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. FUJIFILM IMAGE CENTRE 

!NSEMNUL CALITĂŢII IN FOTOGRAFIE . 

ARAD BOUL REVOLUŢ1EI NR. 80 TEL.IFAX: 0571251459 
ARAD CALEA AUREL VLAICU BL. 1-3 TEL.: 0571272655 

NOU! 
Fotografii pt. PERMISUL AUTO 

cel mai ieftin din oraş:· 
40.000 lei 

REDUCERI DE PREŢ 
I':XEMPLE: 
- procesări 9113 2.500 
• developare 
• filme color 36 exp. '-- ···:· 

de la 8.500 
de la 32.000 

AWG 640 FL242 . 
. --· . 

.-

. :·.~. 

'"'· -·· . 

· · CADOURI PENTRU CLIENTI: 
• pentru orice comandă de peste 32 de poze - 1 album 
• pentru orice comandă de peste 90 de poze • 2 albume 
•·pentru fiecare film FUJI sau AGFA cumpărat la noi primiţi pe 
loc un album GRATUIT 
• reducere 50% din preţul de developare pentru clien~i care 
revin cu filmul cumpărat din magazinele noastre. 

ENIGMA 2000 - alegerea inspirată!·· 
ORAR: zilnic 8-19, sâmbătă 9-17 (c.b.} · 

De sărbători puteti câstiga un 
' ' 

DORIŢI SA FIŢI. 
CUNOSCUT? 
Apelati la • 
reclama 

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

RADIOCASETOFON SONY ElECTRONICA 
din intersecţia 

PODGORIA._ 

-~. . . 

\ " i~J· 

ţJUDECĂTORIA' 
~ .. ,URA80NT1;J 
Anunţă organizarea 
LICITATIEI PUBLICE • la sediul Judecătoriei 

Gurahonţ camera 2, 
in data de 9 decembrie 

1999, ora 12,00, 
in v~erea vânzării 

bunurilor mobile 
si imobile ale debitoare! se Agroindustriata tneu sA. , 
"!.preţul maxim oferit 
pentru următoarele 

bunuri mobile ti imobila. 

1. Sediile fermei Nr. 9 !fi 
lifr. 10 Cuied. 
2. Staţie pompe ~fi reţeaua 

_de alimentare cu .. apă 

INFORMATII 
SUPLIMENTARE 
la sediul Judecătorie/· 
Gurahont- executor 

judecătoresc._ 
(974399) 

organizează un nou concurs cu premii: 

Acum cu numai ,.MONDO'; CRĂCIUN 
e Premiu: \In radiocasetofon Sony • · 

. . . • • ·~· - ., .,.,·~··w~•'( '<' 

· Talan da participare , · .. 650.000 lei/lună 
• 

• inclusiv TVA 
.~~--~~~~~~~~~(! , Telefon: 

092654645 
092402225 

! Ta1.oanele se depun la magazinul MONDO, din ~rad .. 
Bd. Revoluţiei nr. 70, până la 22 decembrie 1,999. 

, NU SE PRIMESC TALOANE PRIN POSTĂ! 
! , OATA -EXTRAGERIJ PREMIULUi . 

în 23 decembrie 1999, ora 10,00. <9743851 (c.b.; 

Nou • Nou • Nou • Nou 
.~~-·~~~~~ 

-
1;0TA.RDElEAN~:~ --. 

••>""'~···• ~,.,>;~%"'&\W:'i:.,:.,~-i''.-.. ~',;, .• c-~'>.~)";.k,''.C.<:,1',':'.',0> ,•',,~ "' '-"" ~' ' ' ' '' 

~ ' - <'~~-

MODUl DESIGN ~-4 ~ 
Ue- rl!Ul.d 

Hea~:t:He4~ liA ARDElEAN 

eCASA 
-· 

DE CULTURĂ 

1 A SINDicATELOR 

(Pădurlce) 

eMAGAZIN 

ZI_RrDAVA " ' 

et;tj III 

eLA PRETURIDECENTEUN MOBILIER , ' 

DE BIROU SI SCAUNE ERGONOMICE DE , - . 

O CALITATE SUPERIOARĂ~ 

"Tribunalul Arad. Dosar executipnal nr. 13011999. In 
ziua de 21.12.1999, ora 12, la sed1ul Băncii Comerciale 
Române S.P,., Agenţia Pâncota din Pâncota, str. 
Zăra'!dului nr. 2, jud. Arad se vând la LICITAŢIE PU·_ 
BLICA următoarele imobile: locuinţa de serviciu, abator 
porcine, 'opron furaje, cocini cu padoc, bucătărie fura
jeră, maternitate porcine, platforme de beton fii terenul 
aferent in suprafaţă de 1.500 mp, proprietatea S.C. 
"TOSCANA ITALROM JOINT VENTURE" SRL Pâncota. 
INFORMA TII SUPLIMENTARE la Tribunalul Arad, camera 

104, exeCutor Vitan Ştefan, miercurea fi vinerea intre 
orele 8 • 12 sau la B.C.R. Agenţia Pilncota tel. 466228". 

. (4808617 
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MATRIMONIALE FdJ 

vand!'!!!! 

tainele 

Iubirii! 

(bolcoo, vană), Confecţii - oontral, 
6.800 OM. Telefon 237048. 
(37079) 

vand garsoniera confort 1. 
Vlalcu, lmbunataţiri. Telefon 
094.532.224; 275930. (36959) 
Vănd garsonieră, confort 1, 

2!0118 300, bl. 361, se. A, ap. 51, 
el. IV, preţ 6.000 OM, urgent 
Telefon 282460. (36867) 

vand sau lnchiriez garsoniera, 
confort 1, Confecţii. Telefon 
468645. (3042170) 

vand garsoniera el. 
Fortuna. Telefon 

Vând apartament 2 camere, 
zona centrala, decomandat; et. 
114, suprafaţă mare, 28.000 OM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(36855) . 

vand apartament 2 camere, 
Vlalcu, bl. X6, el. 7, hol mare, ba~ 
con, decomandat, 16.000 OM. 
Telefon 250966. (36993) 

Vănd urgenl apartament seml
dacomandal, 2 camere, etaj 11, 
bloc 708. Telefon 262658. 

1, Podgoria, bl. G. 
233588, 094 592 267. (36819) 
Vănd apartament 2 camere, B

dul Revoluţiei, 25.000 OM. 
Telefon 251722. {36869) 

Vând apartament 2 ca·mere, 
elaj 1 şi garaj, zona Podgoria. 
Telefon 255768 sau 094. 
533.835. (36992) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilaţ Mocălaca, zona 300, preţ 
21.000 OM negociabil. Telefon 
094.588.805. (37068) 

vand apartament 2 camere;· 
zona ultracentrala, multiple 
lmbunăti!ţiri. Telefon 09~.391. 
569; 465372. (37137) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, str. Banu Mărăcine. 
Telefon 092.938.376; 235021. 
(35618) 

vand apartament 2 camere, 
Micălaca, bl. 512, ap: 19. Telefon 
092 288 5n. 212201. (37109) 

Vând apartament 2 camere, 
lmbunătăţH, zona Mioriţa, nego
ciabil. Telefon 269213. (37205) 
Vănd apartament central, 2 

camere, zona Podgoria, el. 4/ 4. 
Telefon 092 372730. (37220) 

vand urgent apartament 2 
camere, decomandale, îmbu· 
nătăţit, Piaţa Spitalului. Telefon 
233146, 094 513 335. (27233) 

Vând-apartament 3 camere 
conlortl, decomandaţ zona UTA, 
cu lmbunătă~ri. Telefon 253660, 
243568. {36969) 

Vând Qnchiriez) 2 şpartamente 
cu 3 camere, zona Polivalenta, 
confort 1, cu garaj şi zona Intim, 
negoclabii.Telefon 223165. 
(36866) ' 
Vănd apartament 3 camere, 

decomandat, lmbunată~t. parter, 
Mlcălaca. Telefon 263240. 
(37103) 

Vând apartament 3 cainere, cf: · 
1, btJ9ltărie mare, parchet, et. III, 

Calea Romanilor. Telefon 
255133. (37053) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, 2 băi, lmbunăl!iţH, 
Mioriţa Telefon 250209. (37053) 

An}\i,t1lr~lVi:i!~ili~l 
Vând apartament ultracen· 

trai, str. Horia, compus din 4 
camere, 2 băi, 2 holuri, confort 
sporit. lnforma~l zilnic orele 11). 
17. Telefon 255344 sau 
094.797.812. (36710) 

Vând apartament 4 camere, 
toate imbunăl!iţirile. zona 300, pe 
malul Mureşului, garaj autortzat. 
Telefon 259891. (36632) 

Vând apartament 4 camere, 
zona Garii, contorlzat. Telefon 
223552. (36744) ' 

Vând apartament 4 camere, , 
Micălaca, preţ 18.500 OM, nega. 
ciabil. Telefon 262114. (36804) 

vand apartament str. Cozia, 5 
birouri, hol, terasă, 2 bâi, ideal 
sediu firmă. lnfonna~i telefon 094 
506 469,255963 (seara). (37111) 

Vind VILĂ nouă, 6 camere, 3 
băi, 2 garaje + 2 încăperi, curte, 
grădină apă·canal, încălzire 
centrală gaz; pret120.000 OM. 
Telefon 285485. (36832) 
Vănd casă, comuna Mişca plus 

. 4 hectare pămănt. Telefon 
252517. (36346) 
Vănd casă In Zlmand cuz nr. 

.112. cu gr.ldină mare. (36535) 
V~nd casă 5 camere, 

dependlnte. anexe, Tncălzlre 
proprie, 216 mp In Nădlac. 
Telefon 092.344.863. (36581) 

Vând casă 12 camere (6+6 
demisol), curte, grădină, garaj, 
85.000 OM negociabil. Telefon 
270694 sau 092.532.181. (36870) 

vand casă mare, In Semlac, 
11.000 OM, negociabil. Telefon 
os7-2n453. (36769) 

vand casă gr.ldlnă, Micălaca, 
str. Renaşterii, nr. 75 A. Telefon 
283572, 261879. (37032) 
Vănd casă In Gal, 35.000 OM. 

Telefon 094.803.094. (37084) 
vand In rate, casă 5 camere, 

dependinţe, gaz stradal şi teren. 
Intravilan, ambele In Gradlşle. 

·Telefon 278419, 237794. (36884) 
Vând la Plncota, oontrai. casă · 

mare, dependinte, curent lrilazic, 
· telefon. Informa~ telefon 288713, 

seara. {36950) 
Vand casă cu anex'!tşi gr.ldină 

16 arii, localitatea MoCrea nr. 51. 
Telefon 512770, după ora 20. 
(4112522) . 

vand casa oontral, parter-priva
tizat, elaj-locuinlă. Telefon 
234862. (36909) • 

vand sau schimb cu aparta
ment ln Arad, casă cu gr.ldină in 
comuna Felnac nr. 10. Telefon 
263689, după ora 17. (37070) ' 

Vând casă 3 camere, depen
dlnje, Grădişte şi casă, gospodă-. 
ri~ mare şi pămant în Somoşcheş 
nt. 240. Telefon 260360. (37000) 

vand casă In Zărand nr. 425, 
judeţul Arad, 3 camere, anexe, 
grădină, ocupabllă imediat. 

. Telefon 094 566 788. (37150) -
Vând casa mare, cu anexe, kJc 

bun, Vladimirescu, str: Garii nr. 
11, 41.000 OM, negociabil. 
(37200) 

Vand spaţiu comercial aproxl- , · 
maliv 360· mp. Telefon 092. 
632.241. (37033) 

VÂIIZÂRISPATD 

Vând spatiu comercial Mică· 
Iaca, zona :i; 140 mp. Telefon 
259851. (37084) 

·. Vănd spa~u comercial parter, 
bl. 301, se. E, Micăiaca III. 
Informa~; telefon 232141, după 
ora 18. (37179) 

' 

vand 1.000 mp teren intravilan, 
Ciadova. Telefon 094 785 517. 
(37105) 

VÂNZĂRI ,.ERENURI 

Vand 2,70 ha pămant in Olari, 
din care 1,60 semănai cu gr.lu, 
restul aret, 2.500 OM. Informa~; 
localitatea Andrei Şagune nr. 126. 
(37148) . 
Vănd loc de casă cu gr.ldlnă la · 

Şosea, S!lmbătenl, posibil privad
zare, 6.500 OM, negociabil. 
Telefon 057-216161. (37200) 

"'·· ··' 

, ' 
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PUBUCITATE 

. an 
1983, CIV, stare bună, 1600 
negociabil. Telefon 273504; 
092.308.400. (36855) 

VAnd CAMION RABA, 10 to, 
CIV, VT, perfectă stare de 
funcţionare, str. Independenţei 
nr. 7 (Bujac). Telefon 243328, 
273785. {37157) 

Vând autodubă lveco, 3,5 lo. 
Telefon 259715, 098 621 112. 
(37227) .. 

vand avantajos· ANVELOPE 
auto noi .,i folosite, de camiqp, 

· diametru: 17,5; ARO, Jeep 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, 
15, 16, 17 ţoll. Telefon 259339; 
563027. (4113081) 

Vand .SMW 3161, an fabricatie 
noiembrie 1997, toate opţiunil'e, 
înmatriculat, preţ negociabil. 
Telefon094 517 763. (36126) 

vand microbus M.B.100 o, an 
1990, înmatricula~ CIV + VT 2000 
(sau schimb cu Dacia papuc, an 
1999 + dfferenţi!), preţ fix 9.500 
OM. Telefon 281581. (36595) 

vand ope1 vectra 1.6 i, 1994, 
ABS, servo, închidere centraliza
tă, stare ireproşabilă. Telefon 
092.509.092. (36346) 
Vănd camion MAN 6,5 tone, 33 

mc, înmatricula!, 22.500 OM, 
negociabil. Telefon 092.515.508; 
565227. (36573) 
Vănd motor Ford Slerra 2,3 

Diesel, dezmembrez microbuz 
Ford Tranzit model 80. Telefon 
284781. {36n8) 

vand tractor U-650, stare per
. fectă, preţ .33.000.000 lei, nega. 

ciabil. lnlonna~i Vladimirescu str. 
V. Roaitl nr. 51. Telefon 514nO. 
(3690~) . 

Vand autoturism Foro Scorplo, 
an fapricaţle 1988, preţ negocia
bil. Telefon 271278. {36904) 

vand Mercedas 190 Diesel, an 
fabricatie 1987, stare foarte bună. 
Telefon 276565, 094.988.648. 
(36902) ' 

vand Dacia 1310 TLX, din 
1989. Telefon 267500, 092. 

. 275.643. (36888) 
Vănd Dacia 1310, Dacia 

papuc, covenabll. Telefon 
464027. (36891) 
Vănd urgent ARO 320, stare 

bună, pret inlormativ 4300 OM. 
Telefon 531421. (36883) ' ' 

Vând Ford Transit, an 
lung, semiinălţat, 9 locuri, inma· 
Incuiat recent. Telefon 094 557 
714. (35617) 

Vând VW Passat 1 ;9 TOi, an 
fabrica~e 1998; VW Transporter 
2,40, an fabricaţie 1997; Ford 
Tfanzit, an fabricatie 1996; 
Mercedes Sp~nter 312, an fabri
catie 1996. Informatii zjJnlc, tel&
rori 216012. (37145). 

Vând VW Scirocco, benzină, 
· 1.500 OM. Telefon 265412. 

(37120) 
Vând RenauK 19 Chamade, an 

1992, persoană fizicA, multe 
extrase. 6 IV 100 km, 8.800 OM, 
negociabil. Telefon 235714. 
(37128) • 

vand Golf 1 Diesel, 2.800 OM şi 
microbus Peugeot J5, Diesel, 
7.500 OM, neg.ociabil. Telefon 
464398. (37130) 

Vând BMW 520i, an 1988. 
Telefon 094 785 517. (37105) 

Vând autoutilitară vidanj.! • 
camion Bucegi, înmatriculată, 
stare de funcţionare, preţ 6.500 
OM, negociabil. Telefon 094 838 . 
490. (37111) 

vand autoturism Golf il, 87, 
' Diesel, 5.900 OM şi Bar1<as 1987, 

cu CIV, 1.600 OM sau schimb cu 
allă maşină. Telefon 520389 sau 
094 524 847. (36994) 

vand Dacia Nova 1999, 3 luni, 
vişiniu metalizat, geamuri fumurii, 
5.600 DM. negociabil. Telefon 
057-244520. (36942) . 

vand BMW 316i, 1982, neln
matriculat, cutie viteză automat. 
Telefon 512326. (411523) 

vand Jeep Mitsublshl L200 
(pick-up), 4 uşi, an 1995, 2,5 TD, 
lnmatriculal recent, 19.000 OM. 
Telefon 534133. (37178) 

Vând Volga Diesel, slare bună, 
localilalea Caporal Alexa nr. 36, 
judeţul Arad. Telefon 093 226 
742. (37158) 

· Vând autocar Man SR 280, 53 
locuri; Mercedes 609 persoane, 
181ocuri, an 1991, ambele stare 
perfectă. Telefon 258318, 094 
193 746. (37168) 

vand Renault F40 Rapid, an 
1987, stare buna. Telefon 092 
632241. (37171) 

· . vand Renault Rapid, nernma, 
trlculat, preţ 4.900 OM, 19~2.-· 
Telefon 512113. (37209) 

Vând Audi 80, alb, 1.700 cmc, 
catalizator, 7.600 DM. ~egociabil, 
ireproşabil. Telefon 281124. 
(37255) 

l'ilifFIIJ1HH' .. ~· 1 
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Telefon 259339; 563027. 
(4223081) 

vand TV color, carcasă plastic, 
deosebite, la preţuri bune, 

· Grundig, Philiips, Samsung. 
Telefon 260807. (36265) ~ 

vand televizoare color, modele 
noi, de plastic, stereo, teletext, 
convenabil, mărci bune. Telefon 
264004. {36737) . -

Vand TV color, Vldeorecorder, 
maşină spălat automată, cuptor 
microunde, calorifer electric. 
Telefon 284604. (36793) 

Vând TV color, maşini spalat 
automate şi combine frigorifice 
(cu garan~e) orele 9-17. Telefon 
251392 sau 094 293 588. (36843) 

vand combină muzicala din 
bucăti, boxe titantu. Telefon 
211491. (36957) 

vand P.C compaq •Presario cu 

4JIOO,OOO lei; mobilă bucitărle -
4.000.000 lei; tineret Silvana -
4.000.000 lei; masă TV • 
1.200.000 lei. Telefon 094. 
809.884. (37031) 

Vând:. COTURI şi GORLANt;; 
FUM 21.000 lei/buc · PLASA 
GARD zlncată 13., "" leiJkg, 
orice dimensiuni; ;-U\.SĂ RA~ 
BITZ 22.000 lel/kg şi CUIE CON
STRUCŢII 9.000 leilkg, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 

Vindem avantajos mobilier 
cpmercial (rafturi, pulturi, birouri, 
dulapuri vestiar), agregate frigori
fice (vitrine, dulapuri, camere, 
congelatoare) cantare 10, 100, 
500 kg, gr.ltare lemn, cărucioare, 
scări, etc. · telefon 

monttor 17" +imprimantă. Telefon · ~v.~~Jf.ii~~;;'~~n;:;u:'l 
211491. (36957)' 
· vand TV color diagonala 70, '- 7.000.000 i mobila folositi (10 · 

~a ... .-·eo, Convenabil. Telefon piese}. 5.000.000 lei şi ~s taxi 
211491. (36957) ·500.000 lei. Telefon 094.629.471. 

Vând TV color cu diagonala (36723) 
foarte mare. Telefon 211491. Vănd făina furajer.!i 1.500 leilkg. 
(36957) Informaţii telefon 462342. 

Vând vitrină frigorifici pe ori- (4114n4) , • 
zontală, compartimental!i, 180/80 vand scaune autocar rabata-
cm, 1 an garanţie. Telefon bile. Telefon 094.847.948. 
289667. (34661) (36936) 

Vând frigider, 1 an garanţie; ,----------,1 
plata in rate. Telefon 289667. 
(34661) 

vand masină de spălat 
automată Boch si Privileg, 100 
OM in rate, 1 an 9aranţie. Telefon 
274118. (34661) -

Vand oongelalor cu sertare, In 
rate; 1 an garanţie. Telefon 
289667. (34661) 
Vănd TV color 100 OM, 6 luni 

garanţie. Telefon 274118. (34661) 
Vănd combină frlgorilici 1 an 

garanţie, plata Tn rate. Telefon 
274118. (34661) 

Vand maşină spălat automal!i 
şi TV color PhiHps cu teletext, hol, 
1 an garantie. Telefon 242502; 
094.253.964. (36924) 

vand TV color, combină fiigorl
fică, congelator, maşină de spălat 

·automată. Telefon 285010. 
(36790) 

vand TV color, Grundlg, nou,. 
diagonala 55. Telefon 464840. 
(37119) 
Vănd dlscman Unlversum 40 

sec memorie nou, CO player 
Tectmics, agendă electronicA. 
Telefon 267965. (37076) 

Vând televizor color nou, cu 
garanţie, preţ mic. Telefon 092 
793 598. (37099) 

vand TV color, modele cu 

pe gaz 
1.200.000 leilbuc.; boiler electric 
500.000 iei/buc; navete de apă 
minerală 30.000 lellbuc. Telefon 
057/237607; 093.218.417: 
(36588) 

Vând garaj zona Alfa, autoriza~ 
nefolosit. Telefon 258318; 
094.193.746. (36966) 
Vănd mobilă dormitor .MR:ea". 

Telefon 25471 ~. (368n) 

092.936.035. (37056) 
Vănd garaj autorizel zona III 

(langă bloc 318). Telefon 268888. 
(37073) • 

vand canapea piele 3 locuri, 
200 OM. Telefon 289667. (34661) 

vand moara paniflca~e grau. 
porumb, semllndustrlală. Telefon 
092 251 555. (36617) . 

vand ma,lnă PASTE 
FĂINOASE, capacitate 15-16 

. kgl or.l. Telefon 260974 (~7102) 
Vind LEMNE FOC TAIATI!. 

Vând autoturism Volvo 245· 
GLE Diesel, Inchidere cantraliza
tă, geamuri Şi oglinzi electrice; 
preţ negociabil. lnfonnaţii telefon 
092.842.030. (36962) vand accelerator grafic 30- design deosebit, carcasă plastic, 

Telefon 214010, (37144) 
vand convenabil cisteme Peco, 

preţ convenabil. Informaţii telefon 
094 818 622. (37147) 

Vând Lada 1500, preţ Voodoo2 (80 dolari), imprimanl!i garan~e. Telefon 260807. (36861) 
8.000.000 lei negociabil. Telefon 
562803; 093.207.536. (37010) 

Deskjel HP690C (150 dolari), fax Vând ladă frigorilicil280 Ueber, 
Siemens,Post (100 dolari). maşină de spălat automată şi 

vand Audi 80 ro 1600 cmc, 5 
lltri/100 km, fabricaţie 1983, lnma
triculal persoană llzică, preţ 5.000 
OM negociabil. Telefon 466157. 
(5226691) 

Telefon 270240 sau 094 517 76·1. telefon Panasonic făr.l fir, import 
(37174) Germania. Telefon 267465. 

vand TV COLOR en-gros, en- (37154) 
dela il, gamă diversificată, . Vând TV Sony,-Vestel, PhiBps, 

Vând Ford Sierra 1,6 1986, 
Tnmatriculal si VW Golf il, 1988, 
TD, vama pii!tilă pentru re
carosare. '[elefon 513036. 
(4112521) 

preturi minime; garanţie. .,noi, preţ negociabil. Telefon 
TelefQn 289456; 092.239.242. 210631. (37181) 
(35449) Vănd oongelator Art:llc, frigider 

Vând TV color, 1.000.000 - Arctic, maşină de cusui Slnger, 
2.000.000 lei, garanţie 6 luni. staţie amplificare 70W. Telefon 
Telefon 244904, orele 9-17. 246253,247064. (37166) 

Vând microbus W 8+1, an fa
bricatie 1989. Telefon 420281. 
(4810503) 

{35334) Vănd Pentium K6/266 (686) 32 
MB SD RAM, 3,2 GB EX HOD, 
CD ROM Panasonlc, Yamaha 
Sound Card. Telefon 245077, 
468920 seara. (37193) 

vand disc GDU 2,2 pe ro~ cu 
lagăre de rulmenţi, nou,• preţ 
avantajos, Blrchlş nr. 187, lamiia 
Stanislav. (3716838) 

Vând Dacia Break, 1987, 
import stovaaa, făm talon, 1.500 
OM; Dacia 1310, 1984, talon, 
CIV, 1.500 OM; plug 3 capuri, din 
ţeavă, 1.000 OM; remorcă auto 5 
to, basculabilă; cu factură; 
motoare Dacia 200 OM, toate 
negociabile. Telefon 513001 
seara sau localitatea Chereluş nr. 
72. (4112521) . 

Vand CÂNTARE ELECTRO
NICE şi CASE MARCAT FIS
CALE avizate de Ministerul 
Finanţelor, pentru comerţ ser· 
vicii, restaurant, benzinărie. 
Telefon' 272727; 092.264.526. 
36590) 

Ocazie! Vând Ieftin computer 
Cpmpaq 486 DX2/66 (DX4/1 00), 
8 Mb (16) RAM, HOD 270 (pană 
la 640) SVGA 14 color (15 " ana
log sau digital), preţ 115. dolari 
(215 OM) şi imprimantă cu ace 
A3 sau A4. Telefon 092.261.5.15. 
(36836) yand remorcă RM 2, pentru . 

'lraclor, stare buna'. Telefon 149, · .--v-and_oel_'_mat_' i':'e-ltin-.-oonfig--u-ra-~i, 
Beliu. (4112519) · 
. Vând Ford Escort Combl, de computere 466166/100 MHz, 
Diesel, an fabrica~e 1991, nein- HOD 2()0.600 Mb, memorie 8-16 
scris, preţ negociabil. lnfolll')a~i Mb, monitor SVGA, garanţie 3 
telefon 462126, seara, orele 19- luni. Telefon 252983; 092. 
21. (4114n1)· • .498. 

Vând Opel ·Kadett comtii,' Vând TELEVIZOARE COLOR 
Diesel, an fabrioaţie 1986, preţ bandă largă, 2.000.000 lei, cu 
6.500 OM, negociabil. lnformapi telecomandă nouă '; o măsuţă 
telefon 462126, seara, orele 19-, - CADOU - Inclusă In pret; 
21. (4114772) garanţie 61unl. Telefon 244904, 

Vând Dacia 1310, an 1995. orele9-17. (37036) 
Telefon 094 825872. (36791) Vând 486/66 MHz, compaq, 

Vănd, prin dezmembrare, FoR! , HOD 210, memorie 8Mb, monitor 
Tranzit, an 1991, model scurt, SVGA color, tastatură, mouoe, 
benzină. Telefon,092 2Ş1 555. garanţie, preţ 210 OM, Telefon 

Vindem TV COLOR, olerao, 
150 modele, mari, miel, vizibile 
zilnic, Intra orele 10.20, preţuri 
convenabile. Telefon 280260, 
21121'3. 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând FIER BETON 5.500 

leill<g; B.C.A 605.000 leUmc, str. 
Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 273185, 092.457.280. 
(36567) • 

Vând Qnchiriez) garaj aulorizat, 
zona Vialcu·Făt Frumos. Telefon 
235784; 092.308.400. (36833) 

Vand LEMNE FOC TĂIATE, 
esenţă tare, orice cantitate.· 
Telefon 276488. (37262) 

vand en.gros HAINE second 
- hand GERMANIA, peste 20, 
sortimente. Telefon 289456. 
092.239.242. (35449) 

Viln~ developator filme RX
dentar. aparat de sudur.l cu fla
cără (FLUX) şi degresant cu abur 
DAMPF-Ivociar, pentru uz in labo
rator de tehnică dentar.!. TelefOn 
270240 fOU 094 517 761. (37174) 

Vând saxofon MI Bemol, llmlş: 
In stare exoepţlonală, preţ accep
tabil. Telefon 094 566 788. 

' (37150) 
Vand utilaje agricole: plug PP-3 

din teavă, remorcă auto 5 to, 
SUP-29, comblnalor, presă 
balotat. tăvălug inelar, Mic 0,4 to. 
EEP-600. Telefon 094 566 788 .. 
(37150) 
·Vănd tapet, garnlşe,' uşi 

demolări, teracota, cărucior copii, 
mergător copii, pătuţ copil cu 
sertare, măsuţe camping, telefon; 
Motorola·celular, garsoniera 
4.000 DM, negociabil. Telefon 
094 623 755. (37132) 

Vând talon persoană fizică pen
tru Mercedes Cobra. lnformapi 
telefon 092 534 615. (37134) 
Vănd vacă cu lapte gestanl!i, 2 

luni, preţ 6.000.000 lei, negociabil, 
comuna Dorobanti nr. 121. 
Telefon-535172: (371Ja) 

vand sobă Vesta, nouă. 
nefolosit!, preţ redus. Telefon 092 
578 735. (37099) . 

Vând urgent caZan baie 
cuptor pe lemne, masă circular cu 
ma.tor. banc de lucru putin 
lolostte. lntomlaţillelefon 2241B1. 
(36996) • 

vand oongelator, frigider, spoi
Iert, cuptor de fier, vas, mor!şcă. 
Str. Dreptă~i nr. 9. (37127) ' 

vand garaj autoriza!, Micălaca, 
bl. 330. lnlonna~llelefon 279231. 
(37176) . . 

Vând sobă motorină, cuptor, 
cuier, maşină spălat mică, boller, 
slelaj. Telefon 211905. (37155) 

Vând pătuţ culoare lemn natur, 
dem~ntabll, stare perlec;tă, 
600.000 lei. Telefon 094 506 096. 

(36817) . 252983; 092.353.498. (36835) 
Vând Volkswsgen lung, per- Vând ma,lnă spălat 

Vând PORCI, 90-100 kg: (37162) , 

soane, 91ocuri, 1993, lnmatrlculal automată 1.000.000 lei; TV 
recent Telefon 092 251 555. color 930.000 lei; ladă lrlgo~ 
(36817) ftci 1.400.000 lei, ofer garanpe. 

Fânlânele, telefon 456183. Vănd ţuică de prune, 60 Il. 
1137213) -Informaţii sai SalU Nou nr. 149, 

Vând dormitor TIMOTEI ·' familia Nemelh. (4115754) · 
1i.500.000 lei; bibliotecă LIDIA • (Continuare in pagina 
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VInd PARCHET fag ABURIT, 
pervazuri. Telefon 

sorg 
maturi, preţ negociabi. t-'ar•co•a. 
Sir. Ion CrearJ.~ nr. 10. (5226693) 

VInd vacă' gestanta Holstein, . 
· · 3,5 ani, sambătenl nr. 423. 

Telefon 057-216161. (37200) 
VInd BCA, 615.000 leii mc, 

VAR, CIMENT. Telefon 094 524. 
456, 054-211807. Sunaţi •' nu 
veţi regreta! (f. 1287001) 

~umpdr spatiu de 1ucru (hala, 
casă). ofer 12.000 OM. Telefon 
092.344.782. (36680) 

Cumpar apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 1-1/, zona 300 
(Maranata). zona 100, M1orlţa; 
plata integra;, exdus llltennedl8ri. 
Telefon 257411; 094.568.796. 
(37007) 

· Cumpăr Mercedes 190 230, 

'

.anii 85-90, cu număr inmatricu· 
Iare strain .• Telefon 26604~ •. 

' (37197) 

~i~~iiJ'n·!t.!wifjJ 
Cumpănlm CEREALE pentru 

FURAJ (porumb, soia, orz '' 
gnlu furajer); plata la ridicare. 
Telefon 065- 163885; 065-
443693; 094.789.037. {f, 
0974372) 

• Cumpăr gnlu 1400 lellkg, can
tltaţi mari. Informaţii telefon 
462342. (4114773) 
Cumpărăm: ORZ, GRÂU 

furajer, ORZOAICĂ, PORUMB 
recolta 1999, plata la ridicare. 
Telefon 065/163885; 094. 
789.037. f. 974377 

CERERI'ŞIOFERT.E 
DESERVICII 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeazâ: 2 MECANICI AUTO 
cu experienţă ~1 2 PAZNICI, 
salariu foarte bun. Informaţii 
telefon 270441. {36844) 

Angajez VANZATOARE la 
gheretă, program non-stop, pe 
Calea Victoriei. Telefon 092 709 
493. (J7149) 

TOLEDO angajează CTC-iste, 
experienţă pentru domeniul 
textl/. Telefon 275375. (37135) 

Angajăm V,o\NZĂTOARE-pon; 1 
tru ma98zin alimpntar, in, 
Mieălaca. lnfonnatii telefon 094 
577 787_. (37094) ' 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
cu prC?fll alimentar angajează 
VÂNZA TOARE. Telefon 094 206 
599. (37101) 

"M'ART" VLADIMIRESCU 
angajează TINICHIGII, VOPSI· 
TORI, MECANICI. Telefon 
216043, 216040. (37108) 

Angajez AGENT IMOBILIAR, 
studii· medii, dinamic, comu-
nlcativ, maxim 35 ani. Telefon 
219190. 1371911 

•. :1'1--~~: :1 .. "-1~;\ 1"11. 

EXECUT: construcţii, re-
novărl fnţarioara, zugrlvall 
lavablio, tencuieli, Instalaţii 
sanităre, vopaltoni, etc. Telefon 
272695. 

Reparăm: MAŞINI SPĂLAT 
automate, la domiciliu, calitate. 
Telefon 259146, 094.241.398. 
it~SM8\ 

DIVERSE 

PRIMĂRIA COMUNEI 
scoate la licitaţie publici 

Il doesc:hlsă spaţiul comercial 
IFONĂRIE APATEU, conf. 

H.G.R. nr. 50511998, In data 
14 decembrie 1999, ora 9. 

la sediu, telefon 101. 

1 

SC AGROMEC APATEU SA 1 
vinde la licitaţie: TIH 445,1 
remorcA transport persoana, 
diferite ma.! ni şi utilaje agricole 
in fiecare zi de marţi, ora 9. 
lnfonna~l la sediu. telefon 113. 
(37096) 

SC SICONF SRL solicltă 
acord de mediu pentru amana· 
jarea unor ateliere de tricotaje 
'' confecţii in localitatea Peclca 
nr. 356. Eventualele contestaţii 
se depun la Agenţia Protecţia 
Mediului Arad, Bd. Drogalina 

~1~:._(37.:::1::17=· '======-::! 

Se citează pentru data dt 10 1 
decembrie 1999, ora 10, la: 
BIROUL NOTARIAL PUBLIC, 1 
ARAD, str. 1. Vidu nr. 2, In 
cauza succesorali a numlţllor: 
MUNTEAN AUREL, decedat la 1 

de 2 marti& 1994 Tn 1 
FIR•IT''"-7 •• MUNTEAN 

1 ~•.u'""'· decedată la data de 
. mal 1996, in FIRITEAZ, pe 1 

numiţii: MUL~ER ELENA ••1 
MUNTEAN VASILE, nepot do, 

redecedat, am bit cu 1 

1 ~:'~~~~~~;,r~n:~·.~cu~n~coscut precum 1! · Interesate 

CSştlgi un milion de lei cu 

. fiiii-\;T'~ssle 
[..,. ____ ""'-'-4"' "'-~·""-"~-•-<-~-:. , __ -~-~--- ____ , 

CălătGreftl cu autocarale 
noastre moderne rn 

.Europa: 
GERMI\IIIIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(pleciri zilnice). 

BELG)A. OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poţi fi un 
călator eă~tigător! 

NOUl Reduceri de tarife in 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru·: elevi, 
studenţi, pensionari •' gru~ 

· telefon 251871, 252727;. 

1 

puri. B-dul .Rev.oluţiei nr. 35, 

. 

Autogara, telefon 270562. 

·l~lti~'Oiâ'oct>1llfiil\.;;·~ 
lţ-: --EUROPA. (o) __ , ·~ -.:;;? 

. SELENA TRANS ofactuoazlj 
curse ARAD-BUCURESTII 
(Bazar, E)Jropa), in fiecare 

~
DUMINICA ,_,i MARŢJ, ,cu 
m1crobus·a 'i autocare cu l 
remorcă, la preţuri avantajoase.! 
Tefefon 258318, 094 193 746.f · 
(3'r16~) ' 

• ÎIICHIRIEIU 1 
Ofer spre inchtnere apartame 'It 

sau casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
235784:092.308.400. (36855) 

lnchinez {doresc} locuiOl~ 
(cre)mobilato: Telefon 235784; 
092.308.400. (36655) . 

Ofer spre Tilchiriere, sparta~ 
·ment 2 camere, Vlaicu, mobilat, 
100 OM. Telefon 235784, 
092.308.400. (36855) . . 

Ofer spre inchiriere garaj 
zidărie, zona Podgoria, Bar
busse. Telefon 251355; 094. 
703.749. 36731 

nchlnez un spa~u comerdal, 
80 mp, sau două spaţii de 40 mp, 
central, Piaţa Pompierilor. Telefon 
094.786.334. (36583) 

Închiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Upovei nr. 113, . 
vil:avi Restaurant Flora. Telefon 
092 921 103. (36769) . 

Închiriez spa~u uitracientral, 80 
mp. Telefon 094 594 498. 
(36818) 
· Închiriez spa~u oomerclal com
plet amenajat, Piaţa UTA. Telefon 
289722. (36876) 

·lnchiriem spa~i oomerclale pen
tru magazine, depozne, producţie, 
etc. Telefon 281060 şi 281036. 

Ofer spre inchiriere spa~u co
mercial magazie, depozit Şi biro!J 
150-200 mp, sir. Radnet. Telefon 
269485. (36684) .. 

lnchiriez apartament 3 camere, 
central, stare bună. semlmobnaţ 
gaz, baie, bucătărie şi hol gresi
ale, 200 OM, ~egodabll. Tetefpn 
281138. (36926) 
; Dau in chirie spe~u comercial 

In Bd. Revoluţiei nr. 6. Telefon 
094 708 200. (37107) 

o 

\ 

PUBUCITAT.E 
,, ~ :EV=::::A·--W~, 

Ofer spre înehirierd apartament 
nemobilat, zona Vlaicu. ·r~efon 
287503. (37096) 

Dau in chirie apartament 2 
camere, panor. semimobitat, tor· 
men lung. 150 OM, Vlaicu
Fortuna. Telelon 094 283 959. 
(37.170) 

Ofer spre inchlrlere.avantajOs 
garsonieră cr. 1, mobilata. 
Informa~! telefon 223629, dupa 
ora 19. (37173) 

Ofer spre lnchll1ere garsonlenl, 
zona Gnldlste. Telefon 241589,' 
după ora 16.' (37186! 

Primesc băiet1 in gazdâ, baie. 
lncălzire, Calea Upove1 nr. 270.~ 
(37196' . 

·4tiBRIIERI-

Suntem alAturi de domnu 
Dorel Zăvoianu In marea durere 
pricinuită de decesul tatălui 
său. Sincera condolaanţel 
amllia O Marin. 

Suntem alAturi de familia 
BETEA IOAN •' li transmitem 
sincere condoleanţe in mo· 

·1 mentale de gree lncarcare prlct. 
. nulte do pierderea tatAlui '' 
!socrului. Vecinii do la bloc 250, 
! se. A, Micălaca. (37177) 

. Suntem alAturi do familia 
1 CUZMAN In greaua plardoro 

1 

prictnul~ de moartea distinsu
lui nostru pnete,, · 

iag. C\JZMAH DIMITRIE. 
r------------, 1 Condoleante familiei/ Familia 

Pierdut ce~lficat lnmalricu- dr. Vlrvescu C. (37182) 
Iare eliberat de Camara de 
Comerţ Aracf nr. F02/637/1994 i Colcigii do serviciu do la RAIFj 
pe numele Rus Petnsor, par- ! ARAD sunt alături de doamna 
ooană fizică independentA. li Llliana Meruţa In aceste 
declar nuL (37051) momente do grea incercare 

Pierdut camet şomaj nr. 53053, prlcinultA de moartea fratelui 
eliberat de DMPS Arad, pe său, , 
numele Danciu Viorel. li declar ctJZMA1f DIMITRIE. 
nul.'37612) Dumnezeu să-I odihnească in 

Sincera condoleanţe familiei; 
dr. SUCIU la docasul celui carei 
a fost lată, bunic '' socru. Din ; 
partea familial Ing. Chlvu. 
(37236) . . 

; Colectivul Univorsltlţll do 
1 Vest .. vasile t;!ol~iş'' aste alAturi 
1 do familia SABAU VICTOR, In 

1

. clipela grele pricinuite de tre
cerea apra cala Vetfnlcv a tatllul 
!său si transmite slncent con· 
1 doleanţe. (3721 8! 

Mulţumim celor care au fost 
i alături da noi,_ în greaua lh.:ar .. 
·care prlcinultA de moartea dra· 
gului nostru, 

ltOVACS lADISLAU. 
Familia indollată. (37228) 

Suntem alături do familia 

1 

SZABO CAROL la marea durere 
pricinuită de pierderea 'telul 

1 

care a fost un bun vecin, -
SZABOCAROL 

•' transmitem sincere con .. 
doloante. Locatarii blocului .,A" 

! din str.' Lacului nr.15. (37232) 

. Colectivul SC !FIM IMPEX Pierdut carnet membru eliberat pecel 137149) 
do Agentia Unirea Araoul Nou, pe 
numele Blro llonka. Îl declar nuL 
(37146) 

1 SRL este alAturi do familia CUZ· . 
; Locatarii blocului M7 din 1 MAN, in marea pierdere prlcinu- · 
Arad, str. Ion Antonescu nr. 2, , ită de trecerea în nefilnţi a celui 

1(
. AstAzi, 4 decembrie se 

impllnnc 2 ani do cănd 
11"-a plrlelt cel cara a 

fol;t~:~· m:;au~ 
-Golui l~&at Bile 1mens '' 

dureros dor chipul du blind '' 
luminos va rAmine mereu tn 
Inima mea. Dumnezeu sa te albă 
In paza lui '' să te ~ In loc 

luminos precum ti-a 
suflortul.. In veci nemtngllată, 

Pierdut certificat producălor rir. 
05034 7 eliberat de Prcmarla 
Săntana, pe numele Paşca 1110. !J. 
oeclar nuL f37143) 

sunt ală!uri do familia CUZMAN ~care a fost 
in groaua pierdere pricinuită do lq. CVZMAN DIMri'RIE lq. •aerlll'--
ctecesul celui care a fost _ ş: transmite pe această cala IOAN CORORl, 

DIMD'IUECU'Z.MAN.. Sincere condoleante familiei. nu n1ai este- cu 
, . Sincere condoloanlel (37163) lncioliate. Dumnezeu' să-i odih·l Dumnezeu să odihnească 

Masca in pBcol (37237) -1· ~tu::;ll:u•~· bu=n~l =~~=~==~! 
Mulţumim rudonlilor, veci-,. r 

nilor, prietenllor•i cunos,tinţetor Familia IFTEME este alături Se Implinesc 5 ani do latre-
I 1 de familia CUZMAN In cerea in eternitate a '" 

care au ost alături de noi, în momentele grele pricinulte.da PĂDlJBEANlJ CONSTAN'I'IN. 
clipele grele ale dospArţlrii doi 

decesul celui. ce a fost Dumnezeu """'-1 odihnească in 
mu.lt iubita noastră mar:ndl.. .,..---.. -..----· ~ 
bunică şi străbunlcă, 

"'""__,... .,....__._ Familia Pidureanu. 
NTRAŞ Wc::RE'JIA. şi transmite sincâre con· 

. . c:o c- CRE'flA), . . , d(3~k":sn) ţe familiei lndollate. 

din Măndruioc, decedată la . '-'::;::::==:;:======: 
virsta da 89 ani. Dumnezeu r 
o tarta •• sl-i facă va,nică Profund afectaţi do noa,top. 
odihna. Familiile indoliato tata pierdere provocată> do 
CONTRAŞ s,i DRAGOŞ. (37189) decesul aceluia care a fost dis-

· Suntem alături de Cuzman 
Cristian în grelale momente 
pricinuite do moartea celui care 

Cu adincă durere anunţlm a fost 
trecerea in nefiinţă a celui care C\JZMAH DIMITIUE. 
a fost Dumnezeu să-I odihnească tn 

dr, LAZAREV GELU, · 
medic veterinar. pacei Colegii ct.a serviciu. 

Ceremonia funerară se va of!. , · c!3=:;71~94=)::;::===::==:=:~ 
eia duminică. 5 decembrie1999, 1 r Colectivul do Instalatori do le 
in comuna Semlac, de la ora 13. 

.Famlllliolndurerate: Lazarev lfl j SC SELSTAR SA ARAD 
L!Q_Q_orl!ţ . exprimă compaslunea familist 

Săbău in durerea pricinuită do 
decesul c'elui care a tos~ 

SĂBĂU TEODOR, 
1' SRVICII FINEIARE i 

SC .. NOSn:RA'I'IJ" SBL. 
str. Ghiba Birta nr. 26. telefon 

270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Siene, re~pote, cruci, fmbăl
sămat, spălat, tmbrăcat, 
prosoapa, batista, panglică, 
baticuri, catafalc, sfe~nice, 
steag doliu. coroane, Jerbe, 
colaci, cozonaci, colivă. 
ORGANIZĂM POMENII 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 

un vechi coleg de muncii 1 
DUMNEZEU să-I odlhneasclt ' 
(37195) 

J Suntem alături de prieten& 1 
noastrA, la Riordoroa soţului 
dr .. g. . 

TEODOR SĂBĂU. 
'oumnezeu Si1H odihneascll 

Familia prof.IVAN. 

Un ultim omagiu din partea 
colectivului SCA ZOOLACT SA 
SEMLAC Calul care a fost direc
torul soclatătil, 

dr. u.7.Au;v OELU. 

tinsul · 
pnLdr.AIEXANDilU 

RED~ ' 
ne InchinAm cu- respect '' 

veşnică r~cunoştlnţă pentru 
contribuţia adusă invăţămintu
lul .economic românesc şi a 
exemplului de slujire intalactu .. 
ală. Senatul ilnivel'!'llliţii ,,Aurel 
Vlalcu" din Arad. (~7244) 

Aducem un ultim omagiu 
' celui care a fost 

dr. C:ON'flll UVJUS. 
Dumnezeu ~1 odihneasca in 

pace! Familiile: IONESCU ,1 
RAŢIU. (37245) 

Suntem alături do doamna cir. 
Buruleanu Wilhelmlna in grelele 
momente pricinuite de moartea 
celui. care a fost J 

•- C:ON'fiV uvrus 
si transmitem sincere con- ., 

tdoloanţo familiei. indollata. 

1 

Asociaţia de proprietari bl. 44, -
Arad. (37246 · . 

'li' COMEMORĂRI îi' 

INMEMORJAM 

· Cu durere in. suflet anunţăm 
că se impli~te un an do când 
Iubitul nostru fiu, soţ si tată, 

BA.VLPAVEL, • 
ne-a părăsit. Parastasul va 

avea loc duminică. 5 decembrie . 
1999, la Biserica din localitatea 

(37201) 

omagiu 
celui care a fost 

PIM'DLIE Glll!:ciRGIIE, 

OFERTA: sicriu .. respote + . 
cruce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transporiul sicriu
lui le domiciliu, lntormodiom 
obţinerea actelor de deces, 

Dumnezeu să- 1 odihnească 
In pacei (37210) 

Colectivul B NCII NAŢIO· 
NALE • SUCURSALA JUDE· 
ŢEANĂ ARAD osta alături do 
doamna Cuzman Mariu, in 
marea durere prlcinulll do 
moartea soţului, 

iată, soţ, sacru şi bunic 
iubitor, din partea soţiei 
MARIOARA, a copiilor: GABI, 
GIGI, MIHAELA, MARIANA, 
COSMINA, a ginerelui COSTEL, 
NORA, ANA şi a nepoţllor: 
RAUL, ROXANA şi PAUL Te 
vom piAngo mereu şt vei 
nlmăne veşnic viu In ouftatole , , 
noastre! Nu ta vom 

fotovidoo, fenfanl. . 
NOUl' Punem la dispoziţia 

elion lor n Iri CAPELA. c. · 

N'ON'S:&~P 

RD-STYI. COMPANY 
firmA pruducilu•n: d~ ik:rie., 5tr. M. 

Emlnes~:u nr. 4 (vizavi Cinem11 
MURF.ŞUL~ - 2111129, 09Ul7.715, 
OM..~712 

TOTIIL INTR-uN SINGUR LOC. LA 
PREŢ DE PRODUCĂTOR., CAUTA TE 
fi OPERATJVrrATEocaDFNI'IdĂ:: ----.. ..w: ~1.600.000 ld ........ 
-laajerleckca: 161UifJL.6QO-W i ' 

-crud, mÎarll!l'e -llllcriu, etc. 
• OFERTĂ: sicriu, Jeajerte. rice .. 

'T30.111111el 
...._ 1& AnodGRA11JIT, 
Nou! Se pliltqte IIYIIRI 50%,_redal 

thtJ..u luni. 
Suntem pnxhdtori IMI dlnpl CODIWoo 

"""11-!<l 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Colectivul CLUBULUI PRE
SEI este alături do domnul 
Dorel Zlvolanu la decesul 
tatălui său. Condoleanţe familiei 
lndollatel 

. 

lq. CU'Z.MAN DIMITRIE 
'' transJ:"nite ~lnc~re con

doleanţe Intregii familii. 
Dumnezeu '!-1·1 odlhneoscl In 
pecel (37199) 

Colectivul Agenţiei .Avram 
Iancu" Arad a Băncii 
Comerciale Romane lmpăr
~te durerea doamnei dlroc:. 
loara, prlclnuitl da decesul 
soţului drag, , 

.... C\JZMAH DIMITIUE. 
· Fie-i ţărăna uşoară! Sincere 

condolean o tamlllollndoliate. 

Suntem alături do 
noastnl, CUZMAN MARIA, dlroc:. 
tor la Agenţia Avram Iancu Arad 
a Băncii Comon:lale Române, In 
clipele do grea Incercare pric~ 
n·ulte de ·moartea soţului. 

Condoleanţele noastre cele mal 
· sincere! Dumnezeu sl·l odih' 
noască in pacei Condu-cerea ,1 
collocliviJI Sucursale! Arod a 

c,1or con. J.au Iubit '' 
spre aducere aminte '' 
a păsbra un moment do 

lre'ou•·egctre, acum, la Implinirea 
do la plecarea In 

lvaşnlclo a lui MIHAI. Dumnzeu 
şi sil-I odihnoascl In 

FAMILIA, pe Y!CI lndu-

nlciodatll In pace, 
blind! 

decesul celui care a fost 
1UESCV M.. DlJMI'IRU, 

soţ, tată, bunic, un pios 
omagiu. Dumnezeu sl·l odih
nească In pacei Familia llla&cu. 
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·---~- Pitglna 16- ADEVARUL 

. ' 

cu sediul in Arad, Cal. Bodrogului nr. 12 (fost DCA), 
ACHIZIŢIONEAZĂ cu plata pe loc: . 
• animale vii, porci si bovine 
·piei de viţel, între 1 kg şi 12 kg- H.OOO leilkg · 
·piei de vită peste 12 kg- 10.000 leilkg , 
VINDE en-gros şi en-detail, prin abatorul din incinta, 

came de porc şi de vită (carcasă şi tranşată), precum şi o 
bogată sortimenta~e de preparate din came, la preţuri foarte 
atractive. 

lnformafllla te/afon 281.266. (4808607) 

S.C. PRIFIN EST EUROPE S. . 
· ' str. 6 Vânătorl nr. 35/A • Arad 

Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE 
pentru firmele colsboratoare din afara orat;ulul lfl 
judetului • . . . . 
CONDIŢII: ' · · 
e Experianţi in domeniul confac:JIIIrnboicimlnta . 
• Vârstă maxima- 30 ani 
• Disponibilitate la program prelungit da lucru 
e CunO!ftlnţe da limba ItalianA . 
Cai Interesa i sa vor premnta la sediul soclatiiţil incepind 

cu data a 1 anunţului in zJar. 
. VA FI ATRAC11VĂ, CON=ORM 

EXPERIENJB DE LUCRU. !974366) 

CONSILIUL LOCAL 

-

organizează in ziua de 20.XII.1999, ora 11, la sediul 
Primariei din Şhi~. licita~e deschisă fără preselecţia pantru 
execu~a lucrării ,,Dezvoltarea alimentării ca apă a 
localităţii Şlrla". Informaţii la Primăria Şlria, telefon 
0571531101; 0571531449. . 

Caietul de sarcini poate fi consultat şi cumparat zilnic, 
inlre orele 8-1.5, la sediul Primăriei Şiria, pentru suma de 
1.200.000 lei, suma ca se va depune la casleria Primăriei. 

Ofert~le de licita\ie se depun la secretariatul Primăriei 
In zrua de 20.XI.1999, ora 10. · . (4808612) 

Vinde CARAMIDA LA PREŢ REDUS c;11 
25·30% in perioada 1·10.XII.1999. 

La fabricile de cărămizi Ceala Arad ,1 FAntAnele. · 

• . _ :.;,•·:··~·.· J RELAŢII LA TELEFOANELE: 280270; 2561~5871 
' 

. 

4#( .d 

PUBUCJTATE Sâmbătă; 4 decembrie t 999 

,-.. -;.;.-;:.-;:_.;;;;·==;;..;....-=.-.. ce="·,' ·- c ... ·Z:i ....... ~'; ... '.".~ ... = ·==="'-'' v' 

COMPANIE MULTINATIONALI 
lider in domeniul transporturilor ,uogisticii 

angajează 

_,:;,-

CIMENT··ALESD 
' 39.000 lei sacul Iare inclus TVAJ 

• • ... '.,.t.' -. 

. -. 

1 

ciment 
Alesd 

' . ··~· 

~~--.·. 
' .. -... ....... . . 

·· .. _BANCA. COMERCIAll ROMANA;; 
AGENTIA INEU 

Str. Republicii nr. 40, lneu 
OtgenlzaazA concuts pentru ocuparetl poetului de 

laformadellua 
. " CONDIŢII: . · • 
1. Studii superioare de specialitate 1 electronica, autcma

tiziiri, calculatoare, cibemeticA, matematică~nformatică 
2. NoVuni de limba engleză in domeniul 9peCifk: acllvlb!lţil 
Informaţii suplimentare la telefon 511339. , 
Cererile se vor depune ls sediul Agenţiei lneu, lmp,.. 

uni cu un cun1culum vltaa, p•ns In dllfll de 10.12.1999. 
(9743 ) 

891.666 
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