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Sucunala Jude~ AJL\D 
Bel. Revoluţiei nr. 5"7 
Telefon ZS~280 
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WF.STBANK 
t:r WU:Na!R.m~D!War·'* ~·~ 
~a,vrJt,F:AII~-~ 

BANCA COMERCIAlĂ WEST BANK SA 
acordA dobinzi avantajoaH 
la depozite la la termen ale 

persoanelor fizice 
(auma mlnlmil 500,0 mH lei) 

11un6-50% 
2 luni- 51% 
31unl-53% 

• BRAT ;;_: Tiraj mediu , 
~ zilnicvânduC. Anul XI, 

nr.2871 Sâmbătă, 11 decembrie 1999 e ~· pagini e 2000 lei e e-mail: adevarul@arad.re1, 

~10~-P~IO~VO~CA~-RE==--'""', · . 

.",_ __ 
35.948 

~ .. __...",. .··.·. 

PIDRU IID'MilH 
Majorilatea romAnilor .,-.pti, probabil, ca 

' aderarea ţArii la Uniunea Europeană si aducă, in 
' ~mul rind, cretterea standardului de viaţă. 

(":a~enenţa la "clubul" comunitar inseamnă, apoi, 
dreptul da a circula firi restricţii in spaţiul UE. Tn reali· 
tata, ea ar aduca romAnilor drepturi, dar fi obligaţii, 
insA intr-o proporţie net superioară situaţiei actuale. 

Pe lîngA dreptul de a călători firi restricţii in spaţiul 
eomunltar, cetiţenla UE presupune fi dreptul de a locul 
fi munci in oricare alti ţari membri a forulul european, 
ca fi acela de a vota membrii Parlamentului European 
intr-o alti ţari decit cea natală. Conceptul susţinut in 
documentele UE este aCllla de a da cetiţenllor din ţlrile 
membre "o posibilitate mlnlmi de realizare personală". 

Pentru mulţi rominl, aceste drepturi ar putea insem
na tansa vieţii lor, in sensul Cr8fterll poslbllltiţll de a 
se stabili intr-o ţari prosperi. O Invazie masivă de forţA 
de muncă din Est reprezinti, cu siguranţA, un motiv de 
ingrijorare pentru ţlrlle UE, preocupate mal mereu de 
diminuarea ratei tomaJului. De asemenea, ţări precum 
Germania sau Franţa au ficut deja cunOfllnţl cu citeva 
valuri de Infractori proveniţi din statele europene non
membre. Tn orice caz, aderarea ţărilor din fostul bloc 
comunist --european sa va face treptaL Chiar fi după 
dobindirea statutului da membru, nou-veniţii vor avea 
nevoie da suportul ţArilor bogMe, lucru care ...,. infim
plat cu Irlanda, Spania, Portugalia, Grecia, "ruclela 
slrace" ale celorlalte state din UE. 
, Un alt drept da cara sa bucuri catiţanll UE asta 
ac:ala la protecţie diplomatici fn stat.1e non-membra. 
Tn cazultn care ţara lor nu .,. reprezentanti diploma
tică Tn statul respactlv, al pot ceN fW ol8cţle oricirei alte 
ambasada, cu condiţia ca acaulll si fie a unei firi 
"**''bre a forului comunitar. 

Generic, catiţanil UE au oblio-11• da • rnpacta 
· reglementirile comunitare. Nou veniţii nu pot Tnsl trece 
.,..._ anumile coduri da comp6•ta•*IL 

{Cotltlnu.-ln ,.".,. 5J. 

CIRCULATIA TRENURilOR . 
' ... A FOST RElUATi 

: .· IIIÎIIIIFlliiiiiiTIIiSifiCYri- ·. _.:'··:f: 

IEG~OCIEBI!l!IE IIEBHE IIIN:tu~N'[I EBI'8Pflll 
, :• .•.. ' :li·. r. ·uuş;ir'Şş:i'ir Fei:tES!n 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C • 
. GEAM TERMOPAN 

• Ţării noastre 1 s-a cerut" lnsă, să la ~năsur/le nece-_...._ 
sare pentru t~nbunătăţlrea situaţiei orf'ellnatelor E.~.:..JII 

.. '-.:;, 

' 

. · .. ~ 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME RECLAME 

• PREMII 
ÎN BANI: 
15oremllx 
5oo.ooo lei 

DPQTERNICĂ 
FORTA ÎN LUMEA 

-S'tllQCTORILOI 
IRAD Eli 

.-. ,_ 

' 

'. 

·""·· 

. ~~~\ '?..PUTEJI.E!' SE BATE 
SA IMPABTA REPEDE 

CE MAI E DE ÎMPĂR 
• litanii CI SIIIIDrll PISI IICIIII 

. ' 
, ...... · 

i . 

-· .. 

P\'CAR.WAT 
GEA.-TERIIOPAN 
Pmlile ~Germania 

~4JLINE 

PRETURI DECENTE 
la tlmpiArie din 

ALUMINIU 

118GIU~GUIIHI' 
Vă oferă 

• TAmplărie aluminiu din 
i"lJ(llt şi româneşti 
eP.v.c. şi gearrui alllnrml"'PP'....,, 
e Rolete şi jaluzele 
T-.: Z79699; 09229255!1 
Anld, Sir. ~ 'k. :u. 

' .. 

... -.. ' 

juiTFii 
DE NICI O lUPTI 

DECUUSr · 
• Cu halterofilul ADI 
MA1EAŞ d&lfT'8-. fotbal 
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li;H)\1'1;1;1 
• Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 şi 41 de minute şi apune 
la ora 16 şi 36 de minute. 

• Au trecut 345 de zile din 
acest an. Au mai rămas 20 de 
zile pană in anul20001 

• l'nlznlcul zilei: Biserica 
Ortodoxă: Cuvioşii Daniil 
Stâlpnicul şi Luca; Sfântul 
Mucenic Vlchentie; Biserica 
romana-catolici: Damasus 1; 
Biserica greco-catolică: 
Stantul Daniel Slâlpnlcul {+409). 

l~'[qft·'m 
La Arad: Covaci Darius, 

Bogza Andrei Constantin. 
Dudaş Alexandru, Bogoşel 
o~rnuAd~.~ 
Robert. L ~1 
Ha"';!Ad ~hi,!_I!J~''· 

La ~;,.;(, •$rodi 
AfJ.ili!!P<le~~irt~lar 
NîOOliJe-Andrei:-.; 

METEO 
Vremea se va men.JJne 

caldă pentru această perioadă. 
Cerul va fi temporar nonos şi 
izolat se vor semnala ploi ce 
pot avea şi caracter de aversă. 
Vfvltul va sufla slab la moderat 
din sector sudic. Izolat 
dimineaţa se va semnala ceaţ<'i. 

T emperaturi maxime: 7 la 
11'C; Temperaturi minime: ·2 
la +2'C 

Meteorolog da serviciu, 
ADELAROŞCA 

PRETUL 
AURULUI 

BANCA NAŢIONALĂ. 
Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata. 161.538 lei, 
iar preţul de achiziţie • 145.384 
lei. Preturi valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ· Aur-14 
K currţ>ărare: 80.000 leilg, vân
zare: 90.000 leUg. Aur 18 _K 
cumpărare: 100.000 leilg, van
zare: 130.000 leVg. 

ACTUALITATEA CULTURALA 
TEATRE 

"' Teatrul de Stat Arad 
prezintă azi, cu incepere de la 
ora 18,00, spectacolul cu piesa 
• Vârstele dragostei" de Tudor 
Muşatescu, in regia artistică a 

lui Tudo .. r P~-~~-:_·. ~-cografia: 
OniSim,Cqlta:· ' ·' :./~~ . 
~ini~i~;~ la ora · 

18,00,o'[t\il!rul el& Ştăl ~rad va 
prezen"ta,·~ jMpartea unul 
comis vclliljQ(,'cje'llrthur Miner. 
Regia • Horea Popescu. 
Scenografia • Doru Păcurar. 

"' Luni, 13 decembrie a.c., 
începând cu ora 18,00, pe 

• scena Teatrului de Stat Arad 
vor evolua actorii Teatrului de 
Stat Oradea, în piesa .Steaua 
fără nume" de Mihail 

(jniJ!A@ 
• PIETE, T"RGURI 
Astăzi 'este zi de piaţă la 

Chisinau Criş, Lipova, .PânCo
ta, Felnac, Grăniceri, Hălma· 
giu, Moneasa, Pecica, Văr
şand, Socodor. Şei1in, Vladim~ 
rescu, Zimandu Nou. Covă
sânt. Târguri săptăminale se 
desiăşoară astăzi la Lipova, 
Păncota, Hălmagiu, Moneasa .. 

• FARMACIA 
DE SERVICIU 

In nop91e de sâmbătă spre 
duminică si duminică spre luni 
este de serviciu, cu program 
non-stop, Farmacijl nr. 71, Pia
ţa Avram Iancu, tel. 280979. 

Farmacia "Sinapis", Bd. 
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul 
Stil, telefon 282369 si şi .,Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15. telefon 948, 
sunt de serviciu cu program 
non-stop. 

• CONSULTATII SI 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON·STOP 
Cabinetul "Apollo,nia", situ-

Sebastian. Regia artisticA • 
Flotin Antonlu. 

"' Teatrul de Marionete 
Arad prezinta duminică, 12 
decembrie, ora 11 ,00, specta
colul .Cel trei purcelu'l fi 
lupul". Regia artistică: Adela 
Moldovan. Scenografia: 
Francisc Baranyi. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Detectiv de voie, de 

nevoie {SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 
16; 18; 

__ . . oyala 

{SUfi; : -·~~~aparte 
{SUA) 1~ t'l:~c..-

Sala mică: După faptă şi 
răsplată {SUA) 15.30; 18. 

. at la parterul blocului din 
spatele Casei Albe {zona 
Gării), s!J. Miron Costin nr. 13, 
sc._A, ap. 1,tel. 251225, 
efeCTueaza tratamente 
injectabile (intramuscular şi 
intravenos), aenosoli, E.K.G., 
ecografie si analize laborator. . ' 

•uRGENTE 
. STOMATOLOt;ICE 

Serviciul de urgenţă sto
matologică, situat pe .strada 
Andreescu - vizavi de iesirea 
de la Cinematograful Dacia • 
este zilnic deschis non-stop. 
Telefon: 253794. Cabinet 
stomatologic. privat, Bd. 
Revoluţiei nr. 62, {vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 
256665, deschis zilnic intre 
orele.8,00-12,00 si 14,00· 
20,00, iar sâmbăta ~i dumini· 
ca Intre orele 9,()()..21 ,00. 

• iNREGISTRĂRI IN 
CAZ DE DECES 

In caz de deces, la Biroul 
de stare ci~lă de la Primăria 
Arad se pot face înregistrări 
sâmbătă şi duminică, Intre 
orele9-11. , 

De luni, fe~rii au intrat in mereu ocupat. Unul dintre 
grevă. Conform condiţiilor redactorii noştri a văzut cum 
grevei, S-il asigurat o treime din lucrătorul de la acest serviciu a 
circu1a9a trenurilor. Ca urmare, luat receptorul din furcă şi 1-a 
destul de pu~ne trenuri au awt aşezat pe birou, lângă teleiPn, 
undă verde. Dezorientati, călă- stresat probabil de multimea 
tarii aşteptau in staţii Sosirea · apelurilor. · ' 
unui tren. Cei care nu s-au aflat· Nu le repnolillm ~ilo!; 
fn gări dar care doreau să călă- nimic. A fost "hotărârea lor să 
torească sau. să aştepte pe protesteze pentru salarii mai 
cineva, au apelat numărul de mari si pentru conditii mai bune 
telefon al informatiilor CFR, de muncă. ·Era insă omeneste 

. pentru a afla dacă au cu ce să ca cetăţeanul să aibă unde 'sa 
plece dtn gară sau pentru a şti se informeze. Dacă unele per· 
ora sosirii trenul!jj şi minutele soane au fost frustrate de o 
de intărziere. Pe plan local, In călătorie, măcar să nu fi fost 
zilele grevei telefonul de la frustra~-de dreptul la informa~!. 
Informaţii Gara a fost inutil. Pe Să lnţelegem că cetăţenii au 
langă faptul că există un singur avut acces doar la o treime din 
fir direct cu ~ul, 237111, la informaţii? Sau nici măcar atai? 
apelarea acestui număr sună T. M. 

nscrieri pentru Colegiul Pedagogic 
Universitatea Bioterra 

Bucuretti, prin Fundaţia 
Hellyos Arad, face' Inscrieri 
pentru Colegiul Pedagogic 
Tnvăţământ deschis la distanţă, 
la speclaUzarea Institutor pen· 
tru lnvliţlimAnt primar fi 
pr8fColar. 

Informaţii " inscrieri: Arad, 

11-dut Gen. DragaHna nr. 1,!1, bl. 

33, et. 11, ap. 22, tel. 057/ 

21!5759, Intre on>le 9,00·13,00 

~i 16,00-19,00, 09,2/548!t48 

(perioada 10-20.121999). 

. PENTRU EVITAR1'Au~~LOMERAŢIEI LA. 
CASIERIE DUPĂ 1.01.2000 VĂ INVITĂM 

SĂ ACHITAŢI ABONAMENTUL PE TRIM.IV.99 
' , (octombrie, nOiembrie, decembrie) 

; · pAnă la data de 22.12.1999. 

PROGRAM CASIERIE 8,30-12,30; 1t;~~;.; 

.. 
c '·~-

-;.-

... 

HORGS • 
plăcerile personalo, neglijăn· 

· du-vă partenen •:, fapt ce poate 
avea urmări n~plăcute. 
r=SĂGETĂTORUL 

Slmbătă, 11 decembrie 19119 .Uuaţie. Dacă cumva credeţi că (22.11·21.12). Ştiţi 

~BERBECUL {21.03· n-o să ieşiţi şifonat din asta, vă .d exact ce aveţi de făcut 
20.04). Pur ~i simplu nu inşela~. . pentru a vă atinge 

:..vă găsiţi ritmul. FECIOARA (23.08· scopurile pe care vi le-ati pno-
..._ Acţiunile dvs. sunt in ']22.09). Aşa-zisele ~c- pus şi, deocamdată, nu vă per· 
contratimp şi lipsa de concen· time ale dvs. au două miteţi prea multe momente de 
trare este destul de accentuată, scopuri: să radă de relaxare. 
astfel ca puteti comtte enort cu dvs. 'i să vă stoarcă CAPRICORNUL~, 
usurintă. ' · buzunarele. · (22.12·19.01). E bine 

TAURUL (21.04-n să ştie cat mai puţină. .....,. 
20.05). Oriunde, v-aţi MOCHETA lume amănunte in legă-

afla, ave~ parte de o tură cu viaţa d\os. privată şi cu 
zi minunată. Cel puţin Arad, Piata Gării ceea ce intenţionaţi să faceţi in 
in plan sentimental... Telefon 235221 viitor, aşa că aveţi grijă cui vă 

11flGEMENtt (21,05· Vinde •• 
confesati si cu cine vă sfătuiti. 

20.06). Ieşiţi in soei· 'v'ĂRSĂTORUL 
montează mochetă ~ (20.01·19.02). lncerca1i , li 'etate. Nu rămăneţi 

. la pr~uri să ieşiţi cât mai puţin in neobservat (ă), pentru 
ca farmecul şi inteligenţa dvs. cu o re ucen . evidenţă, iar acţiunile 

se fac repede remarcate. . da lll-201/e pe care le intreprinde~ să trea-

RACUL {21.06-~ că neobservate. Doar asa veti 
reuşi să vă duce9 la incteplinire 22.07). Din păcate,~ ~-

persoana pe care dori~ C; tl BALANŢA {23.09·ga planurile dvs. secrete. . ··' 

să o .da9 gata" se pare -
22.10). Aveţi grijă să PEŞTII (20.02·20.03).~ 

ca nu are ochi pentru dvs., aşa nu deveniţi prea vani- Pentru unn dintre nativii ' 

că nu mai insistaţi, pentru a nu tos {casă) şi să nu ace.stei zodii, sit~~tial · ~ 
deveni ridicol. cere9 de la cei apropia~ să vă finanCiară- nu este 

LEUL (23.07·22.08). satisfacă toate capriciile. deloc satisfăcătoare, dar cu aju-

~~Veti sim~ mai mult ca ~SCORPtoNUl (23.1tJ.. torul primit din partea astrelor, 

\;j niciodată nevoia sâ vă 21.11). Există pericolul vor reuşi să depăşească desrul 
să exageraţi in a vă de repede !\Ceastă perioadă · .agăţaţi" de o anumită 
satisface cu prioritate nefavorabilă. 

CADOURI PENTRU COPIII BOlNAVI DE SIDA 
De circa un an de zile, 14 

copii de g, 10, 12 ani, bolnavi 
de ~ida, lşi trăi_esc drama la 
.Centrul HIV" din Arad .• Chiar 
dacă ne descurcăm bine cu 
mâncarea şi jucăriile, finanţate 
de Primărie si unele fundatii, 
am avea neVoie de medic8-
mente. In special de Octagam, 
un produs foarte scump•, ne 

Il';~:!~~= acelaşi. .N-avem 1> asupra bugelului 
e prea mare! Etc .. ." 

• Plăţile compensatorii. 
Foarte mulţi arădeni .ieşiţi cu 

se Intrebau dacă 

spunea d-na Mareala Moisa, 
directoarea centrului. In acest 
context. o rază de bucurie le-a 
adus ieri copiilor bolnavi de 
Sida familiile Şipaş Silviu cu 
sotia Sorina. din Austria si 
Muresan Cristiall, patronul 
firmei' .Las Vegas·, cu soţia 
Anca. Ei au împărţit 14 pachete 

· · multe dulciuri, 

Banii vor.--iritra ln posesia 
oamenilor, ln functie de pro
gramărihl' pe care '1e va face 
sucursala CEC Alad. 

Redactor de servicl!J. 
"·o. 

AL~:IA ~~TIS6U!CID ~ · 
~- . 

OM 6' LiNIAVtETII ,. 1 ~ 
097/214214 
Intre orele 20,00-08,00 

Vi asculti, vă inţelege 
'ivi ajută 

· .......... :.· 
-:,_~- · .. •' 

...., •. ' Î 

-~ 

toate aduse din Austria .• Copiii 
aceştia au nevoie mai mult 
decât ceilalţi copii de o clipă de 
bucurie. Am dorit ca gestul nes
iru să le aducă măcar pentru un 
moment, zămbetul pe buze. Ce 
poate fi mai valoros decăt zâm
betul unui copil?", ne-a SPus dt 
Silviu Şipoş, . · 

f. T. 

~·e"T.'"r"a0"~a·""~1 Jf*'~,r ue r . -~ 
;Jafinnală a CABRl 
~~~~:::2·- ·'~\'\~Mh.-~.:.i 

Ieri dimineaţă, la sediul 
Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Arad, s-a infiintat 
filiala judeţeană a Federa~ei 
Naţionale a caselor de impru
mut pentru pensionari. La filială 
au fost arondate 1Date agen~ile 
urbane CARP {Arad, Chisineu
Criş, Lipova, Sai>IŞ) -cu 
exceptia Şuettrsalei lneu. In 
cadrul' sedintei s-a constituit 
Bli'Oul Permanent de condu· 
cere al filialei judeţene fonnat 
din preşedinţii Caselor oră· 
şeneşti. Preşedinte a fost ales 
Vasile Neagu {Arad), prim· 
vicepreşedinte Ioan Ciurdar 
(Chişineu-Crtş). vicepreşedinte 
• Nicolae Niculescu {Lipova) şi 
membru • luliamr Vâneaţă 
(Sebiş). Secretara filialei 
judeţene a Federaţiei CARP a 
fost aleasă d·na Mirela 
Modiga, reprezentantă a 
CARP • Arad. Scopul înfiinţării 
acestei filiale este acela de 
aparaie a dreptunlor membrilor 
CARP, in special, dar ~i de 
acordare a protecţiei sociale 
pentru pensiqnari, in general. 
Membrii Biroului Permanent se 
vor lntruni in şedinţe trimestri
ale. 

f. "· 

S.C. BILARDI 
TRADE S.R.L. 

importator unic , _ 

6DIS~~~~ORI 
· ZONAU :., 

vindem din 
depozitul propriu 

din Cluj Napoca 

UNICUM LA 1/2 L 
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,AudientăJI:!~!!'~!Î~AZI DESPRE NECAZURILE CU 
., CARE VIN OAMENII LA PRIMARUL ARADULUI 

Lipsa loeuinţelor • eea mai ~e problemă 
· atât a priniarului eât ~ a sotieitanţilor 

O familie • pe cale de 
...,. pierde locuinta 

Primul şi cel mai intere· 
sant caz a fost cel al lui 
Feraru Traian, domiciliat in 
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 
4 7 .muncitor la pompe fune
bre, in cadrul societătii 
Gospodărire Comunală. ' 

OI. Feraru ocupa cu chirie 
unul dintre cele ~ase aparta
mente din respectivul imobil, 
împreună cu soţia şi cei doi 
copii. 

Tn momentul de faţă, pro
prietarul imobilului este Novac 
Niculae, care doreşte să 
evacueze familiile din respec
tivul imobil pe motiv că 
inten~onează să-şi facă unele 
modificări, să mai ridice încă 
un etaj. Tn urma acestui lucru, 
cele şase familii vor ră!Jlâne 
pe drumuri. Tn luna martie, d
lui Feraru ii va expira contrac· 
tul de inchiriere şi proprietarul 
nu mai doreşte reînnoirea lui. 
Prin urmare singurul lucru 

Tn fiecare joi e zi de audienţă la Primăria Municipiului 
Arad. Cei care in fiecare zi de luni a săptămânii se inscriu pe 
lista de. audien~ au posibilitatea de. a-~i ~pune păsurile pri· 
'!'arulw_ Va!~"'!" Paul. Neamţ, care m masura posibilităţilor 
mcearca sa-1 SJUte: .,DKJ nefericire", ne spunea dl. primar, "la 
mine vin cei care nu-t;i pot rezolva problemele la nivele mai 
joa~e, şi de cele mai multe ori, vin cu chestiuni care nu prea 
mat pot fi rezolvate". Ieri, fiind zi de audienţă am profitat de 
ocazie pentru a vedea cu ce probleme vin oamenii la dl. pri
mar. O singură persoană s-a inscris pe lista de audienţe, dar 
pe parcurs au mai apărut incă două cazuri. 
care i-a mai rămas de făcut Strada Jiului • reviJM 
este să apeleze la bunăvoinţa ip actualitate 
~nmaruiUI.pentru a 1 şe repar- Deşi nu au fost înscrişi pe 
tiza o locwnţă. lista de audiente, la 

"Una din marile noastre bunăvoinţa primarului a apelat 
prob,leme este cea a şi familia Ţapoş, cu domiciliul 
locuonţelor. Am avea si in str. Jiului, stradă binecunos
repartizăm câteva dar sunt cută deja din cauza prob
foarte dagradate. Aparta- lemelor de trafic intens. In 
mente cu două camere această chestiune, dl. primar 
primim cam zece pe an, i~r a of~rit urmatoarele lămuriri. 
cu trei camere nu primim "Eu am făcut tot ce am 
nici una. Singurul lucru pa ~ut_ut în ac?st sens, am pus 
care pot să-I fac este să-I lomotă de voteză şi de tonaj, 
îndrum pe dl. Feraru să se dar mai mult de atât nu-mi 
inscrie pe lista de a'lteptare stă. în putinţ~, P?ntru că e 
'li în luna Ianuarie cererea un drum pubhc f' nu pot să 
dAnsului va fi discutată de Interzic clrculaţoa anumitor 
către consiliul local", este firme pe acolo. Singura 
de părere dl. primar. soluţie este strâ.ngerea de 

Chesti • 'uridi.,.,.. 80 de semnăturo ale celor 
" . UftiJ care locuiesc acolo 'li 

OI. pnmar a fost consultat acţionarea Tn judecată a 
de două persoane despre firmelor de transport care se 
modul în ca~e pot intra in P<>: · fac vinovate de neplicerile 
sesoa locuonţeo uneo femeo create locuitorilor". 
handicapatepe .care o între~n Din păcate, cam p~ni au 
de mulţo ano, şo care nu mai fost cei care au apelat ieri la 
are pe nimeni. sfaturile primarului, dar pe de 

Ţinând cont de faptul că altă parte, e firesc, pentru că 
lo~uinţa este proprietate per- se apropie sărbătorile, şi pri
sonală; dl. primar le-a indru- marul răspunde în direct la 
mat pe cele două doamne sll solicitările cetătenilor în 
apeleze la notar, care le fiecare joi la televizi'une. 
poate face fără nici o prob- SO~II'Ifl fiMB~OS 
lemă actele de rigoare. . FOTO: V. MOSCA 

ALOCATIILE SI PEHSIILE • • 
ÎtiTÂRZIE Dltl tiOU 

ŞI luna aceasta indemniza
ţiile pentru văduvele de- război, 
veteranii de război si alocatiile 
au întârziat deja patru zile. Ele 
trebuiau achitate începând cu 

. data de şase a lunii decem
brie, dar acest lucru nu a avut 
loc încă. Si nici nu se stie cănd 
va incepe. Pentru că 'banii nu 
au fost viraţi încă. Marioara 

Gozman, de la Directia Muncii 
şi Protecţiei Sociale spune: 
,Pensiile de asigurare vor fi 
plătite la timp. In schimb, pen
tru · celelalte aşteptăm 
deschiderea de credite. 
Sperăm ca măcar la mijlocul 
săptămânii viitoare să ni se 
vireze banii şi să începem 
plata lor. Aşteptăm o ordo-. 

nanţă de urgenţă pentru că am 
înţeles că in acest sector s-a 
făcut rectificarea de buget.' · 

Până atunci, oamenii iau 
1loar cu asalt poşta şi. .. 
.speră. 

fi, BOGfiiUO 

La 110 ani ilNIVI~IlSillll~ll (~OillJI .. IJI 
1 IIISIUli(~I~SC ))JN IIICili..JlCil 

• Din negura vremii vA 
cheamă să participaţi, împre
ună cu noi, la aniversarea a 
11 O ani de la infiintarea Corului 
bisericesc ortodo~ român din 
Parohia Micalaca Veche. 

Pe voi: înv. Mihuţa Savu, 

Costa Popovici, Ilie Buzesan, 
Teodor Boar, dirijorii, precum si 
preo~i: lustin Marseu, Ardelean 
Ioan, Dabu Pavel, Căvăjdan 
Gheorghe, şi nu în ultimul rând 
pe toţi coriştii decedaţi de-a 
lungul anffor, şi t~ cei care au 

contribuit prin prezenta lor la 
continuitatea acestui c;c;,_ 

Parastasul de pomenire şi 
slujba religioasă se va ţine 
duminică, la ora 12,00, în 
Biserica din Micalaca Veche, 
str. Renaşterii. 

·mu ~ : - ,'/ ''· :· ''' . 
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O armonie cromatică există 

cănd două sau mai multe culori 
.alăturate produc o senzave plă
cută. Trecând peste subiectivis
mul individual, annonia croma
tică este un fenomen social. Ea 
se modifică cu trecerea anilor si 
de la o regiune geografică la 
alta, dar există si asemănări ale 
armoniilor cromatice de la noi, în. 
straie şi ornamente, ceramică, 
cu cele din Peru, Brazilia, Cuba. 
Asemănări izbitoare le întâlnim 
şi în fotografiile de reportaj, 
peisaj din Europa, America şi de 
la noi din Iară. 
· Armoilii _cromatice intere
sante le-am întălnit în expozitia 
.Ars folografica 99" - organizată 
de Consiliul Judetean, 
Inspectoratul pentru cuitură, 
Foto-club Arad, Fundatia Total 
Art, la sala Forum din sirada V. 

. Alecsandri. 
~tii fotografi Mihai Botez, 

Matei Kurutz, Siska Szabo 
Zoltan ştiu să vadă' şi să apre
cieze valoarea culorilor şi 
armoniilor din natură şi in lumea 
ce îi înconjoară. Ei se apropie 
cu dragoste de subiect şi pun 

.• 

·-·~ '- "· ,, . 

cadraje inspirate, cuprind în 
imagini suprafetele armonios 
echilibrate. ln peisajele expuse, · 
culorile sunt acordate între ele 
intr-o unitate tonală, cu o domi
nantă prestabilită în functie de 
inspira~e şi scopul estetic. ' 

Eseul oferă şi el multiple 
posibilităti de acordare a 
armoniilor cromatice. Că stăpâ-

Cronică da 
d~Wi 

Faţă de ediţiile trecute, 
fotografia alb-negru este mai 
bine reprezentată. Fără a o con
sidera desuetă, consemnăm 
câteva reusite notabile. Iosif 
Varga, Aron 'Ardelean ne impre
sionezaă cu peisajele şi 
portretele impecabil realizate 
tehnic, cadrate plastic, tratate in 
manieră clasică. · 

Ştefan Matyaş şi Viorel 
Muscă, binecunoscuti din 
paginile ziarului .Adevărul' aduc 
din lumea proaspătă si pură a 

nesc bine acest dificil gen satului adevărate fotoreportaje 
fotografic, prin cadraje strânse, despre frumoşii nebuni ai 
unghiuri insolite, umbre adănci, pământului şi despre mizeria 
jocuri de claritate, ne-o tranzitiei romanesti. 
dovedesc in lucrările expuse Cele 86 de tOtografil color şi 
Octavian Boran, Angela alb-negru, semnate de 17 artisti 
~ireghie, Vilhelm Gombos: fotografi de la F<llcxlubul Arad, 

expoziJie 

Artiştii fotografi nu au ocol~ sunt rodul căutărilor creatoare 
nudul, genul ce atrage automat de-a lungul unui an de zile. Din 
privirile vizitatorilor. Filip Rotaru ele străbate dragostea, firul 
şi Nelu Scripciuc ne aduc din artei, dar şi un sincer omagiu 
nou eternul feminin în prim plan, pentru cei care atunci, la 1 
armonizând cromatic în studio Decembrie 1918, şi-au sacrifica 
sau în natură lumina cu rotun- viaţa pentru unirea tuturor 
jimile artistice ale divelor indi-. · românilor. 
gene. VI~GIL )IREGHIE 

* Poliţia îi cercete.ază în 31 ani, din Sepreus, care in 
stare de reţinere pe Anghel noaptea de' 30 noiembrie/1 
Martln, 32 ani, din Arad şi decembrie, a pătruns prin 
Lucacl Argentina, 35 ani, din atractie in locuinta lui Covaci 
Nojorid, judeţul Bihor. Pe 9 Ştefa~ din localitBte, de unde 
decembrie, cei doi au fost a sustras 1.700.000 lei. 

" " " "' UN BOSCH~TAR INSANGERAT~ IANGA POD 

prinşi in flagrant in timp ce au • .Sunt cercetaţi pentru 
sustras din buzunarul scurtei săvârşirea infractiunilor de 
lui Mihali Pop Carmen • abandon de fami,lie Moise 
Ileana, din Baia Mare, un tele· Mure'lan, 38 ani, din Sebiş şi 
fon celular marca Nokia. Cei Oană Gheorghlţă, 42 ani, din 
doi urmează să fie prezentaV Chisindia, care cu rea cre
Parchetului. dinţă nu şi-au plătit pensia ali· 

* llie'l Constantin, 21 ani, mentară pentru copiii minori. 
din Independenţa: judeţul • Cu ocazia unei actiuni 
Constanta, este, aflăm de la efllctuate in pieţele de pe 
Biroul de presă al I.J.P. Arad, raza municipiului Arad, în 
autorul furtului comis în vederea protejării populaţiei 
noaptea de. 8/9 decembrie impotriva faptelor de comert 
dintr-o boxă a unui bloc din P· ilicit au fost ' 
ţa Sporturilor. llieş a sustras ·Dumbrava Nicu lina, 25 ani şi 
din respectiva boxă, bunuri în Nita Şoimiţa, 29 ani, ambele 
valoare de 4.250.000 lei. din Arad, care comercializau 
Impotriva lui, Parchetul a mărfuri fără documente de 
emis mandat de arestare pre- provenientă. Au fost sarl~<c-1 
veiotivă pe timp de 5 zile. nate in baZa Legii 12/1990 cu 

• Poliţia 1-a depistat şţ.l căte 150.000 lei amendă.· 

' ' 
Ieri dimineaţă, in vecinătatea podului 

Grădlşte, trecătorii au avut parte de pri
velişte macabră. 

Un bărbat (încă) neidentificat şi după 
toate aparenţele, .boschetar, murise in 
cursul nopţii. Acesta zăcea cu faţa in 
sus chiar lâogă ţevile de căldură, de 

care se leagă viaţa acestor nenorociţi şi 
pare-se chiar. împrejurările morţii 

. boschetarului. 
Ciudat, faţa era plină de sânge şi 

leziuni iar cadavru! era la cel putin zeee 
metri de G grămadă de zdr~nţe. 'Martorii 
oculari, dintre care un anume Radu -

lucrător la un bar din apropiere - nu au 
solicitat intervenţia celor în drept, Poliţia 
făcându-şl apariţia in jurul orei 9,00. 
Acesta sustine că a văzut boschetarul la 
3,30 dimineaţa, cu faţa în jos (?1) dar nu 
s-a atins de el şi nu a anunţat organele 
de Poliţie, crezând că omul e beat şi 
doarme lângă ţevi pentru a-i fi mai cald. 
Echipa de criminalişti condusă de col. 
Dan Ardelean - şeful Serviciului 
Judiciar din I.P .J. Arad şi medicul legist, 
dr. Stelian Crişan a constatat urme de. 
ştersături a ţevilor la 22 metri distanţă 
de cadavru. Acest lucru permite ipoteza 
unul accident, prin căderea de pe pod. 
OI. col. Ardelean ne-a declarat: 
.,Deocamdată, nu ne·putem pronunţa 
asupra cauzelor morţii. A'lteptăm 
autopsie '11 raportul de expertiză 
medlco-legală. • 

Misterul e amplificat şi de faptul că 
trotuarul; aflat intre pod şi gardul S.C. 
Astra Vagoane C.ălători e un loc demn 

Locul de unde se presupune că a căzut boschetarul fi cadavru! acestu- de selialul ,Casa spi<itelor" - nelumlnat, 
la, in poziţie ciudată pentru un accldenl.. · . · . - · plin de aburi (de la ţevi) şi rău famat. 

. . . ·.· Foto: MfiTYfiŞ . fii)IUfln IOSIF 
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Ieri, la s1DIIIIlitad de 1~ Helsinki 

ROMÂNm A fOST INVITATi Si 
NfGOCifftlll Of ADfRARf IA UNIUNii fUROPIANI 

Uniunea Europeană a 
decis, vineri, la summ~ul de la 
Helsinki, să inceapă, in februa
rie 2000, negocieri de aderare 
cu şase noi state candidate. 
printre care şi România. 

Anunţul a fost făcut de 
purtătorul de cuvint al 
preşedinţiei' finlandeze a 
Uniunii. Alături de România, in 
grupul celor şase se mai 
numără şi Slovacia, Letonia, 
Lituania, Bulgaria si Malta. 
Aceste şase ţări se aliitură ast
fel celorlalte state ale căror 
negocieri de aderare la UE se 
află in curs de desfăsurare -
Ungaria, Polonia, Republica 
Cehă, Slovenia, Estonia şi 
Cipru. 

Şefii de stat sau de guvern 
din statele membre ale Uniunii 
Europene au luat foarte 
repede, incă. de la inceperea 

reuniunii, decizia de a invita 
cele şase noi candidate să 
deschidă negocieri de aderare, 
intrucit exista un larg consens 
in rindul celor 15 'in legătură cu 
acest subiect 

· In privinţa acceptării Turciei 
ca stat candidat la aderare, şefii· 
de stat şi de guvern din slatele 
UE au decis că această ţară să. 
primească acest slatut. Nego
cierile pentru intrarea in Uniune 
nu vor incepe înainte ca 
Ankara să işi rezolve problema 
drepturilor omului şi imbunătă
tirea relatiilor cu Grecia. 
' Comisia Europeană -
organismul executiv al Uniunii 
Europene - a recomandat, in 
octombrie, deschiderea de 
negocieri de aderare cu cele
lalte sase candidate care nu 
fusesbră invitate la summijul de 
la Luxemburg, din decembrie 

1997, să in ceapă discuţii in 
vederea intrării in Uniunea 
Europeană. 

Pentru două dintre candi
datele "nolui. val", Comisia 
Europeană a pus unele condi~i. 
Este vorba de Bulgaria, căreia i 
s-a cerut să işi ia angajamente 
ferme in privinta inchiderii cen
tralei nucleare de la Kozlodui, şi 
de România, căreia i s-a cerut 
să ia măsurile necesare pentru 
reglementarea situaţiei drama
tice a orfelinatelor. 

Purtătorul de cuvint al 
·comisiei Europene, Ricardo 
Levi, a declara~ vineri, că cele 
şase noi ţări intrate 1n procesul 
de negociere "au toate şansele 
de a le ajunge din urmă" pe 
oelelatte candidate. Pe de altă 
parte, el a admis, implicit, că 
primele aderări efective la UE 
nu vor avea loc inainte de anul 
2004. 

JUSTIŢIA A SUSPENDAT GREVA FEROVIARILOR 
Curtea Supremă de 

Justi~e (CSJ) a dispus, vineri, 
suspendarea pentru 45 de 
zile a grevei generale declan
sata de Conventia "Solidari
iatea" a Sindicatelor Ferovia
re şi de Federaţia Sindicatelor 
Mişcare/ Comercial din 
Transporturi Feroviare. ca 
urmare a cererii fOrmulate in 
acest sens de administraţia 
societăţilor de cale ferată. 

Conventia "Solidaritatea" 
a declanşai, luni, greva ge: 
nerală In transportul feroviar, 
cerind·, in principal, majorarea 
salariilor cu 70 la sută. 

Compania Naţională da Căi 
Ferate CFR S.A. a solicitat 
Curtii Supreme de Justitie, in 
aceeaşi zi, să dispuriă' sus,. 
pendarea protestului, avind in 
vedere efectele economice si 
sociale ale acestuia. o cerere 
similară a fost . adresată 
justjtiei si cu privire Ici ' . . 

Federatia Sindicatelor Mi· 
şcaretComercial, care a 
declanşat, joi, greva generală. 

Tennenele de pronunţare 
a sentinţei CSJ au fost sta
bilite pentru vineri, la orele 
9.00 pentru Convenţia "So
lidaritatea" si la ora 13.00 
pentru cei d9 la miscare/co
mercial. In cele din urmă, CSJ 
s-a pronunţat, in cadrul un:ei 
şedinţe comune, atit in pri
vinţa protestului feroviarilor de 
la 'Solidaritatea", eli si a celor 
de la mişcare/come(cial, dic
tlnd suspendarea grevei pen-
tru 45 de zile. o-

Reprezentantii sindicatelor 
au sustinut,. rn fi:.ta instantei, 
motive' care se Pot invo'ca 
atunci c!nd se juoecă legali
tatea unei greve generale, nu 
cererea de suspendare a 
acesteia. -

Mai mult, sindicaliştii de la· 
mişcare/comercial au solicitat 

S.C. "ARMIS" S.A. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii comer

ciale, Tn ba~a Legii 31/1990, O. G.511997, Legl/8711997 şta Statutului 

societăţii . CONVOACĂ . 

Adunarea Generală Extraordinal'ă. a AcţiOO&rilor, inSaifi Jn ~istrul 
Acţionanlor la data de 28.05.1999, la sediul societă~i. str. Hun~oarei 
42-44, judeţul Arad; In ziua de 27.12.1999, ora 10, cu unniiloarea ordine 
de Zi: 

• contractarea de Imprumuturi ~·acordarea de garanţili 
• diverse . . 
Tncepănd cu data de 14.12.1999, inforrila~i suplimentare ~e· pot 

obtine la sediul societălii din Arad, str. Hunedoarei 42-44, sau la lelelon 
200269. ' . . . -

Formulei-rele de procuri speciale de reprezentare se ridici de la 
admlnislratorul societătii. 

Procurile se depun 1a sediul sodetllţli cu o zi Inainte ele 1ncepeJea 
Adunării Generale. 

in cazul in care acţionari! prezeil~ nu intrunesc -numărul necesar de 
acţiuni pentru ca adunarea sa fie statuta!~· se reconvoacâ fn data de 
28.12.1999, ora 10, la sediul sodetă~l. 

·. -, 

,.•-

aminarea pronuntării deciziei 
judecătoresti in privinta grevei 
declanşate de ei jol seara.· 
invocind vicii de procedură. Ei 
au arătat că citarea s-a făcut 
la filiala Bucuresti a federatiei 
şi nu la Deva, Unde aceaSta 
are sediul central. Instanta 
nu a luat act de viciile de prO
cedură invocate de sindicate, 
deoarece citatia a fost primită 
chiar de către preşedintele . 
federaţiei, Dumitru Săndel, 
care s-a şi prezentat in faţa 
judecătorilor CSJ. . 

Conform legii, CSJ poate 
dispune suspendarea unei 
greve generale, pentru o 
perioadă de pină la 90 de 
zile,·ii1 cazul in care ~dminis
tratia societătii in care se 
desfăşoară protestul cere 
acest lucru, ca urmare a· 
efectelor economice şi sociale 
produse de grevă. Dispozitia 
CSJ se aplică imediat, fără să. 
existe cale de atac. 

-,. 1 

' 
În sedinta Consiliului Judetean Arad 

SCHIMBAREA COHDUCERII 
DIRECTIEI PEHTRU PROTECTIA · 

COPILULUI ARAD A FOST AMÂNATĂ 
Tn sedinta Consiliului 

Judetean' Arad: care a avut loc 
ieri, dintre cele 9 puncte de pe 
ordinea de zi oei mai dispulat a 
fost cel referitor la controlul efec
tuat in perioada 23-24 septem
brie 1999 in judeţul nostru, de 
către Corpul da Control al 
Departamentului pentru Pro: 
lecţia Copilului. 

Actiunea de control s-a 
desfă~Urat in perioada mai sus
amintită, la Centrul propriu da 
plasament .Acoperişul Spe
ranţei" al AMC Betleem, din 
Lipo~a. La momentul respectiv 
discu~ile au fost foarte aprinse, 
nici acum însă consiUerii nu s-au 
lăsat mai prejos. 

Preşedintele Comisiei pen
tru Prote~a Copilului din CO'drul 
CJA, dl. Ioan Silaghi, a prezen
tat un raport privitor la controlul 
amintit. Desi, asa s-ar fi cuvenit, 
nici un repf.eze'ntant al comisiei 
nu a fost invitat să ia parte la 
respectiva 'llctiune, dar cu toate 
acestea punctele 1, 2, si 4 din 
ia port se referă in mod' expres 
la activitatea comisiei pentru 
protecţia· copilului. Astfel, 
comisia a fost acuzată că a 
interpretat voit eronat unele dis
poziţii ale Comitetului RomM 
pentru Adepţii, Să a incălcat 
preve<)erile O: U. nr. 26/1997, ~i 

1 sea 
Constructii a sărbătorit alături 
de colaboratori, beneficiari, 
concuren~ şi, bineinţeles, cu 
prietenii, un an plin de rea
lizări. E drept că foarte putine 
firme reusesc să tină in aCSs
te vremuri ştacheta sus, dar 
Edil Construcţii a demonstrat 

nu s-a implicat In exercitarea 
prerogativelor legale de care 
dispun. 

Tn raportul prezentat de dl. 
Sllaghi, se subliniază că pro
blemele legate de activitatea 
comisiei, eviden~ate de organul 
de control, au fost fie eronat 
puse, fie au fost rezolvate in 
timp util. 

Referitor la acest aspect, 
dna Rodica Tokay, directoarea 
Direcţiei pentru Protecţia 
Copilului, a fost invitată să-şi 
spună opinia vizavi de . 
retragerea autoriza~ei de a face 
adopţie, sancţiune aplicată 
Fundatiei Betleem. Dna Tokay 
n-a reuşit să-i convingă pe con
silieri că nu are nici un amestec 
in cele lntâmplate, fapt pentru 
care a fost .bombardată" cu 
întrebări adresate in primul rând 
de dl. consilier Sârbu. OI. consili
er a afinn~t că doamna Tokay 
se face vinovată de reclamatie 
adresată Bucureştiului cu privire 
la unele nereguli existente la 
centrul de copii. .,Când dvs. vii 
aflaţi in concediu medical, cei 
de la DireCţia pentru protecţia 
copilulUi au făcut o evaluare a 
centrului, acordându-le .. bine
rneritatele puncte, ceea ce nu 
v-a convenit. De altfel, aţi >;i 

• contestat evaluarea respec· 

că se i nt, acest 
lucru nu ar fi fost posibil fără 
eforturile conjugat~ al echipei 
manjlgeriala şi ale anga, · 
jaylor. _ 

Le-au fost gazda bune, 
ieri seară, celor invitaţi, 
administratorul unic al soei

ii Edii-Constru ii, dl. 

tivi, după care aţi reclamat la 
Bucureşti." 

In asentimentul dlui Sărbu s
a dovedit a fi şi dl. Silagi, care 
consideră că s-a dorit mazilirea 
acestei fund~i, pentru că .,arii 
adunat prea multe puncte fi 
s-ar li situat pe prtmul loc in 
ceea ce privefle adopţiile". 
. In urma acestor acuzaţii;. 
mai multi consilieri au cerut 
demiterea dnei Tokay din 
functie, invocându-se, de 
asemenea, şi faptul că dna 
directoare a depăşit vârsta la 
care ar fi trebu~ să iasă la pen
sij!. Totuşi, acest lucru nu a fost 
supus la vot, pentru că· 
presedintele CJA, dl. Dan lvan, 
a cerut amânarea deciziei. .Sunt 
convins că este necesară 
schimbarea conducerii Directiei
pentru Protecţia Copilului Arad •. 
dar deocamdată vom astepta· 
până in luna ianuarie, cănd vor 
apărea noi reglementări privi
toare la acest aspect. Direqa işi: 
va schimba numele in agen~e şi 
va cuprinde altE:. căteva institu~i. 
deci oricum va avea loc o 
restructurare. Propun ca atunci 
să scoatem acest post la con
curs, ca să le facem pe toate. 
odată." Vom reveni. 

...... SOIUitfl AMBrtO~ 

Nicolae Pasca, 
directorul economic Ghizela 
Hăndălău şi inginerul-şef 
Vasile Nazare. 

A fost o seară reuşită, 
care, spuna dl. Olaru, .vrem 
să devină un obicei." 

Foto: MflrtCEL (fii'ICIO 

I.J.P. ARAD A INAUGURAT 
TREI POSTURI LOCALE DE POLITIE 

Ieri dimineaţă, Inspectoratul Judeţean de 
Politie Arad si-a 1recut Tn activilate o (nouă) pno
m.ieră: inau9urarea a trei posfuri (biroUri) de 
poli~e In cartiere. Este vorba de zonele: Piaţa 
Mihai Vtteazul, Micălaca (!n apropierea Pieţei 
MloriţaYşi Ştrandul Neptun. 

După cum se ştie, pană acum n-au ~ 
nat Tn cartierele Aradului decăt aşa-zisele patrula 
mobile. in spa~ile puse la dispozi1!e de Plimărie, 
vor sta de gardă căte un echipaj de poliţişti. care, 
Tnlre orele 8,00 şl16,00 vcx fi la dispoziţia cetăţe
niloi". Astfel, se vor evita deplasările la 
lnspectorat pentru Intocmirea unor plangeri, 
sesizări, speţandu:.se intr-o fluidizare a comuni
~ei. Nu in ultimUl rllnd, prezenţa unor poli~şti 
cat mai aproape de cetăţeni, va Contribui, se 
speră, la creşterea gradului de securitate ş ind~ 

. 91dului. . 
.oamenii OO!ibi vor fi aici; la dispoziţia pojJu-

.. . :-~_.;,___. \''""··--:·~-::, '•"' 

"' J . ' 

-. .. , 
•· .•. 

1 ~ : ; 

~. 

tayei. Mai ales că po~turlle sunt situate In zone
de mare trafic, cum sunt pieţele, ceea ce nu 
poate fi decăt benefic pntru cetăţeni", ne-a măr
turisH dl. K. col. Nicolae Mlhuja, adjunctul şefului 
Politiei Municipiului Arad. 

La ~unea de ieri, au ~nut Să fie prez~ 
ofiţeri din comanda Poliţiei ar.ldene, coordona~ 
de col. Viorel Hăhăianu, şeful IJP, subprefectul 
4vente Bognar, viceprimarul Sorin Neamţu, 
reprezentan~ ai S.C. TOP SA etC. 
· Am mai aflat că nu peste mult timp se· e·' 
intentionează deschiderea unor astfel de posturi 
şi Tn 'celelalte cartiere. Iar inlr-un viHor, probabil 
ceva mal lndepărtat, se unniireşte transformarea 
acestor posturi in birouri care vor beneficia efe 
S81Vicii specializate Oud'Jdar, criminalistică etc). 

Noile posturi vor deveni efectiv funcţionale. 
Tncepănd de luni, 13 decembrie a.c. 
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~.PUTEREA SE BATE SĂ ÎlţPARTĂ [POZITIA MUTULUII 
REPEDE CE MAl E DE '"IMPARTIT" Tmp?~~n~â~~ :l:i~~~ial~i~~ lntr:bda~:.e~~ii ~~;rids~:up~is~ 

n;;:;;;;:;;;j;; ser1atc>r. care 
d-voastră asupra preconizatelor 
de reducere a fiscalită~i, ini~ate de mi· 
nistrul Traian Reme'? . 

- Pentru a veni cu o astfel de propunere 
trebuie să ai foarte bine dimensionate 
efectele pe care le provoacă asupra bugetu
lui de stat şi in al doilea rând, pentru că sun
tem, iată, in decembrie, trebuie să ai contu
rat un buget pe anul viitor care să ţină 
seama de efectele pe care le provoacă. 
această reducere de fiscalitate. 

In domeniul fiscalitătii situatia extrem de 
dificilă ia ora actuală este leg'ată de intro
ducerea de ordonanţe o puzderie de taxe 
suplimentare ca taxa pentru contribu~e la 
fondul de pensii ai agricultorilor etc., care au 
dus la o situa~ aproape fără ieşire, plus o 
serie de anomalii cum este acel impozit pe 
inflatie, adică reevaluarea capitalului fix al 
societătilor. Deci, iată, foarte multe .lucruri 
care trebuie bine gândite, alături de armo
nizarea cu U.E. 

Această relaxare fiscală llste pur şi'sim-

· fei de sondaJe care, de cele wtă la tine cu o pnv~re tâmpă, 
' mai multe ori, se reduc la o parcă atunci ar fi căzut din 

~~~~~~r~~~~~~?r~~~rrr~~l~~;~r~~-~it'if'Wit~li-IW!!il intrebare. Evident. intrebarea Lună. N-au idei, n-au păreri, este _uni' definitorie pentru n-au cuvinte. Unii se mai 'i 
· momertl'i politic, economic hiizesc prosteşte. Dacă ii 

1 de. 1 cu 1 sau soc ai şi priveşte orice intrebi ce. părere au despre 
ma sută de metri, ştiind faptul Fondul că pe plan local rămâne cota parte a cetătean al tării. Care este ati- greva ceferistilor sau despre 
Monetar si Ban9a Mondială nu vor agrea ven~ului impozitului pe salarii la uniăţile eco- tudinea cetăieanului? integrarea României in UE 
niciodată asa ceva, dacă nu demonstrezi că nomice de interes locaL AdiCă, de exemplu, In g•,llerai, lumea coope- sunt mu~ ca peştele. 
ai surse ciue să compenseze scăderea de la fabrica "Dacia· nu mai rămâne 40%, rează, rilspunde . Ji'!;:":!-~,&k\ k)JI Dacă~i intrebi 
veniturilor bugetului. aceşti bani merg la bugetul de stat Deci. pe la intreba o·~ .aşa!J·.·_· ·· ,. • '~~.1 ... -~~-despre B.U.G. 

. -Şi ce se va intămpla? plan local, va fi o prăbuşire care va obliga cum stle s1 cum E 1. ~ """Mafia, cad in extaz . 

.: Atunci, o fac de ochii lumii, după care statul pentru a echilibra bugetele locale să crede' de c:JViinţă. \%·· ...•. ".. . ... · ~--. · .. _·_,,_·.· ln schimb. p~etenţii 
vin F.M.I. şi B.M. şi spun: nu pute~ aplica le aloce sume suplimentare. Există şi exoepţii, \&\. , \El s' cu caruL Nrc1 nu 
asa ceva, iar ei ne arată că au vrut dar n-au -Şi o va face? ceea ce est':' nor-fr,•;• 1\ ·.·. :. sc:ot capu_l din 
fo'st iăsati. O reducere de fiscalitate se face - Păi, nu are cum s-o facă pentru că maL oamenu sunt~]L , ,,, , . gaoace şr vor 
pe o crestere economică, cănd au crescut nu-i ajung veniturile nici să acopere cheltu- sătui de politică, deJI •·"' ,,.- maşini super, slujbe 
ventturile'la buget, s-a redus economia sub- ielile curente de intre~nere la instit~ile pub- intrebări, de răspun- plătite in valută, apartamente 
terană. Poti face o serie de calcule de lice (sănătate, învăţământ, armală). Deci suri. Pentru că politice. nu le-a ş.a.m.d. E firesc să-şi do-
reducere a 'fiscalitătii, dar trebuie să ai in suntem Intr-o situa~ aproape fără ieşire de adus ceea ce sperau. rească, aşa cum e firesc să-şi, 
vedere şi efectele imediate ca să ~u ai pro- incompetentă crasă, se tot fac declaratii Trist este, însă, altceva. dorească toţi cetăţenii, dar 
bleme in acoperirea deficitului bugetar. In demagogice,' acum in ajun de an electoral, Dintre cei care nu cooperează care e participarea la viaţa 
caz contrar, in s~uatia de acum, te trezesti pentru a incerca să se compenseze căde- la sondajele de care cetăţii? ' 
cu un deficitbugeta'r foarte mare 15.-20°io, riie din sondajele de opinie. Situaţia este aminteam, majoritatea 0 Sunt convins că, dacii 
care înseamnă proces inflationist deoseb~ extraordinar de gravă, după părerea mea. reprezintă tinerii. Mai degrabă ceva se va schimba In ţara 
de puternic şi toate efectele de reducere a - Ce părere aveţi d<IISpre grupul primesti un răspuns de la 0 asta, aceasta se va lntâmplă 
fiscal~ă~i nu pot duce la nimic bun. Veriheugenl pensionară in vârstă de 80 de datorită tinerilor. Dar nu acest 
· - Cum apreci~ evolu~a economică· - După părerea mea este un duş rece, ani care nu mai stie la ce i-ar fel de tineri va aduce schim-
dln acest an? o palmă care s-a dat României. ·Adică ei ne- foi~si răspunsul la o intrebare, barea. Ceea ce înseamnă că 

-Evolutia economică din acest an, con- au spus cam asa: domnilor, am constatat că decât de la un tânăr verde si in România există şi tineri 
tinuă tendintele din primii doi ani, Chiar mai sunte~ duşi cu' pluta, nu a~ reuş~ să face~ berbant de 20 de ani. Pe care, care pot prelua din mers soar-
rău, după ioate prognozele făcute vom nici măcar o strategie de bază, şr am la modul cel mai normal ar tre- ta ţării. Intrebarea este .câţi · 
asista ia o scădere a PIB de 9%; o cădere hotărât să facem un grup care să vă ela- bui să-I intereseze in cel mai astfel de tineri există in 
industrială puternică, agricultura ·care este bareze strategia economică. Ulterior, la Inalt grad tot ce mişcă-n ţara România şi cum vor reuşi ei 
la pământ la ora actuală -cu o scădere de declaratiile dure ale Opoziţiei şi-au dat asta. Pentru că toate aceste să se impună? in mod cert 
peste 30%. Deci, toate astea se constituie seama de gafă ·şi s-au intors lucrurile, că mişcări înseamnă viitorul lui, aceasta se va întâmpla prin 
Intr-o diminuare drastică a veniturilor doar acordă consultantă. Dar domnul care se măsoară in multi ani. luptă si nu luând pozitia mutu-
bugetare. Mai muij decât atât Bugetul de Vemeugen a uitat că această consulta1ţa Pur si simplu pentru 'că ·e lui când le pui o intreb'are. . 
stat pentru anul 2000 va cuprinde automat o ne-a fost acordată si până acum. S-a staoilit tânăr: 1. IERCfln 
datorie publică internă de aproape 30% din apoi să facem un grup de lucru ta care co 
intregul său. Deci, dacă bugetu! va fi cam participe şi partidele din Opoziţie. Ulterior m · 
150 de mii de miliarde, 45 de mii de miliarde ne-a mai convocat nimeni si se pare că s-a 
sunt datorie publică. Orice calcule am face, renuntat ia acest grup de iucru. N-am ma' 
ia anul vom avea un buget de staţ cu cel auz~ nimic. Şi-atunci să nu ne punem inl(e-· 
p~n 30% mai mic decât anul acesta. barea ce se doreste? 

Au apărut o serie de reglementări pe in realitate, 'bătălia pe care o· duce 
care oamenii nu le ·cunosc. De pildă, către Puterea ia ora actuală este numai pentru 
bugeteie locale s-a stabilit că o anumită cotă impărtirea a ce se mai impărti. 
de 40% rămâne pe pian locaL Dar prin noua ' POPESCU 

:. 

Reluând şirul conferintelor de presă_ 

, PDSit fiitAD FACE Pitfif 
\;.·fiDMittiSTitfiŢifi LOCALĂ 

.1 

";. 

. ',-

Ieri, PDSR Arad şi-a reluat 
. sirul conferintelor săptămanale 

de presă printr-o critică extrem 
de dură la adresa Administratiei 
locale. Amintindu-si de faptul 'că 
Inainte de ·1996 'cDR-istii se 
aflau in fruntea greviştilor de
atunci, Pavel Sârbu (desemnat 
de către organiza~e in funcţia 
de responsabil cu propaganda 
şi cu presa) a precizat că 
• PDSR a făcut o opoziţie 
constructivă, dar a sosit 
momentul să evidenţiem 
gretelile celor de la putere, 
deoarece majoritatea cetăle
nilor au ajuns In pragul d s
perării." 
· Presedintele Avram Crăciun 
ne-a declarat că "PDSR Arad 
•i·a pregătit o serie· de 
oameni valoroşi pentru a 
ocupa fun~i in administra~a 

locală" dar numele acestora votate In Parlament: "Dacă 
incă nu vor fi făcute publice. De Legea funcţionarului public 
ce? "Deoarece ar fi imediat şi cea a pensiilor (iniţiată de 
inlătu~ din fun~i sau vop- . PDSR) pot fi considerate ca 
siţi de cţti care minuiesc fiind· valabile, in ceea ce 
bidinele". priveşte aprobarea Legii 

Comentând faptul că retrocedării pădurilor şi 
Monumentul revolutionarilor pământurilor (L. 169) consi· 
putea să fie amplasat' şi in altă der că ieri a fost o zi de doliu 
parte ctecăt in mijlocul pieţei, iar naţional. lAS-urile vor fi lichi· 
"Aradul a rămas restant cu date şi pălmatii nu vor primi 
monumentul dedicat Unirii nici o brazdă de pământ Nu 
din 1918", Avram Crăciun a este posibil ... " · 
atins şi problema arhitecturii In final, Pavel Sârbu a făcut 
municipiului: "Aradul n·a avut referire la desfiintarea abuzivă 
niciodată arhitecţi valabili: a Casei copilulu'i din Lipova: 
Astăzi, Darida 'i cu Seculici "Acum, când Europa ne 
au sugrumat bulevardul impune o prote~e a copiilor 
inspre Timitoara, -la Boul instituţionalizaţi, d-na Tokay 
Ro,u. N-au avut nici un stlrop a desfiinţat o Casă de copil 
de viziune ... " deoarece şi .. a propus si 

Senatorul Ion Bold ne-a de~nă monopolul ado_pţiilor." 
prezentat ultimele trei legi . ' -. DO~U SlltfiCI 

O JlJlOVO(~lllU~ JlJ~NTlliJ llOII1ÎNI 
!Urmare din pagina ~) · 
n fond, civiliz~a europeană !fi are originile In 

miez111 actualei UE, In ţări precum Franţa şi 
Germania. Plecind de la ideea păstrării iden· 
tită~i n~oriale, promovată de UE, România şi 
alte ţări candidate va trebui să se adapteze la 
un ·mediu concurenţial uneori năucitor, in 
toate domeniile, stăpinit de cultura iniţiatlvel 
private .Şi a lucrului bine făcUt 

Tot cetăţenii UE sint cei care s~n materi
al ln~ile comunită~i. Bugetul repartizat de 
UE acestora provine dintr-o cotă a taxelor 
vamal8 ti TV A-ului pllrceput In ţărilor membre, 
precum 'i dintr-o· contribuţie din Produsul 
Naţional Brut. rezultate, evident, din munca 
cetăţenUor statelor comunitare. . . 

Cetăţenii comunitar! au, de asemenea, 
posibilitatea de a-şi exprima nemulţumirile 
faţă de activitama instituţiilor UE. Ei pot trimite . 

. •\,.- . 

\·_,:. ,.,_. _, ':-> - ·-, -;:: .1'-'~-,:· 
'C.,."-,:_, 

·/·.~~· ~·~-.,~ .. ~~i::_~ -~-:~;.~i~;:~-

petiţii Parlamontului European sau se pot 
adresa unui "Ombudsman" european (omolog 
al Avocatului Poporului). Acesta are rolul de a 
media neînţelegerile dintre cetăţeni ti adminis
~a europeană. De asemenea, Ombudsmari
ul are acces, in anumite condiţii, la toate do
cumentele administraţiei, face recomandări 
instituţiilor '' poate supune cazurile 
Parlamentului European. 

Cu siguranţă, inscripţlonarea siglel 
"Comunitatea Europeană" pe coperta 
paşaportului românesc va fi şi o chestiune 
Importantă in plan psihologic. Statutul de 
"cetăţean comunitar",' egal in drepturi cu orice 
german, francez sau belgian, ar putea 
reprezenta, pentru români, '1 o etapă in 
desi>ătţirea.de •moştenirile trecutului", incluse 
in cincizeci de ani de apartenenţă la comu

. nism şi o firustrentă perioadă de tlranziţie. 

' i< -.., •• _~ _. .. 

--,· 

-· -.:-:· .... 
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Noul, preşedinte al 
PSDR Arad, ales la 
Conferinţa Municipală, este 
Doru Orban, iar prim
vicepreşdinte Cristian 
Ispravnic: Au fost aleşi trei 
vicepresedinti, cinci secre~ 
tari şi cinci membri. Noul 
Comitet Munic-ipal şi-a 
prezentat programul de 
activitate. intrucăt presa nu 
a fost invitată la Conferinţă, 
nu putem oferi detalii ale 
programului respectiv . 

T. S. 

"INDIGNARE ŞI PROTEST'' 
1 -· · ·Astfel işf Intitulează sCrisoarea d-llon 1. Bonchtş, 
căpitan comandor (R) din Bârzava cu trimitere la 
evenimentele petrecute la- Alba-Iulia in ziua de 1 
O.cembrie, a.c. 

.Sunt profund irdignat şi 
_ofensat de cele petrecute la 
Alba-Iulia - leagănul renaşterii 
naţiunii române - cu atât mai 
mult cu cât comportamentul 
unor iresponsabili _aservi~ unor 
partide şi interese, se consideră 
.Luptători pentru democraţie şi 
bunăstare" jignind profund 
.onoarea şi demnitatea de 
oştean" al acestei ţări. Oştean 
gata oricând să-şi sacrifice 
viaţa pentru patrie prin 
jurământul de .Credinţă", 
moment solemn pe care l-am 
depus toţi cei care am slujft şi · 
slujim .ţara şi drapelul" • până 
la sacrificiul suprem. 

· Să fi uitat domnilor irespon
sabili, anacronici Şi inculţi. 
istorici că In decembrie 1969 • 
in numele vie~i şi democra~ei 

.. ,.. .. 

' 
.• i 

ati strigat: .Armata e cu noi?" 
. iar acum la Alba-Iulia, In· mod 

meschin si anacronic, ati huUt 
făţiş .armata şi ' 

,. tat.ai•!' 
~~~~' 

drapelul" ţării? Intr-un 
moment de dublă lnsemnătate: 
,Ziua Natională a României" si 
.Depunerea Jurământuiui de 
a-edintă fată de patrie?" · 

D-i BorÎchiş mai spune care 
este rolul armatei pentru naţi
une şi este indignat că anmata 
nu este respectată de către 
unii. · 

Remarc faptul ·că d-1 
lilonchiş se limitează la a apăra 

.•., 
; .... ..... 

,_ ~. 

armata şi nu extrapolează in 
scrisoare huiduielile de la Alba
Iulia şi faţă ·de preşedintele . 
Constantinescu. Or, in zi de 
sărbătoare na~ală, aşa cum 
spuneam şi altădată, huiduielile 
nu-si aveau locui. Căpitanul 

co";andor (R) a reţinut - din· 
intâmpiare doar ceea ce ii 
durea: jignirea armatei din care 
a făcut parte cănqva şi ca ofiţer 
activ. Nici măcar nu s-a gândit 
că şi Biserica a fost jignită dil 
către cei care huiduiau. 

. Aşadar;. rem&<"cAnd 
indignarea firească a d~lui 
Bonchiş, amintim că la Alba
Iulia au mai fost btamate - fără 

să fie cazul tocmai de. Ziua 
Unirii • şi i~a preziden~ală 
şi Biserica. ·.Indignarea• şi 
,protestul" d-lui Bonchiş nu 
acoperă şi aria celor două instic 
biţii. Din păcate! 
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Comuna Craiva are 

1 
unsprezece sate 

aparţinătoare. Acestor Pâna unde patrunde · 
Cuvântul lui Dumnezeu;~ 
Ne aflăm la sfârşit de mileniu. Unul dintre · 

subiectele mult discutate este cel legat de 
sfârşitul lumii. Tn religia ortodoxă, conform tex
telor biblice şi Sfintei Tradiţii, nu se precizează 
o dată anume pentru sfârsitul lumii: Aceeasi" 
religie nu încurajează preOcuparea oamenilOr 
in găsirea unei asemenea date. Tnsusi 
Mântuitorul Iisus Hristos ne spune explicit in 
Biblie că .nu este al vostru a sti anii si vre 4 

m~rile pe care Tatăl le-a pus in 'a Sa 
stăpânire", Creştinismul acceptă că lumea va 
avea o finalitate. Se face mentiunea că lumea 
nu se va sfârşi decăt atunci cănd se vor implini 
mai multe evenimente print~ care şi răspândi
rea Evangheliei in lume, Iar in lume Cuvântul 
lui Dumnezeu pătrunde in toate mediile. 
Astăzi, părintele Vasile Pop, consilier cultural 
al Episcopiei Aradului, ne răspunde cum 
pătrunde Cuvântul in medii mai dosebite: in 
spitale, in orfelinate, in armată. "In toate aces· 
te instituţii, slujitori ai bisericii ostenesc cu 
timp ~i fără timp pentru a-i aduce pe cei din 
aceste medii la cunoaşterea Cuvântului." 

pul bolii. 

sate le revin cinci parohii şi 
şase fiiii. Preotul Ioan Tătaru 

de la filia Mărăus spune că in 
sate s-au construit fiiii 
deoarece credinciosii sunt 
puţini şi parohiile n-ar 'putea fi· 
susţinute prin contribuţia 
benevoiă a puţiniior credin
cioşi._ 

ltt Mfi 
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De la preotul consifier Pop am aflat că in 
intreaga eparhie a Aradului există preoţi 
salarizaţi de Ministerul Sănătăţii. Fiecare spital 
este în atenţia preotului paroh şi a preoţilor 
care deservesc bisericile din cuprinsul munici
piului Arad, Activitatea preotului din spitale 
constă in convorbiri duhovnicesti cu bolnavii, in 
slujbe colective sau individuale, săvl!rşite pen
tru alinarea durerilor si a suferintelor care sunt 
nu doar trupeşti ci şi sufleteşti. p'reotul este cel 
care prin activiratea sa ridică moralul omului 
suferind, il întăreşte in convingerea că nu este 
singur·in suferinţa sa şi că intotdeauna 
Dumnezeu ii vine in ajutor. 

In urmă cu aproape un an de zile, câtiva 
oameni inimosi si cu multă credîntă' in 
Dum,,ezeu au inceput să se preocupa in' mod 
deosebit de acesti cOpii in ceea ce priveste 
aspectul religios.' Copiii au fost Tnv~tati să 'se 
roage regulat. au fost duşi la· &lujbe ';a' mână
stiri, se spovedesc ~i se cuminecă. ln urmă cu 
nu mult timp, doi dintre copiii de la Centru au 
trecut printr-o experienţă extraordinară. Ei au 
fost externati din Centru fiindcă in urma ana
lizelor, rezuliatele au confirmat că nu mai sunt 
seropozitivi. De menţionat că în mod cert copiii 
au fost seropozitivi la internare. Şi personalul 
de la Centru crede că Dumnezeu a înfăptuit 
minunea, in urma rugăciunilor si a slujbelor. Să 
nu uităm că acolo unde medicina nU are trata
mente si leacuri. Dumnezeu vine cu mâna sa 
vindecă'toare şi alungă boala. 

• Cu preotul in aplicaţii 
Din acest an, glasul lui Dumnezeu pătrunde 

şi in Unitatea Militară din Subcetate, printr-un 
slujitor al bisericii. Şi in armată, ca si in cele
lalte instituţii, nu s-a căutat ca activitatea reli
gioasă să consta doar in slujbe. S-a pus 
accent mai mult pe o consiliera spirituală de 
care omul are nevoie. 

De fa, preotul Tătaru am 
aflat că prima biserică ales
tată documentar in Mărăus a 
fost in 1721. Biserica era situ
ată pe Dealul de Mărăuş, deal 
aflat acum inafara localitătii. 
Documentele dovedesc că Pe 
atunci existau doar nouă 
familii in Măr~us: trei purtau 
numele de Haidău, două -
Trânc, alte două.- Ungur şi 
Cotuna. Preotul Tătaru pre
cizează că la acea vreme era 
o lege care nu dădea voie 
românilor ortodocsi să-si con
struiasc~ biserici din piatră, ci 
doar din lemn. Din lemn era, 
prin urmare şi biserica orto
doxă din Mărăuş. Se pre
supune că acea biserică a 
fost mutată inspre vatra salu-

lui actuaL Mai târziu, localnicii vârstă au murit Tinerii au pl,!'
au construit o altă biserică, in cat spre oraş şi aşa puterea 
perimetrul satului de acum. A economică a scăzut, mai ales 
doua biserică a dăinuit până după '90. 
in 1890. când o familie de La biserică vin mai mult 
buni credincioşi a donat un oameni' in vârstă, Şi la 
teren intravilan in centrul sa- Mărăus, ca Tn alte localltăti 
tului. Aici a fost ridicată tot o rurale din judeţ, s-a adoptat 
biserică din lemn. sistemul introducerii ·scau-

Biserica a rezis!llt până in nelor sau a băncutelor in bis-
1971. In 1972 au inceput erică. "Peste săptămână 
lucrările de construcţie a oamenii sunt expufi la tre
actualei biseFici, din burile gospodăreşti. Şi e 
cărămidă, şi s-au finalizat in necesar ca atunci când par-
1975. tîcipă la slujbe să nu-i 

La ora actuală, in Mărăuş 
sunt 110 familii de. credinciosi obligăm să 'stea in 
ortodocsi. Ceilalti localniCi picioare." Tntr-o duminică, 
aparţin cultului baptist La bi- biserica este insufleţilă de 30-
serica din Mărăus lipsesc 35 de credincioşi. Tineretul 
stranele "pentru· că numărul vine în Casa Domnului doar 
credinciotfilor care puteau ocazional. Biserica este plină 
să contribuie la construirea doar la sărbătorile mari şi la 
lor s-a diminuat." Cei in evenimente deosebite. 

Problemele spirituale ale soldatilor apar 
odată cu adaptarea ia o nouă viată. Unii au 
traume psihice, se simt rupţi de mediui lor de 
până atunci. Rolul preotului este de a-i însoţi in 
tpate momentele vietii de soldat Inclusiv in 
aplicatii. ' 

• Dumnezeu vindecă boU 
incurabile 

Mai există şi alte locuri unde preotul aduce 
cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu, spune preotul Pop. pătrunde in 
tainitele cele mai ad~mci si cele mai ascunse 
ale Sunetului OmF.nesc. rri cuprinsul eparhiei 
Aradului nu este cazul, însă in tară, in părtile 
Dobrogei, sunt preoti care isi desfăsoară activi, O instituţie mai aparte unde pătrunde 

Cuvântul lui Dumnezeu este Centrul HIV din 
Arad, din ·Cartierul Bujac. Copiii de la acest 
Centru au un profesor cu care fac ore de 
religie şi sunt Tn perm~nenţă in atenţia preotu. 
lui paroh, 

Vttea in leprozelii. .' ' ' 
,.Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde peste 

Părintele Pop ne-a mărturisit că aici copiii 
sunt conştienţi de boala lor. "Ştiu care le este 
sfâ~itul 'i sunt extraordinari in dorinţa lor 
de a se Simţi comuni !j»i nicidecum ca fi un 
apendice al societăţii." Aici copiii se roagă, 
sunt veseli, încearcă să treacă peste handica-

~tot. Pentru' că fiecare om are nevoie de 
Dumnezeu. Omul care nu simte nevoia lui 
Dumnezeu este adevăratul om bolnav. Iar 
blonavul care îl caută pe Durnpezeu este un 
bolnav care indiferent de ce boală ar suferi 
mai are fjBnse. Pentru că el prin însu~i fap
tul că il caută pe Dumnezeu arată că speră. 
Iar Dumnezeul nostru este Dumnezeul 
nădejdii şi al speronţei." 

Rugăciunea 
Zilnică 

Fiecare zi pe care o trăim 
este un dar din partea lui 
Dumnezeu. Dumnezeu ne 
blnecuvânteazii cu sănă- şi 
implicit cu putere de muncă. 
Vă indemn să-I mulţumim prin 
rugăciune pentru puterea de 
muncă atât la inceperea că! fi 
la starşirea lucrului zilnic . 
••gărie•na la ÎDI .... W 

lucrului 
fn numele l'alălui şi al Fiului 

şi ai SfAnMui Duh, Doamne 
!isuse Hristoase, Fiule, Unul 
Născut al T alălui celui fără de 
Incepu~ Tu eşti cela ce prin gu~ 
proorocului Tată Davio;f ai z.ls: 
Ieşi-va omul la lucrul său şi la 
lucrarea sa până seara. Tu ai zis 
şi prin gura fericitului Pavel apos
tolul: Cela ce nu luaează să nu 
mănănce. Şi iarăşi, Tu însu~ ai 
zis cu PIIIB curată gura Ta: Fără 
de Mine nu puteţi face nimic. 
Doamne, Doamne, ascuU din tot 
sufletul şi din toată inima dum
nezeieştile Tale cuviqte şi cu 
umilinţă alerg la bunătatea Ta. 
Ajută-mi mie păcătosului, cu 
darui Tău, să,săvărsesc lucrul ce 
incep acum. Iri numele Tatălui si 
al Fiului şi al Sfântului Duh, 
Amin, 

.... h•• la ...... 
lut:n*d 

Doamne lisuse Hristoase, 
plinirea tuturor bunătăţilor, Ţ~e-Ţi 
multumesc pentru ajutorul si 
spor\,; ce mi-ai dat ·la lucrul m..U 
şi mă rog Ţie, dă ca lucrarea 
mea să-mi fie de folos. Umple de 
bucurie şi de veselie sufletul meu· 
şi mă măntuieşte, ca un milostiv. 
Amin, .. 

' •, 

< ' 
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··~' .... ·-·-· 

e Din 199'.!., definnfii an 
preot 

Tn baza unui protocol incheiat in 1992 
intre Biserica Ortodoxă Română şi 
Directia Generală a Penitenciarelor, la 
Penit6nciarul Arad s-a Tnfiinţat un birou de 
asistenţă moral - religioasă. In baza aces
tui protocol, ia Penitenciarul Arad a fost 
numit preotul Mircea Nlcolau care de 
atunci se ocupă de aducaţia spirituală a 
de~nu~lor. 

·Când ne gândim la Penitenciar ne 
-gl!ndif!l implicit şi la de~nuţi. Ştim cu toţii 
că au ajuns in spatele unor ziduri din 
cauză că au incălcat legea. Chiar dacă 
suntem tentaţi să-i judecăm, să ne 
gândim că şi noi suntem oameni şi că şi noi 
am putea greşi. Ei au trecut deja printr-o 
instanţă de judecată a Tribunalului, A doua 
instanţă. prin care toţi vom trece, cu sau 
fără voia noastră, este Instanta Divină. Stiu 
deţinuţii despre această insianţă, se Căi
ase pentru faptele lor, sunt interesaţi de 
Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt întrebări ia 
care am aflat răspuns de la părintele lor 
duhOvnicesc, preotul Mircea Nlcolau. 

·- .'!-

' '· ,, 

La intrarea în penitenciar, fiecare 
de~nut îşi declară apartenenţa religioasă. 
In funcţie de dorinţa lor de cunoaştere a 
Bibliei se intocmesc grupe de asistenţă 
religioasă atât pentru de~nu~i ortodocşi, 
căt si pentru cei care apartin altor cutte. 
Dintr-un efectiv de circa 1'o00-1200 de 
deţinu~. marea ~e sunt de credinţă 
ortodoxă. 

In general. deţinuţii au o cun~tere 
superficială despre religie. 8 vin doar cu 

ideea că sunt crestini ortodocsi. Nu 
cunosc nici măcar nOtiuni elementare de 
refgie, pentru că inainte de d_eten~e nu au 
practicat o viaţă aeştină. Ei ~u doar că 
există o biserică si un Dumnezeu. 

• Ore tie eatehi7AU"e 
In penitenciar, preotul le predă ce este 

Dumnezeu, ce roi joacă religia In viaţa lor, 
ce-ar trebui şi ce n-ar trebui să facă din 
punct de vedere spirituaL T<>ate aceste 
învăţături le primesc in cadrul unor ore de 
catehizare. Detinutii ortodocsi participă ia 
orele de catehiZare in grupe. 'Grupele sunt 
relativ mici: 20-25 de detinuti, din cauza 
lipsei de spatiu. In .peniienCiar au timp . ' 

. ., ~' 

___ l,. __ -__ -~·-"""·--

. _,,",--
.•-; 

liber. Acest timp ii apasă. ,Jn acest timp 
ei pot să găndească, să mediteze mai 
mult ~i la latura spirituală." Deţinuţii 
.citesc Biblia şi, la orele de catehizare 
.poartă dicu~i cu preotul pe baza textelor 
,citite din Scriptură, Odată cu citirea 
Cuvântului şi prin dialogul cu preotul, 
delinutii isi dau seama că dacă s-au ferit 
să' nu 'fie 'văzu~ şi urmăriţi de legea soci
etăţii, există un Dumnezeu, Un 
Dumnezeu care a dat legea supremă 
care le interzicea să incalce o lege · 
socială. De-abia aici conştientizează că 
au încălcat atât legea societăţii, căt şi 
lege<! c;reştină. 

eCăJnta· 
Tn penilenciar de~nu~i incep să se că

iască pentru faptele lor. Mântuitorul 
spune: .nu vreau moartea păcătosului 
ci să se intoarcă fi să fie viu." Căinţa 
nu este suficient să fie declamală. Căinţa 
trebuie să persista in inima lor, 

Una dintre dorin!ele deţinuţilor şi a 
preotului este să aibă o capeiă unde să se 
postă ruga şi unde, duminica, să fie ofici
ală Sfânta Liturghie, Şi in lipsa capelei 
de~nu~i vin duminica ia slujbă. Tot de la 
părintele Nicolau am aflat că răspunsurile 
liturgice sunt date de un cor bărbătesc al 
detinutilor condus tot de un detinut De 
săfbătOnle Crăciunului, ca In fieCare an, 
s-a înfiinţat şi un cor de colindători. care va 
aduce vestea Naşterii Domnului Tn. pen~ 
tenciar. 

In special Tn perioada Postului Mare 
de~nuţii din penitenciar se spovedesc şi 
se împărtăşesc. In restul anului ei au dis
cuţii şi intruniri duhovniceşti cu preotul. 

e Un fals de IDObilă • 
un an de ,.răcoare" ·. 

Tn cadrul penitenciarului există un cerc 
de picturi. Aici doi deţinuţi pictează 
icoane pe sticlă şi sculptează icoane, 

Unul dintre aceşti doi de~nuţi se dis
tinge clar de restul colegilor de detenţie. 
Prin talent şi prin structura profesională. A 
terminat o facultate de Arte Plastice in 
'urmă cu Şill)te ani. De ,la absolvirea fa-

~~'< .--, ••• • .... ~ 

·-~ . 

cullătii a muncit Pănă intr -o bună zi când 
· un fals de mobilă veche 1-a rupt din soci
etate si 1-a dus pentru un an la .răcoare." 
Spre deosebire de a~i de~nuv. nu are timp 
să se plictisească. Pictează si sculptează. 
Pictând uită că se află intre zidurile 
puşcăriei şi are bucuria că rămâne ceva 
in urma lui după detenţie. Inainte de 
inchisoare, talentatul qeţinut a pictat un 
iconostas pe sticlă. După ispăşirea 
pedepsei, el inten~onează să picteze un 
iconostas similar in viitoarea capeiă a 
penttenciaruluL 

eunpas ........... :dela 
AJIC.ul spiritual la .-•>dea 

. In peniten~:ra:. majoritate a 
deţinuţilor sunt persoane cu studii puţine. 
Aici ei îşi desăvârşesc un ABC spiritual. 
Pentru că nu stau o perioadă foarte mare 
In deten~e. preotul nu poate să-şi dea 
seama dacâ ei sunt practicieni zilnici ai 
cradinteL "Trăirea religioasă adevărată 
este aColo unde ei beneficiază de liber· 
--" Faptul că deţinutul pleacă cu o anu
mită fonnare religioasă din penitenciar nu 
este un lucru suficient .societatea nll'i 
prime~te aşa cum ar trebui să·i 
primească. Aşa cum fiul risipitor se 
tntoarece din ţări străine, Ti spune 
eTală, greşit-am la cer şi inaintea ta, nu 
sunt vrednic să mă numesc fiul tău. 
Fă-mă ca un,ul din argaţii tli•, tot~ şi 
societatea are o responsabilitate faţll 
de a~tl fii rislpitorl." · 

Verigile societate - fost sau actual 
deţinut sunt încă nişte verigi şubrede. Ele 
trebuie consolidate printr-o mai strânsă 
colaborare Tritre familia deVnutului, preot şi , 
comunitate.·~ s-ar preinlămplna Intr-o 
oarecare măsură cazurile de deten~e şi 
de racidivare care aduc atl!tea traume 
celor implicaţi in aceste situaţii. 

Pa9illll ~tie 
TEODO~fl-Mflll(fl 

Foto: V. MUS(fl; ŞT. MfiTYfiŞ 
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r-GJtmi~EFEttTsfrLol~Sf. 

!t~i.m-
.,Toţi agenţii economici arădenl care au avut de suferit 

pierderi in urma grevei feroviare, ce a inceput pe 6 decembrie 
1999, ora 7,00, sunt rugaţi să comunice valoarea acestor pierderi 
la Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Arad. Informaţii 
suplimentare la telefon 253000. Persoana de contact Meda 
lv8fCu." -"" sună anunţul pentru firmele arădene. 

Acţiunea a fost iniţiată de 1 avea o situa~e relativ exactă. 
Prefectura Arad. Cosmin Aldea, Dacă vom fi solictta~. vom trans-
consilier al prefectului a declarat mita această listă Guvernului.' 
,Prin intermediul C.C.I.A. Arad Ptactic, in prezent nu se ştie 
vom contabiliza pierderile mai mult Poate unii agen' ~ 
suferita de către firmele arădena nomici vor face dovada unor . 
din cauza grevei ceferlştilor. f,ierderi tn această perioadă. 
Credem că in circa 10 zile vom nsă ei ar aştepta să fie şi 

despăgubiţi. Or, despre acest 
aspect, nimeni nu pomeneşte 
nimic. Atunci ce rost maj· are 
adunarea acestor data? ' 

Amintim că şi Tn· urma 
războiului din Iugoslavia, s-a mai 
făcut o estimare a pagubelor 
suferite, indirect, de către 
firmele arădane. Acestea s-au 
cifrat la circa 2.000.000 de 
dolari. 

A rămas Insa doar statis
tica ... 

G. COtiSTfllmtiESCO 

De la Braşov, cu Gavril Popescu 

IMM·URILE DIN ROMÂNIA AR PUTEA .., " 
'' DECLANŞA O GREVA FISCALA 

Cu circa o lună de zile in cală presupune neplata obligaţi-
urmă, 'filialele teritoriale ale ilor pe care agenţii economici le 

. Consiliului Naţional al Intre- au către stat (taxe, impozite). 
prinderilor Private Mici şi Mijlocii Joi şi vineri, la Braşov, a· 
din România (CNIPMMR) au avut loc Conventia Natlonală a 
anunţat că intenţionează să CNIPMMR, intainire la care a 
declanşeze o grevă fiscală. Cele participat şi Gavril Popescu, 
mai mari nemultumiri ale intre- preşedintele filialei Arad a CNIP, 
:J)rinzătorilor privaţi sunt: fiscali· MMR. Acesta ne-a declarat: 
tatea excesivă, impozite prea ,Cei mai mulţi dintre participanţi 
mari percepute df stat. pro- sunt sulă la sută convinşi că e 
bleme ce ~au determinat să nu bine să se declanşeze greva fis
excludă posibilitatea declanşării cală, Tnsă eu nu cred că se va 
unei astfel de greve. O grevă fis- lua, totuşi. această decizie. Cel 

puţin deocamdată. Oricum, 
toată lumea e de acord că. situ
a~a IMM-urilor e foarte grea, că 
ne confruntăm· cu probleme de 
genul blocaje financiare, credtte 
inaccesibile, taxe şi Impozite de 
tot felul, ce duc la fallmentarea 
multor intreprinderi.' 

In România, circa 70% din 
ÎMM-uri sunt In faliment, iar din 
cele care Inel! mal fu~. 
doar jumătate au profit. · 

GEIUJtiDE Kl'1f1P 

..-.L~J»J~J ... I~.' ~IINI~Il.L~I ... I~ 
negoaere. 

In unnă cu circa un an, UTA a 

-· 

\Tf)ll·.lli~\TJf;f)ll.L~ .IJ.L\)1 ... 1~ 
Din Iunie 1996, nici un picior de turist nu a 

mai călcat prin Băile Upova. După 1969, baza 
de tratament, locurile de cazare s-au degradat 
continuu, neexistând surse de finanţare pentru 
reabilitarea acestor utilitati. Poata au mai fost 
şi alţi factori, cum ar fi coÎnpetanţa şi intaresul 
fostelor conduceri, dar ce a fost a fost ... 

Important este ce se poate face, pledlnd 
de la starea de fapt existentă. 

De altfel, acest proiect a fost desemnat de 
catre Agenţia de Dezvoltare Regională să 
primească o finanţare şi prin Programul 
'PHARE. Execuţia sa va costa 340.000 de 
Euro, din care un procent de 18,3% va fi 
suportat din fonduri comunitare, iar restul din 

Bucu~ intenţionează să vândă 
. pachetul de acţi.Jni deţinut la soci
etatea arădeană UTA (99,257%). 
Privatizarea se Tnceercă prin 

fost .curtată' de o finnă germană, ' 
in vederea cumpărării, insă acest · ' 
lucru nu s-a realizat · 

Ee. Ştefan KugriŞ. noul director generatia 
Sla~unea Balneoclimatericl! Lipova, ne-a 
spus: .Am conceput un program de refacere a 
sta~unii. Intr-o primă fază ne-am direcţionat 
eforturile · sale. 

ZI! 

Contribuţii proprii." . . 
Luaările vor inoepe In cursul anului vilfllr, 

urmând să fie finalizate in 30 iunie 2001. 
Aceste investiţii ar fi doar o plimA fază 

pentru reabiitarea staţiunii l.ipova. După cum 
se ştie, Apemin Upova este acţionar majoritar 
la S.B.C. O mare parte din profiturile realizate 
din activitatea cu apele minerale vor fi rein
vestite in staţiune. 

Directorul Kugliş estimea2ă că la preţurile 
acluale ar fi nevoie de circa 50 miflarde de lei 
pentru refacerea intregii baze materiale. 

,Proiectul klm gănQtt pe mai multe etape. 
Tn plus, o investiţie de asemenea ampiDare, 
din resursele noastre, nu se poate realiza 
peste noapte, iar unitatea trebu_ie să 
funcţioneze pe principii economice." · 

Dacă proiectele vor fi concretizate con
form planului, peste c~ţiva ani la Băile 
Upova ... pustiul va fi doar o amintire ... 

. ~- G. COrtSTfiMTitiESCO 
. ~ ---· Foto: VIOitEL MOSCfl 

NICI O OflBTI PlNTRU ASTBA·CiliTOBI 
Pentru achiziţionarea acţiunilor deţinute de FPS la societatea 

Astra-Călători (76,70%) nu a fost depusă nici o ofertă, astfel că ieri 
nu s-a tinut licttatia in acest sens. In următoarele zile, FPS Arad •• 
relua pUblicitatea pentru vânzarea acestor acţjuni. 

La această ora. !~~~,~~~~ ~~!~!~!!!~!1 
Arad, unic prodtlcl!tor de seringi al societătii. 
medicale, are de incasat, de la Firma' aradeana are ~atoril 
diversi clienti, circa 11 miliarde de circa 7 miliarde de lei fi 
de lei. .Avem produse livrate şi stocuri de Inel! 10 miliarde da 
de jumătate de an, pe care inel! lei. 
nu am primit un leu. Se poate Acest blocaj financiar este o 
spune că Sanevit cred~ează o problemă cu· care se confruntă 
serie de unită~ santtare. 'nu doar această unitate, dar 

Intre timp, noi pll!tim do- care (şi) la nivel macroecono
bănzi bancare şi penalităţi pen- mic produce perturbări destul 

· tru creditele angajate in ve· de serioase . 
darea productiei', a precizat ee. :. . " . -

-· 

G.C. 

BAftCftOTELE DE 500 SE MAl POT PRESCHIMBA PANORAMIC ECONOMIC 
INVESTIŢII. FPS va. 

acţiona in justiţie cumpărătorii 
care nu.realizează investiVile 
asumate prin contractele de 
privatizare incheiata. Cei care 
nu au respectat clauza con
tractuală, referitoare la 
investiţii, au fost nolificaţi şi 
trebuie să plătească pena-. 
lităti. ln perioada 1993 - 1 O 
nov. 1999; FPS a incheiat 
1.549 contracte cu clauze de 
investi~!. Respectarea clauzei 
a fost confirmată la 75 de 
contracte. 

latea de a efectua plăţi In 
numerar in 1imna unui plafon 
maxim zilnic de 10 milioane. 
Incasarile zilnice fn numerar 
de la o singură persoana 
juridică nu pot depăşi 1 milion 
şi esţe interzisă achitarea 
fragmentelor in nomerar către 
furnizori de materii prime, 
matertale, produse finite, 
piese de schimb, prestări de 
servicii, a facturilor cu o va' 
!oare mai mare· de 1 miHon lei. 
La sfârşitul zilei, ilumeraout fn 
casierie nu poate depăşi 5 

mite din import sub forma 
de ajutoare şi donaţii se 
excepteaz~. vor fi supuse ta
xelor vamale. 

. După data de 15 decelolboie 1999, lncetează pu
- tarea cioculatorie a banalOtai de 500 de lei, emisi

unea 1992. Retoagerea din crnolaţie a acestei bano' 
note s-a făcut In mal multe etape. POPulaţia sau 

agenţii eco:aiomicl care lncă deliR 3slfet ·de bancnole 
le mai pot preschimba, dOar la unită~le bancare, 
pănă in 15 dşcembrie. După această zi, unnăţile 
bancare nu le vor mai primi pentru preschimbare. 

92 DE FIRME AU FOST LUATE LA PURECAT 
- Dintre aeestea. - 35 au ealeat; pe bee% 1 

Corpul de control al este de 151,6 milioane lei. 
Inspectoratului Teritorial de · ' Abatarile cele mai frecvente 
Muncă (I.T.M.) Arad a efectuat In sunt 11Ainregistrarea contractelor 
luna precedantă 92 de controale .de muncă sau a convenpiior de 
pe la diverşi agenţi economici. 'muncă la I.T.M. şi nedepunerea 

.In urma acestor controale, 35 statelor de piata. De asemenea, 
de agenţi economici au fost au fost găsiţi şi sancţionaţi agenţi 
sanctionab" ·a afirmat in'confe.. economlci care retribuiau persc:r 
rinţa de piesă de ieri, d-na Uvla nalul angajat cu o sumâ sub 
Vlad, şefa Corpului de. control. salariul minim pe economie, 
Suma totală rezultată din amerizi salaliu care in noiembrie era 450 

• 
132 DE ABSOLVENTI DIN VARA AU RENJJNTA! 

LA "STATUTUL DE. .. PIEBDE-VABI" 
In confeoiilţa de presă de ieri, 

dl. Ştefan Pascu. directorul exe
cutiv al Agentiei judeţene de ocu
pa re şi formare profesională 
(AJOFP) secondat de d-na 
Claudia Mtuţcscu, purtătoarea de 
cuvănt a instituţiei au 'ăcut referire 
la absolvenţoi promoţiei 1999. 

Jn perioad~ 1 noiembrie-1 O., 
decembrie a. c., 132 de absol
venţi şi-au găsn de luaU. 63 dintre 
el sunt absolvenţi de şcoală profe
sională, 16 de liceu, 6 au absolvit 

chiar (!) 'i c;onfecţioneri lncl!l, 
tăminte. . 

'· ln ceea ce prlveş1e locurile 
disponibile pentru abs.olvenţi, 
AJOFP a incheiat 26 de convenţii 
cu diverşi agenţi economici care· 
ar putea angaja pe vinor incă 102 
absolventi ai promotiei '99. 

mii lei, din 1 decembrie acesta 
majorăndu-se la circa 750 mi lei. 

ln ceea ce priveşte noutăţile 
legislative apărute in domeniul 
convenţiilor civile de muncă. 
noutăţi prezeo\tate de către d-na 
Lucla' Oprif, inspector şef 
adjunct in cadrul 1. T.M. Arad, vom 
reveni tn ziJele urmatoare ru un 
matadal mai amplu. 
. . · ti. OPREfltl 

RfltfiiNFUITIEI 
ÎN WHA' 

NOIEMBRIE 
Rata inflaţiei in luna 

noiembrie a fost de 4%, iar 
menţinerea acestui nivel ridicat 
- care se situează aproape de 
cel inregistrat in ociombrie, de 
4,2% • este urmare a influenţei 
exercitate de mărfurile neali
mentare, tonul fiind dat de 
majorarea cu pasta 72% a ta
rifelor la energia tennică. 

RELAXARE FISCALĂ. 

IMPOZIT PROFIT. Gu.
vemul a amânat o decizie in 
ce priveşte modificarea im
pozitului pe profit. Ministerul 
finantelor vizează reducerea 
acestuia de la 38% ta 20%. 

milioane. . 

FMI este de acord cu redu
cerea fiscalităţii In limitele pe 
care le decide Guvernul 
României, a declarat ministrul 
Finantelor. O. T. Remos este 
hotărât să sus~nă reducerea 
impozitului pe profrt la 20% şi 
apară O.U. pentru modifi
carea' O. 15/1996 privind 
lntărirea disciplinei financiar

. bancare. 
TAXE VAMALE· modlfi. 

care. Guvernul a aprobat o 
ordonanţă de urgenţă prin 
care autovehiculele, altele 

.Ştiu că plăţile se fac prin 
instrumente bancare in toate 
ţările unde este economie şi 
disciplină şi dacă peste tot 
este bine, atunci probabil că 
'i noi trebuie Ă facem la fel', 
a declarat el. 

PLĂŢI NUMERAR. Per
soanele juridice au obligativi-

· decăt ambulantele ori autove
hiculele destinate rnahţinerii şi 
res(abilirii ordinii publice pri-

Săptă(Tlâna aceasta a avut k>c la Focşani q 
!X>f'Sfătuira cu directorii OJPC din Intreaga ţară, in 
prezenţa ministrului secretar de stat, Eliade 
MlhăHescu, directorul general al OPC. 

Au fost prezentaU. noile orientări ale 
Comunităţii Europene privind Protecţia 
Consumatorilor in reuniunea care a avut loc la 
Btmr~!les. A fost relevată ingrijorarea organi$·. 
maior eurojÎene faţă de proliferarea comerţului in 
afara spa~ilor comerciale (vanzare prin lntermed~ 
ul mass-media şi al consumatorilor)" care aduce 
un profit imens, necontrolabil firmelor care-I prac
tică. deoarece se elimină 50% din cheltuieli cu 

· comerţul en-gross şi en-detail. 

naive, telefoane erotice, jocuri cu profiluri 
inCOmensurabile, constituHe tot din banii con· 
sumatorilor, aceştia nefiind in formaţi corect 
asupra a ceea ce se oferă ca premii. 

Privatizarea Servlqiilor publice trebuie astfel 
executată ~ntru a fi menţinută compet~ia care 
duce la elimtîiarea monopolului. S.a dat un exem· 
plu negativ cu ROMTELECOM, unda un monopol 
a fost inlocuit cu a~ monopol. 

Va trebui intărit aporlul soclelătil civile ta Intor
marea consumatorilor. Tn acest seOs se vor ak>ca 
fonduri pentru efectuarea unor te~ comperative 
asupra unor produse. identic~ de provenienţA_ 
diferită pentru a p)Jiea lărgi sfera de cunoaştere a 
consumatorilor şi a-şi alege produsul adecvat cali-

·'·\. 

. o ~la -post-liceală, iar 25 au. 
lorminat o facultate. 

· Profesiile cele mai căutate au 
fost: şoferi. mecanid, sudori, asis
tenţi.medicali, medici, _evoceţi· 

Reaniintim că. in eonformitata 
cu prevederile Ordonanţei 
35/1997, firmele care angajează 
absolvenţi primesc-din partea 
statului 70% din salariul celui 
angajat, pe o perioadă de un an, 
societatea având obfigatlvitatea 
de .a-1 ţine pe absolvent incă doi 
ani după aceea. 

PotrivH Comisiei Nationale 
pentru Statistică (CNSj, luna 
trecută mărfurile nealimentare 
s-au scump;i, pe ansamblu,, cio 
5,3%. !".timp ce preţurile măr· 
furilor almenlare au aescut cu 
3,4%. 

De asemenea, se impune o legislaţie In 
domeniul publicităţii. deoarece există o hemo
regie de practici prin care se profită de naivttatea 
consumatorilor atrăgăndu·i in tot felul de ches~ 
tionare -!onice cu premii compuse din intrebăll · 

tativ şi din punct de vedere al preţului. Pentru 
judeţul nostno s-a propus in primă etapă testarea , 
comparativa a· unor produse de salam autohtone , . 

1'1. OPIWII'I 
şi din import. · · · 
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SÂMBĂ T Ăj1'14eGEMBRIE·l999 
TVRI 

7,00 Ştirile de-
. asta- rei. 

7,30 Omul de nlciiori 
- rei. 
8,20 Poveftl de ador-
mncoplll-s. 
9,10 Desene arimate 
10,00 Acum poţi afla 
10,30 VA place filmul? 
11,00Minania 
12,00 Garantat 100% 
12,45 Muzica da capo 
al fine 
13,30 Lumea şi noi 
14,00 tvca Marinei 
16,30 Asasinate cale-
bre- Trădarea - doc. 
17,20 Teleenciclo-
pedia 
18,05 Marea schlm-
bătoare - ep. 6 
19,00 Perechea polri-
vilA 
19,30 Carol fi corn· 
penia - ep. 11 
20,00 Jurnal • Sport • 
Meteo 
20,30 Surprize, sur-
prize 
22,30 Dr. Qulnn - fiiP. 
11 
23,20Jumal 
23,25 SAptă.mAna 
sportivA 
23,35 Sac:riota pericu-
loasa • thriller SUA, 
1993 

TVRz PROTV 
7,00 Santa Barbara - s., 7,00 Cartea vruţior- d.a. 
rei . 7.20 Creioane--d.a. 
7,45 Obsesia - ... rei. 7,40 Regele Arllu-d.a. 
8,30 Curie< de 111111>e sexe 8.00F-.--d.a 
-rei. 8,30Tom ~Jerry- d.a. 

9,15 De la lume adunate ... 9,00 Tlnirul Hemllo - ep. 

9,45 Lumea de mtlne 14. 15 

10,15 starTrek- s. 10,00 Lois ti Clark- ep. 52 

12,00 Osia lunii 11.00 Promolor 

12,30 Tradiţii 
11,30 Magazin de lotooiOiogla 
illonnatiei 

13,00 Desene animale 12.00 Proresiunea maa, eul-
13,50 Un inger adolesoent .... - tai< show 
14,10 Călalor1nd prin ţară 12,55 Ştirile Pro 1V • O 

-14,30 Alias PfUP02I\io po zi 
15,00 Santa Barbara- s. 13,05 Genora\ia Pro: -~ 
16,00 Primul val- ep. 1 tii- ep. 99. Dhlmla ti Gng 
16.40 1989 -zece ani - ep. 22 • 14,00 Generaţia 
după ... PRO • 15,00 Ce se vede -

16,45 Comorile adân- emiS: despre personalită~ • 
wrilol: - doc. 15,15 Xena, prin1••• 
17,30 Concert Şue rizbolnlc:i - ep. 1 • 16,~0 

Paparuda Fete de bani gata -ep. 37 

18,20 1989 - zece ani 16,30 Prolashioo 

dupA... • 17,00Teuiţiji~ 
19,00 Ştirio Pro 1V 

18,25 Giaeomo Cssanova 20,00 Vacanţa mara la Pro 
19,10 Integrale: Wel Wet 1V 
Wet 21,00 Cainarazi ele ...... -
20,00 Dosar ,Lumini 'i acţiune, Canada. 1998 
umbre" 22,55 Ştirio Pro 1V 
21,30 Şiagâra pe zăpadA' 23,00 QZ. ~ r. 
21,55 Personalilăţi . --s. 
22,00 Fotbal: Meci din 0,151984- SF, Pwj/la. 1984. 
Campio',latul Spaniei. fn cu John Hurt, Suzanna 
direct ----23,45 1989 • zaca ani 2,15 Mlatorul-...ntulul-
dup~ ... erotic 

4,00 Si mori do ... - ep. 8 23,50 Despre goapet, eu 
4,30 AYOCO!i- ubnJI ~ pasiune 
5,30 Sullot do - • ep. 0,051V Mesager 96,97 

IWJIO PBO FII (9Z,J. MHz) 
1,00 - 7,00 MUZICĂ; 7,00 • 10,00 
DIMiiEAŢĂ DE wEEKEND - OJ F1avius 
E'!"ican; 10,00- 11,00 Cli~-IIERITit - OJ 

Ada ~osetti ~ Augustin Sbinţă; 11,00 -
14,00 CheFACI IN WEEKEND - OJ Vati 
Bărbuloscu; 14,00 • 16,00 TOP 30 AJR· 
PlAY PRO FM- OJ Cristi &:mebli; 16,00 • 
17,00 PRO FM GREATEST HITS -cu 
Marius V011ilă (rei.); 17,00 • 19,00 PRO FM 
PARTY LINE ·cu Vlad Craioveanu; 19,00 
• 20,00 PRO FM EXPLORER - cu Niki 
Slanciu (rei.): 20,00 - 2,00 HOT PARTY 
..X.-ooOJMb 

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Iubire sfântă - rei. 
6,45 Dragoste fi pu-
tere- rei. 
7,15 Acasă la bunica-
rei. 
7,30 Căsuţa p<l'leŞtilor ' 
rei. 
8,15 Rosallncla - rei. 
9,00 Inger sălbatic- rei. 
10,00 Luz Clarita- rei. 
10,50 Angela- rei. 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,30 Calea spre feri-
clre- rei. 
14,15 Yraţa noastnl- s. 
15,00 Cartea cărţilor- d. 
a. 
16,00 Fotbal li Calcio, in 
direct 
• Vremea de acasă 
18,00 Mi~le doemna 
·S. 

19,00 Floare de aur-s. 
• Vremea de acasă 
20,00 Ceasul morţii •• 
acţiune, SUA, 1992 
21,45 Nevestele de la 
Hollywood • dramă, 
SUA, 1985, cu Candica 
Bergen ·partea a 11-a 
23,30 Motown l.Ne 1999 
0.15 Fotbal: 11 Calcio 

DUMINICĂ1"'-J"P8MEMBRIE 1999 
TVRI 

7,00 C8asul da~ 
tor 
8,00 Universul cre-
dinţei 
9,00 Desene arimate 
9,30 Kiki Riki Miki -
magazin pentru copii 
1 t,OO VIata satului 
12,30 eoricert folcloric 
extraordinar 
13,30 De luni pAnă 
duminică 

14,15 Ma111a 
harababurA 
T elavlzorut 
15,45Fotbai:Tragenia 
la sorţi a grupelor per>-
1111 EURO 2000 
17.00 BlaÎikenese • 
ep.10 
17,505Ge<lto···-
18,20 Trupa da 1jOC 
18,55 Tragerile Loto 
Special 
1g,oo Handbal feml. 
nin; Finala Campio
natului Mondial 
20,30 Jurnal • Melao 
20,50 Zodia VIP 
22,00 Revenirea ' 
comedie, SUA, 1991 
eu Elten Bart<h, Jlmmy 
Smils. 
0,00 Jurnal de nopale 
0,05Pefaţa 
1 ,05 Pariul Trio 

TVRZ 
7,00 Sanl<t Barbara 
rei. 
8,30 Care pe care - rei. 
9,15 Orizont spiritual 
9,45 Pas cu pes 
10,15 Un popas pe 
săptămână 
11 ,00 Ecouri la o 
decizie islorică 
12,00 Arca lui Noe • 
12,30 Auto-stop 
13,00 Tip-top, mini-IDp 
14,00 Un inger ade· 

· leacent • s. 
14,35 D'ale lui Mitică 
15,05 Sania. Barbara ~ 
s. 
15,50 Primul VIII· s. 
16,45 Povestirile operei 
17,40 Timpul trecut 
Spioni din car- doc. 

. 19,30 Cătălina Toma~ 
invitatii săi 
~0,20 Goupl • miini 
ro'fll • dramA, Franţa, 
1993 cu Maurice 
Barrier, Jean-PhRippe 
21,55 1989 ·zece ani 
după ... 
22,00 Verde da micul 
Paris 
23,0QCredo 
0,00 Alias - rei. 
0.30 TVM • Mesassr 

PROTV 
7,00 c.n.a vlrtu!ifor -d.a. 
7,20 Crelotul81e colorate -
d.a. 
7,40 Supenilan - ep. 1 
8,00 Freakazokl- d.8. 
8,30 Tom 91 Jeny- d.a. 

9,005'4'0'-
9,30 Lasole" - ep. 22 
11,00Destino-O..: 
A privalello - doc. 
12,00 Profelli despno ....... ~ 
tal<shaw 

12,55 Şt1r1o Plo TV - .Un -
dejtmal . o.,.,.,.,... pe :zi.-........... 

!iva saptămâni 
13,05-IAI-ep.10 
13,30 Dhanno ti Gng • ep. 23 
14,00 PtuţrJ oorecl 

14.30 EcHpa mobilA 
14,45 ~ zloi-~ 
_,.,.~ 

15,30 a-ty Hlla 90210 ... 

16,30 s.- B<lgo- u.. 
19,00 Ştirile Pro TV 
1t,30C-·ep.14 
20,30 Speclllllatul - ....... 
SUA, 1994 cu Sylvester 
-... ShanlnSiono 
22,38 Revel\!r• la vhiţi. -

-SUA, 1990. w
deNiro,Rollin-
0,45 Fotbol: Magazin u.
~ 
1,45 Amor cu bucluc· .. 
2,15Simoriderla -a. ... 
2.45A""""'''-s. 
3,45C--""· 
4,45 a-ty ... -noi. 
5.30 Suflet de fameie - s. 

IWliO PllO OI (9Z,11Qb) 
2,00 • 7,00 MUZICĂ; 7,00 - 10,00 MIC 
DEJUN LA PAT- OJ Milai Gun!i; 10,00 • 
11,00 AUTOSHOW- cu Nidd Standu st 
Dan Vardie; 11,00 • 14,00 CHE FACilN 
WEEKEND - OJ Vaii Bărbuloscu; 14,00 • 
17,00.HEAT PRO FM- OJ Cristi~; 

17,00 - 19,00 MARIUS, GEORGE ŞI 
CELE 40 DE HIT\IRI - OJ Marius VIOIII;i " 
George Vintilă; 19,00- 21,00 PRO FII 
LOVE LINE- OJ Vlad Qaloveanu; 21,00-

22,00 DEEP BEATS- OJ DJ Sick; 22,00 • 
24,00 GAflE-E DE LA 11EZ11L ~ -
w Viorel Gailil 

. -._ ·:-i.:&;_._._., -·- -.-

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Nevestele da la 
Hollywood - f. rei. 
7.30 casuţa poveştilor -
rei. 
8,00 Floare de aur- rei. 
9,00 Inger sălbatic -
rezumatul săptamânir' 
10,00 llicuţele doamne • 
rei. 
11,00 AcasA la Ion 
Dichiseanu eu Ruxandra 
Săraru 
11 ,30 Doc:taul casei 
12,00 Jaekia Collins -
Hollywood 
12,30 Ceasul morţii - rei. 
14,15 V'ISţa noastrA -s. 
15,00 Cartea cărţilor- d.a. 
16,00 Fotbal: 11 Ca1cio 

... Vremea de acasă 
18,00 llicuţele d--....... -
~-
19,00 Floant de .. • .. . 
• Vremea de acasă 
20,00 Acasă la roman; • 
muzică populară 
• Vremea de acasă 
21,30 Identitatea lut 
Boume • SUA, 1988, eu 
Richard Chamberlaln, 
Anlhony Quayle, pertea a 
IHI 
23,10-U....1999 
24,00 Fotbal AngHa • 
Premier Lea~ 

,.-..... 

ANTENAI 
7,00 Odseea arTIEI'ican6- doc. 
8,00 Fir lntins • doc. 
8,30Desene-
9,00 Ooo.menlar 
10,00 Casa do piatrA 
10,30 Roata de rezervi. 
11,00 Orienl Expnoos 
12,591loc;erriwn 
13,00 Cu Ţoposcu, do la A la ..... 
14,55 Fotbal: Cupa 
Stalnskaia,lndirecl 
17,50 Fastion Club 
18,00 Dragoatea Tnvlnge - · 
ep.78 
19,00~ 

20,00 Fotbal: . Cupa 
Stainskaia,lndirecl 
22,10 Observator 
22,40 La mul\i ari, VouA! 
23,00 Pierdut fi regi•lt -
comedie, Anglia, 1979, cu 
Glanda Jackson, George 
Sega 1,00 ___ ..,.. 

une, SUA, 1971, cu James 

- Go<xgo Komody 2,00 Ooo.menlar 
3,00 SAII?itlcia americani --S,OO~IIwlngo-..r. 
TELE7ABC 
B,OOStiri 
8,10 bintJe suia de--

rei. -
9.00Ţara~ 
10,00 Practic la Tolo 7 
11,00Awnturiinaor-
rel. 

11.30 Lumea "' clipa 2000 
-rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomlcu 
17,00 ~-ep.129 
19.00 Globetrotler 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,00Pov~ti~ 
11,30 Sport Magazin 
13,00M-
13,30 Apel de urgenţă -
rei. 
14.00 RoallV -rei. 
14,30 Dosarele Y- rei . 
15.30 Camera ascunsă 
16,00 Comisarul Rex _. 
s. 
17,00 ~ "iloga!l
ep.215 
18,00 Foeus • Sport • 
Meteo 
18,30 Clip Alt 
18,35 Popular 
21,00 Cel mal buni din
tre cel buni - acţiune, 
SUA, 1989 
22,45 Clip Alt- rai. 
22,50 Foeus ' 
23,00 Show-ut·de noapte 
1,00 Alaftl la Pentagon 
-acţiune, SUA, 1985 
2.30 Foeus plus - rei. 

20,00 Tolajumal 
20,30 Documentar 
20,45 lllzl1ll - dramA, SUA, 
1964. cu lngrid Bergmen, 
An1hony auom 
22.30 CU> ABC 
0,00 Ştiri 
0,20~-rel. 
1,05 Rendez-vous la Tolo 7 
-rei. 
2.30 IJocumontar- rei. 
3,00 Tolajumal- rei. 
3,30 Studiou• Tudor 
Vomicu - rei. 

RADIOSEBIŞ 
8,00 Weekend matinal; 8,00 
Floarea din grădini - topul 
muzicii populare; 9,00 La sfAr,it 
da siptimlnă; 12,00 Top 10 
RomAnia; 13,00 Clubul ado· 
lascenţllor; 15,00 Astăzi ta siir
bătorim - muzică populară şi de
dicaţii muzicale; 16,00 Top 21; 
18,00 Suparstar week-end; 
19,00 La mulţi 'anii - dedicaţii 
muzicale; 0,00 Night Hlts 21 

ANTENAI 
8.00 Credinţa ~ viaţa 
9,00 Desene animala 
9,59 Decannium 
10.00 Desene animate 
10,45 Aventurile lui 
Slnbad -s. 
11.30 8uni prieteni 
12,15 Ochi pentru ochi -
eomadie. SUA, 1985 
12,59 Decennium 
13,00 Duminica In familie 
14,00 Fotbal: ·Cupa 
Stalinskaia 
17,15 Drag-lltvlnge 
- ep. 79,80 
18,45 lpfomordal 
18,59 DeeennaJm 
19,00 Obsefvatllr 
19.50 TeleEuroblngo 
show 
22,30 E rindul meu -
comedie, SUA, 1980 eu 
Jill Clayburgh 
0,30 Aventurile lui 
--rei. 

TELE7ABC 
8,00 Ş1id 
8,10Tra..,lollo ...... ....,va 
8.20Ţin~·-
9,30 Domino- .... 
11,00 In justi!io-.... • 
12,00 1ţi mai aduci -
~? . 
13,ooara._... • ...,. 
15,45 Dlu1ui prir0re-
16,15rula..-

~~:~~' 
18,55 PalU Trio 

PRIMATV 
7,00 Emisiule penlnJ copii 
12,00 Voc:onţO 1 la PoOişor • 
reţete culinare cu Petri'fO' 
T ...... 
12,30 Tnocl\ll • .......... lol
dorial 

13,00 Oo---.._.., tOOstic -. 

13.30 Clic- .......... clo8pe ..-
14.00 Onomagia 
14,30 Destine paralele -
dramă, SUA 1989, cu K1rk 
Cameron, Roy Scheider 
16,00 DetectMCio etlti ... 

17 ... Celebri " booa1l . s. 
18,00 Focus • Sport • MMao 
18.30CipAd 
18,35 la btne fi 1& riu -
~F .... 1992 
20,00 Dulce amigl.-.. -
dramA, SUA, 1996 cu 
-..ryo--
22.15 Cip Alţ- .... 
22,20 Focus Aus 
22.45-pr.-
23,00NatineShow.-..r. 
O.OOSpoot--..r. 
1,30 Cinomagio -noi. : 
2.00Foas-..r. 

19,00 lllncab,.- 2000-
ciOc. 
20,00T ........ 
20,30~ 
21,00 Dir"*e sUa ..... 

21,40 l'loUTolo 
21,43Lok> 

21,45 ........ :. dram:i.. 

Franţa, 1981 cu Mlchel -0.00 Şilri 
0,15MU>ho-
1,000rawu•wd~Nl. 

RADIOSEBJŞ 

6,00 Weak·and matinal; 8,00 
Viaţa spirituală; 9,00 Cafeneaua 
duminlcală; 11,00 Show 21; 2,00 
Cu cirţile pe dos • talk'show: 
14,00 Duminica lmp...Ună; 15,00 
Astăzi te sirbitorlm • muzică 
populară şi dedicaţii muzicale; 
17,00 Cutia Pandorel; 19,00 La 
mulţi anii - dedicaţii muzicale; 
20,00 Cutia Pandorei; 0,00 
lntomnll 

-_ .. -_ 
•. .... __ . -~:..::.:.:. . 
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TVARAD 
7,00 Documentar 

8,00 Ştiri TVA ·-rei. 

8,30 Politica fără 

prejudecă~ ·rei. 

10,00 Antena 1 . 

18,00 Muzică popu

lară 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TV A 

19,00 Antena 1 

20,00 Divertisment 

21 ,20 Anunţuri 

21,30 Ştiri TV A • rei. 

22,00 Antana 1 

In continuare program 

identic eu Antena 1 

RBO 
1 0,00 Desene animate 
11,00 Lacul -lor 
- animaţie, SUA, 1994 
12,30 Steel • acţiune, 
SUA, 1997 
14,15 Jackie ,, Dawn
comedie, SUA, 1998, 
eu Kris Kristoflerson 
16,00 Ştiu ca-ai flcut 
astă-vară -lhriller SUA, 
1997 
17,45 Stargata- s. 
18,30 Evadare din 

ATOMJCTV 
7,00 Solector 
10,15 Freestyle 
10.30 Romanian Tap 100 
12,30 File de poveste: 
Clipui.Nu mii uila' 
13,00 Higl Action Adreoaln 
13,30Ciblii8biliÎC- rei. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra-
mului -
9,00 lntersat Musle 
9,30 Energia fll81ioalli -

·film, rei. 
11,00 Ştirile lntersal 
11,30 Eneldopedla ca
nirul 
12,30 Awntu1 magice· 
film 
14.00 Impact- rei. 
15,30 Avonturieril- s. 
16,00 O lupti pe vfat1 fi 
pa moarte - film 
17,30 Bumerarig - s. 
18,00 Aventurile fui 
Huddebory Flnn - s. 
18,25 Haideţi si ne 
jueâml- s. 
18,35 Micile lecţii ale 
vleţil- s. 
18,45 Ştirile lnlefsal 
19,20 Neon Rlder- s. 
20,05 Mămlea, dalectlv 
particular - s. 
20,30 Muzică şi film cu 
Alecu Chlriţil - direct 
22,00 o erimi c:ludatil -
film 
23,30 Ştirile -
0,00 Erotica 
0,45 lnchideras progra-
mului ··' 

Absalom • acţiune 

SUA, 1994 
20,30 Mal bine nu se 
poate - comedie, SUA, 
1997, cu Jack 

. Nicholson, Helen Huni 
22,45 Con Alr • 
Avionul con
damnaţllor • acţiune, 
SUA, 1997 
0,45 Intre vis fi · 
insomnie - dragoste, 
SUA, 1998, eu Jenniler 
Anislon 

14,00 K Lumaa 
. 16,00 Şoloetor 
18,30 Alomlx CII Mlraie -
roL • . 

21.30 Febra- parly rruslc' 
22.30 Vi>nl\i 
23,30 KlJb Blzzar ' . 
0,30 Insomnia 

TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Documenlllr 

8,00 Ştiri TVA • rei. 

8,30 Anunţuri. 

8,40 Divertisment 

9,00 Antena 1· 

17,15 Divertisment 

17,50 Anunţuri 

. 18,00 MuzicA popu· 

lari 

18;20 Anunţuri 

18,30~ri TVA 

19,00 Antena 1 

8.55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 O luptă pe viaţă 
'li pe moarte - film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,30 PasÎOfla~ de an~ 
male 
12,00 MuZică popuf>lră · 
14,00 Muzică şi film cu 
Alecu Chiriţă 
15,30 Cartierul 
chinezesc din 
America • film 
17,00 lntersat Sport · 
Show 
18,00 Kally- s. 
18,25 Desene animate 
-d. a. 
18,45 Stirile Imersat 
19,20 Sfântul din Fort 
Washington - film 
21,00 Eurocops- S. 
22,00 Descoperire 
preţioasA -film 
23,30 Ştirile lntersal'. 

gram . tdentfc 

Antena1 

cu 0,00 Erotica 

BBO 
10,00. Cursi sub 
soare. dramă. SUA, 
1996 
11,45 Filmul lui 
Goofy - animaţie, 
SUA. 1995 
13,00 Pret-a-Portar
comedie, SUA, 1994 
15,15 Selena 
dramA, SUA, 1997 

17,15 Ingerii '' 
echipa de fotbal • 

,comedie, SUA, 1997 

ATOMJCTV 
I,OO SeleciDr 
11,00 Cybemet 
11,30.ADnicCaM-1'81. 
12.00 Reedor 
12,30 Tumull.onciNI •. 
rai. 

- .. -~-;.;-__ ~-~--

-.:,_ 

- ' .-

0,45 Inchiderea pro
gramului 

18,45 Vulcanul • 
acţiune, SUA, 1997 
20,30 Mary Reilly -
dramă, SUA, 1996 
22,15 Graba strici 
treaba - comedie, 
SUA, 1997 
0,00 Squanto: 
Povestea unul 
războinic • aC~~ull$, 
SUA 1997 
1,45 Jurnalul 
PantDfului ROfU • S. 

13;30. Hai !;lui 
14,00 Interactiv ~·' . 

16,00 SeleciDr 
18.30 Alomix eu-
21;30~ 

22,30Ab.m"'-
23,30 Insomnia 1 
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"NU MI·E FRICA DE NICI O LUPTA DE CULISE" 
_. Cu haltel'ofilul ADI MATEAŞ-despl'a ••• fotbal 
Zilele trecute, Adrian Matea,, unul dintre cei mai valoro'i sportivi arădeni, lUI Becah la pnma noastră 1ntalmre. Pentru 

a fost Invitatul nostru la Clubul Presei. Preţ de citeva minute am purtat un Inceput. normal. mă voi 6pi de un agent FIFA 
interesant dialog, cu 'i despre fotbal, de'i Adi a devenit cunoscut datoritA cunoscut, care are deja reţele făcute in 

strainatate. Poate, chiar de Becali, care, in unui alt aport, haltere. In cele din urmă, veţi lua cunoo;tinţă de indrhneţele mod normal, ar trebui sa mă accapte lânga 
intenţii de viitor ale halterofilului Adi Matea9.... el ... Cit priveşte .lupta" din culise, ar fi eul-

-Mii voi pregati cu maximă responsaiJitl. mea sa-mi fie frică. Chiar daca in viftor, cale-

de haltere 
de la se putaa mal mult? 

- Sincer, nu sunt mulţurilit. Sigur, se 
putea mai muft, dar au fost suficien~ factori 
care au inftuenţat rezultetul final. Din punct de 
vedere medical nu am fost refăcut in proporţie 
de 100%. Apoi, noi, sporlivii români, am fost 
lucraţi psihic de Federaţia Internaţională prin 
repartizarea în grupa B valorică şi sus· 
pen<\area nedreaptă a lui Yuri Cojohariu. Nici 
dacă ai fi de piatră nu ai avea cum să nu te 
afecteze astlel de Jucrătun". 

- Ce urmează pentru tine pe plan 
sportiv? 

tate pentru Olimpiada de anul viftor. Sper ca lalte calilllţi pe care le am le voi pierde, caii· 
a"!nci sa fiu pus la punct, fizic şi nu mă gân- latea de luptător nu mă va părăsi. Sunt 
dese decât la o medalie. Ar fi prima mea adeptul predării armelor doar la capătul 
prezenţă la o OUmpiadă şi nu vreau sâ deza· războiului. 
măgesc, sa visez doar cu ochii deschişi. Din - Cu toţii ştim că In vremurile grele ale 
păcate, celelafte Olimpiade nu Je.am prins, UTA-el, tu ai fost cel care li plăteai pe 
deoarece nu eram legitimat la un club Mariş, Plisca fi Bogoşel. In schimb, ai 
bucureştean, sa am 'l"nse de a fi convocat avut dezlegarea lor in alb. O mal ai? 
la lotul naţional. O mare 'l"nsa am ratat-o ia -In mare parte, Ha6enii de la UTA mi-au 
J. o. din 1988, de la Seul, unde aş fi ocupat returnat banii pentru contractele· de joc ale 
locui IV cu rezultetele la zi ale mele, dar... acestor jucători şi de aceea nu mai am nici o 

- Renunţi la sportul de performanţi pretenţie. Sumele cheltufte pe mese, salarii 
după Sydney 2000? şi premieri ale acestor jucători nu le-am mai 

-Nici vorbă. Mă simt prea bine pentru a pus la socoteală, deoarece tot ce am făcut 
spune că vreau sa mă las. oaca voi fl sana- pentru UTA a fost din dragoste pentru 
tos, categoric voi continua. această echipă. Sper ca formaţia lanion a 

- Se aude că dorinţa ta eate da a Aradului să nu mal ajungă niciodată Intr-o 
astfel de sftuafie. · deveni agent FIFA. Este adevărat? • 

_ Da. Am avut deja 0 discuţie cu dl. - După obţinerea licenţei de agent 
Cristian Bivolaru de la FRF .; după ce Imi voi AFA, care ar fi primii tăi pafl In această 

r meserie? 
depune actele, In cel muft două luni de zile, -In primele luni mă voi orienta in fotbalul 
voi deveni agent FIFA. Sunt COil\'lient că e 
destul de greu să intri In fOtbal din afara lui, judeţean. Voi petrece doar sfi!~iturile de 

săptămăna pe terenurile de fotbal, deoarece, 
dar eu nu sunt slab de inger şi daca Imi pun să nu uftăm, ne vom alte intr-un an olimpic, 
ceva in cap şi ob~n \'C"I lucru. In plus, poate, _ ·iar gândurile şi speranţele mele se vor 
am văzut la viata mea mai mufte meciuri de Indrepta spre 0 meda6e la Sydney. 
fotbal decit mu~ alţii de la federaţie. _ Adi, nouă nu ne rămâne dacăt să-ţi 

- Totuşi, Becali este un nume ln urăm mult succes pe cele două fronturi şi 
această meserie. Nu ţi-a frică de el fi de să ai parte de căt mai multe satisfacţii. 
jocurile de culise? SCDIDOH 

- Nici vorbă. Chiar sunt curios de reacţia DfiHIEL " 

........ 

ADEVĂRUL - Pagtna9 '~ 

Baschet feminin 

B.C.ICIM ARAD· UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 19·30 f38·1 OJ 

La Oradea continuă intre· 
cerile primului turneu al C.N. de 
baschet feminin, Divizia A. In 
ziua a treia BC ICIM Arad a 
lntâlnit echipa Universitatea 
Craiova, împunându·se foarte 
clar cu scorul de 79-30 (38-10). 

Marcatoarele intâlnirii arbi
trate de cuplul Marinescu 
(Bucureşti) • Clapon (laşi) au 
fost Tretiak 17 (1x3), Stoenescu 
11, NHulescu 11, Mandache 10, 
Matei '10. laroshka 9, Sandu 4, 
Drăguş 4, Nastor 3 respectiv 
Zamfir 9, Szocs 8 (2x3), Tornpa 

1 

6 (2x3), Ion 5 (1x3), Dovganiuc 
2. In ultima partidă disputata joi: 
Livas Târgovişte • Sportul 
Studenţesc 54·51 (35-30). Ieri 
dimineaţă: .u· Cluj-Fartec 
Braşov 65-71, după prelungiri. 

Astăzi, BC ICIM va evolua · ''\·' 
impotriva formaţiei Univer· '\.' 
sitatea Multimod Oradea. Cu· ·y-' 
rezultatul acestui meci şi cu . .-. j 
scorurile consemnate Tn . . "" 
ultimele două zile ale turneului, · · 
vom reveni in urmAtorul nostru ' 
număr •. 

fi.HĂRTĂO 

serviciile lui Călin Mariş. 
Gruparea ploieştean6 tre

buie să sa grăbească, deoa
rece, _la cotitură aşteaptă fi 
Gheorghe ,Pinalty" Ştefan, 
boss-ul Ceahlăului. Nu este 
exclus ca in .lupta" P'l"tru Mariş 
să intervina şi FC Argeş, echipă 
a căror oficiali se gândesc la 
aplicarea proverbului: .Cind doi 

·se bat, al treilea câştigă .. .". 
Rămănem pe recep~e pen

tru a vedea traiectoria lui ,Cili
Gor, din primăvara noului mile-

_::., 

Mariş, este tot mai aproape de 
un transfer la o echipă de primli 
divizie. lmbucurător este faptul 
că ofertele curg. iată că după 
ce Ceahlăul Piatra Neamţ şi-a 
exprimat interesul pentru .Căli
Goi", pe fir a mai intrat şi Astra 
Ploieşti. Mai muft, vârful de atac 
al ,Bătrânei Doamne" s-a aflat 
'Pentru câteva zile la Ploieşti. 
unde a susţinut o probă de joc. 
Mari~ a şi inscris un gol pentru 
divizionara .A .. Astra, in meciul 
amical susţinut cu Chimia Brazj. 
Urmează ca oficialii Astrei să 
intre in tratative cu conducătorii 

niu. . '· 
- D. SCRIDOH 

;it2 GALATASARAY a 

. ·- . "NAŞUL" ITALIENILOR REALIZĂRI ÎN TENISUL DE MAS.i AllĂDEAN 
Joi seara s-au disputat intălni

rile """"'8i a doua a turuiui trei al 
Cupei UEFA. Cu mici excepţii, 
linand cont de rezultetele din tur, 

rezultatul dezastruos de la Praga, 
Siavia fiind un partener de intre
cere mult prea puternic pentru 
pasa neagră prin care trece fot
balul romanesc la nivel de cluburi. 
Dar să tracem, In revistă rezul
tatele înregistrate joi, cu menţi
unea că echipele subliniate s-au 
calificat pentru optimile de finali!: 

+ ,.Adevăr-ul'~este...alăta••...te~ecbipele CSM Canar 

· ·favorite le s·au calificat pentru 
primăvara europeana. Singurele 
semi·surprjze, le·au produs 
francezii de la' Lens, care după ce· 

Astăzi si mâine se desfăsoară 
etape din Cadrul campioncitului 
intern de tenis de masă. Cele 
două reprezentante ale Aradului, 
participănd sub titulatura CSM 

· pierduseră pe leren propriu cu 2·1, 
inving fără drept de apel (4-1) in 
Germania pe F.C. Kaiserslautam, 

. şi Udinese care au scos din corn
petiţie o altă forma~e germană 
după acelaşi sistem: înfrângere 
acasă şi victorie in deplasare . 
Galatasaray Istanbul s-a dovedH 

-.- încă o dată .bestia nara· pentru 
. teamurile italiene şi după eli· 
' minarea ,marelUI" A. C. Mian din 

.-Europa•, , echipa românilor 
Popescu şi Hagi iasa pe dina{ara 
cupelor o aftă reprezentantă a fol
balului din Peninsulă. Bologna. 
Din păcate pentru România, 
Steaua nu a reuşit să intoarcă 

Gatatasaray-Bologna 2·1 (In 
tur 1-1); F.C. Kaiserslautem-lens 
1-4 (2·1); Staaua Bl~ClJJ"eŞti-~ 
Praga 1·1 (1-4); Monaco-AEKA 
Atena 1-0 (2-2); Panathinaikos 
Atena-Deportivo La Coruna 1-1 
(2-4); Nantes-Araenal 3-3 (0-3); 
B~yer Leverkusen·Udinese 1 ~2 
(1-0); Leeds United-Spartak 
Moscova 1-0 (0·0); Newcastle 
United-AS Roma 0-0 (0·1 ); 
Benfica-Celta Vigo 1-1 (0-7}; 
Alfetico Ma<frid.Wolfsburg 2-1 (3-
2); Mallorca-Ajax 2.() (1-Q) Sturm 
Graz- A. c. Parma ~ (1-2) . 

C. MHEIUE 

C1M. DE HANDB4L FEMININ: 
SQmiNibi 

lVR 1: ora 20,00 - CM de handbal 
feminin: RomAnia • Franţa (semifinale, 
d) 

lVR 2: ora 22,00 - Foţbal, camp. 
Spaniej: Savi1a- FC Barceiona (d) 

Antena 1: ora 14,00 • Fotbal in 
sală, Cupa Stalinskaia(d) 

ora 20.00 ·Fotbal in sală (d) 
TV Acasă: ora 16,00 - Fotbal, li 

Calcio: AC Miian-AC Torino (d) ' 
Eurosport: ora 12,30 - Biatlon 

(Slovenia) 
ora 16,00. Schi alpin (Franţa) 
ora 20,00 ·Sanie, Cupa Mondială _ ......... 
lVR 1: ora 15,45- Fotbal, tragerea 

la SCJr1i a grupelor Euro '2000 ld) 
ora 19.00 • CM de handbal ""'**>. 

finala ( d) . ' 
PRO TV: ora 0,45 - Magazin llga 

Carnpioniior 
·Antena 1: ora 13,00- Fotbal. in 

sală. Cupa Stainsi<aia (finala) 
ora 22,30 • Meciul meduriior 
TV Acasă: ora 16,00 - Fotbal, il 

Calcio: Lazio - Fiorentina ( d) 
ora 0,00 • Fotbal, lf Calclo: 

Juventus -lntar Milano (inreg.) 
Euroaport: ora 15,45 • Fotbal, 

tragarea la SCJr1i Euro '2000 (d) 
ora 20,30 • 8latlon (Slovenia) 
ora 22,00 • Sanie, Cupa MQndlall1i 

(d) 

BOMANIA·FBANTI, IN SEMIFINALE 
Echipa feminină de 

handbal a României va intil
ni, simbătă, ia LHiehamrner, 
reprezentativa Franţei, tn 
semifinalele Campionatului 
Mondial, care se desfă
şoară in Norvegia, infor
meaza AFP. 

' Echipa României a pier-
dut, in grupe, cu scorul de 
20-22, In faţa viitoarei 
adversare din semifinale. In. 
cea de-a doua semifinală 
se vor Intilni formaţiile 
Austriei şi Norvegiai. ' 

Herlitz Mobex Tg. Mureş, 
baschetbaliştil de ia West 
Petrorn • aliaţi actualmente pe 
locul 4 In clasament • şi-au 
continuat antrenamentele la 
Sala Sporturilor • VICtoria" din 
Arad, sub comanda trioului 
P etrice v 1 ci· B ud u rea n

. Dllvldhl!zy. Deşi greva 
cefariştilor a pus sub semnul 
lntrebării organizarea etapei 

• ' 

·-~.~,~ 

Rezultateia înregistrate, 
joi, in sferturile de finală al 
Campionatului Mondial Sunt 
urmălo$rele: 

România - llacadoni& 
33-21; Franţa - Danemarca 
19·17 după prelungiri; 
Austria • Germania 24-13; 
N~la- Ungaria24-21. 

Echipele României, 
Franţei, Austriei şi Norve
giei s·au calificat pentru 
Jocurile Olimpica din anul 
2000, de la Sydney. 

nurile de deplasare ale unor 
echipe, in ceea ce li priveşte 
pe arădeni soluţia aleasă a 
fost simplă. West Petrom a 
plecat spre iaşi cu autocarul, 
joi, la orale 7,30, urmind să 
intălnească, a'l"dar, astăzi, 
formaţia Politetolic& Moldrom 
din~. 

.... 

. 'It;,.._,_ 
.·'<' 

Conar, sunt in pragul unor rea· 
lizări notSbile. In competitia mas
culină, formatia arădea~a este 
deja ' In platv-<>11-ul 

jucător şi antrenor secund al 
echipei Steaua, a declarat, joi, 
după meciul cu Slavia Praga 
(scor 1-1), din cadrul turului trei 
al Cupei UEFA, cii ar putea 
colabora cu viitorul antrenor 
stelist, Vtclor Piţurcă, pe banca 
1ehnică a forrna~ei militare. 

•Dacă am colaborat atit de 
bine pe teren ca jucători, de ce 
nu am face acelaşi lucru şi 
acum?", a spus~. care. a 
adăugat că nu a purtat lncă nici 
o discuţie cu Piţurcă In vederea 
ocupării postului de antrenor 

orică 1·4), alcătuită fiind din 
Walter Berg, Valentin Dobai -
antrenor-jucător, Sllnon Gergii, 
Ştefan Dumftru şi Cristian Tărnaş. 
de ia stănga la dreapta in ima-

1 1 
Fostul căpitan al echipei mi

IHare a precizat că nu doreşte 
să-si prelungească contractul de 
juclitor, care ii expiră la inceputul 
anului viitor. Totuşi, Lăcătuş a 
declarat că nu ar vrea să se 
despartă de teren, deoarece i-ar 
fi 1oarta greu să lucreze Intr-un 
birou. El a mai declarat că îşi 
doreşte sa continue la Steaua, 
dar va pleca daca nu va ajunge 
ia o înţelegere cu conducerea 
ca.bului. 

•Momentan imi doresc o 
Vacanţă in care să mă gindesc ia 
' 

gine. Runda orgamzată la Tg. 
Mureş a devenit o simplă lcrmai
tate pentru băieţi, aceştia asi
gurându-şi unul din cele două 
locuri calificante, după o luptă 
dată in compania grupărilor CS 1 
Univer-sftatea Craiova, CSŞ Tg. 
~şi CSM 1 ~- La rândul 
lil'. felele au nevoie de o s01gură 
victoriEi pentru a accede In sena 
1-4 a Diviziei A. In etapa de la 
Zalău, ele vor juca impotriva 
echipelor Armătura din localitate, 
CSM Buzău şi EtemH Oradea. 
Cvartetul CSM Cooar va fi format 
din Veronica. Popiuc, Livia 
Căruceru • antrenoare, Dana 
Dodean şi Lucia Bălaş (V82i fato). 

Combatantii Aradului Se 
pregătesc deci intens in vederea 
onorării obiectivelor. Ziarul 
.Adevărur le este alături. spon
sorizăndu-i cu un sugestiv echipa
ment sportiv, care sperăm să le 
poart8 noroc in continuare. 

mea 
şi pentru mine" a afirmat 
Lăcătuş, adăuglnd că va lua o 
decizie privind viitorul său la 
Steaua după vapanţa com:
petiţiouală. 

Antrenorul secund al Stalei 
a mai spus că, in opiria '1"· a
matia militri nu mal are '1""88 
de ;, prinde o cupă europeană 1a 
finalul acestui campionat şi a afir
mat că ratarea calificării Tn turul 

. patru al Cupei UEFA se datorea
ză şi tinereţii componenţilor b"
maţiai "roş-albastre•, in a căror 
valoare crede In continuare. 

În ... ceea ..... aeaa 
ROMÂNIA·URUGUAY, lA MONTEVIDEO 

Partida amicală pe care o 
selectionati divizionanl a 
Rorna~iovadispum.pedata 
de 28 decembrie, ia" Montevi
deo, cu o formaţie similară a 
Uruguayului este organizată de 
Federaţia Romana de Fotbal şi 
nu de Liga Profesion.istă de 
Fotbal, se araiă intr-un comun>-

ait al LPF remis. ~. agenţiei 
MEDIAFAX, 

Cei 19 jucători convocaţi de 
antrenorii acestei selectionate, 
Florin Halag!an şi ConStantin 
Clrstea sunt: D.Bogdan, Suciu • 
Bula, Crivac, Gilmencea, Diţa. 
lodi, Falub • Dilncuş,'C.IIie, 
Ciorea, Bălaşa. Codrea. C.Dinu, 

,- ,. 

Dancitl, V.Munteanu - A.Petcu, 
M.Aiexan<!ru. Ci.Răducan. 

Delegaţia Romaniei va 
pleca ia MOntavideo, pe data de 
26 decembrie, la ora 16.05, de 
pe Aeroportul internaţional 
Otopeni, cu o cursă a com
paniei Swissalr. 
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"Dacă spunem că nu avem prietene, 
· o să fim asaltaţi de admiratoare!" 

t'C:MENT au '::.rt ~.;:'(.!:a;atld~bă~ ,!'~ 
t>are). Un recital Inceput fulminant cu ,La noapte o 
să te fur, da! fH> jwl" şi terminat cu-~ ata! de fru
moasă", In care fonnaţia a fost aplaudată in picioare 
de spectatori, părăsind scena Tn ovaţiile publicului. 
Evident, prezenţi la faţa locului, noi nu am scăpat 
ocazia de a vă oleri un iniBiviu cu Xenti si Răzvan, 
membrii fonnaliei. • 

- Bine aţi venit la Arad! Pentru inceput vli 
rog să vA preuntaţi cltltorilo.r ziarului 
..Adevliruf'. 

- Eu sunt Răzvan Trandafir (n.n. tipul brunel) 
am 23 de ani. sunt născutln zodia Fecioarei, pe 
- de 22 a lunii septembrie. 

- Bună! Eu sunt Xentl Runcaanu. Scapion de 
23 de ani născut in ziua de 30 a luni ocbubrie ... · 

-Ce studii muzicale """'l? 
- Răzvan: Ambii suntem studenţi· la 

Uriversitatea de muzică dii ~ Eu In anuiiH 
iar Xenti in V. 

- Care sunt pasiunile voastre III afara 
muzicii? -

- Xenti: Alta p bunul gust. De .-... nu· prea 
mal_" timp. 

Răzvan: Călătorile " sportul. 
-Aveţi o emisiune pe ATOMIC TV In care 

prezentaţi o rubrică de rnocUI ... Voi ce pnn lnta 
vestimentera 8Yeli? 

- Xenti: Ceva intre sport şi eleganl Dep la lllle-
'VÎZilr suntem nevoiţi să apărem eleganţi ... 

-Care sunt calltliţlle can> vă caracterlzaad? 
- Răzvan: Imi place să mi le descopere alţii ... 
:- Xenti: Sunt inventiv p ... un bun amant ... 
-Aveţi fi defecte? 
- Xentl: Da! Eu _sunt SOSOI:II'.r111•1<""'"'""'"'1i exln!lrilsll 
-Răzvan: Risipitor ... 

· · . - Aveţi o mulvme de admiratoare. Cum ar 
trebui să tie .femeia ideală" In viziunea voastră? 

- RAzvan: Este imporlant să ne Intelegem 
foarie bine. Conteaza ata! frurnusalea exterioara căi 
ljl cea interioara... · · 

- Xenti: Femeia ideali - cea care Imi ţi1e 
~ şi corpul treaz ... 

-Aveţi ceva pramlluale., muzicii? 
,... XenU: Când am fost mic am luat la faza 

riaţlonală premiulUI la pian! ... 
- Răzvan: Anul acesta le Mamala am luat pr&

mll ata! la disalgafie căi ~ la ştagare cu -~ ata! 
de frumoasăr Am mai luat şi premiul specialiştilor 
~ TVR care nu &o<> mai aoordat din 19921 

-Aveţi prietene? · 
- Xenti: Dacă zicem că a\I8IY1 prietene, multe 

lele or să fie dezamăgite dacă nu, o să-Iim asaltaţi! 
Mai bOle nlrnăile intr-un nor de ceaţa problema asia 

-Ce pregfdi!l pe plan muzical? 
- Xenti: dooă piese de Crăciun! Un colind In 

- cu frumoasa Cannen Trandafir inlitulal 
,Trei aa~• p o baladă... · · .. 

-Nu ne dezvălulţl numele~? 
- Răzvan: Nu! Din superstiţie şi pentru. că lncă 

1'1.1 ne-am - asupra numelui """"' mai ITAllte _, 
- ln Incheiere - un mesaj pentru cititorii 

ziMului .,Adevărul" ... 
- Să ne asculte in continuare pentru ·că 

promitem că n vom surprinde. Va fi o muzică pe care 
o ~-de foarte. mul timp şi la care rici nu au 
sperat! 

OUMPIO &aliAn 

După 3 ani de la înfiinţare 
şi doi ani de activitate 
dlscograficli, PRO DJ a lansat 
albumul 4ever, produs de G 
Productlon. Toată vara, Giani 
şi Andreea au lucrat la acest 
nou album, lat In paralel au 
concerlat pe litoral, unde au 
avut un mare succes "cu 
hiturile S-o facem şi Poţi si 
simţi. Acolo au colaborat cu 
Prima TV, TVR şi Atomic, 
colaborări ce vor continua şi In 
viitor. PRO DJ vor filma şi un 
video-clip ce va fi promovat la 
nivel naţional. La ora actuală, 
PRO DJ este cea mai veche, 
cea mai prolificli şi cea mai In 
vogă trupă din vestul ţăriL 
Visul lui Giani de a-şi realiza 
singur albumele a devenit 
realitate. Noul album con~ne 
piese dance (La examen, Nu 
mi merlţl), dar şi piese hip
hop şi raggae (Muritor de 
rând, Alerg după tine, Am 
greşit). In plus, albumul 4ever 
ne aduce si variante noi ale 
unor piese de succes mai 
vechi: Şi pe 
album . se 
cretizează cplaborarea 
celor de la PRO Dd 
B.I.G., hip-hoperul care 
In curând va lansa " el 
cel de-al doilea album 
al său, care va fi scos 
tot de G Production. De 
fapt, G Produotion· va 
avea mai multe trupe 
proprii şi e deschisă la 
colaborări cu noi trupe. 
Dar să revenim la PRO 
DJ: Glani si Andreea 
vor pomi Intr-un turneu 
naţional pentru· pro
movarea acestui nou 
;~)jluro . şi vor lansa 

. -'·'-:· .- . ' . " 
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PRO DJ - 4EVER , 
acest album in cAt mai multe 
oraşe din toată ţara. 

De ce PRO DJ? Pentru eli 
PRO DJ înseamnă a fi pentru 
distracţie, pentru tot ceea ce 
este bine, frumos şi creativ. . 

De ce 4ever? Pentru că 
este albumul 4 al trupei şi 
pentru că ne vom numi Intot
deauna PRO DJ. Tot ceea ce· 
facem, facem numai pentru 
voi. Noi ne respectăm !anii şi 
le promitem că oriunde vom 
ajunge, nu vom uita de unde 
am plecat. 

Giani şi Andreea sunt Ira~. 
dar pe scenă şi In studio sunt 
un cuplu de milioane. 

Glanl Slmulescu 
- este Capricorn, el com

pune textele şi muzica şi a dat 
numele trupei 

• cântă partea de rap 'a 
pieselor, dar s-a implicat şi la 
refrene 

- preferă fetele inteHgente; 
comunicative şi sportive 

• preferinţe muzicale: DJ 
Bobo, Nana 

- actriţa preferată: Demi 
Moore, Sharon Stone 

• cântăreaţa preferată: 
Geri Halliwell 

- piesa preferată: Please 
forgive me 

• filmul preferat: Fantoma 
- preferinţe culinare: pizza 
• hobby-uri: muzica, aria 

fotografică, sporiul, excursiile 
Andreea Slmulescu 
- geamănă ca zodie 
- cântă refrenul pieselor, 

dar &-a implicat şi la rap 
- preferă băieţii cu perso-· · .. 

nalitate, inteligen~. atrăgători 
şi cu bun simţ 

• preferinţe muzicale: c-· 
Block, Nana 

. - actorul pnlferat: Brad Pitt · 
• - piesa preferati!: My heart 

wlllgoonl · 
- filmul pieferat Titanic 
- preferinţe culinare: garni-

turA de cartofi cu şniţel pari
zian şi salatA de varză albă 

- hobby-uri: muzica, pic
tura şi crosul. 

S. CitfiLEA 

Marele premiu in.·· 
materie de coafuri 

se afli la Arad 

BAWL BRLURILOR Lfl UNIVERSITATEA "VASILE GOLDIS" . . 1 

"La ce 
te aranjezf?~ - nil 
e pe buze fntre
• c8nd vedem o 

freza mai deosebită. 
Suntem obifnuiţi să intre
băm de .D coafeză, fi nu de 
un coafw, pentru ca majori
tatea celor care /ucreazi• 
intr-o coa.fură sunt femel. 
Tolufi, cel care excelează 
in domeniu sunt bărbaţii. 

· Attila Bereczki are 27 de 
ani si lucrează irî coafură diÎl 
1995. La sfârsitul lunii trecute, 
el a participat la concursul 
WELLA COLOR AWARD 
1999, unde a câştiga! 
MARELE PREMIU. 
Concursul s-a desfăşurat la 
Teatrul Naţional din 
Bucureşti. unde au participat 
25 de finalisti din toatA tara. 
.In 35 de minute a ti-ebuh sll 
facem un tuns şi coafat, pe 
scenă. Am avut o temă destul 
de dificilă pentru styling: 
« Dream 2000». Emotiile au 
.fost foarte mari pentru Că anul 
trecut am luat locul doi şi 
acum nu puteam ,să deza
măgesc. Am sperat însă sll 
iau marele premiu~ - ne-a 

. -~-

mărturisit Attila 
Bereczki. 

.Dream 2000" a 
dus la implinirea 
visului lui Altila. Ce 
înseamnă aceasta? 
Ne spune chiar el: 
.Am intrat in echipa 
Wel!a (ca membru 
top-team), din care 
mai fac parte incA 
nouă bucure!ltenL 
lmpreună vom 
merge prin ţară, la 
cursuri şi prezen-

De asemenea, 
wl participa la un seminar de 
specializare In Germania, 
'pentru a !nvăta noile tehnici 
in materie de 'coafură. Nu In 
ultimul rând, acest premiu mi
a ereat un renume si Tmi oferă 
,ansa de a participa la con· 
cursuri internaţionale (pentru 
care mai am !nsă de muncit). 
Ce să mai spun? Mă bucur 
pentru reuşită şi mă bucur 
pentru eli lucrez la coafura R
GO. Cred că dacă aş fi lucrat 
in altă parte nu aş fi reuşit să 
ajung aici." 

Secretul ascensiunii pi'Q
fesionale a lui Attila Bereczki 
este sinÎplu: un pic de talent, 
foarte multă muncA şi noroc 

. (.să fii la locul potrivit in 
momentul potrivit"). Pentru 
ceea 'ce a ajuns in coafura 
profesionistă, Attila Bereczki 
tine să spună cllteva cuvinte: 
:Mulţumiri dnei Magdalena 
Holban pentru sprijinul acor
dat la acest concurs si, mai 
ales. multumiri dlui Ladislau 
Boros pentru tot ce a făcut 
pentru mine." 

· .. . . DIAnA OOŢO 
.. . Foto: ŞT. MATYA$ 

• Încheie seria spectacole/ar dedicate bobocilor pe '99 
Universitatea de Vest .Vasile Goldiş" 

din Arad şi-a desemnat bobocii cllştigă
tori Intr-un Bal al balurilor. Sub stricta 
organizare a preşedintelui Ligii studenţilor 
de la Universitatea .Vasile Goldiş" -
Adrian PicA - acest ultim bal al anului a 
fost o reuşitA. Din păcate, prezenţa stu
denţilor nu a fost cea scontată umplându· 

se pllrţial doar una din tribunele Sălii 
Sporturilor. Bobocii au prezentat o core
grafie originală, o muncă asiduă in acest 
sens fiind depusă de cAtre Maura Stoica 
şi Mihaela Iorga. In afara recitalului 
momentele cele mai aplaudate ale serii 
au coincis cu dansurile celor de la X

.Vasile Goldif" se pare eli mu~ din 
greu la antrenamente pentru a ajunge 
mai sus. Noi le urăm succes! După proba 
surpriză la care au fost supuşi invita~i (o 
probă de invitaţie) şi o prezentare de 
modă, au dansat. spoltivele de la C.S.M. 
Canar. Cele două recitaluri ale serii au 
fost sustinuta de cAtre: Ollvla Cotocea 
Cotuna' (recital de colinzi) şi Ducu 
Bertzl. Acesta din urmă a cllntat o piesă 
in primă auditie la Arad inifulată .In ziua 
când va fi s~ vn:•. La .proba de convin
gere" fetele s-au grupat şi au cânta! la 
unison: .sexy, sexy ştiu că mă vrei, toată 
noaptea te gândeşti la femei!, in timp ce 
băieţii au fost puţin mai .caustici" fre
donând: .Aşa-s femeile, toate sunt per
verse, vor numai bani, merg pe 
interese!. .. DupA o prestaţie slabă, 
prezentatorul Constantin Florea a 
anunţat bobocii ocupan~ al primelor trei 
locuri: locul 111.- Diana Teglaş şi Romeo 
Dinu; 11 - Simona Danciu (cea mai IrU· 
moasă In opinia noastră) şi Bogdan 
Anghel; 1- Cristina Hodlş ş! Călin 
Abrudan. 

STYLE. Ei sunt studer1ti 

TINERII DIN BUJIC DORESC ÎNFIINTABEA UNUl CLUB 
. ' 

In cartierul Bujac locuiesc Ah<.a L, de 13 ani. 
căteva mii de tineri din oraşul Ani C., In vărsta de 21 de 
nostru. O zonă periferică a ani lliHI mărturisit că îşi petreCe 
municipiului unde nu se infărn.. sfârşitul de săptămană in sânul 
piă aproape nimic. Dincolo de familiei şi .aş vrea ca In Bujac 
Centrul HIV este .inima· să se deschidă un club-dis· 
Bujacului. O cofetărie,' două cotecA pentru tineret ca să nu 
magazine alimentare şi. .. un mal mergem pentru dans 
post telefonic public. ld-<:Oio pe pAnă In or&f·" Raul Stancluc 
căte o ştradă funcţionează, fie (16 ani) şi Toma Iane (22 ani) 
un bar, fie un botle. ne-au spus eli sunt dnefili şi 

Recent am hoinărlt prin merg săptlimânal, de obicei 
cartier să aflăm de la tinerii duminica, In centru sâ viZioneze 
bujecani cum se distrează .filme . .Am dort sA funcţioneza 
acestia la sfârsit de sâotilmâoă. fi In Bujac un mic cine
lată câteva destăir c:ri: .In matograf pentru că e cale 
week..,nd rămlin acasă '1 mA lungi pAnă In oraş". 
uit la televizor· ne-a spus La sfârşit de săptămănl),. 

<.· 

~·-

autobuzul nu circula prin Bujac. 
Majoritatea tinerilor bujecani ne
au spus că preferă in timpul 
liber să râ•ână in f3\a !elevi-

. zorului declit să iasă pe bule
vard, pentru că cea mai apropi
ată statie de tran'rvai se află too
mai la Fortuna . 

Mulţi adolescenţi ne-au 
declarat că nu au de unde 
cumpăra un ziar sau o revistă 
pentru că aici nu existA puncţ 
de difuzare a presei. Tn con
cluzie, adolescen~i din cartier 
doresc infiintarea unui local de 
divertismeni care să-i scoatA 
ain monotonie. tlaUd'l,dneva? 
FUMOS nASTASACHE 

..... 

.·'.·:-·. 

.. .. -

( 

---~-' 

OUMPIO BOLZAn 
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* spune Gheorghe Seculici, 

directorul S.C. PROIECT S.A. 
intimplat In viaţa dumneavoastră? 

- Poate a fost meseria pe care o am, aceea 
de arhitect. A fost in acelaşi timp şi hobby-ul 
meu, de a construi şi de a proiecta. Atunci tand 
hobby-of se lmpleteşte cu meseria, cred că ai 
parte de cel mai plăcut lucru In viajil. 

-Dar cel mal rău? 
- Cel mai rău lucru din viata mea este 

amintirea legată de problemele caie le-am avut 
In 1984 într-o problemă cu poliţia, (miliţia de 

atunci) Şi care m-a marcat probabil pentru toată 
viata. E un subiect despre care aş prelera să nu 
VO<besc ... 

- Suntep un om ocupat. Mai aveţi timp şi 
penbu viaţa personală? 

pentru care doream să plec atunci, era faptul că 
nu mai puteam să-mi desfăsor activitatea aşa · 
rum imi doream. Tntr-un fel eiam oondamnat că 
reanzez lucrări de mică importanţă, nu puteam 
face iucnlri de anvergura ~ ştiam că din punct 
de vedere profesional eram compromis. Venind 
insii Revoluţia, am considerat că profesional mă 
puteam afinna. Ceea ce de fapt, s-a si întâm
plat! Prima mea lucrare după evenimentele din 
1989 am realizat-o la Lugoj: un complex. enonn 
pe care in alte condiţii nu l-aş fi puM realiza. 
Pentru lucrarea respectivă am primit tiUul de 
cetăţean de onoare al unui oraş din su~; avand 
in vedere că fondurile necesare au fost asigu
rate de o comunitate din SUA. 

r şup ce înseamnă să fii un om fericit? 
-Da. Sigur că da! Am avut parte de multe 

clipe fericite. . 
.- cand a~ fo~t prima dată indrligostlt? 
- Pe vremea ficeuluJ ... 
- Dacă nu greşesc, sunteţi născut fn 

zodia Berbecului. VI se potriveşte această 
zodia? · 

- Arădenii v-au cunoscut până nu de 
mult doar ca director al celei mai importante 
Instituţii de prolectărl din Arad, S.C. 
PROIECT SA Odată cu acceptarea funcţiei 
do pre,edlnto al Organizaţiei Judeţene Arad 
a Partidului Democrat sunteti însă mal mult 
Tn atenpa opiniei publice. E bine, e riu asta 
penbu omul Gheorghe Seculicl? 

- Sigur că încerc să le impletesc pe toate. 
lntr-adevăr in viaţa personală am norocul că 
sunt înţeles, pentru via~a care o duc atât in 
cadrul partidului, căt ~ în al societă~i pe care o 
conduc. Pentru viaţa de faiTlllie mi-a nlmas însă 
toarte puţin timp. 

-Caro este ultima carte pe care a~ citit-o? 
- ca să fiu sincer, ultima carte citită a fost 

de fapt una recitită. Am avut satisfacţia să dau 
la anticariat peste originalul unei cărti pe care 
am citit-o pe vremea cand eram licOOan. Este 
vorba de .,Artlftectura peisajulur. Am reusit într
adevăr să o recitesc, dar intr-o perioadă mai 
lungă. . 

- Foarte tare. Consider 'că sunt un om cu 
multă iniţiativă şi intotdeauna mi-a plăoJt să fiu 
un anvargadist, lucru care se pobiveşte foarte 
bine cu ceea ce am citH eu despre această 
zodie. 

- Cum ar trebui să fie femeia- care să-I 
stea alături unui bărbat care pe deasupra 
este '' persoană publică?_ 

- Femeia care trăieşte langă o persoană 
publică trebuie să fie extrem de comtnicatiVă ~ 
să aibă foarte mult şarm. . 

- Să lnţeleg că la o lemele cel mal impor
tant lucru este sarmul? 

- Din momentul in care rn-am hotlinlt să 
Intru in politică sigur că am ştiut că voi avea 
parte şi de satisfacţii şi de insatislacţii. Din punc
tul acesta de vedere, implicatia a fost doar de a 
incerca sa rezolv unele probieme care am oon-
siderat că necesită implicare dln "partea mea 
spre a le rezolVa, probleme de care m-am lovit 
~ pe care alţii nu au putut să le rezolve. Acesta 
a fost motivul pentru care m-am implicat in 
politică. • 

- Dacă intr-o anumită conjunctura vi s-ar 
Impune să optap fie la cariera politică fie la 
profesiunea dvs., la ce a-p renunţa? 

- La politică, fănl nici o 1SffiUŞC3re " m-aş 
dediCa exdusiv profesiei. 

.., Care este lucrul cel mai bun care s-a 

-Care este parfumul dvs. pro(erat? 
·· - .Armanr de .la Arrnani. 

- Care este lucrarea proiectată de care 
v-ap ataşaţ care vă place col mal mult? 

- Lucrarea de care mă simt cel mai atasat 
este acel complex penticostal din cartie(ul Au'rel 
Vlaicu, unde am avut o satisfacţie deosebită 
legată de reuşita acelui ansamblu. 
. -Ştiu că Revoluţia din 1989 v-a prinş, 
cum s-ar zice, pe picior de a emigra In SUA, 

·lucru ce nu s-a mai întâmplat insă. De ce? 
Regreta~ că nu ap plecat? 

-In 1989 într-adevăr aveam paşaportu~de 
plecare în SUA. Am luat această decizie in 
unna incidenlelor din 1984. Praclic, motivul real 

- Am spus fn primul nlnd că trebuie să fie 
foarte comunicallvă. Pentru a fi comunicativă, 
trebuie să fie deosebit de inteligentă. Şi atunci 
cănd po~ comunica cu femeia de langă tine ~ 
ea are şi şarm (iar şarmul este în primul nlnd 
legat de imaginea pe care o oferi) cred că este 
sufident ... 

- Să inţeleg eli dintre o femeie frumoasă 
ş1 una deşteaptă o alege~ pe cea4t-a treia: 
fi deşteaptă şi frumoasă1 . 

-Exact... . 
.. :-Vi mulţumesc! fi consemnat 
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Totul a inceput în 2737 î.e.n., 
Tn China. legenda spune că 
Odată, cind împăratul Shen Nung 
fierbea apă sub un copac pentru 
a-~ potoli setea, o adiere uşoanl 
a agitat nlmurelele ~ a desprins 
citeva frunze. Ele s-au amestecat 
cu apa, căreia klu dat Q culoare 
~ un miros delicat. · 

Impăratul a gustat, i-a plăcut 
şi ş~a făcut un obicei din a bea 
"'" ceva. Copacul era un tel. Aşa 
s-a năsOJt ceaiul. 

O află legendă povesteşte că, 
In India, prinţul Dhanna, al treilea 
fiu al regelui Kosjuwo, a avut" o 
revelaţie şi s-a decis să lşl 
pănlsească ţara pentru a merge 
să predica In China, preceptele lui 
Buddha. Pentru a deveni mai 
demn de această misiune, el a 
fi!cul jurămînt să nu doarmă deloc 
In periplul său de nouă ani. 
Totuşi, către slirşitul celui de_-al 
treilea an, a fost cuprins de sorn-

La mai pu~n de o lun~ pînă la 
trecerea în anul 2000, mulţi 
oameni sus~n încă, in pofida evi
denţei, că incepe al treilea mileniu, 
deşi acest lucru se va intimpla 
abia la 1 Ianuarie 2001, 
informează AFP. 

Specialiştii de la Observatorul 
din Paris au cenit dispara~ presei 
sa facă ceva pentru a lămuri 
oamenii. ·suntem bombarda~ de 
telefoane pentru a spune cind 
incepe al treilea mileniu. Pentru 
numele lui Dumnezeu, scrie~ că 
începe abia in 2001", au comuni
cat savantii. 

Orice 'copii care poate nwnăra 
pină la zeoo ştie că enumerarea a 
zece cifre nu incepe cu -zero•, d 
cu "unu". Astfel anul 2000 va fi 
ultimul din seria 90, începută tn 
1991. Socoteala este clan!, mai 
ales că tn calendar nu a existat 

·niciodată anul "zero". 
De fapt, chiar ~ anul 1 a fost 

stabilit abia Tn 532 de către 
Biserică, pentru a Incepe numănl
tqarea anilor după cel In care s-a 

născut Iisus. Din anul 440, acest 
moment fusese stabilit la 25 
decembrie 754 din calendarul 
lulian (roman. reformat de lulius 
Cezar). Acest an a deven~ reJro. 
spediv anul1. 

Cu toate acestea, nimeni nu a 
stabiHt cu precizie data naşterii lui 
Iisus. Pentru unii Istorici, este 
vorba de ci~va ani mai devreme 
decit momentul adoptat de 
Biserică, pentru al~i cu c'liva ahi 
mai tirziu. Astronomii au incercat 
să determine acest moment cal
cuffnd "trecerea stelei Magilor", dar 
nimeni nu ştie despre ce a fost 
vorba de fapt. Unii au spus că a 
fost o cometă, poate HaQey, care 
revine la fiecare 76 de ani, alţii au 
vorbft despre un fenomen mult mai 
complicat o conjunctie a lui Jupiter 
cu Salum, pe fondul constela~el 
Peştilor. observabită la fiecare 800 
de ani. De altfel, din cauza cal
culelor aproximative, calendarul 
iulian a căpătat un decalaj crescă
tor in funcţie de timp. Tn 1582, 
Papa Grigorie al Xlll~ea a decis 

să-I reformeze. calendarul gregari
an a "şters" pur şi simplu zece zile: 
intre 4 şi 15 octombrie. Adoptarea 
acestui calendar nu a fost gene-: 
r31ă. Ţările protestanta au fost 
printre ultimele care I-au acceplal 
In 1752,1n Anglia, decizia a provo
cat mişcări populare, pentru că 
oamenii au avut impresia că li s-av 
"lurar trei luni, de la 1 ianuarie la 
25 martie. Fosta URSS a adoplat 
acest calendar abia In 1923, ceea 
ce a fi!cul ca marea revoluţie din 
octombrie să fie aniversată In 7 
noiembrie, polrtvit noului calendar.o 

Şi acesta fără a mai vorbi 
despre calendarele altor popoare· 
şi religii. Dacă lumea ar adopta 
calendarul chinezesc, anul2000 ar 
corespunde lui 4697. în timp ce 
is<aeliţi ne trVnit direct în 5761.1ar 
calendarul de inspira~e musul
mană spune· că lnlnlm în 1420. 

Se pare că 1 ianuarie 2000 111i 
rămîne decît un mare simbol şl 
nimic mai murt. . 

CEA MAl MARE FELICITARE 
Dlti LUME fiRE 2.000 DE 

METRI PĂTRATI 
. 1 

- Cea mal mare felicitare din 
lume are 2.000 de metri pătra~ şi a 
fost făcută din picturi· ale copiilor 

~francezi. Ea a fost prezentată, 
' marţi, pe plaja din Villiers-sur-Mer, 

o staţiune bi_lneară elin nordul 
Franţei, în cadrul festivită~lor pen
tru întîmpinarea an~lui 2000, 
infonnează AFP. , 

Felicilarea are di~ensl(mile o 
lungime de o sută de inetri şi 
lă~mea de 20. Ea a fost pictată de 
3.000 de copii afla~ în vacanţă 
vara trecută la Villiers ~ de cei din 
localitate. In centrul desenelor se 
află un glob terestru. cu insaipţia 
"Vllliers sărbăt(jreş(e anul 2000". 

• Copilul vine. acasă cu 
cămaşa plini! de găuri. 

- Ce-i cu une. Glcule.;l""' 
făcut cu cămaşa? .. 

- Mămico, ne-am jucat de-a 
alimentara, fi eu am fos\ 
_şva~erul. . 

e - Neluţule, de ce n-o 
săruţi pe tanti Georgeta? 

- Mi-e frică, mămîco; tata a 
sărutat-o când nu erai matale 
aid si tanti 1-a pălmu~. e - Anişoaro, pleacă de 
acolo, ai să strici barometrul! 

- Atunci aranjează-! tu, 
mămico; maine ştii că e ziua 
mea şi vreau să fie timp frumos. 

Felicitarea va fi împăturită şl 
desfăsurată din nou in 31 deoom
brie, la ora locală 13.00. Situatii 
pe meridianul Greenwich, care 
serveşte de referinţă pentru tim-
pul univarsal, localitatea nor .. 
mandă de 2.000 de locuitori a 
deds să sărbătorească trecerea· 
fn anul 2000 la ora 13.00, in 
momentul in care locuitorii din 
Insulele Paclficului trec în 1 ia· 

· nuarte 2000. 
Felicitarea poate fi a- şi 

pe Internet. In cursul anului 2000. 
bucă~ din ea vor fi vîndute la lici
taţie, in beneficiul UNICEF. 

e - Tata face foarte mult 
penl(u deşteptarea oamenilor -
e profesor. 

- Al meu face şi mai mult -
este maistru la fabrica de cea
somice deşteptătoare. 

e Oscar Wilde, celibatar 
convins, se plăngea unui prl· 
eten: 

- Nu. ştiu ce să fac ca să 
scap de datorii şi să trăiesc 
liniştit. 

Pljetenul fi propune: 
.iA - lnso'ară-t~! CIJ o zestre. 
.,il scapi de necazuri. 

La care, Oscar Wllde 
răspunde furios: 

- Pentru atata lucru să mi! 
rnsor? Oacl,:creditorii mei au 
nevoie de baili, sa se însoare ei,. 
lua-i-ar dracu! - nolenţă şi era cit pe ce să a~

peascli, dar a inceput să mestOOO 
nişte fruhze pe care le-a cules 
dintr...-. tel sătbalic. Virtutile tonifi. 
anle ale plante! s-au făcui irnedi3t 
slm~te: Oharma s-a inviorat, iar 
aceste frunze I-au ajutat să stea 
treaz şi in următorii şase ani ai 

CA CEASUL ••• ·o 
.,.._aţa)J 1. O gură de apă 

- Om dus la cununie. 2. Merge 
inlloţiti - Ţine la invârtil 3. Coji 
doi'!macl - Prinsă-n cursă. 4. 
Bogaţii.:. bogaţilor (sing.) • 
Dracul goli 5. (Cu) tremur la 
examen (pl.) - Trage la poartă. 
8. Urma'i făcu'ţl la ... xerox. 7. 
Stele de celuloid - Te,ito aicll 8. 
Afurisenia ... dracului - Umbli 
călare. 9. Merge ca ceasul - Una 
fii fel. 10. Sunt mereu prezente. 

apostolatulul său. · 
In Japonia, povestea este 

puţin diferită. După trei ani, 
epuiza~ Bodni-Dharma a adormit 
La trezire, furios, pentru că a 
doved~ slăbiciune Şi Impovărat de 
greşeală, şi-a tăiat pleoapele şi 
le-a aruncat pe jos. Clţiva ani mai 
tirziu, trecînd prin aoela~ loc. el a 
constatat că din ele nlsărise un 
arbust. 1-a gustat frunzele şi a 
oonstatat că ele n ~neau treaz. A 
povestit tuturor despre ele, Iar 
lumea a luat obiceiul să cultive 
ceaiul prin - pe unde el tre
cea. 

Oricare ar fi legenda, se pare 

De curand, in sala festivă a 1 
Liceului de Arte .Sabin Onlgot, dl. 
dr. Franz Metz, organlst şi muzi. 
colog german, cunoscut arăde
nilor din colaborările cu 
Filarmonica, a prezentat o conf&. 
rinţă despre tumeele lui Johann 
Strauss. Expunerea, intr-o 
romanească fiuentă (deŞi plecat 
de mutt din ţanl), a fost susţinută 
de lustra~i din epocă Şi exempl~ 

- ficări sonore. Dacă astăzi un 
turneu e un fapt ~uit, cu 150 
de ani rn urmă el echivala cu 
aventura. După o serie de con-

că arbuştii au fost originari din 1 · 

certe 1a tmşoara, Oradea, Arad, 
Sibiu, vlenezil au ajuns cam 
nebărbieriţi Şi nespăla~ la BraşOv, China, probabil din regiunea sHu

ată In vecinătate cu Blnnania, şi. 

Yunnan " că o!Ji;;nuin\3 de a con
swna această băutură s-a dez· 
voltat la Inceput prtrrtre chinezi. 

1 

unde nu li s-a permis sa cânta, 
fiind urca~ Tn trei care cu flln şi 
escorta~ până la hotarul cu Ţara 
Romanească. Concertele muzl
can~lor vienez! au fost consem-

. ~-·--

nate in .Gazeta de Transilvania·, 
"Albina' si .Veslitorul rornănesc". 
Nicolae Fiimon, redutabil aonicar 
muzical. remarca: .Strauss alungă 
muzica turcească din Bucureşti." 
(N-ar fi nlu să mai treacă ~ azil). 
Timp de trei-patru luni, prinţul 
Gheorghe Bibescu i-a răsfăţat. 
S-au intalnit cu Anton Pann şi 
Cezar Bolliac. In compozipile de 
atunci se disting influenţe ale 
muzic;ii romlineşti - doina. clocăr-
lla. . 

Deşi titlul conferinţei era 
..JohaM Strauss la Arad", dl. Metz 
ne-a vorbit şi despre tumeele ia'· 
Sankt Petersburg şi în America. 
Inventiv nu doar muzical, compo
zitorul, asaltat de admiratoare 
care-i cereau şuviţe de păr, a 
cumpărat un pudel, din care • 
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Vertieab 1:pnute ... drept • 
Pus la oprire. 2. Un fel de uite-o, 
nu el 3. Un lac seca11 - Cap de 
boul - Vin pelin. 4. Ur:npl11turli 
de cirnaţi. 5. Trăiţi In deferl -
Scos din amintire (inf.). 6. Un 
tip nudl_ - Viitor de pefte are 

• (pl.) 7. Flori cie ... opiu - Cu 
turma la stAnă - Cel de susi 8. 
Spusă de la începutl - Picior de 
lemn. 9. Puse in ordine ... 10 •• ,.. 
Merg ca ceasul (sing.). • 
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zece ani după căderea 
zidului Berlinului şi la opt ani 

upă destrămarea URSS, sunt 
prea devreme de evaluat tram;-

• fo!mătri'le sociale din Europa Centrală si 
din fostele tări sovietice, dar această 
perioadă oteiă importante lectii demne de 
analizat pentru Occident,' apreciază 
Jeffrey Sachs, director al Centrului pentru 
Dezvoltare lnternatională de la 
Unive!Sitatea Harvard, intr-un artiool pub
licat in revista Central European 
Economic Review. . 

Au exista~ pe parrurs, suficiente sur
prize. Polonia, căreia putini ii dădeau in 
1989 şanse de pertorma'nţă economică, 
s-a dovedit a fi cel mai coerent si mai 
dinamic reformator, in timp ce CehiS, con
siderată pe atunci principalul candidat 

pentru o tranzitie lină, acum nu mai 
reuşeşte să iasă din recesiune. I'!Qoslavia 
a explodat, iar celelalte state balcanice 
rămân impovărate de dificultăti econo
mice. Evolutia statelor baltice, in special 
Estonia, a depăşit-o pe ceă a restului 
statelor sovietice, după cum em de aslep
~ dar tranzi1ia s-a dovedtt mun mai difi.. 
cilă decât se prevăzuse. Iar Rusia i-a 
lăsat perplecşi pe ~ analiştii, fiindcă nu a 
plonja! in haos, cum preziceau cei mai 
pesimişti sovietologi, dar a refuzat cu 
incăpăţânare să devină o ţară .normală", 
aşa cum aşteptau cei mai optimişti. Cu 
ana cuvinte, analiştii pot găsi argumente 
ca_re să le confirme previziunile iniţiale, 
dar toţi au avut surprize intr-un fel sau 
altul. Acest caleidoscop de succese si 
eşecuri oferă, prin urmare, câteva lecţii. ' 

1) Pieţele funcţionează, dar au nevoie 
. de un cadru legal solid pentru a merge 
bine. Abolirea_ controlului preţurilor şi libe
!lllizarea cursurilor de schimb, la inceputul 
reformelor economice, au eiibelllt fortele 
cererii şi ale ofertei şi au readus pe plaţă 
mărfurile care lipseau. Privatizarea in 
viteză n-a avut insă acelasi efect benefic; 
când a fost forţată prin sistemul 
cupoanelor, rezultatul a fost-de obicei 
obţinerea de active prin corupţie, criza 
managerială a intreprinderilor Şi pellll.izill 
ectivitătii lor. 

2) Societatea civilă esle aucială pen
tru succesul tranziţiei. Puterea corupe, au 
constatat de mună vreme filozofii. Chiar 
cân~ guvernele incep cu intenţii bunei 
devm adesea corupte, dacă puterea este 
in afa!ll oricărui control exterior. Desigur, 
constitutiile furnizează un modest cadru 
de control, dar societatea civilă - asociati
ile profesionale, religioase sau regionale'
trebuie să exerctte un asemenea control 

la un nivel mai profund. Stalin n-a greşit 
men~nându-şl autoritatea in mare parte 
prin suprimarea sau dispersarea oricărei 
manifestări a societătii civile. Tn Polonia au 
supravieţun vestigii ale societă~i civile; tot 
Stalin se plângea odată că a introduce 
comunismul in această ţară a fost ca şi 
cum ai pune şaua pe o vacă. Biserica 
Catolică şi mişcarea Solida~i au multe 
merite in succesul reformelor poloneze. In 

· schimb, in Rusia, unde societatea civilă 
nu mai exista, guvernul a actionat intr-o 
manieră autoritară, iar rezurtatele au fost 
dezastruoase. 

3) Pozi1ia geografică influenţează rit
mul şi profunzimea transftlrmărilor. In 
mod ironic, singurul factor de importantă 
majoră care .a determinat succesul 
reformei s-a dovedn a fi distanţa faţă de 

F!llnkfurt. Cu căt o ţară esle mai aproape 
de pieţele Uniunii Europene, cu atât mai 
dinamice si mai reusite sunt transfer
mările. Staiele aflate ia g!llnitele UE, ·ca 
Polonia, Ungaria, Repubi'ica Cehă,
Siovacla, Slovenia, Croaţia şi statele 
baltice, s-au comportat mult mai bine in 
privinţa atragerii investiţiilor străine, a 
extinderii exporturilor şi in general a rea
lizării unor transformări economice de 
succes. Mult mai indepărtate geoglllfic, 
unele din ţările balcanice au avut până 
acum rezultate slabe, iar fostele tări sovi
etice ne-baltice se află intr-<> siiua~e .şi 
mai dificilă. 

4) Istoria se repercutează pentru 
· muM vreme in viata socială. Anul 1989 
trebuia să fie un noU inceput, dar a trezit, 
totodată, şi vechile mitologii şi antipatii 
reprimate in cursul erei comuniste. Cine 
ar fi crezut că la sfârşitul secolului al XX
lea, mitul bătăliei de la Kosovo din 1389 
ar putea să coalizeze populaţia in jurul 
cinismului ucigaş al lui Slobodan 
Milosevici? Istoria conditionează societăti 
diferite să aştepte lucruri diferite de la 
conducătorii lor. In Rusia, societatea 
aŞteaptă puţin şi ob~ne şi mai puţin. In 
Polonia, asteptările - si solicttările - au fost 
mun mai mari si s-a Obtinut mun mai mun -
de .ta liderii de după 19a'9. · 

5) Condi~ile iniţiale contează pentru 
restructurarea economică. in toti acesti 
ani, compalll~i simpliste ihtre ţări 'circulau 
cu rapiditate, fără a lua in considerare 
profundele deosebiri de structură eco
nomică. S-au făcut deseori comparatii 
Intre' Rusia şi China, deşi numai 20% din 
forta de muncă a Chinei lucra in intre
prinderi de stat, fată de peste 90% in 
Rusia. Nici una din ţări nu şi-a rezolvat eu 
uşurinţă problema reformarii mamuţilor 

industriali de sta~ dar China nu a trebun 
s-o facă, pentru că s-a putut baza pe vas
tu! său sector privat, cu sute de milioane 
de angajaţi, pentru a impinge inainte 
reformele. la fel, haosul din Polonia in 
anii '80 a permis crearea bazei pentru o 
creştere economică rapidă_ in deceniul 
următor, când a inceput reforma, 
polonezii au spulbelllt efectiv planificarea 
centralizată. In schimb, această planifi
care a rămas in mare parte neatinsă in 
Cehoslovacia până la ,.revolutia de ca
tifea" din noiembrie 1989. Tn ronsecintă, 
Republica Cehă şi Slovacia sunt mun nia; 
lmpovărate astăzi de Intreprinderile de 
stat. 

6) Acţiunile Occidentului au o· mare 
importantă, dar n-au fost in nici un caz 
suficiente'. Poale cel mai nociv punct de 
vedere al occidentalilor a fost acela că 
succesul sau eşecul tranzi1iei nu e treaba 
Vestului. Optimiştii supt!rliciali au su~nut 
că reforma ar trebui să fie propria sa răs
plată - adică introduce~ pur şi simplu piaţa 
liberă si totul va merge bine. Pesimistii au 
sus~nUt că orice ar face occidentalii: sttu
atia va fi critică in economiile in tranzitie 
pOOtru incă o gene!ll~e. aşa că la ce bUn 
să fie irosiţi bani şi efort ? Aceste justificări 
ale lipsei de ~une s-au dovedtt in mod 
tragic eronate. De câte ori, Occidentul a 
oferit ajutor - ca de pildă când a anulat 
datoriile Poloniei sau când i-a alocat un 
fond special pentru stabilizarea monedei -
rezultatele au răsplătit eforturile inzecit. 
Când insă ajutoarele n-au fost acordate, 
ca in sttua~a in care Iugoslavia a cerut in 
zadar, in 1990, reesalonarea datoriilor 
externe, lipsa de ·acţiune a statelor 
europene a contribun la dezastrul ulterior 
al fede!ll~i. 

Tn cele din urmă, istoria va judeca 
Uniunea Europeană, Statele Unite şi 
Fondul Monetar International, atăta vreme 

. căt sloganul deceniulu;' ar fi putut fi: ,.Voi 
pretindeti că faceti reformă, iar noi pretin
dem că vă ajutăm". Uniunea Europeană a 
amânat primirea noilor membri din 
Europa Centrală pentru prea multă 
vreme. UE şi SUA au fost prea zgârcite şi. 
inguste la minte spre a oferi Rusiei sprijin
ul financiar adecvat in primii ani ai tran
zitiei. Iar politicile tor fată de Balcani au 
reprezentat un deceniu' intreg de negli
jenţă, momente llltate şi abordare lnadec
vată. 

In calitate de fost consilier al munor 
guverne din ţările in tranziţie - Polonia, 
Estonia, Kirgistan, Mongolia, Rusia, 
Slovenia şi Uclllina- Jefftey Sachs for
mulează, in finalul articolului sau, urmă
toarea recomandare: promova~ reforme 
interne rapide, solicitati asistentă inter
naţională consistenţă, acor~aţi o aten~e 
specială moralităţii in viaţa societă~i şi 
insista~ pe transparenţă in acţiunea tutu
ror factorilor implica~ in reformă. 

'" 

MINISTRUl DE EXTERNE ROMÂN S·A 

CONVINS PERSONAl CI ÎN POliTICA 
UNU EXISTI 

In momentul in care, la 
IS'tanbul, la summitul OSCE, 
preşedintele Emi.l Constantinescu 
manifesta o euforie externă, 
deoarece România a fost desem
hată să prezideze, in anul 2001, 
.,forul european", ministrul roman 
de externe, dl. Andrei Pleşu, işi 
făcea deja, in gând, bagajele pen
rtru a părăsi cancelarie ce i-a fost 
incredintată in cadrul Cabinetului 
Radu Vasile, relatează cotidianul 
belgrădean Politika (pro-guverna
mental), intr-<> corespondenţă din 
Bucuresi, semnată de Milan 
Petrovici'. 

"POLifiKA'~ 
' OI. Andrei Pleşu, scrie ziarul 

citat, este conştient de faptul că 
predarea cărmei OSCE in mâinile 
României, care se clatină in băta
ia vânturilor social·economice 
nefavorabile, este doar un trecător 
foc de artificii şi că ,.se .face din 
tantar armăsar", cum a descris 
plastic acest .succes" directorul 
ziarului Adevărul, intr-un remarca-

. bil ednorial. 
OI. Andrei Pleşu, care de la 

venirea sa in fruntea diplomaţiei; 
in toamna lui 1997 afirma, in per
manentă, că este un adept 
lnflăcărat al ,.dimensiunii morale" 
in activitatea diplomatică, a ajuns 
in situaţia de a-şi recunoaşte 
eşecul şi de a se lamenta public, 
mai exact de a-si plânge in mod 
public soarta, notează In conti
.nuare corespondentul z.iarului 
Politika. · 

,.Tn calitatea mea de ministru 
de externe am reuş~ incompalllbil 
mai putin decât m~am propus", iar 
,.inventimil meu de până acum ar 
fi suficient pentru o despă~re", a 
declarat recent dl. Pleşu, lăsând 
să se inteleagă că intentioneaza 
să se retragă .de pe baricade". 

· · Recunoscându-şi infrângerea, 
dl. Pleşu a declalllt: .După ce mă 
voi retrage din functia pe care o 
exercit in momentuf de faţă, voi 

spune tot ce ştiu", declaraţie care 
a atras atentia maximă a presei 
locale. Cu totii stiu că dl. Andrei 
Pleşu ştie mulie, mai a.les din 
ceea ce se petrecea in culise. 
Tocmai acest lucru subliniază un 
om care ii este apropiat politic, 
senatorul Octavian Ştireanu, care 
in cotidianul Azi scrie că ,.asistăm 
la decăderea unui intelectual mâh
ni!" care a fost folosit in mod 
abuziv ca .reclamă fosforescentă". 

Corespondentul ziarului bel
grădean işi info[mează cititorii că 
dl. Andrei Plesu este un cunoscut 
filozof, fost disident şi de o profun
zime intelectuală de excepţie. Un 
timp a fost miBistrul culturii. 
Ulterior, când 1-a avut ca oaspete, 
la Bucureşti, pe ministrul britanic 
de externe, dl. Pleşu se lăuda 
public că .domnul Cook" şi cu 
mine ~untem promotori intra'nsi
genţi ai ,.moralei in diplomaţie". 
Acum, dl. Andrei Pleşu, at!lls in 
marile şi sângeroasele ,.jocuri" 
agresive ale SUA şi NATO in 
Kosovo, s-a convins personal că 
in politica ,.mendialistă" nu există 
mo!lllă. 

După ce men~nează rea~ile 
foştilor miniştri de externe. Adrian 
Năstase şi Teodor Meleşcanu, 
ziarisful iugoslav notează: .Există 
.păreri că recentul demers al d-lui 
Pleşu a interven~ ca o consecinţă 
a faptului că preşedinţia {statului)_ 
doreşte să preia atributele MAE". 
Aceste supoziţii sunt oarecum 
confirmate de insăşi afirmaţiile 
ministrului Pleşu că ,.in România 
există nenumărate ministere ale 
afacerilor externe", explică.ziarul. 

Tn finalul corespondenfei sale, 
ziaristul iugoslav conchide: .După 
toate probabilităţile, motivul real. 
(al demersului d-lui Pleşu) are un 
substrat politic mai profund, 
ruşinosul eşec al aventurii milttare 
americane Tn Balcani, în care au 
fost atrase cu fotiă multe ţări din 
regiune, printre care· şi România. 
De aceea, mul~ au inceput deja să 
fugă de răspunderea pe care o 
poartă. Pleşu este printre primii...·. 
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Comunitatea 
din 

extrem de 

o populaţie de peste 27 4 dle 
milioane de oameni, in care 
diaspora românească reprezin
tă doar o picătură. Mulţi au ca 
priorităţi probleme legate de 
supravieţuire şi de realizare 
profesională. 

deziderat comun. Nu cred că 
sunt dezbina~ pentru că sunt 
români. Cred că nu au încă ast
fel de lideri majori. 

renuntă la puterea politică cel 
p~n lOcală, pe care o oferă sis
temul electoral american. 
Politicienii americani ştiu că 
fieCare vot contează. Pentru că 
mexicanii votează şi merg la 
urne in California, politicienii ii 
curtează, le cer părerea şi ~n 
aproape de ei. Pentru că 
majoritatea cubanezilor votează 
in Florida, chiar şi Casa Albă se 
fereşte să-i supere. Pentru că 
portoricanii din New York 
votează acum in număr mare, 
Clinton a ajuns să elibereze 14 
de~mJ~ pqrtoricani, doar pentru 
a ob~ne voturi pentru democra~ 
in genellll şi pentru alegerea in 
Senat a sotiei lui. Politica, In 
America, esie locală după cum 
am spus, şi liderii americani 
sunt extrem de aten~ la comu
nităţile minoritare care votează. 
Maghiarii şi cehii, deşi mun mai 
putini decăt românii, merg la vot 
şi reuşesc să işi propulseze 
propriii concetăţeni şi au o infkr 
enţi! mare la Washington. 

APAitATE ? colmp·le><ă, extrem de 
ca educa~e. vârstă, 

religie etc. Principalele state In 
care trăiesc românii sunt: New
York, California, Florida, Ohio, 
Texas, Michigan, Illinois, New 
Jersey, Pensylvania. 

Această comunitate conti
nuă să crească pe zi ce trece, 
are acum zeci de organizaţii 
{de toate felurile: poinice, cunu
lllle, religioase) şi zeci de ziare 
şi publicaţii. Cu alte cuvinte, 
comunitatea românească este 
mare, prosperă şi adaptată 
vietii din SUA. 

'Jn ce priveşte puterea 
politică a acestei comunităţi, 
lucrurile stau cu totul altfel 
Deocamdată cel pu~n. nu dis
pun decăt de foarte putină fortă 
şi influenţă politică. Motiveie 
sunt mutte. Unele pot fi corecte, 
altele nu. In primul rând, 
românii, sau cei originari din 
România, sunt extrem de 
dive111i, de difeme religii şi de 
diferite orientări politice. Apoi, ei 
trăiesc răspândi~ intr-<> ţară cu 

Ungaria nu va impune viză de intrare 
.. Ungaria nu va introduce obligatlvitateţ~ vizei 

de iRtrare pentru cetăţenii ţărilor vecine, a 
decla!llt Secretarul de stat in MAE ungar, Szptt 
Nemetih. Ungaria nu intenţionează să impună 
vize de intrare atit timp cn ·nu .VI! adera la 
Uniunea Europeană. '· 

..,. -:;· 
•-:. 

"' .· . ··•· 

• ,·:-
·, 

·. 

Tn virtutea acestei decizii, guvernul de la 
Budapesta va demara o intensă campanie de 
lo~by in favoarea scoaterii României de pe 
lista neagră a ţă•ilor al căror cetăţeni sunt 
obligaţi să solicite' viza pentru a intra in. ţări 
membre ale UE. · 

-. \ 

;: 

. Şi totuşi, ce-ar trebui să 
facă românii ca să fie mun mai 
puternici? Pentru că sistemul 
politic american le-ar permne 

acest lucru. Tn această tară, 
politica natională o face 
Congresul şi Casa Albă. Restul 
este local. Comunitatea aici 
poate influenţa primăriile, pre
cum şi politica . guvematorială a 
statelor. Tn mod normal, ar tr&
bui să avem oameni {români) in 
dlferit.e funcţii şi posturi, cel 
puţin In locurile in care sunt 
comasa~ in număr important. 

S-a vorbit intotdeauna 
âespre lipsa de unttate a comu
nită~i româneşti. Eu doresc să 
abordez acest aspect din alt 
punct de vedere, pentru că şi 
alte comunităti minoritare nu 
sunt suficient cie untte. Părerea 
mea este că nu oamenii aduc 
unrtatea intr-<> comunrtate. Doar 
un lider ade.vărat poate să facă 
acest lucru, unind oamenii In 
jurul unei idei, al unui ţel, al unui 

·:-

. ·' 

' . . 

Dată fiind varietatea de ind~ 
v1z1 din comunitatea 
românească şi răspăndirea lor 
in America, este probabil nor
mal să nu avem lideri care să 
fie accepta~ de un număr prea 
mare de oameni. Mai există 

tnsă şi o aM problemă. Liderii 
locali, preoţi, pastori, activişti 
culturali sau politici, şefi de 
organiza~i etc., stau de obicei 
cat mai departe de politica 
americană. 

Putini au Incercat să se 
implice'TA acest joc al puterii. La 
Chicago şi in Ohio au avut loc 
unele încercări, cu succes. 
Cum se P.pate obţine putere 
sau influenţă politică in SUA? Tn 
primul rând cu bani, dar, majori
tatea dintre ei nu . au suficien~ 
bani pentru a atrage atenţia 
marilor oameni politici ameri
cani. Dar au la dispoziţie a 
doua metodă, cea a voturilor. 
Din păcate, nu ştiu din ce 
motive românii nu prea merg să 
voteze. Pu~ni sunt inregistraţi 
pentru vot, şi mai p~ni merg la 

. urne. C01nunită~le romaneşti 

'-·' .... _, 

:: 

·t· .. -
.-,_ 

· Tn momentul in care sufi.. 
cient de multi români se vor 
decide să voteze, şi in momen
tul in care suficient de mul~ 1~ 
deri locali ai acestor comunită~ 
vor invăta să folosească liste 
de votan~ pentru a ob~ne ceva 
de la poiiticienn americani {fie ei 
locali, In stat sau federali), In 
acel moment . .comunita.tea 
română va deveni şi ea puter
nică. Şi de acest lucru ar bene
ficia cu toţii: şi noi, şi ei de 
acolo .. 

· TIMOTEI DANIEL 
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· Măsura economiei tale 
Îtl EXTRASEZOrt MARI 
REDUCERI DE PRETURI 

G-1~ MOTOR 
Teleton 251411 · .. · .. ··. ··~·· ·

Vinde numai prin 

-. . . 
- Tigle i-pol't _. .. ,gal'ia. 

cal. 1 tip lAMINA 

CIMENT ALESD 
' 39.000 lei saeul Iare inclus TVAJ 

+ Ţigle CSARDAS 

+ Ţigle TANGO 

· + Ţigle KERINGO -
·/--

>' . 

- + COAME GLAZURATE 

+ FOLIE PENTRU ACOPERIŞ 
. --· . . . 

Căutăm spaţiu (hală) pentru 
. depozitare cu suprafata de · 

' · .: aproximativ 1000 mp. cu . 
ibil de descărcare Tir. 

.\' .. ' ,d -

·-.· ' ---

. , . 

. ·:. 

' . 
-

NOKIA'3210**· 
ERICSSON 1018 ... 
BOSCH 509f'*- 39$* 
MITSUBISHI MT 35*"· 69$* . 

. . : ~- . 

Până la 31.12. oferta CONNEX: . 
• ~:onectarea ti priDJele trvi luni de abonament 
gratuite. · _ 

Până la 31.12. oferta QUASAR: ... · 
· ·telefoane tnceptnd de la 39$". ·· · 

• te conectazi ş1 eşti inscris direct la Su.-coocumd 
QUASAR 19911-2000; 
-11 superpremli de Hc:l de mHiollne, marele pnmdu : 
DACIA 1310. · 

_ _ Te priveşte directi . . •. 
. Mag. QUASAR . 

Piaţa A. Iancu, nr.10, tei:057·211.822 
. . . 

~···,,~ 

:__-,-~ .. , ·····"'- .... --

1 

Anunţă organizarea licita~ei 
publice la sediul Judecătoriei 
Gurahont, camera nr. 2, in data 
de joi, 16 decembrie 1999, ora 
13,00, Tn vederea · 
bunurilor debitoarei 
Agroindustriala lneu SA, la 
preţul maxim oferit · 

1. Sediile fermelor nr. 9 si 
10 Cuied, evaluate la 240,0 mil. 
lei 

2. Staţia de pompe Buteni 
cu reteaua de alimentare cu 
apă, evaluate la 214,0 mii. lei. 

Informaţii suplimentare la 
sediul Judecătoriei Gurahonţ -
executor judecătoresc. 

_,_-~~ti i ELECTRONIC SHOP 

E 
.. 'LS" ... ·. ~... - Arad P-ta UTA bl u 1-2 

· · Tel. 2'11123, 2'11 642 . • 
--·· i c ,;,, ,;;( l' alian .. ~•••c-! V .. 

MARI REDUCERI DE PRET 
Coplatoare, faxurl, calculatoare, 
·· Imprimanta, consumabile. 

.... _ .. 
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vand apartament 2 camere, 
confort 1, lmbuniltllţll, hol mare. 
Telefon 247424. · ' 

Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, cu toate imbunătăţi
rlle, Chişineu-Criş. Telefon 
520055. (4115756) 

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

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

Vând apartament 3 camere, 
decomandat. imbuna~t. parter, 
Micălaca. Telefon 263240. 
(37636) 

vand apartament 3 Jiilmere, 
zona III, ocupabil. Telefon""272019;. 
092.491.967. (37627) 

vand apartament 3 camere, el. 
1, bine lntre~nut, centru. Telefon 
250209. (37441) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, Micălaca. Telefon 
262391; 092.388.156. (37642) 

Vând apartament ultracentral, 
str. Horia, compus din: 4 

negociabil. camere, 2 bAl, 2 holuri, confort 
(37540) sporil Telefon 255344, 253070, 

vand mobilatA, 253218, 094.797.812. (37622) 
Mldllace, 231,6.500 OM. nego. VanQ. urgent apartament 4 
dabil. Telefon 557315. (36758) ca~Piaţa Soarelui- Mldllace, 

vand apartament 1 camera, semidecomandat, etaj 11, 2 bal-
confort 1, zona Podgoria şi garaj coana, 2 băi; preţ 20.000 OM 
clildit Telefon 233317 dlrrineaţa şi .. negociabil. Telefon 092.600.772. 
după ora 14. (36956) (37356) 

Vând apartament 1 camerA, vand (schimb) apartament 4 
confort 1, str. Praporgescu. Telefon camere, Mlcălaca. Telefon 
255133. (37441) 264393. 

Vând urgent apartament t vand apartamente: 4 şi 2 
cameră superamenajat, parter, camere. Telefon 223552. (37579) 
Grildlşte. Telefon ~43303; vand apartament 4 camere, 
094.282.509. (37710) Vlalcu, bloc Z26, etaj 8/8, 

Vand ga~ confort 1, mobl- lmbunătllţit 26 000 OM negocia-

~~~~=;-~g:(~;i~)" bil. Telef~n 2.81479; 251438. 

vand apariament 1 camerA, <37699) 
confort 1, etaj 1, 8.800 OM negocia
bil, Vlalcu. Telefon 254973. 
(37700) 

vand garsonleril Rberil, confort 
1, etaj 11, Mlcălaca; aperiament 4 
camere, etaj 11, A. Vlalcu. Telefon 
224556; 241636. (37698) 

vand garsoniera confort 1, 
lmbunilla~. etaj III, str. Poetului, 
bloc P1. Telefon 092.747.399. 
(37675) 

Vand ga~ Mlcillace, bloc 
233, etaj 1, faianţă, gresie. 
lnfonnaţle telefon 264236. (37724) 

Vând garsonieră MlcAiaca. 
Telefon 283382. (37751) 

camere, 
bloc se. A, ap. 16, 10.000 OM 
(Confeqi). Telefon 092.295.340. 
(37357) 

Vând apariament 2 tamere, 
zonă ultracentrală, multiple 
lrntlunAtllţkt. Telefon 092.391.569; 
465372. (37137) 

Vilnd aperiament 2 camere In 
Poiana Braşov. Telefon 092/ 
249.495. (37626) 

vand apariament 2 camere cu 
garaj, Micillaca. Telefon 253688. 
(37673) 
·i-l' vand apartament 2 camere, 
confort 1 şi garaj, zona UTA. 
Telefon 249246. (37981) . 

vand apariament 2 camere, 
central, zona Podgoria, et. 4/4. 
Telefon 092.372.730. {37692) 

vand apartament 2 camere, 
Chişineu-Criş, central; lmbunatllţiri, 
etaj L Telefon 094556105. (37437) 
.·vand apartament 2 camere,. 

zona Podgoria. Telefon 233588, 
094.592.267. (37608) . 

Vând apartament 2 camere; 
Micălaca, etaj 1, garaj. Telefon 
004.764A66. (37608) 

Vând ~rgen161!partament 2 
camere confortlT, lmbunătă~t. 
parter, scugere şi contorizare sep
eretll. Telefon 094698567. (37694) 

vand apartament 2 camere; · 
zona Intim, Llpova;· Telefon 
581698. (4809320) 

VÎNZĂRI CASE ~ 

OCAZIEI VAnd CASĂ toate 
utllltăţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543, 

• "73971 
vand casă cu curte, 400 mp, 

mobilier. Telefon 092,,?99 416. 
(37578) . 

OCAZIE! Vând VILĂ noua, 6 
camere, 2 lntrătl. posibilitate 
mansardare, inCIIzire centrală 
gaz, curent trlfazic. Telefon 
285465. (37800) . 

vand casa centrală in Pecica, 6 
camere, bar, abator, 2 Intrări, ocu
pa bilă imediat, 40.000 OM. 
Telefon 056 - 283926; 057 • 
468566. (37361) 

Vând, in rate, casă 5 camere, 
dependinţe, gaz stradal şi teren 
Intravilan, ambele In Grădlşte. 
Telefon 276419,237794. (37535) 

vand casă 3 camere, depen
dinţe, Grădşte şi casA, gospodărie 
mare Şi pilmant in Sorroşcheş "'· 
240. Telefon 260360. (37000) 

Vand casA amenajatll occiden
tal, ocupabila imediat, grădinA 720 
mp, incălzire centrală, Grild~e. 
str. Petru Rareş, nr. 109, preţ 
90.000 OM negociabil. Telefon 

. 254772. (37489) 
Vand casă cu etaj, noua, parter 

80% tennlnatll, Chlşineu Criş, str. 
CUza VodA,"'· 2. Telefon 521186. 
(4115759) • .. V 

Vilnd casA cărarnoaa, Curllci, lai 
conforiUI, rate, variante. Telefon 
464292. (37612) 

· vand casă mare, gaz, anexe, 
.)loZiţle bunA, localilatea Vladlmi
rescu, str. Gării, nr. 11, preţ 
42.000 OM negoclbll. Telefon 
216161. (37706) 

Vând ·casa central, perier - t:ri
vatizat. etaj - apartament Telefon 
234862. 13765il . 

vand casa cu grădină, 
Chlşinou-Cnş, str. Crizanternelor, 
,....16. Telefon520071.(4115765) vaoo urgent casă frumoasă, lai 
conforiUI, grAdinA, str. vtşlnulul. 

.·, Telefon 276271. (37731) 
Vand In sanlcolau Mic, str. cpt. 

t..fAiu (fost Scantala), nr. 63, casA 
4 camere, grădină, anexe, 30.000 
OM; ocupabilil imediat. Telefon 
056 . 283926 şi 057 .• 460064; viz. 
lbli In fiecare silmbiltll, orele 15-
.18; (37361) 

o o 

PUBUCITAT.E 

In curte, 
(35381) 

Vând SPAŢIU pe ŞTRAND 
"Bar Verde". Telefon 250547. 
(37743) 

I)PII lii, ij!(i 1@1 
Vilnd loc de casA cu grădinii la 

şosea, posibil privatizare, 
sambilteni, 6500 OM negociabil. 
Telefon057 -216161. (37706) 

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

vand 5 ha pamant eemuna 
Galşa, preţ convenabil. Telefon 
531479 (4809322) 

n;:h; llhH~I 

Vand VW Vento Turbo Diesel, 
toale lmbunătll~rile, an fabricaţie 
1994, inscris personă fiZică, preţ 
15.300 OM, negociabil. Telefon 
466642 sau 094 127 569. 
(5225696) 

• Vând motor Diesel ARO 
Brasov, 6.000 km. Telefon 
468680. (304217.1) 

Vând Trabant 801 stare buna, 
preţ 400 OM negociabil. lnlorrnaţH 
Lipova, str. Mărăşe~ti, nr. 56. 
(4809317) ' 

Vând Peugeol205, an fabricaţie 
'1990, motor 1,1 i, 2 usi inchidere 
centralizată, geamuri electrice, 
gen~ aluminiu, trapă, ces +.boxe. 
Telefon 092.308.018. (37343) 

Vând VW Passat G 60, an 
1991, injecţie, ~une 4x4, copu
ter, ABS, inchl{lere centrală, ele., 
lnmatnculat recent, persQană fi. 
zică, 130.000 km; 11.000 OM 
negociabil. Telefon °094231.285. 
(37475) 

vand vw Passat benzină, an 
1984, aJtie 5 trepte, cepilala făcutll 

Vand Opal Vectra Turbo Diesel, in Austria, stare Impecabila, non-
1700 cmc, Inscris persoană fizică, profrt, 4.500 OM negociabil,,.. 
an fabricaţie 1996, 36.000 km Telefon 094.231.285. (37475) 
rulati. Telefon092.529.611. Vând Dacia 1300, 1980, Slare 

Vând avantajos ANVELOPE functionare, 1.300 OM negociabil. 
AUTO FOLOSITE, diverse dl· Tete/on 267159. (37443) 
monslunl. Telefon 259339; Vand Mercedes 200 Diesel, 
563027. (37387) caroserie 124, culoare alb, stare 

Vand IVECO 3,5 tone. Telefon Impecabilă, inmatriculal Telefon 
098.621.112; 259715; 280753. 094.556.105. (37437) 
(37717) Vând SRD In stare de 

Vilnd mo1oare ln1JOrl Gennanla functionare, CIV, numere noi. 
cu acte vamale: Golf 1, Golf 11, O- TelefOn 520356. (4115764) 
TO, Passat O. Ford Sierra 2,3 
Diesel, Mazda 626 Diesel,. Vand DACIA 1300, 1979, per-
Mercedes 200-240 Diesel, foctll stare de funcţionare, preţ 
Mtsubishl Lancer Diesel, Peugeol 1.200 DM. Telefon 513001. 
Diesel, Escort. 16 Diesel, Fsat T.D, vand semiremorcă auto 20 
Flat Ducato 2,5 ro, 0pe1 Kadett tone. Informatii telefon 270441. 
1,6 Diesel, Flat Regata Diesel, (37737) ' 
Mercedes Bus 207 Diesel, şi Vând Dacia Breck, an 1991, 
diverse piese de schimb; chiu- 2.500 OM negociabl. Telefon 057 
loase, electmmotoare, alterna- ·• 277189. (37732) 
toare, radiatoare, pol)1pe injecţie, Vand Ford Slerra 2000 cmc, 
farurl etc. Telefon 094.872.611; benzină, Inscrisi! normal, 3.200 
094.982.989. OM negociabil. Telefon 057 -
• Vand Dacia 1310, an 1986 ş1 277189. (37732) 
Talbot Horizon, preţ negociabil. Vând Voivo 850 • 20 V, 1994, 
Telefon 092.774.129. (37341) irimatrlculat. Telefon 272812; 

Vând Seat Mataga, an fabricaţie 284476. '(37730) 
1990 Diesel, cu numere valabile, Vilnd U-650, remorcă, compre-
Belgia, 1.800 OM. Telefon sor, btoc motor, reductor, punte 
094.872.159. (37365) spate, combina Claas 3m. Telefon 

Vând caroserie Dacia corn~ · 461246. (37595) 
pietii, stare porfoctll. Telefon Vand Renault 21 Nevada, an 
249484. (37750) 1988, inmatriculat, localitatea 

Vând Merced,es 190 O, din Sebiş. Telefon 420342. (4810508) 
1987 """"""" (-~• ~ ... ~ Vând (sau varinate) BMW 524 
alar~:.S~chid;; c;;;~li;~tă: TD din 1986, str. Constituţiei, nr. 
caselofon), vizibil la lntrara pe str. 55. Telefon 286746; 092.495.640. 
Roşlori, lăngil ABC. (37450) (3m 4) 

Vând motor Lancia Prisma 11/nH\IBJjl:{,j ~~· 1 
Turbo Diesel, complot, 20.000 • 

1 111 1 1
"" 

1 
• 

1 1 1 
_ 

km. Telefon 278091. {37750) Vând TV COLOR en-gros, on-
Vand vw Golf 11. neinmatriaAat, 

recent adus in ţară, iJIIII1.500 OM. dolail, gamă dlverslflcatli, pre-
Telefon 250656, 219979. 137562) juri minime; garanţie. Telefon 

Vand Merood 280 SE -·~ 289456; 092.239242. (37464) 
es · "~~ Vând TV color, 1.000.000. 

ple lmbunătă~n. neinmatriculat, 2.ooo.ooo lei, garanţie 6 luni. 
stare de funcţionare. Telefon 092 Telefon 244904, orele 9-11. 
706 535, 092 536 585. (37562) (35334) 

Vand urgent Audi 100 CC, cu Vând ieftin 486 DXZ/66, 8 
vama ptatltă Integral. Telefon 092 • 
706 535 sau 219979. (37562) (16)Mb, HOD 270 (350, 540, 640) 

tastaluril, mouse, monitor SVGA 
Vand Trabant Combl, urgent, color (compatibil Wlndows'95, 

500 OM, negociabil. Telefon jocuri), preţ 21Q.300 OM, garanţie. 
057/260592. (37577) Telefon0571252983 092 353498 

vand urgent Lada 1500, stare ; . . . 
foarte bună de funcţionare. Vând CÂNT ARE ELECTRON~ 
Telefon 092.566699. (37587) CE şi CASE MARCAT ASCALE 

Vand TV 35, an fabricaţie 1993, avizate do Ministerul Finanţelor, 
motor Braşov, ici' duble. Telefon pentru comerţ, servicii, restau-
285102. (37536) rant, benzinărie. Telefon 

Vilnd Lada 1500, 8.000.000 lei. 272727· 092.264.526. {37250) 
negociabil. Telefon 562803 sau vand calculator 486DX2/66 
093.207.536. (37534) MHz, HOD 240, SMbRAM, ~ 

Vand Dacia 1310, 1986, 1700 SVGA, pret 220 OM. Telefon 057-
DM, negoclabi. Telefon 287224. :z:i4718; 092.972.017. (37603) 
(37447) · vand TV color, llideorecorder, 

vand urgent (schimb) VW maşină sflălat automatll, cuptor 
Passat Combi 1600, 1986. Telefon microunde, calorifer electric. 
057-468613. (3042174) Telefon 284804. (36793) 

Vând Opal Frontera TOl, 1993, . V,ând avantajos: MAŞINI 
Euro 11, neinmatnculat. Telefon SPALAT AUTOMATE, CONGE· 
092.810.065. (37659) LA TOARE, combine frigorifico, 

Vand Dacia Nova, 1998. frigldere, TV color; OFER 
Telefon 092.810.065. (37660) GARANŢIE. Telefon 259339; 

Vand Jeep Mitsubishi L200 563027. (37387) . 
{pld<-up), 4 uşi, an 1995, inmatrio- Vilnd TV color, comiJina frlgori-
ulat recent, preţ 18.500 DM. lk:ă, congelator, maşina de spălat 
Telefon 534133. (37680) . automată. Telefon 285010. 

Vand Ford Escort 1 ,3, 1985, (36790) . . . 
persoanA fizică, 3.800 OM. Telefon Vindem TV COLOR,' stereo, 
220650 sau 093.227.508. (37691~ 150 modele, mari, miel, vizibile 

Vand Dacia 1307, an fabricaţie zilnic, Intre orele 10-20, preţuri 
noiembrie 1997, rulat 3400 km, convenabile. Telefon 280260, 
preţ infonnativ 5.300 OM. Telefon 211213. (37257) 
253699. (37407) . Vând televizoare color Phmps, 
· Vand Audi 80, 1977, motcr 1,6, · ··Talefunken, Nokla, Grundlg, 
CIV, numere noi, inscris persoanll · stereo, teleloxL T•fon 264004. 
fizică, preţ convenabil. Telefon · (37388) 
561507. (4809318) ·.- ~--~-~---..." 

vand loată gama de p1eso per,; 
vand tractor 

1995. Seleuş, 
tru frlgldere casnice şi comerdale; 
frlgidere second-hand. Telefon 
270622. (37398) 

__ __,__·----......----·--· .,....._._ ,-""c··'·-·-. ·-··-- ··~--
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vand televizor nou, marca 
Phillips, stereo, cu garanţie. 
Telefon 288973. (37480) 

Vând diferite televizoare, mo
dele noi, ţeletext, telecomandă, 
200400 OM. Telefon 219979, 092 
706 535. (37562) 

vand vitrina frigorillal pe orizon
tala, compartimentatll, 180180 cm, 
1 an garan~e. Telefon 289667. 
(34661) 

vand frigider, 1 an garan~e; pla
la in rate. Telefon 289667. (34661) 

vand maşină de spălat 
automatll Boch şi Privileg, 100 OM 
in rate, 1 an garanţie. Telefon 
274118. (34661) . 

Vand TV color 100 OM, 6 luni 
garanţie. Telefon 274118. (34661) 

vand combină frigorifică1 an 
gamnţie, plata in rate; Telefon 
274118. (34661) • 

vand congelator cu sertare in 
rate, 1 an garanţie. Telefon 
289667. (34661) 

Vând TV COLOR, modele cu 
design deosebit şi de firme 
bune. Telefon 260807. (37449) 

Vand frigider Zill, 240 litri, 
exce~onal Şi televizor altrnegru. 
Telefon 235069. (37665) 

vand TV Grundlg nou. Telefon 
464840. (37718) . 

Vand TV color: Vastei, Sony, 
Phlllps; sigilate; preţ negociabil. 
Telefon 210631. (37742) 
. vand motor trifazic .7,5 kw, 
2.800 turaţll. Informaţii telefon 
289307. (37747) 

vand combinA muzicalA 
Daewoo, Ami 530 cu 1 co, 2 boxe· 
şi telecomandă, preţ acceplabil şi 
negociabil. T~lefon 288951. 
(3m2) 

VÎNZĂRI DIVERSE 
Vând an-gros HAINE second-o 

hand GERMANIA, peste 20 sor· 
tlmonto. Telefon 289456, 
092239.242. (37464) 

Vand:COTURI.IBURLANE 
FUM 21.000 lel/buc.; PLASĂ 
GARD zlncata 13.420 lol/kg, 
orice dimensiuni; PLASĂ RA· 
Bnz 22.000 lollkg ,1 CUIE CON· 
STRUCŢII 9.500 lollkg, str, 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.556.552. ' 

Vând tllrăţe 1400 leilkg. Infor
ma~! telefon 462342. (4114780) 

vand boia ardei dulce, garantez 
calitatea, 35.000 lel/kg. Telefon 
094.698.849. (37411) 

Vând LEMNE FOC TĂIATE, 
175.000 lei. Telefon 21401 O. 
137759) 

Vând cazan ţuică nou, 170 litri. 
Telefon 094.698.849. (37411) 

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

Vând LEMNE FOC, esenţA 
tare, orice cantitate. Telefon 

.210373. (37539) . 
Vând schiuri de marcă ŞI clapari, 

diferite mărimi, costume schi. 
Telefon 254162. (37576) ' 

vand tocătoare de tulel, pe 
două rânduri. Telefon 286180. 
(37380) . . 

VInd REPATRIERE INTREA
GĂ. Telefon 462484. {37753) 

Vând maşina cu jet de apă per,; 
tru spălat maşini, pompe injeqe 
toate tipunle. Telefon 094.872.611; 
094.982.989. 

Vând donnltor "Ludovic" alb, 
10 milioane, canapea cu două 
fotolii, 6 mliloano, ambele stare 
perfectli. Telefon 241478, orele 
8-16. (37613) / 

vand actiuni West Bank. • 
Telefon 092i4ll.495. (37626) 

• Vând garaj autoriza!, zona 3, bl. 
330. Informaţii telefon 279231. 
(37678) 

vand oua de propellţil. Telefon 
262619. (37683) . 

vand făina furajerA 1500 lellkg; 
Informatii telefon 462342. 
(41147sS) 

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

Vând garaj nou, zona Alfa. 
Telefon 258318; 094193746. 
(37380) 

Vând diferite haine femei + bAr
bati, bibelouri, vitrină, binoclu 
m&re, masă, scaune, fotoli.u. 
Telefon 240535. (37502) 

Vilnd part:hel fag abur1110 ~. 
calitatea superioară. Telefon 

. 267159. (37443) . 
Vând vacă gestantă Holsteln 

3,5 ani, localitatea 5ambilteni, "'· 
423. Telefon 057/216161. (37706) 

vand In lneu, 500 kg varză 
-murată, 4.000 lellkg. Telefon 
·,.512410. (4112~) . . .·. 

Vilnd lnstant J!lgaz, noi, 10.-1:) 
1111. Telefon 252313. (37718). · 

. .. 

. · . 
... ~; 

vand boia de ardei iuta, 
Chlşineu-Crlş. Telefon 522180. 
(4115762) 

Vân<l tennostale P"'' , 1 incuba
toare şi automat pen•.; 1.1 iluminat 
casa scării, cu garanţie. Telefon 
232906. (37725) 

Vand HAINE din Import 
Germania, la kg, preţ 20.000 tel. 
Telefon 274540. (37741) 

vand congelator, frigider, 
şpohert, cuptor de fier: str. 
Dreptllţll, nr. 9. (37606) 

Vand BRAZI ARGINTII • 
ADEVĂRAŢI, preţ 200.000 • 
250.000 lei. telefon 094.847.712. 
37739 

Vând porti 95 kg ~~ pămant la 
Aluniş. Telefon 287119. (37746) 

Vând remorcă pentru Dacie 
neanscrisă, soia boabe, cantare 
de 200, 500 kg fier, prilşltoare pen
tru cai, moQ cu ciocane - 2 bucă~, 
pompe 1 ,5 ţoli - 3 bucăţi, sobă 
motorina, injectoare cu fotocelula -
2 bucă~. cauciucuri spate pentru 

850 --· calolifere din fontll • 
30 Informaţii telefon 

urgent 
camere, Piaţa Soarelui; ofer 
13.000- 15.000 OM. Telefon 
092.774.129. (37341) 
Cumpăr apartament 2 camere, 

el. 1, Vlalcu, centru sau Mlcillace. 
Telefon 255133. 

Cumpăr, în _lneu, semiremorcă 
500 kg. Telefon 512928. 
(4112528) • 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

ump r uraş1, n e 
kg. Telefon 254832. (37625) 

· Cumpărăm: ORZ, GRÂU fu,.... 
jar, ORZOAICĂ, PORUMB r'oco~ 
ta 1999, plata la ridicare. Telefon 
065/163885; 094.769.037. (f. 
974377) 
Cumpăr porumb boabe. Telefon 

094. 772.259; 243905. (37322) 
Cumpăr porumb boabe ŞI 

·ştiuleţi; plata pe loc. Telefon 
. 094.784.568. (37410) • 

CERERI ŞI OFERTE 
DESERVICU 

PRESTĂRI SERVICII 

REPARAŢII frigldere, conge
latoare, cu piese noi şi second
hand. Telefon'270622. 37399 

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

DIVERSE · 

REVELION "2000" CASA 
ARMATEI, la preţuri minime. 
Orchestra: VIOREL LERIC. 
Telefon 281542. (37791) 

OFER IMPRUMUT VALUTĂ 
cu lpotecă. Relaţii telefon 
092.930.785. (37292) 

se str. c1c•şca,n 
nr. 8, telefon 256919, 
nlzează licitaţie in data 
decembrie 1999, ora 10, 
ul soclotllţll, pentru Tnc:hlr1ero•ail 
spe~llor comerciale din: Ar.Kiu'lll 
Nou, btoc 4, oc. A (65 mp) 
A. Vlafcu, nr. 1115-189, ap. 
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Se aduce la cunoştinţă ca pe 
rolul Judecătoriei Arad, se află 
dosarul rM". 8815'1999, QJ termen 
de soluyonare la data de 12 ia-

' nuarie 2000, având ca obiect ce-
rerea petentului Herczeg Emeric 
Petru, domiciliat tn Arad, str. 
Alexandru cel Bun, nr. 7, pentru 
constatarea dobândiril de către 
acesta a dreptului de proprietate 
ru lillu uzucaplune, privind cota de 
213 din imobi1ul situat in Arad, sir. 
Alexandru cel Bun, IY. 7, jud. Arad, 
lnsais in CF 2873 Arad, ru nr. 1op 
3490/b, proprietatea lui Peclcan 
Aurel. Persoanele Interesate pot 
face opoziţie la nr. de dosar sus 
arătat, in termen de o lună de la 
data publidlni prezentei. (37755) 

CiJătorefU cu autocarele 
noastre moderne rn · 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnice). · 

BELGIA, OLANDA. DANE
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poJI fi un 
călător c~tlgătorl . 

NOUl Reduceri de tarife tn 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
auplimentare·pentru: elevi, 
studenti. pensionari fi gru
puri. Eklul Revoluţiei nr. 35, 
t.alefon 251871, 252727; 
Autogara, -Ion 270562. . 

2 camere (ne)molillat. Tefe!M__ 
267503. (37696) 

lnd1irie.z la 2 băie\1. 1118 C!llt1<llă 
mobilata, plus deperldinle. Telefon 
287996. (37714) 

lnclllriez spaţiu comercial Utra
central, aproximativ 85 mp sau 
fracţiuni. Telefon 092.515.769. 
(37712) 

Ofer sprn lnchiiere garsonier.l, 
mobilată, Mlcălaca. Telefon 
286569. (37728) 

Ofer sprn Inchiriere apa~ 
2 camere, pe termen lung, central.' 
Telefoo 282346; 232035. (37746) · 

Tnchiriez apartament mobilat, 
primesc şi elevi, studenY· Telefoo 
416206. (37796) 

•.''" ~PIERDERI " .. ,~.-
P1erdul carnet şomaj eiiberal de 

DMPS Arad, pe numele Cosma 
Aurica. n declar nul. (37653) 

Pierdut legitimaţie de acces eli
berata de se .Feronena' SA Arad, 
pe numele Subului Mircea. O 

· declar nulă. (37637) 

Pierdut tichet asigurare auto, 
nr. 0670989, din 01.09.1999, eli
berat de ARDAF Arad, pentru 
autoturism Jeep • AR 60 XXL, 
aparţinând se .. :rEc~OMET" 
SRL TI declar nul. 1377261 

Pierdut legitima~e de călătorie, 
eliberată de Universitatea Aurel 
Vlaicu, pe numele Boca Marcela 
Nadia. OdedarnUiii. (37722) 

Pierdut facturlere de la nr. 
3648721-3648728 şi chitanţier • 
ne la nr. 6795951-6796000, 
aparţinând SC "TRICUM" SRL 
Le declarăm nule. f37749l 

Pierdut cam<:~ membru elllerat 
de Cooperativa de Credit 
.Mureşur, pe numele Bel<a Iosif. ' 
declar nul. (37752) 

Pierdut carnet de şomaj nr. 
739314, eliberat de DMPS Arad, 
pe numele Grigoriu Lenuta. Il 
declar nul. (4610509) 

-·îi>. DECESE 'it 

Cu actancă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă, a Iubitei 

noastre soră '' măt~ 
ANCA MARGARETA; 

In vârstă de 72 ani. Inmor
mintarea va avea foc azi, 11 
decembrie 1999, ora 13, la 
Clmitlrul Eternitatea. FamWIIe 
lndoltate: Toti) şi Tam.,. 

Cu adâncă durere mă despart 
de cea can1 mi-a foşt tovar.'i!iă 
dectrum 

oaARANA. 
cu care am impărţlt clipe 

bune fi greutăţi de-a lungul 
anilor. Dumnezeu să o odih
nească in pacet lnmormlntanla 
azi, ora 14, din Sănleanl, de la 
nr. 251. SoJui Olar Traian, -
Ilai. 

Cu adâncă durere anunţlm 
trecerea la cela .,..nica a celei 
ce a fost mamă, bunică, 
slrăbunlcă · 

J!LOAIIE vou:JII'IIL 
fnmormântarea va avea loc 

azi, 11 decembrie1999, in locali
tatea MORODA. Dumnezeu s-o 
odihnească In pacei Familia 
tndoliatl. 

Cu adâncă duren1 anunţ Jn
cetan~a din vlaJă a celei care a 
-soţie fi mamă 

ROMAN ANA., 
nlscută NĂDĂBAN: lnmor, 

mlntarea va avea loc azi, 11 
decembrie 1999, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea, ora 
11,30. Dumnezeu să o odih
nească In pacei Rica Indurerati, 
MARIA. . 

Cu adinci durere In suflet 
anunţăm incetarea din vfa!ii, in 
urma unui tragic accident rutier 
a Iubitului nos!!tJ tată şi bunle 

VODA. SIMION, 
. In vârstă de 71 ani, din locali

tatea BOCSIG. lrvnonnlntarea 
va avea loc,' dumlntel. 
12.xl.1999. Familia 1ndollată. 

1Ja 
Cu adinci durere, - ~ ~c~ostflu_ 
-~~~ 

Tnmormantarea \41 avea loc 
luni, 13 decembrie, ora 15 la 
cimitirul Eternitatea. Familia 

lată. 

ZdrobiJI de durere anunJim 
decesul celei care a fost 

A.UIU EUGENIA. 
(soţia dr. ALBU), 76 ani, din 

LIPOVA. Inmormintarea va 
avea loc In, 11.12.1999, la 
Cimitirul Catolic din CODLEA. 
Familia, Ing. Albu lonol. 

· După.o lungA 'i grea sulertn!A 
a Incetat din vlaJă cea care a 
fost mamă, soacrl, bunică, 
slrăbunică, mătuşă, 

IIORGA El w•wrA 
(VETA.). 

Tnmormântarea va avea foc, 
sămbilta, 11.12.1999, la ora 14. 
de la Capela Micălaca. Familia 
Mi . , indoliată. 

Cu sufletele inlăcrimate ti cu 
multe regreta anunţăm moartea 
fulgerătoare a celui cara a fost 
soţ tata fi bunle .,._ 

MIADIN 1'0DOII, 
din localitatea CHIER Inmor

mintarea va avea loc in data de 
12.12.1999, ora 14 de la domicll~ 
ul din str. Gladlolelor nr. 28. 
FamiUa indollata MLADIN. 

Cu lnlmHe zdrobite de duf11f11 
anunţăm moartea la numai 35 
de ani, dupa· o scurta 'i grea 
sufarlnJă a celui ce a fost soţ 
tată, fiu, frate, ginere, nepot,. 
""""'ti cumn~ 

GIUfA. MlllUf 
născut in RACHITELE. Jnmor

măntaraa va avea loc In PINCO. 
TA, in ziua de, 12. decembrie 
1999, ora 14. Dumnezeu şil-1 
odihnească! Familiile indoliate: 
Mlh , V tinar, Suclu si Neag. 

8C~'I1J" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. .. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE " . 
COMPLETE. 

Slcrle, respete, cruci, lmbâlsl
rnat, spllla~ imbr.lcat, prosoape, 
batlste, panglică, baticurl, 
catafalc, slefnlce, steag doliu, 
coroane, jerbe, colaci, cozonael, 
colivll. ORGANIZĂM POMENit 

PENTRU · PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: sicriu + reapete + 
= 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul slcrlti' 
lui la domiciliu, intarmediam 
obţinerea actelor·de daces, 
fotovldeo, fanfarA. . 

NOUl Punem la dispoziJia 
clienţilor noştri CAPELA. (c.) 

NON STOP 
RO.STYL COMPANY 

ftrmi produc:illo.-. de atcrie, atr. 11. 
Eminescu nr. ' (vizavi Cinema 
MUREŞUL}, telefon 211929, 
094.537.715,094.558.712 . 
TOTUL INTR-UN SINI)UR LOC, LA 
PREŢ DE PRODUCATOR, CALl
TATe ,1 _ OPERATIVITATE 
OCCIDENT' ALA: 
-lmbătdmat, trnbrkat, m; diwt 
• alcrie: 400.D00-1.800.000 lei 
·sicria lux 
--otedoceo:110.IJIIO.«JJ..OOiol' 
• cruct, ll)ânerv. • alcriu, etc.. 
OFERTA: sicriu, lenjerie, cruce • 
730.0001el 
TIW1Sport ln Anld GRAl\IIT, 

Noul Se.......,.. ...... -Tn!M>Iuni. 
SUntem p1 c dl :dtc S nu almpll. COD
erclanţl. NOUl Se plitette 50% 
·-.--.. ...... (el 

iT CONDOLEANTE 'Îi' 

Mulţumim rudelor, prietenilor 
cunoştinţelor cara au fost ali

de noi, la marea durere 
(prtloinulbl,cle - celui care 

-. -~-
.·'-

Cu lleoaebltă stimă '' con• 
arat~L-.transmltem sln

cerele noastre con!IC!tar\l 
domnitoare! dr. ELENA GOR 
GOS, Indurerati la deceau 
tatalui drag, 

GORGOS GIII!OilGBL 
Familia ADOC: Alina, 

Brăndu a lloan. (37744) 

· Un ultim omagiu prietenului 
nostru 

ISTilA.TE IONEL 
prea curând plecat dintre 

noi. Ottlla ''Eugen. (4112534) 

Colectivul Şantierului 33 CF 
Arad, aduce un ultim omagiu 
celui care a fost cont arhitect 

CONSTANTIN 
BEZRODNÎL 

Sincere condoleanţe familiei 
lndoliate. (37745) 

Un ultim '1 trist omagiu 
celui ce a fost prieten şi coleg 

m.DION IONEL 
Vei rămâne veşnic in 

amintirea noastră! Dumnezeu 
să te odlhneascill Serviciul 
Proiectare fi Tehnic al 
DiracJiel de TelecomunlcaJII • 
Arad. (37757} 

Un ultim omagiu fostului 
nostru coleg 

m.DION IONEL 
Colegii de la DirecJia de 

Telecomunicaţii Arad. (37756) 

Iubita mea fiică 
ANA.OIAJl 

tu al murit iar eu am rămas 
ca sil plâng mereu. Mama ta 
cara nu te va uita niciodată, 
Costea VIctoria din Sănleanl. 
(37767} 

Pentru tine, firul lung al 
vieţii, s-a curmat la 59 ani, 
dupi multă .dure~e te-ai stins 
ca o lumlnanl liră a-11 v-. 
dragele tale nepoate, mari, "'" 
cu ţi-al doriL Amina 'i Anca te 
pling necontenit, cu inimile 
crispate de durere. Imi iau 
adio da la tine sumpa mea 
maml, 

OIAJl ANA., . 
dupi greaua incercare prin 

care ai trecul Te plâng V&!fnlc, 
fiica ta, Nlna-'Sorlna •' ginerele 
Surd Iosif. (37763) 

După mult zbucium fi multă . 
durere Dumnezeu i-a adus 
odihna cea de veci, la ·se ani. 
~mpei mele mame, 

OIAilANA. 
din SĂNLEANI. In aceste 

clipe de durere revăd 'Irul 
anilor petrecuJIIrnpreună. Sub 
ocrotirea ei, cu grija care mf.o 
purta mereu, sfituindu-mă 
intotdeauna cu mare pricepere 
fi ajutându-mă la greu, cu 
sudoarea muncii ei. Nu mai 
am timp să o răsplătesc pen
tru grija ei, decât cu flori fi 
multe lacrimi '' sper căci 
acolo, să doarmă In pace. 
Dumnezeu să o lertel FIIca 
Doina-Cristina Olar, glnen~le 
Sorin. (37764) 

Draga mea soră, 
A.NA.OIAit 

din SĂNLEANI, a~esm sAr
batori tl toate cete care Vor 
veni nu le mal p- petrece 
............... dcl tu al plecat"" 
IAngil mine. Toată viaţa am să 
te pling fi am si-ţi duc dorul 'i am sil Imi aduc aminte de 
clipele petrecute impreună. 
Famlfia Alb~ Comella " -. 
... Arad. (37765) 

In suflet 

-
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MIW .. mea Iubită, 
AMA. OIAit 

Cind am plecal nu am otald 
cicl riil llr Y<!l·nwi vedea niciO< 
dată. MI voi gindi mereu 1• dnt 
•' la firul anilor din copilărie, 
cind 11 petreceam la tine. 
Dumnezeu IJI va răsplltl vor
bele bune fi Indemnurile pe 
care mi le-al dat Familia Alblf 
Loredana fi Dan Melborne. 
(37762) . 

Suntem alături de colega 
noastră FILIMON SIMONA in 
marea durere prlclnuiti de 
moartea tatălui. Sincere con
doleanţe din partea Colectlwlul 
de la SC .RENOVATIO" SRL. 
(37781) 

Colectivul Liceului Teoretic 
.Elena Ghiba Blrta" 
impărtăşe,te durerea colegei 
ROMAN MARIA, cauzată de 
moartea mamei !pJ-1 transmite 
sincere condoleanJe. (37782) 

Adânc Indurerati, depling 
ţulgerăloarea moarta a lubitulut 
meu bunle 

VODĂ-
Nu te voi uita niciodată, 

mo,ul meu drag fi 1ţl 
mulţumesc pentru tot ceea ce 
a-l f.lcut pentru mine. Nepoata, 
ve,n)c nemlngâlată SOFIA 
VODA. (37795) 

Colectivul se "ARĂDEAN
CA" SA .Arad este alături de 
doamna ing. KOCSIK EVA In 

area durere pricinuită de tra
gica moarte a soţul!'! Iubit. 
(37794) 

Familia Mllosav Tiberiu din 
Lipova transmite slntere con
doleanţe familiei ALBU IONEL 
şi t:EONIŢA din CODLEA la 
decesul celei C{l!ll a .fost mamă 
ti soacră . 

A.UIU EUGENIA./.- ' 
· "Dumnezeu să o odlhneaScl 
In pacei (4609323) 

'Îi' COMEMORĂRI 'ii" 

Az~ 11.12.1999, o rugăciune, 
.-,-::::-~"1 -· flori uda

cu lacrimi-
noastre, 

drag. 9 
ani de la 
decesul lui 

IGIUipAN 
VALI!RIU. 

Dumnezeu să-I ierte, să-I 
odihnească! Nu te vom uita 
nlclodatll Soţia. copiH, ""f''OII. 
(37348) 

La 2 ani de la despărţirea de 
scumpul nostru s~ şi tata 

A.VRELV~, 
durerea este la fel de mare 

pentru not, cel care ~am Iubit. 
Lacrimile n~cun""'nJel noastre 
n vor uda mereu tristul mor
mânt. Dumnezeu să-I odih
nească in pacei FamUla tn veci 
nemângAiată. (37442) 

Set iiRpllnac 10 .. ..._.. 
de ani de la decesul 

pirlnţJlor şi bunlc:ilor""""' 
PETBV,Oson.A. 
~ 

din SECUSIGIU. Dumnezeu 
sli-1 odihneasc:i In pacei 
-(37-

Seili.,., __ lanldotla
ul celui care a fost soţ. taU, 

frate, IIRlllqAN PBIIIU 
Odi~nească-se In pacei 

Fandk(37621) 

PA.lJLA.- CIAVDIA. 
INDRICĂU. 

Familiile Iane fi lnclrlc:iu .. ll 
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ARAD -Calea nr. 50, tai. 286085; 
Modem 057/287136; a-mall autg mda®arad,m 

·Calea Radnel nr. 203, tel. 0571219050; modem 057/219049 

::roSELE PDTRO SEZONUL RECE ? .. . . 

/ .. 

TECNOCAB 
MAHLE 
.filtre - de combustibil 
' -de ulei .. 

"--.· - ~. 

MC.4Tfl ONf. N 
-TOUCH USY! ·. · 
.so.ooo •ei~;rso . ...,.... __ 

-4'···\;t> Oferta CONNEX\ 
-~ 

Conectare GIKIUffA' . ~et . 

TELj:210S45; .......,Parler'+· +3WNI:~" ~ 
; 0 Olefil valabilll plinA la dalade22.12 19119 MP!a!trh ........ 1'16\ . X : -OleiiA valabilll numai cu ...--ela CONNEX X 

. ···a.-ndlx ------~ . _::uaperii e._~:::.:.;:;<.:-~-;~:-_:,;lTr~--
:(':ntlesb:;JU~;i ~~ 

DAME DE LUX ' :ftll ŞI SIMPLU '1'0'1' CE-TI DOBEŞ'rÎ1 
Amortlzoarele SACHS, nu numai pentru o călătorle 

confortabilă, el mai ales pentru una sigură 

1 i fii~ ;1:1 111 [1] ;j i fl1J:1 ;11- SACHS • b"aduziope e redazione di 
p1)CIIdure d lavoro, 

• Teslali-vl amortizoarele acum folosind ...• ,. ,.,, <,. · ",_ • arr.ancanalk» llolare azian.. 

- do!ranle illiaggi ........... 11111 ........ - oforill de firma SACHS. Noi 
wvom --NEGRUPEAlB·--

IOBJTI SI J1TI 
:aoscm 
APelaţi la 
reclama 

ElECTRONICA 
din intersecţia 

PODGORIA. 

Acum cu numai 
65lOOO lei/luni 
••clusiVTVA 

.,. Telefon: 
892654645 
892402225 

(c.lo.) 

ti 
tlăeu1il 

-rwtap 
SEXSHOP 
"EROTICA" 

Arad. Str. 
Mă~~ nr. 9111 

' Teleloa 
_09458334~ 

(411o:u2l 

caută inginer pentru programarea muncii: faze distincls, 
..... cD.ol munci. programarea pmdoorfei, CIQIIWiul ......... 
al .. ...,.~a~~. da Jucna. . 

Cerifttio: . ' . 
. -vama cuprinsll if*e ~.. • 

. - -diplomă de~ 

-~- - capacitiiţi agaoizaluiica · "·- ...-
- capaciale de anaizi 
- """ifeslaie de interes'**" dezwAwea lilmli 
- capacilale de g a sF tl&e a .-.rselor 1111&111 

Au rwiucitala: 
- ingineri SJi& iali •ati in industria ........ . 
- aJilOSdi1Dri de limba ilaliani 

. Sltot.ri: 
- rellbJ\i8 CXII8Iplllldlol rwegillili munc:1 • 

ciiAfi 
-prime pentru Clblio- o.woor-nm...,.. deoee' .. 

Sediul de luau Beliu - Arad. 
Depularea allricuklm viae .. cisu!B ~ .... 1 .... 

Arad. . 
. . . ....... 

'i' .... 

• ihsegr&llellb li1gua n.mera 
8 personale - poasenla In 
IIZII!rd.. 

·~- .. --.... ' a'ric:NOcle: - • . -
• ~ oortopo- ira 20 e )10 

.ni· 
• dipioma olaone · ·"-- -

;., ·•cispooliil6a.tagglrft .-.~-

• ţ&Pacită el geatlone -
rloanorj umana 

Firma autorizată pentru vânzare-service 

Case de marcat fiscale 

OPTIMA 'f' Î : SAPEL 
' GERMANIA / · i ·• ·._ ITALIA 

Oferim soluţia Opaml_ firi codlllc:awa pmdl 

s. C. READYSRLArad ~AX:j 272727 1 
str. Vicen1hr ~. 22A . -

finnă de distribuţie 

1 Alapljead:GESTIONARĂ • FACTURISTĂ. 
- 25-40 ani, cunOfllnţa opaiaa calcu\lllOI' · 

. -~In damaniu, garanjli inateriala... ' ' 

.. Talefun: 250.869; 092242903. 

S.C~ CENTRAL S.A.P; -· 
Horea nr~ 8 

Solldtăofeau pentru inchirierea 
: , spaţiului din Arad, str. Horea nr.l 
','if' ' (fost sediu DACIA FELIX) .. 

·····-·Ofertele 
, SE var dEpunE până In data de · 

,_' . . . .: • 15.12.1999 . '" 
.iO 

''1-. -- ... · .. _: --.-. -· .. ------- ~ . . 
. . 

.· ,, 

---

Tlllllo po-a~oziala: 
*lalreainlk9Je • 
• bEla presenza ' ' 
• uso sisaeni iluiti8lcl 

SI-: 
• lnquadlatl&lim a lvelo m

". ;.,.zdzio 
• re~ adegUata alia 

. ...,_.,.,._ 
• poami ed - aJiagall al -Sedecl---lnviare curriculum vitae. 

Wiedak:J da bogidi.a ala C8IBia 
~nr.10FPNu. 

~ 

Ol'erWe ~ _. depune la Mdlul Flin•nclarulul, 

Eltilllla lllurgu .... 5-7, plnlla data ela 1112.1111. 

. , , IZ :· 7 ........ Săfli 
... ·• 

,. . Cuol•odanlul ...... , ., 

Colonel Bucur Marin 

vinde p1n dai ozll la: laeele -.1 ..... F food 
.depozit IV. 1 tlllefon 280415 .zahlr AlFA LAT+.,-.c 
• dep. Flonlllll. 267946 • cnz, AMBALAT.,..., 
• dep. 'Romani lai. 2817'11 • -pic 
• dep. Sbidlon • P1" UTA (lingi • uloi • blulurl ..... pracbe 

-lntnn ...w:e-eutDUTA) allmentaN ta cele mai miel 
•dep. Jacbon, -SI , IR\UII 

Penlnl•+ J 1 ifllrelaţll lallllallon 211312; 281970 

en•~rrla-
. FUJSFILM~AGE CENTER , .. 

· !NSEMNUL CALITA ŢUIN FOroGRAFIE 
'-~~· -B-cllll-..lleiJV.IOIIII./fu:0571251-

.. - Clilu ,.., ... Ylllicu, bloc 1-3 llol: 057/2721SS 
. VĂ OFERĂ SERVICI CA: 

• det ' ••• :li procesAri filme amatori ., 4 dinauluui ...,.. 
111115. 13/18, 151:i1) pe hArtio FUJI, KODAK 'li /ltiFA:. 

- reducent minim 50% din pM\UI de -- penlru -
armpiirataln maga- noas1ra; 

-lncA slawm, pon1ru --RJJI_, NaFA(hdc)_,.,_la 
primiţi pe kic.., album 9/13 .., 10115 GRATUIT!; 

- "*>grafii lip~--. -permis-· dipkJml, --.--.l.,.._ ____ wot4buc. oo1or.1n 24 h sas la"*""' 

c foOlgratii 1n s1udKl clma- (de la 9113ia 30140) 'li l8pOIIajo dea 
-deosebitA, pe bazJi de progra""""; filmAri video dif. ocazt1; 

-loată gam!l de fotografii pentru absolventi (de liceu, gimnallu._); 
·developlri filme diapozitiv .-t~ooasiiri alb/negru (dupA caz); 
·reproduceri tablouri sau · oliiecto. fotografii de reclamA; 
• - oolor (18124, 24130, 301401 si"""""' (2 buc. 619, 4 buc. de 

313ia 4J5,9 buc. 213) si de pe filmul clleniului; ' 
- ....,..,oooon dUpli loiografii 'li diapozitive (35 mm) pAnA la 18124 an. 
TOTODATĂ VĂ OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ 

DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL; 
Flme, aparate foto, baterii. rame. albume, huse, casete audk).; · 

CO-rom. MD. ploduse tip_ Polarold, filme şi rame diapazilv, -· ""'!'i -.- ........ --.. --Pacheie AlO, Conni!x si carlele de '"'ItAI""" (30. t!O, 120 + 111112$) 
ORAR: zilnic 8-19 _ sâmbătă 9-17 
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