
- L_ _-;-'---"' •' """' - 2 42 

.ou11•1 soam 
aDEuLI 

Sucursala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei lll'. 5-7 
Telefon ZS3280 

AnulXI, ' 

__($ J _; .zJ&:;; a ey t: .. 

J • 
.. 1_-L.). I'\ .... ,_~Vl.\.. ... :. 

'\ ~- ~ .", '--,. 

---- ___ .. ___ _-

~ WESTBANK 
("~Uii~Maţ~ol=s~.;) 
fr~-~.-=lt~''- ""· ~-;/;; 

BANCA COMERClAU WEST BANI( U 
acordA dobanzl avantlllloaH 
la depozite le la termen ale 

persoanelor flzice 
{.uma minimă 500,0 mii lei) 

11unA-50% 

21unl~~~ 
.... '""'-

BRAT =-_J 11raJ media ·) 
~ lilnicl'ÎIIdUU. 

. ·-· .... nr. 2836 Sâmbătă, 30 octombrie 1999 • 16 pagini • 1400 ld • e-mail: adevarul@arad.ro 
.,_,--• ~":;:,o~.:.· .,. · .. -.··.·>'.,'")~.c~.Y.--' /.· '• • '· '.v~ 

,.....__ JS.948 --~ <ln~l1111.-:_",!, 

! - -

un recent sondaJ de opinie 
cC. IMJlS indică Jiră dubiu 

PRAIU~IRIA IN~RIDIRII 
·. · ÎN Pa!!!DINT!t! . 
'· ~mTANTIN!!~U 

Intr-un rel:ent sondej realizat de IMAS cota de 
""incr<tdere a electoratului in preşedintele 
Cnln~tontiinA••cu a scăzut dramatic, sltuându-se la· 

33 la suli dintre 'optiuni. Doar Parlamentul fi 
. ._..,,..._~ ·Gwrerrtul se bucură de şi mai putină incredere cu pro-

, _ .-,. - cente de 17,3 şi respectiv 19,6 la s_uli. ln ciuda sârgulnţel 
~-~ -.-.· . dovedite în ultima vreme în campania de recAftigare a ele<> r . . toratulul, preşedintele Constantinescu se îndepărtează tot mal 

--<> • • .mult de inima celor care I-au Investit in noiembrie 1996 cu 
- __ ;~-~ increderea lor. La Cluj a fost huiduit de un grup mic dar foarte 

- activ şi zgomotos stricându-i buna dispozitie intr-o minunali zi 
da toamnă. incercarea de a explica ostilitatea clujenilor ·şi prin 
ei a intregii Transilvanii, acolo unda 1-a dominat electoral pa 
Ion lllescu in alegerile lr6cute • prin etichetarea lor ca fiind din 
Partidul România Mare, extremlftl in solda lui Vadlm Tudor, 

""~- -.convinge prea puţini dintre cei dispufi să i se uite in gurA. 
, '-~ ~- Poate doar pe măscăricii ce mifună în jurul domniei sale; con· 

silîeri ori purtători de cuvânt. Probabil că fi cei 5000 de studenţi 
din Centrul Universitar Bucurefti care au ocupat vreme de trei 
ore (in cursul zilei de joi) Piaţa Universilitii vor fi fost tot dintre 
legionarii mândrului tribun de Butlmanul Cel care au strigat in 

~- ---""'~__,( •' nasul autorilitilor şi politiştilor că ei ocupă spatiul eliberat de 
· -. neocomunism urmând exemplul pr8fedintelui Constantinescu 

tot din gălăgioasele grupulete peremiste să fi făcut parte? Ce 
ironie a soartei, sustinătorii sâi din vremea Ieşirii in balconul 
Universităţii, s-au întors acum împotriva iubitului lor profesor 
Constantinescu, folosind metoda ocupării Pieţei după exemplul 
oferit de acesta in luna mai 1990. Cine sapă groapa altuia, cade 
el in ea • spune un proverb românesc. Când a patronat 

· Golanlada impotriva neocomunismului, Emil Constantinescu 
.. -_, n .. a avut nici o autorizaţie de ocupare permanentă a Pieţei 

, Univarsitătii. Marele miting instiga! de intârziatul student 
~..;-~ -L Marius Munteanu nu a primit niciodată binecuvintarea 
"c . autorllitilor FSN, dar a fost tolerat mai bine de o lună de zile. 

! 
!j 

Aşa erau neocomuniştli, mai îngăduitori, mai toleranti faţă de 
inverşunatii protestatari incitati şi excitati de damblagiul de Vaii 
Sterian, cel aflat, recent, la originea unui grav accident de clrcu· 
latie soldat cu doi morţi. Acum a venit rândul democratilor sâ 
se confrunte cu o simplă demonstraţie de forţă şi nesupunere 
din partea studentilor şi gata, alde Constantinescu fi a lui ceată 
au fi trimis poli~a sâ pună ciomegele pa ai. 

·,_~-. 

ŞTEFf'H Tf'IBCJif'l· 
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DIN NOD DESPRE PREŢURI DECENTE 
la tâmplărie din 

. ALUMINIU 

REPARTIZAREA 
CHELTUIELILOR 

.-._ CU ÎNCĂLZIREA 
Vă oferă 

e TAmpiărie aluminiu din Import 
şiromân~ti 
e P.V.C. şi geamuri IBrmopan 
• Relele şi jaluzele 

- ' 

Telefon: 279699; 092292558 
Alad, Str. Voinic/lor, Nr. 3f. 

& Pentru luna noiembrie, preţul 
abonamentului este de numai 20.000 
lei a Se pot tace abonam!ln~ '1 pe 
următoarele trei, 'ase luni '1 un an & 
Abonaţii pot ca,tiga lunar 10 premii 
de fidelitate In valoare de o jumătate 
de milion de lei fiecare. 

--

.. · .. 

in PK'fCD Arad INCEPE LUPTA 
PENTRU-VIITOARELE 
... _LISTE ELECTORALE 

fn "Cotidianul", M. Calimente şiR. Ghidău ·"doi iluştri necunoscuţi" 
Aslizi sa discuti Tn Comitetul judeţean da conducere al PNŢCD, callta~a da membru a lui Ion Raţiu, evAnd Tn vedere 

atacul in gazeta pa cara o patronaază ("Cotidianul") la adresa unor colegi !Arllin"ti. Deputaţii Radu Ghidlliu 91 Mihăi!i 
Callmenta sunt Indignaţi da imaginea pa ~re le-o creează ziarul. · 

Pentru locuitorii de pe străzile Turdei ti Jiului 

DEOCAMDATĂ DOAR ••• PROMISIUNI 

~-~~~~~~~i~l~i~~~~~~~~~~~~ 
Turdei au recurs le un gest dillperat. Joi dimineaţa au 
bloca! s1rada. Asta penlrU a nu mal permile maşinilor 
grele să treacă pe acolo. ,,Oin cauza trepldaţiDor, ni 
s-au distrus casele", au spus oamenii. 

. Aşa după cum s-a convenll cu reprezentanţii 
Poliţiei, ieri, la Clubul Prasi a avui loc o TntâlniAhS 
pâr1ilor atlale In conflict 

In aceeaşi oilua~e de află şllocuiml străzii Jiului, 
stradă pe care, la fel ca şi Turtlel, maşinile grele ale 
firmelor care au cumpărat foslul FNC, circulă zi şi 

Df'IHf'l LfiSC 
HICOLf'IE OPI{Ef'IH 

Continuare III pagina 3) .-

f1 a:l] ;J 1 
"Inima" 

Sebişolul bate 
~ pentru sport 

.Pag.IO 
La Secusigiu, 

adversarii sunt· 
opriţi să inscrie 
de- oamenii de 

ordine 

Pag.ll 

O In Arad se va construi 
cea mai mare fabrică de 
confecţii pentru bărbaţi 
· O La "Astra·Călători", 
conducerea poate de cinci 
ori mai puţin decât 
vrea sindicatul! p 8 g. 7 

1 FERESTRE D1 
PVCARMAT. 

GEAM TERMOPAN 
Profite~ Germania 

~RTLtNE 
Tel-fax: 261481 

094 607211 
Arad 13-duii.Maniu bl.26 ap, 

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

GEAM TERMOPAN 

Pag~ll 

Din această 
noapte se trece la 

Tn noaptea de sArnbătă, 
30 octombrie, spre 
duminică, 31 octombrie, pa 
inlrt!tg teritoriul Romaniei 
se va 'trece la aplicarea 
orei de iarnă {ora Europei 
Orientale). 

Ceasurile vor fi date 
inapoi cu o oră, astfel că 
ora 4,00 a zilei da 
duminicA va deveni ora 
3,00 • 

Trenurile de cAI~tori 
aflate in cirCulaţie vor opri 
in sta~i pană la ora de ple
care prevăzută in Mersul 
trenurilor. 

~ ........... ~ 

+ La dirfltul 
anului, aboaalUor le 
vor fi oferite premii 
~~peelale ia valoare 
de zeci de mlDoaae 
de lei. 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

Da la Miaialrul Ram .. citire: Cresc accizele 
la pgărila "da lux" fi acad la cela da calitala 
lafarloară. Asia da grijă paatna omul da rbd! 

Fato: V. MCJSCf'l 
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li:'!~~''''' il ACTUALITATEA CULTURALA 
• Astăzi. Soarele răsare la 

Of8 7 şi 49 de minute ş1 apune. 
la Of8 18 şl9 minute. 

e Au trecut 302 zile dlri 
acest an. Au mei n1imas 83 de 
zile până In 2000! 

• Praznicul zilei: Bhlerlca 
ortodoxA: SI. Mc. Zenovie şi 
Zenovia; Ap. Cleopa; Biserica 
romano-catollcă: Serapion. 
Dorotea de Montau; Biserica 
gi8CO-<:alollcă: SI. M. Zenovle 
şi soca lui, Zanovia (+309). 

La Arad: lllca Sefora 
Georglana, Paraschlv George 
Cristian, Covacl Claudiu Nelu, 
Vlncu Ana Marta, Covaclu 
Cornella, Crişan Sebastian 
Marian, Ulmann Roland, Mol
dovan Marta, Berceni Patrtcla 
Marta. 

La Chlflneu•Crlt: Bacoş 
Alexandru. 

Vremea va fi In general fru. 
moasă şi relativ caldă. Cerul va fi 
mai muk senin. Văntul va suna In 
general slab. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: W.W.W.-mare ne

bunle In vest (SUA) 9,30; 
11,45; 14; 16; 18; 20 

. Muretul: Dragostea unei 
vrăjitoare (Franţa) 10; 12; 14; 
16; 18 

Arta: Intr-un pat cu opoziţia 
(Ungaria)15; 17; 19 

Sala mici: Godzllla (SUA) 
15,30; 18 

Progresul: duminică: 
Şacaiul (SUA) 16 

TEATRU 
_ Teatrul de Stat Arad, sta

glunea 1999-2000, prezintă 
duminică, ora 18 comedia 
poliţistă de mare succes 
• Capcana• de Robert Thomas, 

Mărioara Murărescu. va participa . 
la preselecţia tinerilor interpreţi de 
muzică populară, lrf vederea rea
lizării la Arad a concertului con
curs .Moştenitorti", ce va fi preluat 
şi difuzat In cadrul emisiunii 

Temperatura maximă 16 la 
20' C; Temperatura minimă 7 la· 

.10'C · 
Meteorolog, 

Eugenia Rus 

e_PJEŢE, 
TARGVRI 

Astăzi este zi de piaţa ta 
Chişineu Criş, Upova, Păncota, 
Felnac, Graniceri, Hălmagiu, 
Moneasa, Pecica, Vărşand, 
Socodor, Şeitln, Vladlmlrescu, 
Zimandu Nou, Covăsânţ. 
Târgwl siptimAnale se 
desfăşoară astăzi ta Llpova, 
Pănoota, Hălmagiu, Moneasa. 

PRDAURRIJI 

e FARMACIA DE 
SERVJCJV 

In nop~le de sâmbătă pănă 
luni este de serviciu, cu pro
gram non-stop, Farmacia 72, B
~~-~oluţtel nr. 23, telefon 

. . BANCA NAŢIONALĂ. 

Farmacia ,.Crai Nou Alfa", 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 2n644 şi 
"Noua Farmacl-", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro
gram non-stop. 

\ 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 162.941 lei, Iar 
preţul de achlzl~e- 146.646 tel. 
f'rel!!rl valabile Iert. PIAŢA NEA· 
GRĂ - Aur 14 K cumpărare: 
95.000 lel/g, vânzare: 105.000 
lel/g. Aur 18 K cumpărare: 
120.000 tel/g, vânzare: 130.000 
lellg. 

e CONSVLTA'fll 
ŞI TRATAMENTE 

CU PROGRAM 
NON-sTOP 

Cabinetul sttuat 
1 

distrus o 
Şfulla. . Poliţiştii n cercelează, Tn stare 

de libertate, pentru săvărşlrea 
lnfracţlunll de distrugere pe 
Maghltat Ovidiu, 23 ani şi 
Dellman Vasile, 24 ani ambii din 

Cei doi au distrus o blclcletl 
1n valoare de 1.000.000 lei aflată 
In faţa barulul S.C. DULCI FLOR 
SRL, din locaitate. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

~n S.c. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
e COD FISCAL R 16!! 193g e COD SICOMEX 19.604 • CERTIFICAT 
J 0211886din31 X 1991-eCOD S!Jl.UES02095660l.ISSN 1220-7489 

· Roedao1la .a 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
·Telefoane: SJOCRETARIA • Z81802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'. 210775. MAREA PUBLICITATE- Z80904; 
CLUBUL PRESEI- Z80989. ' 

Coaslllal dt! DOREL 
(presedinte) telefon 281802, ŞTEFAN TABUIA (vicc-
prc~Cdintc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor"t"f) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrct~l) 
telefon 280904; DOREL BARBU·(contabil-~cf) telefon 281797. 

Colegiul de ..........,... MIRCEA CONTRAŞ (rcdactqr-scf); 
AUREL IJARIE (secretar de redacţie) telefon 281S.02, 
280854; MIRCEA sectie · telefon 
281855; 280003; IOAN 1 sectie , telefon 
280943; DORU SA V A (sef · ' telefon 281738; 
VASILE ' . telefon 281855; 
280003; telefon 
281701; SORI!\ GHILEA 1855, 
280003; MARCEL 280943; 
NICU COJOCARU 280904. 

ewutat la lwpd o 1& S.C. 

. ' '· 
.,. ~ -.. 

·- ~; 

--:\. 

. . 

cu Ioan P.eter, Ion Văran, Dan 
Covrig, Dorlna Darie-Peter, 
Alexandru Balractaru, Oltea 
Aciocărlănoaiei-Biaga, Ana
Maria Dumitrean. Regia artis-

. tică - Ion Văran. Scenografia -
Ştefan Oroian (Ungaria). 

CONCERT 
Marţi, 2 noiembrie 1999, 

orele 19,00, Filarmonica prezin
tă In Sala Palatului Cuttural un 
concert vocal-simfonie extraor
dinar. 

Dirijor Dorin Frandeş; soliştl 
Teodora Clucur, Romeo 
Vlsuţ, Cristian Rudlc 

In program: Maurice Rave! -
Bolero, Cart Orff - Carmina 
Burana Dirijorul corului: 
Kenneth Tucker - SUA . 

Preselecţia va av11a loc la 
sediul or~hestrei .Rapsozli 
Zărandutur, Bd. Revoluţiei nr. 85, 
orele 1 O. Pot participa tineri cu 
vârsta cuprinsă Intre 15-25 ani. 
lnbnna11i la telefon 281522. 

i 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectuează trata
mente injectebile (intramuscular 
şi intravenos), aerosoli, E.K.G., 
·ecografie şi analize laborator. 

ecABJNET 
STOMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic Intre orele .8,00-
12.00 şi 14,00-20,00. ,._ 

eVRGENŢE 

STOMATOLOGICE 
Serviciul de urgenţă stoma

tologlcă, situat pe strada 
Andreescu- vizavi de leşlrea·de 
la Cinematograful Dacia - este 
zilnic deschis non-stop. Telefon: 
253794. Cabinet stomatologic 
privat, Bd. Revoluţiei nr. 62, 
(vizavi de Biserica Roşie), tele
fon 256665, deschis zilnic Intre 
Orele 8,00-12,00 şl14,00-20,00, 
Iar sâmbăta şi duminică Intre 
orele 9,00-21,00. 

e ÎNREGISTRĂRI 
ÎN CAZ DE DECES 

In caz de deces, la Biroul 
de stare civilă de la Primăria 
Arad se pot face InregistrAri 
sămbătă şi duminică, Intre orele 
9-11. 

- __ -~- 1 

\ •' . ' . 

-.:_-., 

Vineri, :&9 octombrie 
"7 ~BERBECUL l21.03· 

\.::::/,.20.04). Rudele vă vor 
_. _.,.lllcere sfatul intr-o pro
--•blemă gospodărească. 
O problemă de sănătate este pe 
cele să-şi gilsească rezolvarea. 
TAURUL (21.04-20.05).~ 
lndemanarea va poate 
ajuta sA terminaţi o 
mulţime de treburi 
Intr-un timp record. 
...,GEMENII (21.05-20.06). 
"" "i' <~~Nu uitaţi să va plătiţi 
l •l •datoriile acum, căt sta~ 

bine cu banii. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Dori~ sA ieşiţi in lume.~ -: 
Chiar dacă nu a~ timp f'....;: 
şi bani pentru altceva, ' 
invitay-vA persoana iubitA ta o 
cafea. 
, . ..."..LEUL (23.07-22.08). Nu 
({,\j llll ar strica să vă ocupaţi 
· \ ~n şi de aspectul dvs. 

exterior. Veti primi un 
semn din partea unei persoane 
Influente de cere aşteptaţi un 
ajutor. 

s 
22.09). S-ar putea să 
FECIOARA (23.08-'f] 

cheku~i o sumă de bani ~ ' 
pentru a ajute un prieten 
care e bolnav. · 

Arad, Piata Gării 
, • Telefon 235221 . 

Vinda ••V monteaza 
mochetă .· .. 

· la preturi 
cu o reducere 

da ID-20'/, 

BALANŢA (23.09· 
22.10). V~ fi nevoită să 
faceţi o mulţime de dru

- muri pentru a vâ rezolva 
o problemă. Partenerul de viaţă 
v-a rezervat o surpriză. 
SCORPIONUL (23.10-~ 
21.11). Ve~ participa la o 
Intrunire festivă şi veţi 
intalnl o persoană specială, C:are 

.. "De la supravieţuire la revărsare" · 
Centrul creştin Betleem Arad vă lnvltli la lntAininea cu tema 

.De la supravieţuire la revărsare". Iisus a spus .... am venit să 
vestesc săracilor Evanghelia". Duroinică, 31 octombrie, orele 10 . 
şi 17, str. Eminescu, nr. 28. • _. 

•.-.~ ,,., 

':' ,, 1'1:1 ;tll l'':':tiau' t:l 
La telefon, 280944" 

1ntre orele 9"00-12"00 
+ Mal mulţi cititori au 

sesizat faptul că pe strada 

Lacului, Artenn a Inceput o 
lucrare din luna mal. S-au 

alpat ,anţurile fi de etuncl 
pietonii sunt obligaţi si cir
cule pe carosabil. Cel in 

JfODf~l 
~-~~a 
n puncte fixe ~i pe trasee 

măsură să repare locul 
unde s-a lucrat ar fi bine si 

se grăbească. Nu de alta, 

dar acuf vine luna mal a 
.,.ului viitori · · 

Redactor da serviciu 

T. 1"1. 

· In urma măsurilor specifice 
Intreprinsa de poli~i ari!deni au 
fost depistaţi ş; lncarceraţl: 
PETRI DANIEL, de 34 ani, din 
Arad, care are de executat un 
mandat de 3 ani Inchisoare, pen
tru · gestiune fraudufoasa; 
COVACIU IOAN-FLORIN, de 26 

: ·' (.: 

vă va bănl\li visele mutt timp de 
arum înainte .. 
SĂGETĂTCtRULrf 
(22.11-21.12). Tnceo'a!ti - · 
s~ faceţi unele schim'. -
bări In aspectul dvs. • 
exterior. O vizită la o expoziţie 
v-ar prinde bine. 
~,.";-.cAPRICORNUL (22.12· 
~- ,19.01). Orice, numai tre-

abă nul Este o zi pa care 
....,trebuie să o dedica~ în 

intregime pentru odihnă şt 
relaxare. 

VĂRSĂTORUL (20.01-~ 
19.02). Cineva din antu-
rajllf apropiat· vă. 
bărfeşte, dar aste nu vă 
supără. Nu va prea sim\ili în apele 
dvs., dar sănătatea nu vă pune 
probleme. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Problemele de la serviciu 
vă preocupă şi în timpul 
liber, ceea ce vă poate 

accentua starea de stress. Ar fi 
bine dacă a~ accepta propunerea 
persoanei Iubite şi ~ merge la un 
film sau la o piesă de teatru. 

MULTUMIRI 
' 

-_ .... _._ 

1 

- 1 

1 .· .. \l 

1 
J 1. 
., 1 

.----: .. -~. -: 
"'·--

ani, din Bocslg, eate ata de axe- _ ; .,· 
cuta! un mandat de 1 an ··• 
inchisoare, pentru săvârşlrell' 
unei infracţiuni silvice şi lOR· 
DACHE IOAN, de 20 ani, dln-~--.• -
Sântana, care are de executat 
un mandat de 2 1111i Inchisoare, 
peotrufurt.. 

poiiliştii au testat şi verificat 3.154 
autovehicule in trafic, şi ca 
unnare au reţinut 12 certificate de 
inmatriculare pentru defecţiuni 
tehnice şi, au aplicat 145 amenzi 
pentru lnclllcarea Legii circulaţiei, 
In valoare de 13.925.000 lei. De 
asemenea, au ridicat fn vederea 
suspendării 6 permise de con
ducere, din care unul pentru con
ducere sub influenţa băuturilor 
alcoolice. Este cazul lui TOLOC~ 
CA GABRIEL, cu autoturlsmul 
AR-99-SAT şi CRĂCIUN PAUL
RADU, cu autoturismul AR-20-
AGF, ambii din Arad. De aseme
nea, pOtiţiştii de la circulaţie, t-au 
depistat ccnducănd pa drumurile 
publice făn11 a poseda pennis de 
ccnducere şlln stare de ebrietate 
pe Biluţă Oprea, 34 ani, din 
Ostroveni, judeţul Dolj. 
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Din partea cetătenilor de 
pe strada Turdei au' participat 
domnii Emil Bejan, Kinda 
Carol, Ghiţă Adrian, Mandici 
Ştefan, Mihai Ion ~i Gheorghe 
Cemăianu. La discutii au mai 
fost prezenti: dl.' Maxim 
Dinculescu- director comercial 
la Jackson International, dl. 
Eugen Dimed - directorul SC 
DIMED; dl. Ioan Barna - direc
torul Fabricii de nutreţuri de pe 
Câmpul Lini~tii, dl. Vasile 
Gaspar reprezentantul firmei 
Belsirim, dl. Bologa, inginer
sef la .Drumurile municipale" si 
membru în Comisia de circU
laţie a primăriei, precum ~i dl. 
cpt. Ion Ro~ca din partea 
Poliţiei Rutiere a municipiului, 

în aceeasi comisie. 
Discutiile au fost oonduse de 
către' dl. Radu Drăgan, 
reprezentantul Primăriei Arad. 

·Discuţiile tensionate, pe 
alocuri, s-au vrut totu~i o cale 
de găsire a unei rezolvări pen
tru situaţia disperată a celor 
aproximativ 80 de familii ce 
locuiesc pe cele două străzL 

Din cele ce s-au discutat' 
rezultă că i există. Doar 

"Stimată redacţie, unnare 
articolului «Cuiul lui Pepelea • 
Calculul cheltuielilor cu 
încălzirea», semnat de dl. M. 
Dorgo,an din ziarul «Ade
vărul» din 20 octombrie 1999 
am unnătoarea nedumerire. 

Mă numesc Marinescu 
Dima, domiciliez in Arad, str. 
Văliug nr. 1, ap.4 'i vă intreb 
de ce se plăte,te Încălzirea 
«proporţional cu cotli parte 
indiviză care ii revine fiecărui · 
proprietar •.. », deoarece 
Asociaţia prime,te de la se 
ARTERM factura de încălzire 
calculată pe suprafaţa radi· 
antă a blocului? De ce nu se 
calculează încălzirea pe 
fiecare apartament in func~e 
de suprafaţa radiantă? 

Exemplu: Un proprietar de 
apartament ,i-a montat un 
număr mai mare de elemenţi 
de calorifere '' are suprafaţă 
mal mică a locuinţei, deci 

că nimeni nu se Trtghesuie să 
le pună in practică. O posibilă 
variantă ar fi devierea circu
latiei masinilor, de tonaj mare, 
de pe străzile Turdei şi Jiului 
pe strada Oltului, mai lată 
decât celelalte două, dar cu 
unele inconveniente legate de 
posibilitatea scăzută de efectu
area unor manevre de către_ 
soferi si existenta în zonă a 
unui stâlp de înaltă tensiune. . 

O altă variantă, cea mai 
bună de altfel, ar fi ca masinile 
grele să aibă acces doar pe 
poarta nr. 1 a fostului FNC. 
Doar că a~a cum am mai ară
tat S.C. Belsirim, una dintre 
cele patru societăţi care-~i au 
sediul aici s-a făcut proprietară 
pe drumul de acces spre 
respectiva poartă, neper- · 
mitând celorlalte trei societăti 
să:! folosească. Asta desi con~ 
form contractelor de vânzare
cumpărare încheiate cu FPS -
celor trei societăţi: DIMED, 
FNC ~i JACKSON, le este 
recunoscut dreptul de propri
etate pe cote părţi asupra dru
mului de acces spre poarta nr. 
1. Numai că cei de la Belsirim, 
manifestă o atitudine în con-

plăte,te mai puţină căldură ' 
decât unul cu suprafaţa mai 
mare a locuinţei ~i cu ele
menţi mai puţini. Este nor
mal? Sigur, nul" 

Am reprodus una din scriso
rile primite in ultima vreme la 
redacţie pe seama atât de con
troversatei probleme a repar
tizării cheltuielilor cu încălzirea. 

Intr-adevăr, la o primă 
vedere, lucrurile stau asa cum le· 
prezintă cititorul nostru.' Mai. mu~ 
chiar - spune dl. Marinescu -
factura de încălzire trimisă· de 
către ARTERM se bazează pe 
suprafaţa radiantă a blocului, de 
aici intrebarea nerostită, dar evi
dentă: de ce nu s-ar proceda la 
fel si la calculul cheltuielilor cu 
încălzirea la asocia~ile de propri
etari? 

In legătură cu facturarea de 
către ARTERM a încălzirii pe 
baza suprafeţei radiante a 
blocurilor, iată ce ne spune dl. 

tradictie totală cu modul nor
mal d8 convietuire în comun. 
Nu doar că nU lasă masinile 
celor trei firme să intre pe 
poarta nr. 1 care dă in 
Câmpul lini~tii ci_ iese cu pro
priile masini tot pe poarta nr. 2, 
care dă in cele două străzi. .. 
cu probleme! Şi mai mult decât 
atât, autovehiculele Belsirimu-
1-ui sunt cele care provoacă 
cele mai multe neplăceri 
locuitorilor din zonă. 

O altă solutie, avansată de 
reprezentantui Primăriei ar fi 
repararea carosabilulului în 
zona celor două străzi, iar cir
culaţia să se desfă~oare tot pe 
Turdei si Jiului dar cu limitare 
de viteză. O s!>lutie care însă 
practic nu adUce nici o 
rezolvare pentru locuitori. 

Oricum, in cursul zilei de 
miercuri, comisia de circulatie 
a municipiului se va întâlni 
pentru a lua o decizie cu 
privire la problema de pe 
străzile Turdei si Jiului. Noi 
vom reveni cu un' amplu mate

. rial pe tema problemelor de pe 
cele două străzi ~i cine se face 
vinovat de apariţia lor, intr-un 
număr viitor al ziarului nostru. 

DORU CĂMPAN, directorul 
acestei societăţi: uNoi am fac
tura! şi facturâm încălzirea pe 
baza suprafeţei radiante a 
blocurilor pentru că acestea 
SIIJll datele de care dispunem. 
Ştiu că există proprietari de 
apartamente care ş.l-au mărit 
numărul elementelor de 
calorifer fără aprobarea noas
tră, lucru care, potrivit H.G. 
425/1994 constituie contra· 
ven~e sau chiar delict penal. 
De altfel, noi avem mai multe 
echipe de verificatori, care 
execută verificări inopinate la 
blo.curile de locuinţe, acolo 
unde sunt găsiţi elemenţi in 
plus faţă de situaţia iniţială se 
vor întocmi' procese-verbala 
de amendă sau, de la caz la' 
caz, de trimitere in judecată." 

Deci acesta este punctul de 
vedere al dislribu~orului câldurii, 
SC ARTERM SA, care potrivit 
legii facturează câldura pe baza 

1 Duminieâ. - premieră la Teatrul de Stat Arad~ 

IOAN V ĂRAN ÎSI ÎNCEPE MANDATUL , ~ 

DE DIRECTOR PRINTR.() ... "CAPCANA" 
Ieri, in sala mare a Teatrului 

de Stat Arad a avut loc o confe
rintă de presă sustinută de Ioan 
Vă'ran. Acesta a anuntat oficial 
faptul că de ra 1 noiembrie va 
ocupa fotoliul de director interi
mar al.institutiei amintite mai 
sus, deoarece' .. domnul Comea 
simte nevoia să se odihnească 
după mai bine de douăzeci de 
ani la cănna Teatrului." 

Ioan Văran işi incepe 111an-

datul prim premiera unei 
comedii poliţiste .• Capc;ana" de 
Robert Thomas este pusă 
acum pentru a doua oară pe 

_ scena Teatrului arădean. prima 
dată întâmplându-se acum 35 
de ani. Rolul principal poartă 
semnătura lui Ioan Peter, din 
distributie mai putându-i aminti 
pe Dorina Darie, Dan Covrig, 
Ioan Văran (care este ~i regi
zorul artistic al piesei). 

Noul director Interimar al 
Teatrului şi-a manifestat do
rinta de a transforma fiecare 
premieră într-un eveniment 
monden, solicitând pentru 
aceasta sprijinul mass-media 
locale. lpan Văran a mai măr
turisit că ...• dorim să facem un 
teatru de calitate. Dorim să ne 
facem utili şi necesari publicu
lui." 

ŞTEFAN TUDOSE 

p·'VIMJffUifNl)l 
~E DESCHIDE o•t 
t\NOU CABINETrd 
'.EPIDEMIOLOGIC'\1 

La 71 de ani de Radlodlfuzlune Romana 

DIN 1400 DE SOLICITANTI, 
DOAR 147 AU FOST ANGAjAŢI 

Tn cadrul conferinţei de pTesă 
a Agenţiei Judeţene de Ocupare 
şi Formare Profesională, purtă
toarea de cuvânt, Claudia 
Miuţescu a prezentat bilanţul 
Bursei locurilor de muncă. 

PLĂ" COMPENSATORII· 
PENTRU LUNA 

LA RADIO TIMI,OARA • O NOUA GRILA DE PROGRAME 
t.~"'*-::i"4oi_~':.i~":2:::%..'-m>Y.:\__;;;mj:,o';;">;: ::<:;;.'Â 

In mod normal, fiecare 
punct de frOntieră ar trebui să 
aibă ~i un cabinet epidemio
logic. Tn judetul Arad sunt 
cinci astfel de 'puncte·. Patru 
din.tre ele sunt dotate cu un 
astfel de cabineţ singurul fără 
fiind cel de la Tumu. Gabriela 
Ţârle. directoarea Direcţiei de 
Supraveghere a stării de 
sănătate a populaţiei" spuhe: 
.Până acum, din lipsa banilor, 
Vama_ Turnu nu a avut ufl 
cabinet epidemiologic. De la 
1 noiembrie însă Directia de 
Sănătate Publică 'Arad 
deschide acest cabinet care 
are ca .obiectiv lriajul epidemi
ologic la intrarea in tară. Este 
de fapt o barieră. Cei care vin 
din zone cu boli vor fi retinuti 
sau li se va urmări traseul, 
pentru a proteja populaţia. 
Singura problemă este că, 
deocamdată, nu avem destul 
personal, deci lucrăm. cu 
redisbibuire." · 

fi. BUGfiRIU 

·ziua de 1 noiembrie 1999 
va marca implinirea a 71 de ani 
de la prima emisiune radiofoni
că lansată in eter de Societatea· 
Română de Radiodifuziune. Un 
drum lung de frământări, căutări 
~i impliniri, un drum lung de per
petuă devenire, astfel încât pos
turile na~onale de radio să satis
facă tot mai mu~ si mai bitle ce
rinţele fireşti qe audiţie ~i intor-

j 1 

Timp. de trei zile Consiliul 
Judeţean Timi~. experţii 
PHARE. din cele 4 judeţe, Atad, 
Bihor, Salu-Mare si Timis, 
împreună cu consultar1tii UE, âu 
analizat listele cu tisele de 
proiecte din cadrul proQramului 
PHARE CBC ROMÂNIA
UNGARIA, p·entru anul 2000. 
Tntâlnirea a culminat cu analiza 
acestora de către cei patru 
p~edinţi de consilii judeţene. 

Cu această ocazie s-au sta
. bil~ unnăloarele: e criteriile de 

·~----- •'_ :., ' . 

mare ale milioanelor de ascultă
lpri de radio români, si nu 
numai, din România. ' 

. bespre toate acestea, pre
cum ~i despre alte preocupări 
de viitor ale Radiodifuziunii 
Române s-a vorbit pe larg ~i la 
conferinţa de presă susţinută 
vineri, la orele prănzului, de dl. 
Mihai Anghel, directorul 
Studioului teritorial de Radio 

selectie a proiectelor: e core
larea' acestora cu prioritătile 
judetelor din Ungaria; e doffie.. 
niile' pentrU care se acordă fi
nantare; • valoarea ·proiectelor. 

In esenţă se estimează pen
tru anul 2000 o finantare totală 
la nivel de 8-1 Omilioa'ne EURO 
din care 3-4 proiecte in valoare 
de minim 2 milioane EURO, 
finanţarea a aproximativ 8 
proiecte mici In valoare totală 
de 800 de mii de EURO, in 
dOmeniile infrastructură,- mediu, 

----- .. 

- ~~--· 

Timisoara, prilej cu care a fost 
prezentată ~i noua grilă de pro
grame după care va emite stu
dioul cu incepere de luni, 1 
noiembrie. 1999. Ca ~i până 
acum, noua grilă de programe 
la care ne-am referit o veţi 
regăsi zilnic şi. :n rubrica 
.Programe Radio-TV" din cotidi-
anul .Adevărul" Arad. · 

CONSTfUfTIN SIMION 

agricultură, turism si resurse 
umane. ' · 

Judetului Arad, care a 
prezentat' cel mai mare număr 

· de proiecte, i-au fost selectate 
in această primă etapă, pentru 
posibilitatea de a fi finanţate: 1 O 
proiecte ~e infrastructură; 5 
proiecte de mediu; 4 proiecte in 
domeniul turismului; 1 proiect 
de acces in UE, proiecte care 
unnează să intre in competi~a . 
pentru ob~nerea finanţării. 

S. fiMBRUŞ 

DOAR NOUA FEMEl AU 
FOST INCADRATI 

Bursa locurilor de muncă 
desfăşurată la inceputul lunii a 
ajuns la· a doua ediţie. Dar iată 
care au fost rezultatele finale. 
Din 250 de firme invitate s-au 
prezentat doar 44, oricum mai 
multe de cat la· prima ediţie 
desfăşurată în primăvara acestui 
an. Numărul persoanelor dOmice 
de a se incadra a fost de 1400, 
dar cererea a fost mult mai mare 
decât oferta (553 de locuri). 

· Oferta a fost destul de vari
ată: de la agenţi comerciaU, du~ 
gheri, confecţioneri, tâmplari ele. 
până la eoonomi~. S-au oferit şi 
locuri de muncă în Germania la 
construcţii: dulgheri, fierari-· 
betonisti. 

La' evaluarea finală s-a con
statat că din cei 1400 au fost 
angajate doar 147 de persoane 
din care, din răndul somerilor In 
evidenţă Şi plată - S9 de per
soane. De remarcat că doar 
nouă femei aU beneficiat de 
încadrare. Persoanele care au 
acordat interviuri au fost in 
număr de 683, din care 207 

' 

. ' 

.. . SEPTEMBRIE 
· Tn săptămăna care urmează 

vor fi acordate plăţile compen
satorii disponibilizaţilor de la 
următoarele societăti: 

. • CFR - din mi de inmoane 
403 mii vor fi plătite 136 de per-
soane 1> • 

e ALF AR - pentru cei 404 
disponibilizaţi cu ordonanţa 
98/99 s-au primit 373 de mil
Ioane 775 de mii 

• Foraj sonde Zădareni - se 
vor acorda· plă~le compensatorii 
pe lunile august si septembrie 

1336 DE PEilsOAHE AU 
ABSOLVIT CURSURI DE 

CALIFICARE 
La cursurile de califica-re 

organizate .de agenţie in perioa
da 4 ianuarie - t 5 octombrie (73 
de cursuri), din J564 de înscrişi 
au absolvit 1336, locuri de 
muncă obtinănd 213 persoane. 

Mome'ntan se mai pot face 
irlscrieri la următoarele ţursuri 
de caHf~care: 

• agenţi com&rciali • cu 
durată de .6 luni 

e t1.mp!'"l • universal • cu 
durată d , ,, " .11 

e, L''"l~cr·'"'fferi incăftăminte 
- se a~ ig;.:rir j, Jri de mUncă la 
s.c. Hosl <.R.L. şi socam 
Pielarul 
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de ţigarete vor publica, 
incepind de simbătă, in două 
mari cotidiene preţurile 
maxime ale preţurilor de vin
zare cu amănuntul, cu numărul 
de inregistrare atribuit de 
Ministerul Finantelor, listă care 
va fi obligatoriu' respectată şi 
afişată, incepind cu 3 noiem
brie, de către toţi agenţii eco
nomici care comercializează 
ţigarete, au declarat agenţiei 
MEDIAFAX oficiali din 
Ministerul Finanţelor. 

lncepind cu 3 noiembrie 
intră In vigoare Ordonante de 
Urgenţă 166/1999 pentrU mo
dificarea şi completarea OU 
82/1997 privind regimul 
accizelor !fi al altor impozite 

ILilndirec,te. conform căreia, in 
cazul ţigerelelor, se va pUiti o 
acciză fixă de 2 euro la 1.000 
ţigarete, faţă de 7,50 euro la 
1.000 ~garete, iar acciza vari
abilă va fi de 25% din preţul 
maxim de vinzare cu amAnun
tul faţă de 20% din preţul de 
producţie. 

Astfel, Incepind cu 3 
noiembrie to~ agenţii economi
ci autorizaţi să comercializeze 
ţigarete sunt obliga~ să afişeze 
permanent, in locuri vizibile, 
lista cuprinzind 

cu 
nuntul in vigoare pentru toate 
sortimentele pe care le comer
cializeazâ. 

_ Producătorii şi importatorii 
au obligaţia de a f<lce o decla
raţie ori de cne ori decid modi
ficarea preţurilor maxime de 
vinzare cu amănuntul. 

Declaraţia, lnregistrată la 
Ministerul Finanţelor, va fi pu
blicată de către producători şi 
importatori in două cotidiene 
de mare tiraj cu minimum 24 
de ore Inainte de a fi aplicate 
de comercianţii cu amAnuntul. 

Declaraţia se v~ intocmi de 
către producători şi importatori 
in două exemplare, din care un 
exemplar se depune la 
Ministerul Finantelor, iar al 
doilea exemplar, 'cu numărul 
de înregistrare atribuit de 
Finaoţe, va rămlne la agentul 
economic. Declaraţia va 
cuprinde data de la care se vor 
practica preturile maxime si se 
va depune 18 Finanţe cu rl.ini
mum două zile inainte de data 
practicării acestor preţuri. 

Preţurile maxime de vin
zare cu amAnuntul Tn vigoare 
sunt obligatorii pentru toţi 
agenţii economici autorizaţi să 
comercializeze ţigarete !fi nu 
pot fi 

EU-.- , 

FfiCOLTfiTEfi DE 
MEDICINĂ DIN fiRfiD 
fi ·SOSTINOT LICENTA 

• • • 
In perioada 25.10.1999 -

28.10.1999 Facultatea de 
Medicină Generală a sustinut 
licenţei la Arad, pentru cei' 118 
absolvenţi - a-11-a promoţie de 
medici generalişti formaţi in 
cadrul Univ~rsităţii de Vest 
• Vasile Goldiş" Arad. 

Comisia de licenţă a fost for
mată din 11 cadre didactice de la 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie .Carol Davilla· din 
Bucureşti. · 

Cadrul organizatoric şi sis
lemul de evaluare a cunoşlinţelor 
a fost academic. Exisjenţa in 
conţinut şi formă la susţinerea . 
lucrărilor de diplomă a constitu~ 
Rnia de bază In aprederea candi
daţilor. 

Rezultatele finele ale acestui 
examen susţinut de mediciniştii 
arădeni au fost foarte bune. 
Meritul pentru aceste rezultate 
aparţine In primul rând absol
ven~lor. dar şi cadrelor didactice 
de la Facultatea de Medicină din 
Arad, care s-au străduit şi au 
reuşit să pregătească o promoţie 
valoroasă ce va face cinste prole
siuni medicale. 

Tinereţea Facultăţii de 
Medicină din Arad s-a imbinat 
annonios cu buna pregătire a stu
den~lor să.i. de aceea rezultatele 
obţinute nu au constituit o sur
priză. Peste 98% din absolvenţi 
au promovat examenul de 
licenţă, din care: 35% au ob~nui 
medii de 1 O, 56% au obţinut 
medii de 9, şi 9% au ob~nut medii 
de da 8 la susţinerea lucrărllor de 
diplom.ă. Media finală peste 8 a 
examenului a fost obţinută de 
70% din absolventi. 

Rezultatele Obţinute, ~nuta 
studenţilor, noştri este garanţia 
unui învăţământ medical superior 
serios la Arad, chezăşia pregătirii 
unor genera~i de medici compe
tenţi. 

Arădenn şi cadrele didactice 
de la Universitatea de Vest 
• Vasile Goldiş" pot fj mândri că in 
oraşul nostru se struclurează şi 
dezvoliă o şcoaUi medicală cre
atoare de valori profesionale 
medicale. 

' / .~ og'Rl~~R-
Decan al Facultăţii de 

Medicină Generală Arad 

5·~~~!!~!~~~c~§!e~!!~!~~ u!!~a~~r~!~~c~i, 
luni 1.XI.1999 se va Intrerupe emisia pr:ogramelor Intre orele 
7,00- 12,00. . . 

Vă mulţumim pentru lnţelegelll'. 

M. 

• 
PRABUIIREA INCRE~ERIII! 

PREIEDINTELE CONSTANTINESCU 
(Urmare din pagina 1) .· . 

Generalii aflap in fruntea forţelor de ordine au obosit ameninţân
du-i pe protestatari cu evacuarea forţată, repetând intr-una că prin 
ocuparea Pieţei Universităţii se fac răspunzător! de încălcarea legii! 
Constantinescu nu este lliescu să suporte cu stoicism manifestările 
derbedeilor, dânsul pune pollţaii pe ei. Democraţie, dai dar numai 
până la manifestări indreptate impotriva noastră, ar spune pre!fedin
tele Constantinescu. ŞI ca să fie sigur că poliţiştii Tşi vor face datoria 
fără să crâcnească, lată, guvernul va scoate bani din piatră seacă pen
tru mărirea salariilor acestora. Gândindu-se la ce e mai rău !fi dorind 
să ~nă situaţia sub control in cazul unor tulburări sociale previzibile in 
apropiatul sezon de lamă, puterea speriată de perspectiva aruncării 
sale peste bord, a mai găsit nh;te miliarde uitate prin selfurl şi pentru 
militarii de carieră. Păi sigur că da, in caz că poli~!ftli vor da bir cu 
fugiţii după cum s-a întâmplat la Costine!fti, atunci toată nădejdea 
rămâne in tăria glonţului militar. Adrian Năstase, vlcele pedesereului 
n-a ezitat să i-o spună de la obraz pre,edintelui Constantinescu 
acuzând regimul său politic de mitulrea forţelor de represiune tpi 
armatei cu scopul de a le cumpăra bunăvoinţa. 

Căderea lui Emil Constantinescu in preferinţele electoratului mal 
este legată şi de lamentabila pre~taţie a celor 15.000 de speclali!jti, 
care, afa după cum se exprima domnia sa, există dar sunt slab 
pregătiţi. Amănunt uitat da dl. preşedinte atunci c.lnd a vorbit despre 
el, asigurându-i pe români că oamenii săi vor revoluţlona anemica 
reformă economică moştenită de la guvernul Văcăroiu. Nu s-a Tntâm
plat a'l", ceea ce n arată pe dl. Emil fie nepriceput. fie mincinos de-a 
dreptul. 

Ins superficial, arogant '1 ingimfat, Emil Constantinescu a .. mal 
promis romanilor că ii scapă de marii corupţi, că va nhnlcl mafia 
decapitând-o, că va curma jaful la care sunt supuse băncile de stat că 
va elibera romanul da teroarea violenţei. Ca a făcut in realitate? Mal 
nimic, cu excep~a răfuielil cu ziari.!ftli nesupuşi, asupra cărora nu ezită 
să asmuta dulăii din Justiţia noastră cea coruptă. Unnare a lndlcapllor 
sale pre~oase, un număr tot mai mare de zlari,tl sunt tlrâţi prtn tr:f
bunale, supufi la .!ficane. Abuzul puterii se face acum pe faţă, a.!f8 cum 
se tntlmplă in cazul celor dOi autori. de accidente rutiere soldate cu 
mO<ţl, Vaii Sterian '' bogăta,ul Dan Tartagi cărora 11 se tot scad pro
centele de alcoolemie in sânge la fiecare nouă analiză de laborator 
solicitată de poliţie. Cei doi aveau alcoolemie mai mare de 1 la mie la 
prima probă, imediat după producerea accidentelor, deci caz de 
~J!rie pentru infracţiune. Ulterior, ia alte analize, procentul a tot 

sub 1 la mte, ~~ nu mal e infracţiune pedepsită cu inchisoare 
el doar contravenţie pedepsită cu amendă. Falslflcarea analizelor de 
care vorbim se face in aceste zile, in văzul lumii, fără nici o &amă de 
urmări. Tn epoca Emil Constantinescu abuzul de putere, sfidare-a 
cetăţeanului onest '1 favorizarea celor allap deasupra legii sunt intăm
plări la ordinea zilei care nu mai surprind pe nimeni. Fără prea mari 
speranl" câ miine va fi altfel. 

' 

.... , 

!; 
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PESTE 200 POLIJIŞTI-ÎN ACJIUNE ~~: 
PENTRU COMBATEREA FAPTELOR ILICITE '" 
Tn cursul zilei de Ieri, 

lnspecloratul judeţean de poli~e 
Arad a desfăşurat una dintre cele 
mai complexe acţiuni de prevenire 'i combatere a faptelor ilicite. 
Astfel au fost vizate printre a-: 
traficul ilegal de valută, jocllrile de 
noroc neautorizate, inşelăciunile 
privind cantitatea şi calitatea măr
furilor, infracţiuni stradale de genul 
.ultrajului contra bunelor moravuri, 
evaziuni fiscale etc. 

Acţiune, începută de la orele 
5,00 dimineaţa, a antrenat 220 
politisti apartinând diferitelor ser
vicii' ale I.P.J. Arad, derulându-se 
sub comanda directă, pe teren, a 
maiorului NICOLAE MIHUŢA, 
adjunct al şefului Inspectoratului, 
colonelul GHEORGHE NOGHIU, 
şeful biroului .Ordine publică" şi a 
maiorului FLORIN CIUCU, şeful 
biroului de combatere a crimina
lităţii economice-financiare. 

Tn urma descinderilor 
pol~lştilor, prin pieţe, intersecţii, 
localuri, diferite zone stradale, au 
fost depistate 62 persoane, din 
!""" 48 . 8 cerşetori şi 6 

prelabiH la săvărşirea de infracţiu
ni. Au fost dezamorsate patru stări 
tensio_nale şi dezintegrate două 
grupuri de infraclori, .specialiştt' in 
tradiţionalul joc .alba-neagra", con
comitent cu avertizarea a doi lideri. 

Tn ceea ce priveşte situaţia 
infracţiunilor, din cele 7 depistate, · • 
3 sunt de natură judiciară, 2 eco- ... ,. ' 
nomico-financiare iar 2 vizează 
ordinea şi liniştea publică. · 
Totodată s-a aplicat un număr de 
50 contravenţii, din care 30 la 
regimul circulaţiei rutiere, 12 la ,,._;_ 
Legea privind combaterea faptelor 
comerciale ilicite şi 8 la regimul. 
juridic al evidenţei popula~ei. In 
lmprejurările menţionate, veloareo>" '""-' 
amenzilor aplicate s-a ridicat la 
circa 12 mil~ne lei, confiscându-
se bunuri care însumează peste 7 
milioane lei. 

IN SEMN DE 

Colonelul VIOREL HĂHĂIA
NU, comandantuiiPJ Arad, apre
cia că, pe lăngă aceste acţiuni .la 
vedere" politistii arădeni sunt 
antrena~ intr -0 Serie de investigaţii 
care vizează fapte cu un grad mai 
ridicat de pericol sociaL Un fapt 
îmbucurător pentru arădeni este 
(Şi) constatarea că, In ultima 
vreme, numărul Infracţiunilor 

:~~s:..~~~i~~~;~;;~; . J~: :.,' 

VEŞNICA RECUNOŞTINŢA 
~ău~':,'~C:,~~~~r~~:~' 0°80 sluus- 11 POLIŢIA. PE SCURT 

Foto: ~L M~lti~HUŢ · 

corOane şi jerbe de flori. • Cu ocazia unui control efectuat pe raza 
rostit cuvinte emo~onante, s-au muniCipiului Arad au fost depistate Feiet; 
re memorat fapte de vitejie Sidonia, 30 ani, din Zădăreni şi Samu Eva, 53 
desfăşurate in toamna acelui ani, din Arad, care au oferit spre vânzare pro-
an 1944 şi in luptele de pe duse alimentare, pentru care nu au putut 
meleaguri gurahonţene, lupte prezenta· documentele legale de provenienţă. 
care au culminat - la 25 Cele două au fost sanctionata conform art. 1 lit. 
octombrie 1944- cu eliberarea .a· din Legea 12/t990 cu câte 0 amendă de 
din ocupaţia străină vremelnicâ 150.000 1eL Bunurile, in valoare de aproximativ 
a ultimei palme de pământ 1.000.000 lei, au fost dmfiscate. 
românesc din Transilvania. • Ladat Stelian-Nistor, 30 ani, din 
Printre participantii la acele Bârzava, ifronist la s.c. SILVA SA Arad, este 
evenimente memofabile s-au cercetat de Poliţie, in libertate, pentru faptul de 

~::~~::~: aflat şi numeroşi fii ai.,p1ele- a fi sustras 250 de cărămizi de la districtul 
1 a unor gurilor de pe Valea Crişului Alb Bârzava. Prej'udiciul a fost recuperat. 

romane la inceputul suflet menite să ca e ş· au dat pr·nos 1 de r •- 1 u • Vereş Csaba, 29 ani, din Miercurea 
acestei săptămâni a prilejuit memoria celor care s-au jertfit sânge pentru libertatea patriei. Ciuc, fără forme legale In Zimandul Nou, care 
aniversarea de către instituţii de-a lungul anilor pentru liber- Tuturor- veşnic:_ă r82unoştin,ă! presta munci ocazionale la diferit,i cetăţeni din 
locale- Primărie, filiala locală a tate, ·independenţă şi '""'I .. H D .. " .. STE .. HU 
veteranilor de război, unitatea ă · t · · t La • "'"' .. "'""', .. localitate a fost găsit spânzurat. Poliţia spune 

prop .ştrea pa net noas re. Foto: PETJtU HE<iJtU că In cauză nu sunt suspiciuni ti. ca urmare a 
-~d",e",;,po",m",;,p",ie"'ri"'m.."ilit"'a"'ri"',,;,pol.",it;",ie",.,;ş,;,.a",."!"",c",im",i",tiru.."l",e",ro",il"'o"'r"'s"'-a"'d"'e"'s"fă"ş;"u"ra",t",o.",..".."..".."..".."..".."..".."..":d] ~anunţat ~edicul legist. 

-------. ""':""(:-

··~ ,-.<. ...,,. 
--,. -

- ' r. 

"''!:·' 

>-. ~·~ .. ""?-..o;f ·~ţ;~·:: ,·,· 

IMPUL UNIUNII.:::'1 .. ·· ,, ·'' , .. '·'····' . · ... ''"'= Ambasadorul României in Republica Moldova, 
Victor Birsan, este de părere că problema uniunii din
tre cele două state "nu se poate pune cit de cn serios. 
decir după ce ve fi consolidată statalltatea Republicii 
Moldova"; potrivit unei declaraţii făcute ziariştilor 
aaedna~ la Chişinău. cif?te de agenţia Basa-press. 

Birsan a mai declarat că la Bucureşti ex~ voinţa 
politică pentru apropierea celor două state şi pentru 
evitarea. posibilită~i ca apropierea dintre Romania şi 
Uniunea Eur9p88nă să afecteze rela~ile dintre ce.le 
două părţi. 

Victor Blrsan e mai declarat, cu aceeaşi ocazie, 
ca .. România priveşte cu amărăciune incapacitatea 
Republicii Moldova de a,şi c:ontrola teritoriul, incepind 
de la Tiraspol şi pînă la Taraclia".ln opinia diplomatu
lui român, citat de Basa-press, confticiul transnistrean 
"este un subiecl dezagreabil sub aspeclul securităţii 
"'Qionale şi sub aspeclul dezvollării normale a unor 
rela~i politice şi economice •. . , 
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INCEPE LUPTA PENTRU 
VIITOARELE LISTE ELECTORALE 

"Cotidianul", M. Calimente si R. Ghi~ău • "doi ilustri necunoscuti" 
• 1 1 

Astăzi se discută in 
Comitetul judeţean de condu
cere al PNTCD, calitatea de 
membru a lui Ion Raliu, având 
în vedere atacul in gazeta pe 
care o patronează 
("Cotidianul") la adresa unor 
colegi ţărănişti. Deputaţii Radu 
Ghidău si Mihăită Calimente 
sunt indignaţi de' imaginea pe 
care le-o creează ziarul din ale 
cărui rânduri spicuim urmă
toarele: "o serie de parlamen
tari anonimi din zonă (din 
Arad n. a.) (Mihărţă 
Calimente nu s-a remarcat 
cu nimic in această legis
latură, Iar Radu Ghidău, in 
afară de faptul că a pus beţe 
in roate Legii lui Ticu 'i că a 
propus amputarea atribuţi-

ilor comisiile)!r de cercetare a 
abuzurilor, nu s-a făcut 
cunoscut cu altceva) 
intenţionează să ocupe 
primele pozl~i pe listele elec
torale." 

in schimb, Ion Ratiu apare. 
victimiza!, ca .,ţintă a de
puta~lor ţărăni,ti", ca un per
sonaj .,incomod" ce se 
aşteaptă a fi .,lichidat". Se 
explică in continuare că memcr 
riul semnat de cei 44 de de
puta~ PNŢCD şi inaintat sece 
in ~are se consideră drept 
incompatibilă calitatea lui Ion 
·Ratiu de patron al unui "ziar 
ca~e atacă PNŢCD 'i laudă 
PDSR" este, in fapt, o incer
care de a-1 sabota pe 

vicepreşedintele ţărănist. 

Complotul este pus la cale de 
,.cineva care râvnefite la 
locul lui Ion Raţlu pe 
viitoarele liste electorale ale 
PNŢCD Arad". . 

Deputatul PNŢCD Radu 
Ghidău consid.eră acuzeie 
aduse şi injuriile proferate ca o 
lipsă de fair-play a lui Ion Raţiu, 
care a acceptat, poate chiar 
comandat, prezentarea unor 
colegi, încă şi din aceeaşi orga
nizaţie judeţeană, ca "doi 
iluştri necunoscuţi". Acesta 
speră ca aversiunea 
vicepreşedintelui ţărănist faţă 
de. propriul partid să nu rămână 
nesan~onată. • · 

DfltiiEL,fl POPESCCJ 

==~;;;;:;;;;~~~~·~···· .. ~!!!~!llli!lf 
Ion Raţiu, deputat PNTCD: 

11HU AM N!MI!= 
IMPOTRIVA SA 
FIU DISCUTATU 

Conform unei declaraţii a deputatului 
Mihai Calimente, preşedintele organizaţiei 
judeţene Arad a PNŢCD, astăzi Comitetul 
Judeţean va lua in ·discuţie problema 
susţinerii pe mai departe a deputatului Ion 
Raţiu. Intrebat dacă ştie acest lucru, dl. 
Raţiu ne-a declarat: "Am văzut 'i eu 
declaraţia in ziar, însă nu ştiu dacă a fost 
redată exact. il stiu pe dl. Calimente de 
mult timp 'i am lucrat bine cu domnia-sa. 
Nu 'tiu ce se va discuta la 'edinţa 
Comitetului Judeţean. Nu am nimic 
împotrivă să fiu discutat, deoarece am 
respectat intotdeauna dreptul la opinie. 
Suntem democraţi 'i .ne respectăm Uliii 
pe ai~i." 

T. S. 

, '" ~~Uite cine eu cine vorbeşte%''· 
· Mâine, ia organizaţia de studenţi a (anul 11· la ·Ştiinţe . Economice -
PNŢCD S!l anunţă un .examen• extrem Universitatea de Stat Timişoara, anul III 
de dificil.· Concurenţa este foarte mare, la Drept- Universitatea de Vest "Vasile 
avănd in vedere faptul că pentru fotoliul Goldis"). Cu toate acestea, Dekany are si 

. de preşedinte .se bat" nu mai puţin de un mine "defect": de puţin timp este Şi 
şapte concurenţi. Prin culise s-au auzit expert la cabinetul parlamentar al depu
deja şoapte că. de·fapt, cel puţin patru tatului Ion Raliu. Asa stând lucrurile, 
candidează numai de formă, constituind adversarul său' (deocamdată nu se ştie 
un paravan pentru şdversarul principal al cu exactitate cine este acesta) are sanse
"decanului" Tiberiu Dekany, care din ili sale. chiar dacă un mucalit, punând in 

. 1996 incoace a fost mereu reales. Deja cumpănă atuu-rile lui Dekany cu cele ale 
licenţiat in marketing ia "Babeş Bolyay• contracandidatilor a exclamat, ca in titlul 
din Cluj-Napoca, absolvent al mai multor celebrului fiim: .. Uite cine cu cine 
cursuri intef1iive in ţară şi in străinătate, vorbe'ltel". 
Dekan~ este ~~ student la două facultă~ · 

. '· . _, 

' . 
. ' 

,_ .. 

Putin, va afla astăzi, la Consiliul 
National al partidului dacă va 
mal rămâne in partid sau nu. 
Dacă da, va trebui să-si atragă 
de partea sa cât mai mulţi 
membri care să-i asigure con
trolul in cadrul conducerii par
tidului, chiar dacă nu controlul 
efectiv. Oricum, tabăra lui 
Alexandru Athanasiu doreşte 
inlăturarea lui Putin, dar nu ~tie 
sub ce fonmă să o facă. Putin 
"isi doreste si ei să plece, dar nu 
de bunăvoie. In cazul înlăturării 
sale din partid, ApR n va primi, 
dar nu inainte de a afla ce s-a 
întâmplat la Congres. P9$1ul pe 
care i-ar ocupa deputatul in 
ApR este, confonm unor surse 

preşedinte sau de secretar ge
neral. Motivul pentru care ApR 
!•n mai aşteaptă" pe Putin este 
că partidul nu a renuntat la do
rinţa de a căpăta legitimitate 
iPtrând in Internationala 
Sxialistă, având nevoie pentru· 
a•;easta de o fuziune sau 
~ liantă cu un partid membru. 
Va aeeea, ApR nu vrea să rupă 
relatiile cu PSDR, chiar dacă 
~untBtiva de fuziune a ce.lor 
,Jouă partide a esuat deocam
dat.3. Din aceleaŞi surse aflăm 
că t'eputatul Putin nu mai are 
tot :>tăt de mulţi susţinători in 
parti i ca la fostul Congres aJ 
PSDH. 

Dfltiii!Lfl POPESCCJ 

td !f re 1" tt t itJ}tt ,, 

(0NftRINJR 
Dt PRUĂ U,D 

Ieri la sediul UFD Arad 
a fost organizată o confe
rinţă de presă, la care au 
participat Gelu Roman, 
Radu Onea, Radu Popa, 
Ioan · Boticiu 'li Dan 
Antoci. 

Continuind seria 
sesizări! neregularităţilor 

flagrante ce se petrec in 
oraşul nostru, dl. Onea a 
făcut o amplă prezentare 
a situaţiei de la Hipodrom, 
unde disputa cu Primăria 
asupra terenului poate 
duce la mutarea hipodro
mului la Timitoara. 

Dl. Radu Popa a făcut 
referire in alocuţiunea sa 

ARISU SOLICITA la Legea 130/1999 prin " ~=~: ~~ :~s~~~:~:;:~~:rş~ 

SPRIJINUL LUI ION RATIU ~nug~~:~:tcE::~r.E 
Ieri, la cabinetul parlamen- teia. In ceea ce priveşte situa~a noa bazuna.-..le oa...--

tar de pe strada Horia Nr. 2, .ARIS"-uiui, Ion Ratiu a inter- nllor şi eNt" lnenra· 
deputatul Ion Ra~u a acordat venit de câteva ori ia Ministerul jaeă •unea la n"'!ru .. 
audiente. După cum era de Industriilor si Comertului si la a precizat Radu Popa. 
aşteptat, vineri inainte de Ministerul de Finanţe.' A şi 'tost Consilierul judeţean 
amiază nu au fost prea multe apro~t un proiect de finanţare, Ioan Boticiu a salutat 
solicitări. In schimb, ne-au spus însă banii intârzie să sosească. 

iniţiativa Gărzii Financiare Tiberiu Dekany şi Ioan Hui, lista Ion Raţiu este dispus să discute 
de astăzi este multe ·mai .stu- cu mai mulţi posibili investitori cara a reacţionat la 
foasă". străini". A şi vorbit la telefon, in sesizarea UFD fi i-a con-

cea mai mart parte a pro-· prezenţa noastră, cu un om de trolat pa cei da la TOP. De 
gramului de audieo1ţe de ieri a afaceri englez, preci:zand că de asemenea a adresat 
fost rezervată unei telega~i de · mai mult timp firma genmană rugămintea. organelor in 
la "ARIS" (Strungui). care .se .Weiller" a depus o scrisoare de drept de a verifica activi-
găseşte intr--o s!tuat.e drama- intentie in ceea ce priveste tatea controlorilor de 
ti că. Dl. Raţiu a c.orit să "ARIS" -ul. Din păcate. FPS bilete din tramvaie .care 
cunoască situaţia exactă a· Bucureşti nu a finalizat nici .,.Iti. lae de cap". 
intreprinderii, pentru a putea acum dosarul. 
face demersuri in sprijinul aces- S. TODOCA Ş. POPESC(J 
~----~~--~----------~ .. ~~~~~~ 

a demisionat· din 
Democrat, s-a inscris, vineri, in 
Alianţa pentru România, a 
anunţat, la Sibiu, vicep•eşedin-

PDSR PROPUNE III 
va propune 

alegerile locale să aibă loc in 
luna mSI a anului viitor, avind tn 
vedere că la 1 iunie expiră man
datul de palru ani al actualilor pri, 
mari si consilieri locali, a declarat 
agen\lei MEDIAFAX deputatul 
Dan Matei Agaton, membru al 
Comisiei nationale a POSR de 
pregătire a alegerilor. 

Aceasta comisie s-a lntrunit 
pentru prima data vineri şi a dis, 
cuta! modul de pregătire a cam
paniei electorale penlru alegerile 
locale~ precum şi structura şi 
atribu~ile staff-ului de campanie al 
PDSR, a spus Dan Matei Agaton. 

El a precizat că propunerile 
comisiei, al carei preşedirite este 
Adrian NAstase, vor fi supuse 
aprobării Biroului Exea.Jtiv Central 
al PDSR. 

corespondentul MEDIAFAX. 
Deputatul Trifu a declarat. 

vineri, intr -o conferinţă de presă, 
că ApR oferă o altă alternativă, 
un nou mod de a face politică. 
·Am fost sedus nu numai de 
oferta alternativă cu elemente 
social-democratice, dar şi de 
maniera elegantă de a face 
politică a acestui partid", a afir
mat deputatul Romeo Trifu. 
. Trifu a spus că decizia sa nu 
a fost influentată de rezultatele. 
tot mai favorabile pentru 
această fonmaţiune pe care le 
arată ultimele sondaje de opinie. 

Referindu-se la PD, Romeo 
Trifu a spus că acest partid 
ş~a respectat o parte din prom~ 
siunile pe care le-a făcut si a dat 
ca exemplu pactul. de asistenţă 

pe care cu 
confedera~ile sindicale. "PD se 
Caracterizează, in ultimul timp, 
prin ieşirile arţăgoase ale 
miniştrilor Berceanu şi Băsescu 
si tinde să devină, prin această 
Politică, o loirAa~une izolată", a 
conchis Trifu. 

Deputatul Romeo Trifu şi-'a · 
anunţat demisia din PD in data 
de 11 octombrie, devenind de
putat independent. Trifu a arătat 
atunci că a luat această decizie 
in Urma gravei d~teriorări a 
democratiei interne din partid, a 
lipsei d'e fair-piay faţă de 
partenerii politici şi a indepărtării 
PD de la-principiile democratiei, 
acuzindu-i pe ministii dernocffiti 
si pe liderii partidului de ·arO
ganţă". 

y~;Ţi sARuTA 11 MoR.'"' 
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La biserică oamenii vin să se închine 
Domnului, să-I mulţumească pentru 
binecuvântărl 'ti să se roage pentru 
diferite trebuinţe. Credinciosul pleacă 
din lăca,ul sfânt împăcat suflete,te, 
pătruns de pacea '1 de dragostea 
Dumnezeiască. 

• La Biseriea Ortodoxă llle!'IC 
mai mult bătrânii 

Luând în considerare vârsta, in biseri
cile neoprotestante credincioşii sunt etero
geni. In lăcaşurile ortodoxe intâlnim in 
mare parte o masă omogenă de oameni, 
cu vârste cuprinse peste 40 de ani. Cei 
care in~ineresc media de vârstă din bisări· 
cile ortodoxe sunt studenţii de la Facultatea 
de Teologie care, vrând-nevrând, trebuie 
să participe la slujbe, dar foarte puţini sunt 
tinerii convinşi de ceea ce înseamnă biseri
ca ortodoxă si ca atare o si frecventează cu 
regularitate. be ce foarte mulţi tineri la neo
protestan~ şi de ce foarte mul~ credincioşi 
de vârsta a treia la ortodocsi? A fost intre
barea pe care am adresat-o părintelui 
Vasile Pop, consilier cultural al Episcopiei .. 
Părintele răspunde: .,Afirmaţia că pon
derea tinerilor la viaţa de cult, la slujbele 
religioase este mică sau nesemnifica
tivă, este parţial adevărată. Există 'i bi
serici unde tinerii sunt predominanţi." 
Părintele consideră că prezenţa tinerilor in 
biserică este in strânsă legătură cu activi
tatea preotului paroh: .acolo unde un preot 
lucrează cu tinerii, prezenta lor in biserică 
se regăseşte intr-un procerlt mai mare: 

e Biseaicile neopaotedante • 
pline de tineri 

· "Comparativ cu cultele neoprotes
tante, in mod cert prezenţa tinerilor e in 
defavoarea ortodocttilor" .- recunoaşte 
consilierul Pop. Care dă unele explicatii in 
legătură cu această stare de fapt: • la eul: 
tele neoprotestante există mentalitatea de 
grup e grupul este intotdeauna mai unit e 
activitatea la serviciul divin pentru copilul 
neoprotestanrincepe de la _vârsta fragedă, 
unde el este adus în mod obligatoriu de 
părinţi e programele pentru tineri sunt 
diversificate. 

In toate aceste practici preotul Pop 
vede .,un aspect benefic dar, p8 de alti 
parte, 'ti un formalism păgubos". Şi 
explică ultima parte a afirmatiei prin faptul 
că, dacă nu participi la viata eullică in mod 
natural, ci ·dintr-o obligaţie, rişti să' cazi in 
păcatul in care a căzut fariseul care s-a dus 
să se roage şi care a mulţumit lui 
Dumnezeu pentru prezenta lui permanentă 
in templu, pentru zeciuială, pentru 
respectarea preceptelor legii şi pentru că 

este altfel ~e;;:;e;l:.....ap. 

Un alt motiv al lipsei tineretului din bise
ricile ortodoxe este 11privarea de accesul 

la cunoa~terea lui Dumnezeu prin 
'coală inainte de RevoluVe." 

Cunoscând .pulsul" şcolii, părintele 
ne-a relatat că, dupâ introducerea religiei in 
şcoală, .,tot mai mulţi tineri au chemare 
spre biserică. Dar, evident, nu sunt toV 
acolo." 

Tocmai pentru că sunt relativ puţini 
tineri in biserici, am intrebat dacă este sufi
cient programul religios din şcoală şi dacă 
nu ar trebui avute in vedere activităţi reli
gioase periodice cu tinerii în biserică. 
e ~i fac eatehizare prin 

. metoda c:uminte'' 
Am aflat că .,asemenea programe 

există in Biserica Ortodoxă şi că sunt 
foarte muiV preoţi care desfă,oară pro
grame cu copiii11

, atât in mediul urban, dar 
in special in mediul rural. Respectivele pro
grame ţin de .,firescul ortodoxiei şi nu 
am căutat să le mediatizăm", fiindc~ 
11 trebuie să ne menţinem in această 
metodă cuminte de a face catehizarea 
copiilor 'i nu neapărat intr-un mod pu-
blic şi publicitar''. . 

E adevărat că la Dumnezeu nu~ nicio
dată prea llirziu să te intorci. Totul e să mai 
prinzi timpul. Să nu treci de ceasul al dois
prezecelea, când Creatorul nu-ti mai poate 
'da iertarea. · ' 

• Pilda aemănitorului 
Problema e că această metodă 

.cuminte" de a face catehizarea nu este si 
cea mai potrivită. E mai greu să previi 
decât să tratezi. Iar tratamentul sufletului, 
al spiritului, este unul dintre cele mai com
plexe şi dificile tratamente. Pentru acest 
tratament nu există medicamente. Există 
doar cuvântul lui Dun)nezeu, care nu poate 
fi cuprins, inţeles şi trăit intr-o zi sau intr-o 
lună. 

Iisus dă in Evanghelil pilda semănă
torului. O parte din sămânţă a căzut lângă 
drum. Au venit păsările cerului şi au mân
cat-o. O altă parte a căzut pe locuri stăn
ooase. Aoolo n-avee pământ muk. A răsărit 
indată, dar soarele a pălit-o si pentru că 
n-avea rădăcini adânci s-a' uscat. Din 
sămânţă a mai căzut intre spini. Spinii au 

.·crescut si au inecat-o. Doar a patra parte a 
' căzut in 'pământ bun si a dat roadă. 

Să nu fim· prea 'cumin~ cu sămânţa 
catehizării. Orice vârstă e bună pentru 
semănat, dar cu căt mai repede, cu allit 
mai bine. 

Pentru a vedea la obiect care este 
frecvenţa tinerilor la slujbele bisericeşti, am 
realizat un sondaj de opinie, evident, fără 
nici o preten~e de acoperire a cultelor şi a 
vărstelor tinere. 

Mirescu Crina, 22 ani: .Sunt ortodoxă. 
Nu prea merg la biserică. Nu am timp~ 
M-am gând~ că ar fi bine să merg. Mă rog 
in fiecare seară. Duminica sunt destul de 
obosită şi stau să mă odihnesc." 

(;J~ I~S'I,I~ uAJ)IJNAili~A 

IJIJI J)fJIINI~ZinJ"? 
"Adunarea lui Dumnezeu". Tn 
prezent, ,,Adunarea lui Dumne
zeu" are pu~ni credincioşi, com
parativ cu mişcarea de bază din 
care s-a desprins şi care numără 
500.000 de membri. 

D~erenţele dintre BISerica lui 
Dumnezeu Apostolică şi .,Adu
narea lui Dumnezeu" le-am aflat 
tot de la preşedintele Pavel Riviş 
T!pei: e organizatoric, ,,Adunarea 

· lui Dumnezeu" pune mare accent 
pe biserica locală e nu prea 
recunosc suprastructura şi totul la 
ei se rezumă la nivelul bisericii 
locale e doar paslo!ii se subor
donează pănă la nivel central. 

In privinţa rituâlurilor la actele 
de cult. credincioşii din Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică iau Cina 
Domnului cu vin nefermentat, iar 
cei din .Adunarea lui Dumnezeu" -
cu vin fermentat. Diferefjţe se 
lntâlnesc şi la Sfânta lmpăr-

La Charalu' DE Lfi 
ORTODOCSI Lfi • Vasile Gheorghe, 22 ani: .Nu prea 

merg la biserică. Când trec pe lângă o bi
serică mă opresc. Pun o lumânare, mă rog 
şi gata. Da nu-s unul din ăla să merg zi de 
zi. Când am timp, mai merg. Eu sunt fotba
list si duminica sunt meciurile, in general. 
MaiCă-mea, in schimb, merge." 

GRECO-CATOLICI 
Afca Marcel, 21 ani, ortodox: .Merg la 

biserică mai rar. Nu am timp. La sărbătorile 
mai mari am fost la biserică. 1n medie, cam 
o dată pe lună frecventez biserica. Prietena 

· mea m-a determinat să merg mai des." 
· Petre Lucian, 18 ani, ortodox: .Nu 

prea merg la biserică. Duminica nu am 
timp pentru că fac sport- handbal." 

Jurcă Călina, 15 ani, ortodoxă: .. Merg 
la biserică. Nu chiar in fiecare duminică. 
Pentru că duminica dorm mai mult 
dimineaţa." 

Jurchela Diana, 20 ani, ortodoxă: 
.N-am mai fost la biserică de la Paste. 
Intotdeauna când imi propun să·merg, 
intervine altceva. Religia in şcoală era de 
genul copiezi la un extemporal şi ai zece. 
Toată lumea avea zece din oficiu. Am făcut 
religie şi cu un preot şi cu un profesor plin 
de sine, incântat de cât de bine arată. A 
fost o repulsie faţă de el şi, automat, faţă 
de materia pe care o preda. Câteodată 
simt nevoia să merg la biserică. Şi mă duc 

' in zile obişnuite, cănd intru şi mă liniştesc 
in biserică. ln aglomeraţia de duminică nu 
te simti alături de Dumnezeu: lumea dis
cută, te dor picioarele şi piere atmosfera de 
biserică." 

Alexa Alexanilrina, 23 ani: .Merg mai 
mutt la ortodocşi la biserică şi aproape in 
fiecare duminică." 

Cerguţă Flavlus, 21 ani, catolic: 
.Merg la biserică de două ori pe săp
tămână si duminica." 

SlltiVERS • 
. '' 

blemă hotărăşte ca lucrările de 
reconstructie să fie suportate de 
enoriaşi. Contribuţia trebuia să 
se facă in funcţie de pământul 
avut in proprietate. 

Actualul preot paroh, Ioan 
Vornicu, stie din documentele 
care i-au trecut prin mănă că, la 
acea vreme, văzând în ce situ-, 
aţie se află enoriaşii din 
Cherelus, protopopul ortodox de 
la Chisineu-Cris propune ajutor 
in schimbul revenirii la credinţa 
initială: cea ortodoxă . .,L-au luat 
pe protopop de barbă, I-au 
scos cu pietre din sat" 

ln anul 1948, lumea a fost 
obligată să treacă la ortodoxie. 
După zeci de ani, adică după 
'89, un preot ortodox trecut la 
greco-catolici, încearcă să-i 
determine pe cei din Chereluş _ 
să treacă din nou la greco-cato
lici. Reuşeşte in mică măsură 
fiindcă .merg la lilurghia uni~lor · 
pănă la cinci persoane." 

Tot de la preotul Ioan 
Vornicu am aflat că Biserica 
ortodoxă din Chereluş n-a avut 
picturi pe pe~ pănă in '85-'87, 
cănd a fost picată. 

Heni Carina, 25 ani, catolică: 
.Sâmbăta merg la biserică, o dată pe săp
tămână. Mă duc la biserică pentru rugă
ciuni." 

Sava Estera, 21 ani, adventistă: .Nu 
merg la biserică decăt duminica, cred in 
Dumnezeu si simt nevoia să merg acolo. 
Uneori mai merg şi peste săptămână. 

Rivi'i Adela, 31 ani, ortodoxă: .Merg 
la biserică şi la mănăstire. Pot să spun că 
nu mă duc să particip la slujbele dumini
cale. Când am timp, mă rog." 

Bugariu Dana Ileana, 9 ani, ortodoxă: 
.Duminica mă duc la biserică. Mi se spune 
la orele de religie să merg la biserică. Dar 
nu pentru asta merg, ci pentru că aşa 
vreau eu, sunt credincioasă." 

Ungureanu Anca, 11 ani, ortodoxă: 
.Foarte mult mă duc la biserică. In special 
duminica, să aud slujba". 

Berar Alina, 19 ani, ortodoxă: .In ge
neral duminica merg la biserică. Când vin 
la Arad merg la catedrală intotdeauna. Imi 
plac slujba şi rugăciunile." 

' pa 
Cherelus a fost o parohie orto
doxă. Fără să se ~tie cum, bise
rica ortodoxă dm sat a fost 
cuprinsă de flăcări ~i a ars. 
Oamenii presupun că Incendiul 
bisericii a fost pus la cale. Mai 
ales că la foarte scurt tin:>p după 
ce ortodocşii au rămas fără 
lăcaş de cult, o baroneasă a 
promis enoriaşilor biserică nouă 
si sooală. Cu conditia ca oamenii 
Să'treacă la uniţi (greco-catolici). 
Constrânsi de situatie, oamenii 
au accePtat şi barOneasa s-a 
tinut de cuvânt. Suntem in anul 
\903, când a inceput constru~a 
noii biserici. După trei ani, în 
1906, lucrările s-au finalizat si 
credinciosii din Cherelus au avUt 
un nou tăcas de inchinare. La 
nici 20 de' ani, construcţia 
cedează şi biserica cere repara~i 
serioase. Un comitet căruia i s-a 
încredinţat să se ocupe de pro-

Interesant este faptul că in 
biserică nu există amvon. ,,A .. 
am găsit 'li n-am modificat . -
decât ce a fost necesar. 
Amvonul nu serveşte. Cine 
are urechi de auzit aude '11 
dacă-i mal sus 'li dacă-1 mal 
jos părintele." 

Biserica . I]_U ~~ ·arhlvli. · 
Oamenii spun c'ATn '49, un 
ungur -evreu a incendiat în mOO 
lnten~onat arhiva bisericii. 

. La biserica din Chereluş nu· 
se mai vând scaune in biserică. 
S-a renunţat de mult la acest 
obicei tocmai pentru a nu isca 
scandal intre credincioşi. Am . 
remarcat că in bisericile orto
doxe din Chereluş, Gurba şi 
Sicula există scaune sau bănci 
asezate pe lângă scaunele care 
in mod obisnuit se licilează. Este 
o dovadă Că enoriaşii de aici au 
reuşit să învingă preconcepţiile 
legate de pozi~onarea scaunelor . • .. 
in biserica ortodoxă. 

Din punct de vedere al 
Constructiei, Biserica 
Ortodoxă din Şicula se 
aseamănă cu o catedrală. 
Lăcasul a inceput să fie 
conslruit în anul 1876. 
Lucrările au durat patru ani. 
Biserica. a fost ridicată prin 
contributia benevolă a 
credinciOsilor care au 
renuntat la' drepturile lem
noase' de pe niste iuguri _de 
pământ in favoarea con
structiei. 
- Pictura bisericii are un 
echilibru de culoare speci
fic pictorului Nitulescu, care 
.a pictat-o. Nu 'de mult,- sti
cla din geamurile bisericii a 
fost înlocuită cu semivitralii. 
A~a că, la ora actuală, 
Biserica Ortodoxă din 
Sicula este prima biserică 
din zonă cu astfel de orna
mente ale geamurilor. 

Un element mai aparte 
al bisericii este crucea de 
lângă Evanghelie. Pictată 
de pictorul Matei, crucea 
are la bază un craniu şi 

două oase asezata crucis. 
Preotul Vasile Pop, consiO
er cultural la Episcopiei, 
explică aparitia acestor 
simboluri în Pictura bi· 
sericească . ..In simbolisti
ca genefată, craniul ,1 
oasele înseamnă moar
tea. Din punct de vedere 
teologic, acest semn se 
Interpretează astfel: prin 
răstignirea Mântuitorui\JI 
pe cruce 'i prin moartea 
sa, moartea - care este 
consecinţa păcatului 
strămo~esc • a fost 
lnfrântă. 

Simbolul mortii la 
piciOarele crucii înseamnă 
că Iisus Hristos a zdrobit 
moartea prin moartea şi 
învierea Sa. De aceea se 
si căntă la Paste .,Hristos a inviat din' morţi cu 
moartea pe moarte căi· 
cind". 

zăgazurile mortii. Celălalt 
aspect se releră ·ta o 
tradiţie pioasă. In l~eratu-
ra bisericească există con
semnat faptul că pe locul 
unde s-a implantat crucea 
Mântu~orului ar fi fost găstt > 
craniul protopărintelui 
Adam. "Dar in mod real, 
problema e lndolelnică. 
Este Imposibil de depis-
tat cu mijloace ştiinţifice 
fi cu o analiză pertinentă 
dacă intr-adevăr s·a 
descoperit un craniu pe 
Golgota şi dacă el este al 
strămo,ului Adam." 

Mişcarea Penticostală a 
Inceput să se dezvolte In 
România, In 1922, -sub condu~ 
cerea lui George Bradin şi 
funcţiona sub numele Biserica lui 
Dumnezeu Apostoliei din 
România. La scurtă vreme după 
apa~a acestei mi~ au inceput 
încă două mi~ri pentlcostale in 
zone diferite: in Bucovina şi in 
zona Brăilei. ln zona Brăilei, 
mişcarea se numea "Ucenicii 
Domnului", iar in Bucovina, 
.,Adunarea lui Dumnezeu". 
Până in 1950, cele trei mişcări 
s-au dezvpltat pe ra~ruri diferite -
preciza dl. Pavel Rlvl' Tlpel, 
preşedintele Cultului Penticostal 
din România. In 1950, Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică sub con
ducerea lui G. Bradin, fiind majori
tară, a preluat conducerea, toate 
cele trei rni~ri reunindu-se. Doar 
astfel se putea da decretul de 
r~~cunoaştere a Mişcării penti
oostale ca şi cuH. ~nie: Biserica foloseşte azima, lrm;;a;;;;;;;;;;;;jfflim-:::-::::-::::-:::-====-:::=-::=-:==::-:::-:::===-l 

Ad~~a-r~~A=~a lui CONCERT CREŞTIN, 

Părintele consilier Pop 
interpretează pictura si sub 
alte două aspecte: Din 
punct de vedere dogmatic, 
infrângerea mortii lui Iisus 
Hristos se exPlică prin 
aceea că, prin invierea Sa, 
Mântuitorul împacă pe om -
căzut in păcatul neas
cultării prin strămosul 
Adam • cu Dumnezeu si 'ne 
dă mântuirea. Iar niân
tuir-ea înseamnă viată si, 
implicit, ieşirea de' sUb 

Ca să rămânem In 
perimetrul traditiilor pioase, 
relatăm si istorioara legată 
de crucea lui Hristos: In 
grădina Edenului, pomul' 
oprit din ale cărui fructe au 
gustat Eva si Adam a fost 
tăiat. Din ei' s·a confec~o
nat o masă pe care se >:~ce 
că ar fi mâncat, sub stejarul 
Manevri, cei trei tineri care 
I-au vizitat pe patriarhul 
Avraam. Ulterior, masa 
respectivă a ajuns material 
pentru· crucea grea care 
s-a pus pe umer,li lui 
Hristos. Din punct de vederii teologu

menic, adică din punct de vedere 
al adevărurilor axiomatice, care nu 
pot fi schimbate, nu erau deosebiri 
prea mari intre cele trei mişcări. 
Diferenţele vizau doar opiniile teo
logice. 

Mişcarea. ,.Adunarea lui 
Dumnezeu" s-a reinfiinţat in 
unnă cu trei ani. Din sănU Mi~rii 
pentioostale, unul dintre pastori a 

,, rejnfiinţat asociaţia intitulata 

.-'4-. 

Dumnezeu" este o mişcare mare 
In lume, mai puţin eviden~ată in 

Eu'We::d~~ele Cu~IUi Penti- LA BISERICA BETANIA 
costat men~ona că o parte din 
penticostalii care au aderat la 
"Adunarea lui Dumnezeu" au făcut 
pasul nu din convingere spirituală, 
ci pentru că au fost nemulţumiţi de 
forma organizatorică a Bisericii lui 
Dumnezeu Apostolice. _ 

Cu incepere de la ora 18,00, fraţii Groza • fraţi de trup '1 de cre
dinţă - vor susţine un concert creştin la Biserica Penticostală 
Betania din Grădi~te. Fraţii Groza sunt printre cei mai buni cântăreţi 
ai României in diaspora. De câţiva ani au plecat din ţară in SUA. 
Recent s-au intros şi se află intr-un turneu prin România. Mesajul 
lor este transmis pe fond muzical. · 

''·'"'" 

Chiar dacă aceste 
tradi~i pioase au mai mutt. 
caracter de legendă, să nu 
uităm că orice este posibil 
atunci când lucrează 
Dumnezeu. 
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Slndlcalul din 80Cietalea Aatra • vagoane. Inainte de plecarea In 
·calatori a cerut, de mal multA Franţa, Bobar ne spunea: .Nu 
vreme, majorarea fondului de putem accepta mArirea fondului de 
salarii. In acast liens, Intre slndi- salarii In procentul cerut de ei, de 
calişti şi conducarea societăţii au 56%. Probabil vor mal fl şJ alte dis
avut loc mal multe runde de dis- cuţll. Daca sindicaliştii vor sa orga-

.. cuţll. Din cauza nelnţelegerilor, nlzeze greva sau aHe manifestări 
revendlcarea angaja~lor a ramas de protest, asta rAmAne la latl-
nesoluţlonată. tudlnea slndlcalulur. 

In acaate· zile, administratorul Pe de alta parte, liderul de 
Astre!- CAlatori, Liviu Bobar (Bobar ,Indicat, Petru Şiei, spune: 
a caşt~gat concursul de selecţie a .Conducerea ar fi de acord cu 
'administratorului soclata~l) se afla 10%, In ceea oe priveşte mArirea 
In Franţa pentru detalii legate de fondului de salarii, dar noi 'nu 
conlradul de modernizare a 100 de acceptăm. Asta n-ar InSemna mal 

nimic, acum, In preg de iarna, cand 
toate se scumpesc. Vom relua dis
cuţii la când domnul Bobar se · 
Intoarce din Franţa. Oricum, soei
statea nu are bani, nu prea se vând 
produsele." 

Organizarea vreunei mani
festări de protest este, deocam
data, incerta, data ftlnd aproplsrea 
zilei de licitaţie, când F.P.S. va 
Incerca vAnzarea aC~Iunilor. Au 
recunoscut şJ sindicaliştii ca In preg 
de privatizare, o .greva nu da 
bine .•. 

GERUnDE KltAP 

; lTJ(~'I,Oillil, J)JN N01J, I.Jl V AN7.Aill~ 
F. P. S. Arad Incearca. din Pentru vanzarea acţiunilor, F. Victoria a mal fost scoasa la 

nou, privatizarea societAţll ara- P. S. organizeaza ma~. 2 nolem- vanzare, dar fArA rezultat. Valoa-
dene Victoria. In acest sens, Ion- brie, o licitaţie cu strigare. Daca rea de oter!A a pachetului este de 
dul a scos la vanzare pachetul de licitaţia ramane neadjudecata, o aprox. 3 5 miliarde lei. 
aC~Iunl deţinut la societatea pro- alte va avea loc ia o dată stebiiHA ' 
ducatoare de ceasuri (64,35%). ulterior. G. KltAP 

Din lipsa do oferte, llcllalla organizată jOI de F.P.S. Arad pentru vanzarea 
'· · • ~nllor de la Apromat (50,49%), a fost amanată. O noua i~ va avea lOC 

.. ,... .In acurt Ump, dupA oe va ft publlcaţ din nou, enunţul publldtar. 
· ' "- •· . ..-.· Conform legii, acesta se reia In maxim 5 zile da ia ilcHaţle. De asemenea, 

preţul da pornire pe~ este cu 50o/o mei mic decllt la lidtaţla anterioar.!!. 
·. G. K. 

Noi reglementari tn 
uansparwt rutier 

Camera de Com8f1, Indus
trie şi Agricultura a Judeţului 
Arad organizeaza luni, 01. 
11.1999, ora 10,00, aduna-rea 
trlmestrlaiA a segmentului 
TRANSPORT din , cadrul 
Secţlunil TranspOrt • Turism -
Servidi. La acaastă manWestare 
sunt in~ sa participe age~l 
economici din domeniul trans
porturilor, membri şi nemembri 
al CCIA Arad. Acţiunea are lOC 
la sediul Companiei de 
Transport Public • Sala de 
Şedinţa, aHuata In Arad, Calea · 
Victoriei nr. 3!>-37 şi ara ca temă 
principalA prezentarea NOILOR 
REGLEMENTĂRI IN TRANS· 
PORTUL RUTIER. 

Reducerea drasuca a efectivelor 
_de animale, in ultimii ani, a inftuenţat 
'direct şi ac:Matea de industrlallzara a 
laptelui. DupA ce ani de-a randul 
plăţile catre crascatot11 de animale au 
fost fAcute cu lntArzlert de luni de zle 
Societatea ComercialA de lndus
b1aUzaro a Laptelui Arad (S.C.I.L.) a · 
trecut pe linie moartA mal multe 
subunltăţl din judeţ. La 1 Ianuarie 

1..... 1994 a fost Inchid secţia de ia 
:J .... . Chlşineu c"'. Au urmat punctele de 

a S.C.I.L-<Jiul a anunţat zilele tracute 
.scoateres ia vanzare sau inchiriere, 
prin llclte~e· a actlvelor menţionate 
mal sus . .Am luat aceasta hotar.!!re, 
In vederea rentabilizArii fabricii de 
1ap1a din Arad. oecat sa 1e ~asam sa 
se degradoze In conUnuare, mal bine 
le lnchlriem, Iar banU ~uţl n Inves
tim In retehnoiogizarea fa~ricli", 
spune !olanda Buzau, director execu
Uv al S.C.I.L. Arad. Sursa cHata a mai 
precizat ca va vinda doar unut dintre 
ac!lve, cel mal bine plAtit, pe celelalte, 
urmAnd sa le Inchirieze doar. 

• · ~ .. ··,~-~·ia Nadlac, lnau, Sebiş şi Pădurenl, 
' toate lnchlse şJ trecute In conservare. 

Cum au fost conservata, r.!!mAne de 
vazut ... Ceri este ca noua conducere FLORJnTROJ 

. : ·::~ .. 

REŢETE OLAND~ZE 
PENTRU FIRME ROMANEŞTI 

;;t,·' 
c , 
; 
i 
i 
' .. ·,. ,. 
'l 
; 

Economia rana.oeesca este Intr-o 
perioadA de criza. De aceea, o 

~ dedZie, de care depinde poeta viltciU 
firmei tale, luata In aceasta conjuno
tur.!! nefavorabilA, poate sa nu aiba 
.cele mai bune rezuHate. • 

Un consilier bun, Intr-o societate 
comerciala, poate ! un factor deteflTll. 

. . •. ~.· , nani In traiectoria ei. Iar specialişti 
· · adevaraţl, nu dintre cel .15.000" 

se-nţelege, nu se gbeac chiar pe 
IDate dnlrrurile. --. _' ..-; 

Programul de Consultanţă 
Managerială Olandez (N.M.C.P.) ar 
put.>a .fi o soluţie In 8Sistenţa managa
rială pentru Intreprinderi mici '' 

.. 111iJiocii. 
N.M.C.P. este o lnsllliJţlo fi1anţata 

de guvernul olandez, cu sediul la 
Haga, In care lucreaza ca voluntari 
peste 3.000 de oameni .• Persoane 
care după cel de-al doilea război 
mondial au avut funcţii de conducere 
in finne olandeze', a spus Wiet van 

'... . ~osbeek, coordonator pentru 
.Romania din partea N.M.C.P. 
Organiza~ din Ţara laleteior a fost 
lnfiinţata In 1978 şJ a (ealizat anual 
400 de consu~anţe şi circa 70 de 

~ cursuri da spedalzare fn 40 de ţari. 
După 1990, cand regimurile 

comuniste din Europa Centrală şJ de 
Est au cazut, activitatea N.M.C.P, 
cunoaşte o etervescenţl făr.!! prece
dent. Numarul consuHantetor a cras-
cut ia aproxinatlv 1.300 Pe an. Pană 
acum, in Romania, N.M,C.P. a rea
lizat 50 de proiecte, din care 2 .In 
judeţU Arad. . 

Dar oe ofenl concret N.M.C.P.? 
Programul acorda sp!ljln, prin consu
tanţa, In organizarea, restructurarea 
sau formularea unei noi orientAri a 
tlnnoi sollcltante. 

Pe de alta parte, aslstenţa se 
poate retari şi la probleme specifice 
financiare. tehnice şi administrative 
din indusbie, turism, agriaJttura, oo
merţ şJ prestări servicii. 

Pot beneficia de consultanta a 
N.M.C.P. firmele cu capital inte9ral 
sau majoritar romanesc. In plus, in 
respeci!va sodetate trebuie sa existe 
cel putin un cunoscator ai limbii 
engiazS. DOI1tori pot sotidta forrruia.. 
rele pentru cererea de consultanţă de 
la doamna Stela Marcu, din 
Timişoara, responsabil din partea 
N.M.C.P. pentru zo~a dll vest a 
Romaniei, ia telefax 056-198.938 sau 
E-mail matrix@mai.dntlm.ro. 
. Perioada de consuHanţl se sta
bileşte de comun acord. iar firma 
solicitanta trebuie sa specifice exact In 
ce domeniu soticită asistenta. Durata 
poate fi minim de o săpllimana şi 
maximA de douA luni. Pentru această 
perioadă. firma asistata trebuie sa 
suporia cheHuielila de cazare, masa ~ 
transport lOCal ale spocialls!Uui olan
dez.. 

Iar Olanda se aftA unde se eflă, 
din punct de vedere economic Şi 
datorita acestor oameni, care candva 
au fost con<1Jcători de time Olandeze. 
Experienţa lor ar putea fi utilă Şi unor 
ftrmeromă~ 

a. conSTAtmnESco 

--

cu anul1990, 
n municipiul nostru 

au deschis o serie d8 
spălătorti auto. Practic cine 

avea o curte betonată fi apa 
curenti in gospodăria dotati 
cu canallzaro putea sa inceapA 
o astfel de acUvitale. Taxele de 
.tncepere a acestei afaceri nu 
erau prea mari şi clientelă se 
gllsaa. Mai ales ca 'oferi! caro 
locuiau la btoc nu aveau unde 
.a-,1 spele ""'finite. 

• 
AcUm. 1n Aradfuncţloneaza 

cAteva zeci de car-wash-url. 
Aceste ateilere se găsesc In 
diferite stadii de modernizare, 
dupA cum a avut fiecare bani sa 
Investeasca In afacere. Am stat 
de vorba cu un privat care şJ-a 

-!.·' \ • .. ,-

• 

ÎN ARAD SE VA CONSTRUi CEA MAl MARE 
"' "' 

FABRICA DE CONFECTII PENTRU BARBATI 
Tti materie de modă mascuffnă, Aradul se afli pe primele locuri Tn ţară 

datorită fltmel !!jl Case/ de Modă MISTER'S- unul dintre cel mal mari producători 
de costume şi sacourl pentru bărbaţi. Cea care a avut curajul să pome11scă o 
asemenea afacere se numB!!jle Aur/ca Ta!!jcă Pa/cu, femela care a văzut tn băr
bat un om elegant, rafinat !!jl modem. Considerind-o "number one" Tn moda . 
mascul/ni arădeană, am purlllt cu d-na TB!!jcă o discuţie neconvenţlonall. 

România. Acum pregAtesc o noua linie care d 
se adreseze tinerilor, un fel de .Young 
Collection•. 

- Spuneţi-mi epro ce •• lndroaptl tradlpa 
familiei. Aveţi un bAiat de caro pute!l fi mln- · 
drl. El pe ce drum a apucat? 

- Ne dorim cu toţii sa continuAm aceastA 
afacere. Cu toate ca SOJUI meu lucreaza In aH 
domeniu, mA sprijina fi eate alAturi de mine 
Intotdeauna. In caea oe n privefle pe flul nostru, 
putem n mAndri do el deoarece a obţinut prin 
concurs o bursa de studii, ceea ce il permite 
sA-şi continue studiile In medicinA la Madrid 
(Spania). Nu eate atras de lumea afacarilor fi 
probabil lşl va dedica viaţa alinlril euforinţelor 
umane, ca madlc. 

- Recent v-ati Intor• din lUA. Cu ce 
ocazie aţi trecut oceanul? 

- Do ce v-ali ales afacerile cu confoc!ll '1 
de.ce confectll pentru blrbaţl? 

- In primul rand pentru faptul CI III econo
mia romaneasca exista această nlşA, neacope
rită da producAtori. Marile feMei cu tradiţie au 
Inceput sa lucreze iohn. Deci pe piaţA s8 simţea 
nevoia apari~ol unor producatori care sa supi~ 
neasca golul lAsat de ele. A aparut şi necesl· 
latea ta la serviciu bAmapi sa adopte o anumHA 
ţlnutA. Creaţiile firmei Mister'• se adreseazA 
bArbaţllor de orice vârsta, dinamic!, rafinaţi. 
lnteprinzatori, puternici fi echillbraţi. Ţlnuta lor 
trebuie sa fie elegantă, .corriortabiiA fi funC~Io
nala. 

- Imi este proaspata amintirea lnUIInlril cu 
America. Am participat alAturi da alţi designeri 
de modA la Targul Internaţional do ModA din 
lavitz Fashlon lntemaUonal Center • New York ti 
ia mai muHe prezentări de modl ale marilor cre
atori de peste ocean. Ce pot sa. va spun este 
faptul ca am venit cu Idol noi, pe care ma voi 
gr.!!bi sa le pon In practica. Am ramas cu un gust 
dulce-amarui despre acaastă participare. Oulca, 
pentru ca avem şi noi, romanii, creatori de modA 
buni şi lndrăznoţl, Iar amArui pentru faptul ca 
spre deosebire de americani, noi, oamenii de 
afaceri, suntem mal puţin sprijiniţi de stet In 
realizarea obiectivelor noastre. 

- Se vorbe,te el veti construi chiar o fa. 
liriCI de confocţil·blrbatl. E adavlrat? 

- Cit de maro va fi fabrica Mleter'e '' ca 
va ln81mna ea pentru Industria arldeanl? 

,.. Da, este adevarat. Consider ca este nece
,sara construirea acestei fabrici, In primul rand 
pentru că cererea produsek>r noastre a crescut, 
afacerea s-a dezvoltat şJ dorim sa aducem utila· 
je performante tn Industria. confecţiilor. Acest 
lucru va fl beneflc şi pentru comunicarea locala, 
prin aceasta .creandu-se noi locuri de muncc't 
Produ~a va fi orientata In continuare spre piaţa 
Internă, dar vreau sa precizez ca semnale avem ,1 do pe piaţa externa, o parte din prodUC~Ie se 
va orienta spre export. Voi fi mandrA si! aflrm ca 
Aradui are nu numai o fabrica de confecţii de 
daml, ci şi una pentru bi!rbaţl. La ora actualA 
desfacem confecţii In 190 de magazine din 

- Hale se va Intinde pe 2000 m. p., avAnd 
patru li.nii tehnologice pentru costume şi doua 
linii pentru sacourl, depozite, birouri etc. 

deschis relativ de curând o 
spAlAtorie auto prin cartierul 
Vialcu. Nelu Iordache a dorit sa 
facă ceva deosebrt in domeniu. 
i<lu s-a mulţumit s&-şi monteze o 
ftrma la poartă şi sa spele auto
turismele cu furtunu1. Bărbatul 
ŞI-a vanctut <iasa s-a Imprumutat 
de unde a putut şi ă investit Jn 
ridicarea şi modernizarea at~ 
Darului peste 100.000 OM. A con
oeptrt totul dupA un PJ'91eC1 ger
man . .Am riscat enorm. dar am 
vrut sa fac o treaba serioasa. Din 
pAcate, o astfel de afacere In 
Romania nu e rentabilA. Statut ne 
«terrninh cu IDt felul de taxe" rie 
spune dl. Iordache. Pentru· a 
pulea Incape activitatea, omul 
ne-a mAr1urlsit ca a umblat dupA 
IDt felul da aprobAri, acest par-

. ,_ ~ 

-·-.", 

--.·. "-

- Ca om de afaceri cu ce probleme vi ~ 
confruntaţi? · · . 

- Problemele cu care mA confrunt eu sunt 
de fapt problemele tuturor oamenilor de afaceri 
din Romania: lipsa ·de sprijin din partea 
autoritAtilor statului, lipsa faciiltaţllor pe caro ar 
trebui al! le albA un lnvostHor şi tot felul de alta 
piadlci precum şi faptul ca se resimte lipsa unei 
forţe calificat .. In domeniul confecţlllor de bar· 

~-

' ( 

do DupA ce a primit aviZul 
de funcţionare a achiziţionat 
aparatura necesara spAlArii 
maşinilor .• Compresorul de 
spAlat caroseria l-am cumpArat. 
cu circa 3.500 OM, ia mana a· 
doua pentru că unul nou nu 
mi-am permis. Tot de ia second
hand mi-am procurat un aspirator 
de interior cu 2000 OM'· adaugA 
.el. Iordache. 

TanArul Intreprinzator '''a 
construlţ doui! hale moderne 
dotate cu tncatzire. Aici sunt 
.Tmbi!iate" masinile clientilor 
indiferent de condiţiile atnios
ferice .• o spălare exterioara a 
atrtoturlsmulul costă 18000 lei. 
Alti privati fac acest serviciu la un 
~ mai· mic, de 16000 lei. Insa 
eu folosesc şampon original ... 
oear.!!. Iar clientelei permanente n 
acord un bonus, la tot a 5-a 
spAlare, una este gratuiti" 
spune Nekllordache. 

Intr-adevAr,~ o parte din 
spA!Atorii auto praCtiCii preţuri 
reduse dar o parte din sarvlcil le 
fac de mantulaiA. Pentru a taca 
economie, aceştia .lmbăiaza· 
maşinile cu detergenp de vase. 
Dupa cateva spi!!ări, caroseria 
incepe sA-şi piardA din luciu. 
Clientul care doreşte salu· 
brizarea m8şinji ln Interior o 
poate face contra sumei de 
17000 lei. Alei Intra aapiratul 
podelei, banchetelor şJ spAiatul 
geamurllor Jn Interior. O buni 
parte din clien~ solicită cosmetl
zarea interiorului. In schimbul 
sumei de 7 mii de lei. angajatul 
aplicA silicon pe pl~le plastice 
sau de lemn ale l1l8filU (de .X. 

. -.. ~~ 

______ .{', .,,...,;,,~- .· ,.". __ . 
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A consemnat 
SORin GHII.Efl 

pe 
portlere interior). o parte 
dlen~ solicitA periodic spAlarea 
motorulul. Atelierele da profil fac 
aceasta operaţiune pentru o 
suma ce variaza Intre 15000 ti 
20.000 de lei. 

Solu\flle de spAlat au preţuri 
plporate. De exemplu, un IHru de 
lichid de degresat motorul face 
15.000 lei. ' . . 

SpAIAtorllle auto sunt sollet
tete mai des, la slarsjt de ·sap
tamana. Clienţii permanenţi 
r.!!man itallenfi care deţin firme In 
oraş dar Şi şoter11 care au grijA de 
maşină precum de nevastA. 
P.roblema este ca lumea caută 
acele atetiero care au In incinta 
lor un bar, unda pot servi o cafea 
pana maşina trece prin operaţiu
nile do .infrumuseţare". Mulţi 
patroni de spAIAtorii auto spun al 
afacerea nu e reniabiiA datorită 
blrurilor impuse de slat. .e posibl 
ca dupa ce am investit sume 
considerabile să rAmin cu un 
profit net de cateva mi pe lunA? ~ 
Taxele guvernantilor ne sufocA" • 
ne spune supArat un particular. 
. Nu dorim <~A descurajAm 
potenţialii IntreprinzAtori care 
doreSc sa'ii deschidă o spalato
rie auto. In aceasta perioada de 
trenzi~o. mal ales In do111enlul 
afacarllor, rezistă ane poate şi 
cum poate. 

p~ sa-~ desd!izJ o astfal de 
ac:Mate atat cu bani puţini cat şJ 
cu bani mulţi. lţi vei da seama 
daca afacerea o rentabilă dupA 
cum te caută clienţii.. Orice 
Investiţie presupune un risc. 

FUMOS "ĂSTĂSACHE 
Foto: onoRJo FEWI 
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'I"VR 1 
7,00 Doi biiaţl, o 
fali ti o plzzarle • 
rei. · 
7,30 Ştirile de sAmbA
ta asta ·rei. 
8,00 Pove"' de ador· 
mncoplil 
9,00 Desene animate 
10,00 Cartea de foi· 
clor 
10,30 VA place mmul? 
11.00 Ari-mania 
12,00 Garantat 100% 
13,00 Acum poţi ana • 
aJ Florin PillfSic Jr. 
13.30 Lumea şi noi 
14,00 Arca Marlnel 
16,00 RAzboi Impotri
va Mafiei • doc. 
16.55 Rugby: Prima 
semlflnalll a Cupei 
Mondiale de la Londra 
19,00 Perechea potri
vitil 
19,30 Carol fi com
pania. s. 
20,00 Jurnal • Sport• 
Meteo 
20,30 Surprize, sur-
prize · 
22,30 Dr. Qulnn -. ap. 
5 
23,20Jumal 
23,25 SllptAmana 
sportivA -
23,35 Proiect: Gene
za- SF. SUA, 1992 
cu David Ferry, Olga 
Prokhorova 

'I"VR 1 
7,00 Ceasul deşteptA· 
tor 
8,00 UnivllfSul aedlnţel 
9,00 Desene animate 
9,30 Kikl Rlkl Mlkl • 
magazin pentru oopll 
11,00 v,. satului 
12,30 Teza..- folctorlc 
13,30 De tuni pana 

"durnnlcl 
14,15 Concurs Inter
naţional .George en.
QJ" - Gsla laureaţllor 
15,25 Lumea bir·. 
baţllor-S, 
15,50 Auto Club 
16,20 Trupa de şoc 
16,55 Rugby'- a doua 
semlfinaiA a Cupei 
Mondiale, In direct 
18,55 Tragerile Loto 
Special 
19,00 Perechea potri
vitA 
19,30 21 cu Ştefan 
Bl!nlcl Jr. · 
20,00 Jurnal" Meteo • 
2u,25 Duminica spor-
tivA • 
20,50 Zodia VIP 
21,50 Familia Fllnt
storia - comedie, SUA. 
1994, cu John Good
man 
23,30Jumal 
23,35 Pe faţll 
0,55 Pariul Trlo 

• 

7.00 Cinamatograful 
vremii noastre • rei. 
8.00 Dasene animate 
8.30 Născuţi printre ani
malele sAlbatice 
9,00 Osla lumU 
9.30 Pas cu pas 
10,40 Clrotartl- ep. 5 
11.15 Moştenirea Dro
gonulul ' 
12,00 TVR Timişoara 
13,30 Poliţia JudiciarA 
- ep. 9 
14,20 Alias 
15,00 Muzeul Orsay 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 Santa Barbare • 
s. 
17,25 Cine? Unde? 
Cum? Ce? 
17,30 Studioul şlagA
relor cu Lumlnlţa 
Anghel, Marina Florea 
18,05 Crocodilul verde 
19,00 Bunii seara. 
amintiri! Medalion Ro
dlca Tapalagll 
20,00 Teatrul Naţional 
da Televiziune prazlntA: 
Nimic despre Hamlet 
21,35 Autograf muzical. 
Alexandru Mandl 
22,00 Fotbal: Meci din 
Campionatul Spaniei 
23,55 Panoramic Jazz 
0,35 TV Mesager 

PRO 'I'V 
7,00 Bottletech- ep.10 
7,20 Biroul de detoctara a 
extrateroJ!rilor- ep. 9 
7,40 Regele Arthur • ep. 
15 
8,00 Conan A-l
ep.29 
8.30 Tom şi JerTy- d. a. 
9,00 Tlnlrul Hercuta • ep. 
2 
10,00 Lola fi Clark • ep. 
46 
11.00 Promotor 
11,30 Magazin de tahnolo
gla inlonna~el 
12,00 Profesiunea mea, 
wnura - taik show 
12.55 Ştirile Pro TV • O 
propozllle pe zi 
13.05 Generaţia Pro: 
Prietenii tii - ep. 93 • 
Dharma fi Grog - ep. 16 • 
Clubul condamnaţllor -
ep. 9 • Buffy, apalma 
vamplrllor - ep. 52 • Fa 
de bani gata- ep. 31 
17.00 Profashloo 
17,30 Supar Blngo ·Iva 
19.30 Ştirile Pro 1V 
20.00 Vacanţa maro la Pro 
1V 
21,00 Strada - drama. 
SUA,1987, cu Chrlstopher 
Reeve. Morgan F_"." 
22.45 Ştirile Pro 1V 
23,00 02 - lnchleoaro fe
derală- ep. 9 
o,oo Stai, el trage mamal 
- comedie/acţiune. SUA, 
1992 cu Sytvester Stallone, 
Estalle Getty 

RADIO PRO FMJ92,1 MHz) 
1,00 • 7,00 MUZICA;7,00 • 10,00 
DIMINEAŢĂ DE WEEKEND - cu 
Flavius Eşnlcan: 10,00 - 11,00 CINE
VERITE - cu Ada Rosetti şi Auguslln 
SblnţA: 11,0.0 - 14,00 ChoFACIIN 
WEEKEND - cu Vaii Birtulascu: 14,00 
·16,00 TOP 30 AIRPLAY PRO FM- cu 
Cristi Schnebli: 16,00 - 17,00 PRO FM 
GREA TEST HiTS - cu Marius Vinlilă 
(rei.); 17,00 • 19,00 PRO FM PARTY 
LINE • cu Vlad Craioveanu; 19,00 -
20,00 PRO FM EXPLORER • cu Nikl 
Stanclu (rei.): 20,00 • 2,00 HOT PAR'IY 
MIX -cu OJ Mike 

7,00 Crocodilul verde • 

rei. 

8,00 Desena animata 

8,30 NASaJ~ printre ani

malele sAlbatice 

9,00 Mlnacol 

9,30 Documente aJitu· 

rata 

10,10 Desene animate 

10,35 Clretarll· s. 
11,30 TVR laşi 

13,30 Poliţia JudiciarA 

• 8, 

14,20 Mapamond 

14,50 Vld9oclipurl 

15,05 Muzeul Orsay 

16,00 Obsesia· s. 
16,45 Santa Barbare -

s. 
17,30 In pes cu voi 

18,30 TIJHop, mlnl-lopl 

'l9,25 Retrospectiva 

premiilor APTR, 1993 

22,05 Patrlcla - dramll, 

Germania, 1980, cu 

Anne Parillaud 

22,35 Integrale 

0,25 TVM • Mesager 

7,00 Balllotech- d.a. 
7,20 Biroul de deloctaroa 
extratereştrllor- d.a. 
7,40 Regele Arthur- d.a. 
8,00 Formula 1: Marele 
Premiu at Japoniei, In 
direct 
10,00 Supar Abracedebra 
11,00 Dasllne celebre -
doc. 
12,00 Profeţii despnllrecut 
- talk show 
12,55 Ştirile Pro TV ~Un 
allfel de jurnal 
13,25 o propozi~a pe zi -
relrospediva saptaminii 
13,30 Ta ui~ şi cAşligi! • 
Extragerea cirţil poştale 
.Te uiţi şi cAşligr , 
13,35 ca se vede 
13,50 Preţul ooract 
14,20 Chestlunaa zllel-ra
lrospediva săplilmănll 
15,00 Nimic ln comun -
oomadie, SUA, 1986 
17,00 lllverly Hllls 90210 
-s. 
18,00 Ta uiţi şi ciştlgll 
19,30 Ştirile Pro 1V 
20,00 Cupidon - ep. 9 
21,00 Monstrul din Loch 
Ness - aventuri, Marea 
Britanie, 1995, cu Tad 
Dsnson, lan Holm 
23,00 Procesul etapei 

-1,00 Fotbal: Magazin Liga 
camplooilor 
2,00 Amor cu bucluc ·a. 
2,30 Cine-I fBiul? • 8. 
3,00 Brigada 132 - s. 

RADIO PRO J;M (92,1 MHz) 
2,00 • 7,00 MUZICA: 7,00- 10,00 fiiiC 
DEJUN LA PAT- cu Mihai Gurel 
10,00- 11,00 AUTOSHOW- cu Nlcld 
Stanciu şi Dan Vardie; 11,00- 14,00 
CHE FACI IN WEEKEND - cu Vaii 
Birl>ulescu; 14,00 - 17,00 HEAT PRO 
FM • cu Cristi Schnebll: 17,00 - 19,00 
MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 DE 
HITURI - cu Marius Vintila şi George 
VintiiA: 19,00 • 21,00 PRO FM LOVE 
LINE - cu Vlad Craioveanu; 21,00 -
22,00 DEEP BEATS- cu DJ Slick: 
22,00 • 24,00 GAfj'ELE DE LA MIEZUL 
NOPŢII - cu VIO!el Ga~il: 
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• 

'I'V ACASĂ 
6,00 Maria - s. 
6.50 AcasA la bunica • 
reţetA wllnaril- rei. 
7,00 Dragoata fi putaro 
- rei. 
7,30 Clsuţa poveşHior -
rei. 
8,15 Roaallnda - rei. 
9,00 Inger sllbatlc - rei. 
10,00 Renzo fi Adriana 
-rei. 
10,45 Lanţurile lublrtl -
rei. 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,30 Ca !'III fiii ela 
Dolly Boli? • f .• rei. 
14,15 VIaţa noastrA. s. 
15,00 Cartea clrţllor • d. 
a. 
16,00 Fotbal: 11 Calclo In 
direct 
18,00 Mlcuţala doamna 
- s. 
19,00 Floare do aur- s. 
• Vremea de acasA 
20,00 Crlml la Mallba -
acţ. SUA. aJ Peter Falk, 
Andrew Stavens 
21,45 Dantoll - f. SUA. 
1984 li, cu Bess Arm· 
strong, Brooke Adams 
23,30 Motown Llve 1999 
0,15 Fotbal 

6,00 Maria- s. 
7,30 CAsuţa poveştilor • 
rei. 
8,00 Floaro da aur - rei. 
9,00 Inger sAlbatic • 
rezumatul sAptamanll · 
10,00 Mlcuţelo doamne 
• rei. 
11,00 AcasA la Ministrul 
de Interne al RomAniei, 
Constantin Dudu lonesaJ 
cu Ruxandra SAraru 
11,30 Doctorul cssel 
12,10 Jackle Colllns -
Hollywoqd 
12,30 Crlo:nl la Mallbu • 
rei. 
14,15 VIaţa noastrA- s. 
15,00 Cartea cărţilor • 
d.a. 
16,00 Folballl Celclo, In 
direct 
• Vremea de acasA 
18,00 Mlcuţale doamna 
- s. 
19,00 Floaro da aur. 8. 
* Vremea de acasA 
20,00 Acasă la romAni -
muzlcl populari! 
21,30 Iubire fi lartaro • 
dramA, Italia 1992, cu 
Carol Alt, Ethan Wayne, 
partea a III-a 
23,15 Motown Llve 1999 
0,00 Fotbal Anglia • 
Premier League: Coven
try - Watlord 

AN'I'ENA 1 
7,00 Odiseea americanA -
doc. 
8,00 Fir Intins 
8,30 Desena animale 
9,00 Secolul femeilor
doc, 
10,00 Casa de platnl 
10,30 Roata da rezervA 
11,00 Orient Exprass cu 
Stallan TAnasa 
13,00 Cu ŢopesaJ de la A 
la lnftnR 
15,00 Fotbal: Dlnamo-F. 
C.Arg8f 
17,50 Fashioo Club· ma
gazin da modA 
18,00 Drogooeta Invinga 
- ep, 10 
19,00 ObsetVator 
20,00 Fotbal: StilUl• 
Oţelul 
22,00 Observalor 
22,30 Teroare oarbl • 
thriller, SUA. 1971 cu Mia 
FIITOW 
0,30 Tot ora,ul >orbaşte 
- dramA, SUA, 1935 cu 
Edward G. Roblnson 

'rELE7ABC 
8,00 Ştiri 
8,10 01ntro sute de ziare 
-rei. 
9,00 Ţara splrlduşlor ' 
11,00 Aventuri tn aer 
liber- rei, 
11,30 Lumea In clipa 
2000- rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomlcu 
17 ,o o Celebritate - ap. 
126 

PRDIAft 
7,00 Emisiune pentru 
oopll . 

11,30Poveşll~ 
11,30 Spori Magazin 
13,00 Motor 
13,30 Apel de urgenţl'l • 
ret 
14,00 Real TV ·rei. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,30 camara SSaJnsA 
16,00 Comisarul Rax. 
s. 
17,00 Celebri fi 11opţ1 
-ep. 173 
18,00 Focus • Sport • 
Mateo 
18,30 Clip Ari 
18,35 Popular. dJvertls.. 
ment 
21,00 Eroul din Loa 
Angales - acţiune, SUA. 
1988, QJ Chuck Norrls 
22,45 FOaJS + 
23.00 Show-ul da 
noapte 
1,00 Fllm artistic 

18,00 Randaz-vous la 
Tale 7 - anilsluna da 
divertlsmant w muzicA şi 
voie bunA 
19,00 Giobatrotler- cu 
Cristi Dumitracha 
20,00 Actual~atea Taia 7 
20,45 Şapte hoţi - sus
pans, SUA, 1960 cu Rod 
Stelger, Joan Colllns 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

RADIOSEBI$ 
6,00 Fascinaţia muz(cll; 7,00 
Waokand matinal: 8,00 Floarea din 
grAdini - topul muzicii populare: 9,00 
La sflrşlt da siiptlmlnl: 11,00 Top 
21: 13,00 Clubul adolascanţllor: 
15,00 AstAzi ta sArbAtorim - muzicA 
populară şi dadica~i muzicala: 18,00 
Rock da Houso: 17,00 Top Romlnla 
19,00 La mu~i anii - dadlcaţll muzi
cale: 20,00 Slmbltl lmprounl: 
21,00 Şuata cu Magi - talk show: 
23,00 Latin o, party: 0,00 Dloco 
Ofnce 21; 3,00 Weekand nocturn 

AII'I'ENA 1 
8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animate 
9,45 Godzllla • d.a. 
10,30 Aventurile lui 
Slnbad - ep. 7 
11,15 Buni prieteni 
12,00 Spitalul • O 
traabl murdari - come
die, SUA. 1932, w Stan 
Laurel 
13,00 Duminica In familie 
17,00 Fotbal, Divizia A: 
Astra • Petrolul, In direct 
19,00 Observator 
20,00 TeleEuroblngo 
show 
22,30 Meciul Meciurilor 
w Adrian PAunesaJ 
0,30 O şansA pentru 
fiecare 

PBIMA'I'I 
7,00 Emisiune panlru copil 
12,00 VacanţA il la Patrlşor 
- mţeta cuinam cu Patrlşor 
Tina se 
12.30 T radlţl • emlsil'la bl
clorlal ' 
13,00 Pozlla minut- s. 
13,30 Chlc - emisiune 
despre modA 
14,00 Cinemagla 
14,30 Cealaltl femela -
dramă, SUA, 1995, cu 
Laura Loighlon 
18,00 Dolactivl de elltl-s. 
17,00 Celebri şlbogoţl- s. 
18,00 Focus. • Sport 
Matao 
18,30 Clip Ari 
18,35 DispAruti In noaple 
- dramil, SUA, 1996, cu 
Shannon Doherly - pariaa a 

ftARAD 
7,00 Odiseea ameri
canA - doc., ep. 3 
8,00 Ştiri TV A - rei. 
8,30 Polltlcs filril praJu

decA~ ·rei. 
1 o,oo Casa de platn'l 
10,30 Roata de rezervA 
11,00 Orient Expres -
talk-show 
13,00 Cu ŢopasaJ de la 
Ala infinit 
14,00 Fotbal: Dlnamo~ 
F. C. Argeş 
17,50 Fashlon Club 
18,00 Divertisment · 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de 

tredl~l şi folclor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA- rei .. 
22,00 Observator 
In continuare program 
Identic cu Antena 1 

BBO 
10,00 Desene animate 
10,30 Desene animate 
11,00 Dragii, am 
micşorat copiii! - s. 
11,45 Fiul praşedln- · 
telul - comedie, SUA, 
1996 
13,30 Asalt strategic • 
acţiune, SUA, 1998 
15,00 Ollvar Twlst
drama, SUA, 1997 
16,30 Regele popi· 

ATOMIC 'I'V 
7,00 Selector 
10,15 Freestyle 
10,30 Romanlan Top 
100 
12,30 File de poveste: 
• country Of Nobody" 
13,00 Hlgh Actlon·'· 
Adrenalln 
13,30 Clnamatomlc • 

'I'V ARAD 
7,00 Secolul XX • doc:-

8,00 Ştiri TVA ·rol. 

8,30 Emisiune de tradiţii 

şi folclor • rei. 

9,30 Anunţuri • rei. 

9,40 Divertisment 

9,45 Godzllla • s. 
10,30 Aventurile lui 

Slnbld·s. 

11,15 Buni prieteni 

12,00 Stan şi Bran 

12,45 Publicitate spe

cialA 

13,00 Duminica In faml· 
3,30 Roata de I'8ZfiMI • 
rei, 
4,00 Casa de platr.!l - rei. 
4,30 Odiseea americanii 
-rei, 

11-a 
20,00 Misiune In detort • Ha 
~na. SUA. 1996, cu Paul 17,00 Fotbal: Astra • 

5,30 Fir Intins 
6,00 Credinţa şi viaţa • 
rei. 

'rELE7ABC 
8,00Ştiri 
8,20 Ţara apirldu,llor • 
rei, 
9,20 Şa!* hoţi- rei, ' 
11,00 Globelrotlar- rei. 
12,00 lţi mal aduci 
aminte, doamnA? 
13,00 Ora unu a vanll 
15,45 Drumuri printre 
amintiri ' 1 
16,15 Cutia muzicală 
17,00 Forţa destinului · . 
18,00 Portretul unui artist 

McGann 
22,15 FoaJS plus 
22,45 Revista prOsei 
23,00 Nadine Show- 181. 
0,00 Spori Magazin • 111{, 

18,55 Pariul Trlo 
19,00 Dincolo de .anul 
2000-doc, 
20,00 Actualitatea Taia 7 
20,30 Oocumantar 
21,00 Dlnlre suie de ziare 
21,40 Pariul Trlo 
21,45 Loto 
21,50 Fantoma celor vii 
- honor, SUA. 1990 
0,00 Ştiri . • 
0,25 Drbmurl printre 
amintiri -rei. 
1,00 Ora unu a venit- rei. 

RADIOSEBI$ 
8,00 Fascinaţia muzicii; ~.7 ,00 
Weekend matinal: 8,00 Viaţa spiritu
alA; 9,00 Cafeneaua duminicali; 
11,00 Rl!oulsocolului: 12,00 Fotoliul 
de duminicA - talk-show: 14,00 
Sămlnţa adevArului: 14,30 
Crlzantema de aur; 15,00 Astlzl 
slrbltorlm - muzicii populară. şi dedi
caţii muzicale; 16,00 Ct.ttla Pandorel; 
19,00 la mulţi ani! - dedicaţli muzi
cale: 21,00 Şueta cu Magi - talk sh6w 
23,00 Recltalul vedetelor: 0,00 
Insomnii; 2,00 Nocturni muzicalA 

•• 1 

.... 

Patrolul, In direct; In 

pauzA Ştirt TVA 

19,00 Observator, 

In continuare progrem 

Identic w Antena 1 

BBO 
10,00 Dragi am 
mlctorat copiii - s.' 
10,45 Ziua Recu
no,tln(al • dramA, 
SUA, 1997 
12,15 Despirţlraa • 
oomadie, SUA, 1994 
13,45 In vizorul 
mafiei • aCţiune, SUA. 
1996 
15,15 Al şaselea Jucl
tor • comedie, SUA, 
1997 
17,00 Totul despre 
sex- s. 

A'I'OMIC 'I'V 
7,00 Selector 
11,00 Cybamat 
11,30 Atomic care -
rei. 
12,00 Reactor • 
12,30 Turnul Londrel • 
fel. 

ft ih 1 EIISA'I' 
8,55 Deschidarea pro
gramului-
9,00 lntersat Muslc 
9,30 Omagiu -film, rei. 
11,00 Ştinla lntersat 
11,30 Enciclopedla ca
nini: CiobAnescul ger
man 
12,30 Plratul mlrllor 
sudica, film 
14,00 Lumile fantastice 
ale lui George Paul 
15,30 Lumea animalelor 
sAibatios - ap. 6 
16,00 Marengue ta 
Manhatlen -film 
17,30 Bumerang-7 
18,00 Aventurile lui 
Hucklablry Flnn - ap. 
12 
18,25 Haideţi al. ne 
juclml 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Neon Rlder- ep. 5 
20,05 MAmica, detactlv 
particular - ep. 5 
20,30 MuzicA şi mm aJ 
Alecu Chiritli 
22,00 Des0or>artro mor
tală-film 
23,30 Ştirie lntersat 
0,00 Erotica 

celor • comedie, SUA. 
1996 
18,30 Firi apArare • 
thrlller, SUA, 1996, cu 
Deml Moore , 
20,30 Shlne • dramA, 
SUA,1996 
22,15: Dlabollque • 
thrlller, SUA, 1998 
o,oo Detectivul Fan
tomă • comedie, SUA, 

. 1997 

rai. 
14,00 K Lumea cu 
Mlchelle 
16,00 Selector 
18,30 Atomlx aJ Tudor 
21,30 Febra - party_ 
music .. _, . ..,~ _".~ .... 
22,30 VlbraHI · 
23,30 Klub BlzZar 
0,30 Insomnia 

'I'V IN'I'ERSA'I' 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 Maranguo ta 
Manhattan - film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Grldlnl fn 
miniaturA - s. 
12,00 Muzlcl populari! 
14,00 MuzicA şi film w 
Alecu Chirlţll 
15,30 Moartea fnaln
toa dezonoarol • film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kally- s. 
18,25 Micii• lectii ala 
vieţii - s. 
18,35 Desene animate 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Pierduţi fn 
pustiuri -film 
21,00 Eurocops • s. 
22,00 Caacadorll 
ladulul -film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

17,30 Glorie '1 
onoaro • drama, SUA. 
1997 
19,00 Uita cine 
vo•ba,ta acum -
comadle, SUA, 1993, 
w John Travolta . . 
20,30 Plrţlla tnltma • 
comedie, SUA, 1996, 
aJ Howard Stam 
22,15 Urmărirea • 
thrlller. SUA, 1996 
0,15 Donnie Braaco ""
suspans, SUA, 1997, • 
w ,Johnny Deep 

13,30 Hai Hul 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
18,30 Atpmlx cu 
Mlchelle 
21,30 Concert • BUSH . · 
22 •. 30 Album show 
23,30 Insomnia . 
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BAIEJII DE LA AXXA - LA ARAD 
Cind apar ai pe scanii 

fetele sa dezlănţuie: aplauze, 
ţipete, extaz, euforia, Intr-un 
cuvint AXXA. Dlnu, Mihai, 
Adrian ti Sorin· sunt biiieţi 
lnalţi '' frumoti cu aliură de 
glgolo. De fapt ti accesorilie 
lor sunt pa misuri: blugi ti 
tricouri mulata, brăţări, inele, 
cercei In urechi etc. Croiţi 
dupA modelul unor trupe 
cara au făcut furori In 
Occident gen: N.K.O.T.B., 
EAST 17, N'SYNC, FIVE sau 
BACK STREET BOYS, cel 
patru vor ai spargi 
canoanale fi In RomAnia. 
Dar si fl prezentAm pe rind: 
Dinu • vocal, backing, corn· 
pozltor orchastrator, aranja· 
meni muzical. Mihai • vocal, 
backlng, aranjament vocal, 
orchestratOr, textler, com
pozitor, coragraf. Sorin • 
vocal, backlng, textier, com
pozitor. Adrian • vocal, back· 
ing, compozitor, texUar. 

Dar si vedem ca 
1 dez·viilui;rl ne-au fi cut cel 
patru ... 

- Pentru Inceput vi rog 
si vii prezentaţi cititorilor ti 
si vă descrieţi In citeva 
cuvinte ... 

- Adrian: Eu sunt şaten, 
am ochi verzi ~~ sunt născut Tn 
zodia Fecioarei. Sorin: Eu 
sunt un .scorpion· brunet şi cu 
ochi căprui. Mihai: şaten, ochi 

i vărsător. Dlnu: săgetă
tor, ~aten Inchis, ochi verzi. 

-Ce studii muzicale aveti 
ti cara este profesia voastri 
da bazA? 

- Mihai: am studiat pianul 
11 ani şi sunt solist vocal şi 
instrumentist. Sorin: am studi· 
al bateria 5 ani, pianul 5 ani 
iar actualmente sunt student la 

'Universitatea Romano-Ame· 
ricană. Dlnu: de profesie sunt 
medic iar In particular am luat 
lecţii de canto-muzică uşoară 
timp de nouă ani. Adrian: sunt 
coleg cu Sorin la aceeasi uni· 
versitate, am fost patru imi In 
Corul de copii al Operei RomA· 
ne, am făcut Liceul de muzică 
şi Şcoala Populară de ArtA. 

- In afara muzicii, ce 
hobby-uri mal aveţi? 

- Dlnu: muzica, sportul 
(baschet, tenis) şi fotografiatul. 
Andrei: sportul, computerele, 
discotecile. Sorin: şofat. dans, 
tenis, sky. Mihai: plimbări In 
parc, gătit dulciuri (1?), sport 
(arte marţiale şi catch). 

- Ce deteataţl cel mal 
mult? 

-Sorin: ~rejudecă~le, min
ciuna, zilele fiiguroase, ploaia. 
Adrian: nesimtirea. Mihai: 
prostia, minciu'na, gelozia, 
orgoliul. Dinu: fumatul, auto
contrazicerea, minciuna. 

- Ce calitiţl ti ce' defecta 
aveţi? 

- Dlnu: calităţi: corect, 
ordonat, ambiţios, diplomat, 
sincer • defecte: influenţabil, 
irascibil. Adrian: jovial, punctu
al, sociabil • dar nu sunt 
ambiţios. Mihai: sentimental, 
optimist, răbdător • cinic, cicăli· 
tor, sadic (1?), neiertător. 
Sorin: deschis, sociabil • 
impulsiv, comod, fac mai multe 
lucruri In acelaşi timp. 

- Ce la transmiteţi cltito-1 
rilor ziarului .,AdevArul"? 

- Să fie alături de noi la fel 
ca până acum şi nu o să-i 
dezamăgi mi 

A consemnat 
OUI1PKI OOLZAH 

BOOMBASTIC A DAT UN ... BOOM! BOOM! 
Cel patru băle~ de la BoombasUc au 

~nut o conferinţă de presă unde ne-au 
demonstrat şi celllă~le lnterpretative, In 
cedrul unul spectaool In aer Hber pa pat!
noarul Fklfllasca, sub lumina rellectoarelor 
'li a artificinor. 

De atunci şi pana la acest album au 
fost In turneu prin Iară cu Mlllennlum 
Dance Star 'li Coco Cota Dance, au apărut 
pe compllaţille .PertooiMare· (voi. 1 'li Il) 'li 
au participat la diverse emisiuni radio-lV. 

Atat lnvltaţ11 cat 'li. fan11 prezen~ 1a con
ferinţă au fost şoca~ de ~nuta In cere au 
apărut cel patru: underwear şi cravata. 
Intreba~ daca eclllpamentullor eSle cel oft. 
dai pentru lama 199912000, băieţii au spus 
că pentru sezonul rece 1'11 vor completa 
veslimenta~ cu ... o bluză. 

Mlcky a cantat de la 10 ani Gaspelln 
• corul Bisericii Internaţionale Americane 'li 

In cadrul grupului li revin partiturile cu 
sunetele cu cele mai Inalte. 

Cristi .Rebelul" are 24 d8 enl, este 
nebun 'li sexy adonl fructele de mare 'li ce 
hobby men~oneaza în fişa sa personala 
.studiur bazelor inexacle. 

ADEVĂRUL 

CONCURS BIG STAR SPONSORIZAT DE MAGAZINUL 
DE PE I·DUL REVOWpEI NR. 14, LA PODGORIA BJG STAR 

Rispundeţi corect la lnll'8b11rea 
din ta/onu/ concursului 
intra In posesia prem</1/;,r 
STAR". Scrisorile cu '''""'" 
corect le •tteptim pe 
B-dul RavoluiJai nr. 81, sec:Ua 
Tineret • ADEVARUL, sau /11- .~fl<flul 
magu/nu/ui .,BIG STAR", Bd. 
Revoluţiei nr. 24, /a Podgoria. 
Atteptim scrisorile voastra 
perioada 15-31 octombrie a.c .. 

ca tacem sambata;J 

LA "STAND BY" INEU 
VINE FORMAJIA PAPA JR. 

In toamna aceasta, la dis
coteca .. stand by" lneu a 
Inceput stagiunea concertelor şi 
show-urilor live, avand ca invi
taţi formaţii aflate In topurile 
interne şi artişti ~e renume. 
După ce sambăta trecută au 
concerte~ la "Stand by" lneu, 
cei de la ,Gaz pe foc', la 
sfarşitul acestei săptămâni, 
sâmbătă, sunt invitati compo
nenţii formaţiei Papa Jr. Cel 
mai de succes hit a lor, 
"Pioala11 se va auzi live sAAr
bătă-seara la lneu. De altfel, 
această piesă se află pe 
primele pozitii Tn topurile 
româneşti. Fies!B va Incepe 
după orele 22,00 şi va ~ne pănă 

către dimineaţă. Vă reco· 
mandăm pentru aceastA sam
bătă discoteca .. stand by" 
lneu acolo unde cu numai 
15.000 lei biletul de intrare, ~ 
putea unmări un spectacol de 
nota zece. In compania for
maţiei Papa jr. Săptămâna 
viitoare, la rubrica .,Ca facem· '· 
sAmbiti?" ~ putea cunoaşte 
mai bine discoteca .. stand by" 
lneu dar şi planurile patronului 
pentru această toamnă. Vă 
spunem doar atat, pe la lneu 
vor mai veni, printre altii, 
Marijuana ~ L.A. Fiţi pe tazăi 

S. G. 

TOPS 
INTEBNAJIONAL 

1. Britney Spears • (You drive 
me) Crazy 
2. Christina Aguilera ~ Genle 
in a bo!Ue . 
3. Lou Bega • 1 gol a gir! · 
4. C-Biock • Keep Movin' . 
5. Eiffel 65 · Blue 

TOP 5 INTERN 
1. Voltaj • Ban O. Ban 
2. Genius • Te•am aşteptat 
3. L.A. ··Femeile-s perverse 
4. Sens unic Cristian& • 
Camera cu trandafiri 
5. Boombastic • Unde eşti? 

1:iiF.i1 CU~ SĂ NE COMPQRTĂM 
lt!s!ll IN LI~ ŞI PE SCARI 

• Bun!H:uvlnţă cere ce atunci cand 
se intră pe poarte socletllţli să se dea 
bunA ziua portan.iul, lnciferent de gradul 
Ierarhic al celui care salută. 

• Alia~ In faţa liftului, IAsaţl sa Intra 
femeile 'li colegi mai varstnici. 

• Nu vă grăbiţi să pomlţi liftul cand 
vede' vreun coleg alergănd sa prindA 
ascansorul. 

• Stingeţi ţigara Inainte de a Intra 1n 
III; a fuma Intr-o fncapere atai de 111că, 
este nu numai un gest de grevă iiiPO-
IIteţe, el 'li lipsă de igienă. , 

• · • Daca dot i:ol8gi seu două oolege 
de vArstll apropiată vă atla~ In faţa uşii if. 
tuui, evitaţi acel .te rog, după line'; lntra\i 
linediat, după ce aţi răspuns cu 

. .mulţumesc· 'li nu ufta~ ce la proxima 
ocazia sa.; oferiti dv. ~ 

PE SCĂRI 
• Dacă SC8I8 e lngustă, un bllrbat se 

va da pu~n In lături pentru a face loc 
femeii sa coboare. Daca scara e largi!, 
bărbatul 'li femela VO<...,., deodatll. ,Boom! Boomr este titiul albumului lor 

ca cuprinda 10 piese, printre care: 
.Boombastlc', .eanseaza· .• Hakl~ cu nor 
'li ,Unde eştr. SUlul lor euro-dance nu se 
dezminte nici clllar In mişcarea scenlcă, 
pentru cere oei patru 1111 pregătit dansuri • 
sinaon. . 

Gaby crede ca ar fi un tatii bun la oei 
25 de ani al săi 'li ca ar ~ sa fie foarte 
atent la prolJi!mele lor. Totuşi are un mare 
defect este lipicios ce un super -glue. 

Lui Clprian I-ar plăcea sa cante alături 
de Varilla lce pe plajă, dar 'li să locuiască 
slngll', Intr-un apartament de trei camere. 

tulbure mln~le şi să vA saKe din fotolii 
direct pe ringul de dans. Şi nu lent, el ... 
.Booml Boomr 

• Dacă se aflll In 1111 ImpreunA cu 
femel, un bărbat bine crescut lşl va 
scoate şapca din cap. 

• Conversa~ lntlripatll tntre doi prt. 
atent In 1111, printra oameni, trebuie sa 
evite discutarea unor sltua~l personale, 

• Deşi ma- Wm08se oer ce un 
bărbat să rămănil In urma unei femei 
cănd va ...,., scara, perioada model mini 
a schimbat protocolul, cerănd bărball*JI 
să urce cu o traaptă Inaintea femel 

• La coborire, de asemenea, sa 
preferA ce • pe o !ICan!l fngustă, b6rbatul 
sA coboara primul, pentru 8"'11 ajuta 

lnceputulile trupei sunt plasata undeva 
In aprttie 1997, cănd doi bă~. pe nume 
Cristi 'li Gabriel, s-au hoblrat să se apuce 
de cantat. Apoi I-au raoolet pe Florin 'li pe 
Mlcky cunoscăndu-se la un bal al 
bobOcllor. Prima apa~ pub11cii au avut-o 
pe 1 Iunie 1997, sub numele Whltestreet.
la sala Teatrului Odeon la un bal al 
bobocilor. Anul tracut s-au hotllrat să"'l 
schimbe titulatura din Whltestreet In 
• Boombastlc" 'li aşa a apărut Ciprlan, cild 

de dnc1 era mai potrivllll. 

Florin ne descrte locul de vacanţA 
preferat. Mutllnd litoralul la Braşov, aş 
obţine locul kleal de vacanţă. 

Boombastlc au o singură dortn!il pen
tru acest srarştt cje an: să ajungă la Arad 
pentru un concert special dedicat fanilor de 
alei. Mesajul lor pentru voi: .. FI~ Boom ... 
Boom ... bastlcll" 'li fetelor (1) nu rata' 
spectaoolele lor: băieţii de la Boombastic 
v-au pregătit multe surprize. 

Pană atunci, In exclusivitate, numai 
noi să putem oferi alburrullor menit sa vă 

Aşadar, prtmll cltltor1 cere ne scriu la 
raclaclie primesc ce premiu eate un ai:Jum 
al trupei Boombastic. 

Pentru următoarea noastra fntalnlre 
v-am pregiltit deja no1e albume ale celor 
de la Proconsu1 şi Nioole cere pot ajunge 
la \iol prin Intermediul concursului nostru. 

lntrabara: Cum se numeşte albumul 
trupei Boombastic? Răspunsurile pe 
adresa redacţiei, B-dul Revoluţlal nr. 81, 
pentru Theret-cmcurs . 

CRimttA POP 

Intime. . 
•In general, llltul nu asta locul potrivi 

şuetelor; un salut amabil, o fntrabare de 
P> mai faci?" sunt ebsokJt suficiente. 

• Dacă llftul nu are conducător, de 
preferinţă bărbatul e oei cara va apăsa pe 
butoane~ După ce va fi aliat care sunt eta
Jele unde companionl1 săi vor să coboare. 

• ŞI la cobOrare, vom de fnlălatate 
femeilor: dacă se aftă In fundul cabinet 
atunci, cerăndu~e pennislunea, pot le'li 
bărbaţii. 

partenera In cez de nevoie. · 
• m-pe scară Intre băfbaţl sunt 

mai ~ oerernonloase; Intotdeauna se 
VO< acorde prtorttllţile celor mei In vârstă. 
Dar nu axageca~ cu potiteţaa acordată 
celor consideraţi mal In etate: astăzi 
llnereţaa e l'nult prelungită 'li h!ră doar 'li 
poate ca o - In iJn,i a 50 de ani nu 

. va fi deloc tlatatll de ..polte\UIIIa' exoes1va 
ale- fete tinere. 

8 VÂRSm UMRNrrĂpl ESTE SUBIECI DE DI$CUJ1E 
Subiectul la ordi

ea zilei: manualul de 
orie. Mai precis un anu "DACĂ-IBEFOBMĂ, 

REFORMĂ SĂ FIE" In timp ce europenii consi· 
derau In unmă cu un secol că 
vârsta· omului şi universului era 
d8 6.000 de ani, mai mulţi gan
dltori 1. de Hr. aveau o concepţie 
realmente stiintifica referitoare la 
durallj fiinţă; umane. . • 

Poetul roman Lut:retiu, In se
oolull de Hr.', a fnfătiSat un wri
tabil tablou al supreVil.ţuirii celui 
mal bine adaptar In poemul sau 
.De natura rerurn". 

studenţesc ai ţării 22 de 
cămine) nu ara autoriza~e de 
functionare din partea Directiei 
de Sănătate Publică, acestea 
fiind comparate cu nişte ghe· 

, touri. Viitor de aur ţara noastră 
are. Şi pentru că la toate e 
nevoie şi de un capac, M.E.N .. 
preconizează dublarea număru-

,, 

Potrivit unul text sanscrit, 
Cartea lui Manou, (secolul al 1~ 
lea 1. de. Hr.), _genmenul vieţii 
şi-a făcut apa~a pentru prima 
dată tn apă, sub actiunea căi· 
durii. Acesta ... manifastat sub 
fonma unei substante minerale, 
devenind utterior planta, insectA, 
paşte, reptilă, mamifer, abia apoi 
adoptand formă umană. Alte 
scrieri brahmane din tracutul cel 
mai îndepărtat stab~esc o listă a 
Tncemărilor lyi Vişnu, în ordinea 
următoare: peşte, broască 
ţestoasa, mistreţ, om-leu, pig· 
meu, om-rnarmat cu secure, 

Se pot recunoaşte In 
această alegorie noţiunea 

predarwiană a evol~ei. Peştele 
devine reptilă, iar mamiferul vine 
şi ~ lnlocuieşte. Prtmatele gigan
tice şi pitice dispar. Gigantopi
tecul avea o talie de cinCi metri, 
iar pitecantropul era bondoc. 
Omul din- Cro-Magnon, .. omul 
Inarmat cu o secure din pia
trA", a fost veritabil părinte al 
omului modern. Rama sim· 
bolizează omul clvilizat;·KhriŞna 
reprezintă ţelul viitor al omenirii • 
omul cosmic. Aceste puncte. d8 
vedere remarcabile ale tnţelep
ţilor hinduşi anticipau cu mal 
multe mii de ani teoria evoluţio
nisti. 

Insa, pAnă la apart!la teoriei 
lui Darwin, oamenii s-au Inecat 
In bezna obscurantismului rai~ 
glos şi n,u ne vine să credem 
astăzi că In unnă doar cu ceva 
mai mutt de 100 de ani, ad~i 
acestuia s-au izbit d8 un zkl de 
opozi~e. neincredere şi ridicol. 
Astfel, tn cursul unei conferinte 
tinute în acea perioadă, sotia lui 

. Sir David Brewster, un savant 
distins, a părăsit sala la auzul 
acestor lucruri pe care urecllHe 
sale prea delicate nu le-au putut 
suporta, iar In anumite state 
amaricene a fost interzisă multă 
vreme, prin lege, predarea tn 
şcoli a legii evoluţiei. 

mit manual de istorie căruia 
.unii i-au gAsit tot felul de 
defecte. Defectul principal e că 
aduce o nolll de modernism In 
lnvăţământul românesc, că sa 
renunţă la "toceală' şi se pune 
accentul pe gândire, că nu se 
mai pune accentul pe imemori
alele fapte eroice din timpuri 
medievale, deja lnvătate In alţi 
ani de studi, el pe faPte si per
soane contemporane, funiizarid 
şi asta ca o nootate, infonmatii 
efectiv interesante pentru eleVi 
şi folositoare In viitorul lor. Nu 
degeaba manualul e preferat d8 
cel mai_ bun liceu din Bucureşti 
şi e sus~nut de profesorii de ia o 
facultate de istorie din Iară. Atât 
doar că anumiţi politicl8ni. după 
.patrioticul" act de scoatere a 
istoriei din rândul disciplinelor 
obligatorii pentru Bac, s-au gin
dit că. ar fi bine sA atragă puţin 
atenţia şi dacă se poate şi ceva 

voturi pe seama unui manual 
modem din toate punctele de 
vedere. PĂCATI Oar ce e mai 
interesante că nimeni, sau prea 
puţini, au ramancet apariţia unor 
texte de autori străini In manu
alul de Limba romAni. 
Interesant! Dar staţi liniştiţi 
deoarece anumiţi nefericiţi de 
pe la licee care nu se prea 

· Indeletnicesc cu studiul mate
maticii vor avea această disci
plină la Bac. O sugestie pentru 
reformiştii de la M.E.N.: Inear
ca~ şi cu Umba latină şi dacă tot 
sunte~ acolo şi cu cea chineză. 
Dacă-i refonmă, refonmă sa fie. 
ŞI pentru că viitorul .studenţesc' 
al liceenilor să fie asigurat, 
aflăm că nici măcar un cămin 
din Ieşi (cei mai mara complex 

lui de studenţi (in condi~ile In 
cara şi la acest capitol suntem 
coada Europei) prin creşterea 
numărului de locuri la lnvA· ' ' 
ţămAntul deschis la distanţă. şi al 
locurilor cu taxă la stat. Vă deu 

Rama şi Khrişna. 

'· 

Grecul An~ximandru 
sus~nea şi el Inca din secolul VI 
t. de Hr. că .. strămoşul omului 
este un peşte, iar creaturile 
tnsufleţite provin din apă". 

., 

. - :( 

1 

eu o idee pe gratis: sprijiniti 
lnviţllmAntul independent 1 par
ticular a~a cum fac tollte ţările 
dezvoltate din lume. Poate aşa 
ajungem fi noi undeva! 
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Sâmbătă, 30 octombrie 1999 
1 . 

,.IIIENS SANA IN CORPORE SANO" este un vechi dicton latin, care la Seblf e bine 
cunoscut, dovadă, serioasa preocupare pantru activităţi sportive fi numărul ridicat al 
echipelor Tnscrlse Tn compatlţle. Acest lucru este posibil datorită unor oameni In/moşi, 

Tnţeleg că dincolo de sănătatea fizică, sportul cult/vă respectul faţă de adversar, 
faţă de competiţie, lucruri cu care ne 1ntAinlm f11n viaţa cotidiană. Un mare merit TI are dl. 
Gheorghe Felef • primarul OreJulul, care este un fa/ de catalizator al sportului din Seblf, 
Tn special al fotbalului. Tn cele ce urmează vom Tncerca să facem o ,.radiografie" a 

sportive seblfene, să vedem cum bate .,Inima" acestui ora'f pentru sport ... 

O/vizionara D • CriJana Sebif, maintea derby-ului cu Şoimii Pâncota, IIBU, 
· o echipă de viitor ••• . -

Una d/nfle cele mai ,.""...,- echipe din fotbalul jucleţean, 
Crlfena Seblf, are un trecut de 75 ani, perioadă de tlnlp in """' 
bucuriile s-su impletit cu n•cazurlle, dar 1n ciuda tuturor 
greufătRor, nimeni fi nimic nu a putut intrerupe această tradiţie. 
Mal de fiecare dată s-au găsit localnici cu sufletul alături de 

DoreJ Valea', este un rmi>ătJm~ al 
sportului, el filnd deţinătorul cen
turii maro la karate, dar s-a 
apropiat de sportul rege deter· 
minat de primar şi de noua men
talitate a echipei Impusa de 
antrenorul Gaica, pe care n C90." 
sideră un bun meseriaş. OI. 
Vatea speră că odată cu apariţia 
rezultatelor bune, lumea din 
Sebiş sa.se apropie mai mutt de 
echipa fanlon a oraşului . .Numai 
dintr-o cotizatie simbolică de 
50.000 lei/luna' a agenţilor ace). 
nomici din zona s-ar ajunge la 
aproape 15 milioane lei/Jună, o 
sumă deloc de neglijat pentru 
acest nivel. Si la urma-<Jrmei, cel 
care praclicli fotbalul la Crişana 
sunt chiar copiii noşto1, ai tuturor 
oaJor din Seblf • a mal adăugat 

~ "'f18 fi de Crifana ... 

~~~-VIZ!!Y 
Anulinfli"'ărti: 1924 
Culorile clubului: aJO.albas

lru 
Cea mal buni perfor· 

ma"'ă: 1972-1974, participarea 
In campionatul DMZiei C 

Actuala coi.ducera: Gheor· 
ghe Feieş - preşedinte onorific; 
Mircea Hăoja - preşedinte; DoreJ 
Valea - vicepresedinte; Fănel 
Ghergar • seaetai-. 

Colectivul de antrenoo'f: 
Sandu Gaica şi Ioan Boloş 
(seniori) si Cristian Rotaru 
(junior1). , 

Lot de jucători: Laza, Sărb. 
portari; Jurcă, Negru, G. Olariu, 
1. Otanu, Salu, Rotaoi, Ferlcean, 

~ t>l>aliSoJc are o lstl>
rle de 75 ani. Cea mal buna 
perioadă a ~. echipa fa. 
ripn a ~ am CXlOSefl'Vlat· 
o In ediţiile de campionat 
197211973 şi 1973/1974; cănd 
echipa a 9\IOiuat In eşalcrU trei 
al fotbalului romanesc, DivlzJa 
c. 

Şaba, Pap, Lupşa. Candea, 
Gligor, Cimbrea, Moţiu, Blaga, 
Luca, Fel~. Halec, Dlmoiu li 
Mocan. 

Sponsori: SC .ISEB" SA; 
SC .Medana Prod" SRL; SC 
.Promes" SA; se .Manufactura" 
SRL; se . Ţolea şi Fiur SRL; se 
.Iacob" SRL; se .Robffav" SRL 
şi alţii. . 

Obiectiv: loc.urlle 1-3 In 
acest sezon şi atacarea pro. . 

· movării anul viitOr. 
.Baza materială este In ge

neral buna, dar niciodată nu e 
suficientă" • ne-a spus dl. Feieş. 
Tot dumnealui e convins că 
oraşul Sebftl are posibilităţi de a 
tine o echipă In esalonul trei din 
Punct de vedere financia'. 

dl. Valea. 
75 de ani, o viata de om, o 

tradiţie pe care cel de astăzi au 
obligaţia morală de a o duce mai 
deparÎe. 

,.Unde-s doi, • loc fi pentru a/ treilea"· ne spune dl. 
Ioan Muscă, pr8fed/ntele cele/ ma/ tinere echipe de fot· 
bal din oraful Seblf, AS Universitatea. Odată cu dez
voltarea activităţii studenţeftl prin filiala locală a 
Universităţii de Vest ,. Vas/le GoldiJ" Arad, a ,.Tncolţlt" Tn 
mintea unora Ideea de a face sport De la voriH /a fapte a 
foat doar un pas UfOr de realizat, ma/ ales atunci, cind 
este făcut da oameni cere-fi doreac cu adevărat acest 
lucru. Afa s-a născut mezina fotbalului seblşan ... 

. CART'E DE VIZITĂ,; 
. S'"· _._,__; -'~~.:.o.:..._; ..... ill 

DINAM O SAU DRAGOSTEA ~-"- · 
,ENTRU FOTBAL FĂRĂ BARIERE 

S-a născut ma/ anul trecut o nouă echipă· de fotbal Tn finaliza lucrările Inceputa la 
noul stadion .Dinamo" din 

oraful Sebif. Nucleul de bază este format pe .,scheletul" cartierul Prăj~ti. Pentru nivelul 
poliţiei, jandarmeriei fi pompierilor, dar loc ele/ fi-au găsit valoric al .Promotiei", sora 
fi ce/ care, din diferite motive, nu au ajuns le Crlfana. micuţă a lui Dinamo' Bucureşti, 
Alei, la Seblf, dragostea pentru fotbal nu are bariere. stă bine la capitolul bază mate-
Oamen/ care ne păzesc, care veghează /a 1/n/Jtea noasttă rială. Antrenorul Pavel Făo1aus 
fi-au găsit timp fi pentru m/fcare, pentru sport, pentru ne-a spus că toţi jucătoril lui 
sănătatea lor. Dinamo fac fotbal din plăcare, 

•· VIZITĂ .. ,. •lonul .Onoare". respectApd adversarul şi 
L ~-~- · ... -;:!; Dinamo lfi de.sfăşoară lntlnzandu-le ~ana dacă au 
Anulinfllnţăril: 1988 deocamdat~ JOCuro'le de pe ' t · b · ş· t fi Culorile el b lui· alb-""'U a oos mao uno. o ce poa e o 

u u · ·-T teren propriu pe stado'onul · fru 1 port d--' fa' Actuala conducere: mao mos n s ...,.,t or-
Tralan Puleac • preşedinte; Crişana. pana cand, se vor play-ul ... 

Gheorghe Otlăcan - vicepre- ---~U~!\~1!!\l~~~~F;j~ 
şedinte; Nicolae Marchiş - se
cretar. 

Colectivul de antrenor!: 
Pavel Fă~aus şi Dănuţ Bala. 

Lotul de jucători: Mare, 
Cristea, Deiiman, Valea, Birău, 
Stanciu, L'Upuţ, Mariş, Copil, 
Hada, · Ghergar, Boşcai, 
Marchiş. Scrob, Bordan, 
Bunaciu, Bala şi Toma. 

Sponaor • fondurile proprii 
din cadrul Poli~ei Sebiş. 

Obiectiv - ocuparea primu
lui loc In Seria C a 
Campionatului . Judeţean 
.Promoţie" şi promovarea In Dinamo - o echipă mică, cu ambiţii mari ... 

HANDBAL ŞCOLAR • LA. MARE PREJ 
Modestă, ambiţioasă, autori

tara, iată doar trei din calită~Je 
d-nei profesoara Geta Gudiu, 
de Ja Grupul Şc<ilar Industrial 
Sebiş. Fără dragostea ei pentru 
copii, pentru spori, nimic nu ar fi 
fost posibil, nu am fi scris astăzi 
despre rezultate deosebite, 
despre generaţiUe de excepţie. 
· In ultimii ani, campionatul 

1 ju<tleţlllBn de handbal inter-licee 
este dominat cu autoritate de 
elevii din Sebiş. Ca exemplu, In 
1997-1998, ambele echipe au 

căştigat campionatul judeţean. şcolar se vor gi!si fonduri şi 
La faza zonală. disputată la pentru sport, mai ales pentru cel 
Tumu Severin, băieţii au ocupat .de performanţă. . . . , .... 
Jocul 1 şi s-au calificat la turneul ~ Nu avem mirtgo; nu avem 
. final de la Sfantu Gheorghe, plaie 'ia porţi. Inspectoratul nu 
acolo .unde au ~nut un ono- ne ajută cu aproape nimic, dar 
rant loc IV. Merită, să le treoam nu dezarmăm. O minge de 
numele in revistă acestor handbal .lucrată" nu trăieşte 
liceeni, care au adus faimă mai mu~ de două săptămâni. .. " 
Sebişului: Onet, Ratari, Bolo- - ne spunea d-na prof. Geta 
van, Andraş, Crişan, C. Pop, Gudiu. · 
Manguci, Brad, B. Pop, Stan, CAt priveşte planurile de 
Laza, ŞChiop. Cădaru, Mercea viitor, Impreuna cu dl. Muscă 
fi Rău. (fost arbitru de handbal) se 

Nici fetele riu s-au lăsat mal incearcă Inscrierea echipelor In 
prejos In acest an si cu puţină campionatul judeţean şi poate 
sansă ar fi putut obtine califi- că, cineva de la Arbema sau 
earea la turneul final. N-a fast Traft !şi va face timp să vadă pe 
sa fie. dar merită mentionata: viu potenţialul handbalistic 
Husa, Florea, Chiriac, Tomuţa, seblsan, pentru că talente 
Beniuc, Cimbrea. P. Lucaci, A. exiaul şi nu trebuie pierdute. 
Haiduc, .Avram, Arcuş. C. Hal- Nu putem, Incheia povestea 

grupare duc, Gligor, Rozhet, R. Lucacl. 'handbalului şcolar din Sebiş, 
tară este formatii nu doar din Anul trecut, echipele liceului Iară vorbele d-lui primar Gh. 
studen~. ci şi din foşti jucători Sebiş au spulberat tot ce au Fei~: .Meritul este al d-nei pro-
ai Crisanei, care nu mai fac lntâlnit In judet. dar nu s-au fesoare Gudiu, pentru că 
faţă cerinţelor Diviziei O. Şi prezentat la :zona" de la potenţial există peste tot, in 
Universitatea Sebiş 1şi dispută Hunedoara din lipsa banilor, toate liceele, dar aici e vorba de 
meciurile de-acasă pe terenul pierzând o mare şansă de afir- preocupare, interes şi pasiune." 
Crişana, dar asta, Tncă cel 1--m_a_r_e_. _P_o_a_te...,c_ă_. _in_a_ce_s_t_a_n ___ ŞJ_cl_m_·_c~re_p ____ a_vea....,,.. .. _· ..,.,. .. 
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Cu a;au arotoenonâj for· 
maţlel Dlnamo Sebiş. fostul 
jucător din generaţia 70, Pavel 
Făo1aus, am reuşH să IOO'Opim 
un lot al Crl~anei din acea 

. vreme. La .echlpa de aur" de 
atunci au jucat printre alţii: 
Avaslllcăl, ·Şerban, Nlca, 
Dumitru, Văgălău, Fărlaus. 
~. BănJia, Pop 1, Pop li, 
Halja, <.upşa, Oercan, P. Pop. 
Crişan, Şucan, Dellman si alţii. 
Anlrenooll caoe au adus cele mal 

Anulinfiintărli: 1999 
Culorile c'lubului: roşu· 

albastru 
.Actuala conducere: Ioan 

Muscă • preşedinte; Eugen 
Moroşteş • vicepreşedinte; 
Ootavian Neamţu - secretar . 

Tole, Neamtu, Copil, Tai, 
Goiomici, Tabuia, Morodan, 
Bud, Cizmaş. Morariu, Crişan, 
Bun, Lazăr, Voica, Toadar, 
Moldovan, Jurj, . Herlo, 
SOpota, Muscă. 

mult un an de zile, deoarece, 
lucrările la stadionul universi
tar din Sebiş au demara(, iar 
proiectul acestei arene este 
grandios. După cum se poate 

~~i~~~~·~;:~r~~-~du~inn~~~v::.,~r~~~i.~:.te:a~S:e:b:i:şL~=~==~~==~~~~~~~~~~:::~ t"<,~~ 

mart - Sebisului fotbalis
tic au fost: Dezideriu Bilec, 
Cornel~ fi Da1iel &Mn 
(Dany-bacsQ. . 

Din - QJ ""*llld al d
lul Făo1aus ·am re~nut pentru 
dvs.: • deplasările P.e acea 
""""" se ll!ceau ru camlonl.i ru 
fan; • după ce a eliminat ca,... 
oloana lumii, .Fevenoord 
Rotterdam, UTA mare a venR 
pent!U un amical la Seblş şi cu 
chiu cu val au Invins cu 2-1. 
După meci, nu a fost nici o 
repriZă a treia, precum In vre
orurlle de azi, antrenorul UT A-el. 
regretatul Nicolae .Coco· 
Dumitrescu, supăoat pe -
juc;llorllor, ordonand lntoan:enia 
la Arad; • prin anii '84 -'85, la 
Sebiş, HU lnlalnit lnlr-un spec
laccl inegalabil, comentat de 
Cristian Ţopescu, generaţia 70 
a Crlşanel, cu genera~a '70 a 
Romaniei, cea prezenta la 
JI'IOI detefef din Mex6c. 

..• o 

--.; .. 

Colectivul de antrenor!: 
Emilian Urs (fostul jucător al 
UTA-ei din anii '80-84) şi 
Comel Muscă. 

Lotul de jucători: Areli", 

Obiectiv: formarea unei 
echipe competitive pentru 
atacatea promovării anul viitor 
in campionatui.Onoere". 

Sponsori: S.C .• Moro" 
SRL; SC .Mega-Sflnx" SRL; 
se .Consum-Coop" Sebif. 

Ulltfv,sn;lt<Jte·a - mezina fotbalului 
de astăzi ... 

\. 
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KARTINGUL .• SPIRITUL DE AVE 
SAU DORINTA DE A CONDUCE 

.Din 1975 activitatea 
merge neintrerupt aici, ba am 
mai ob~nut ceva locuri frun· 
taşe la diferitele concursuri la 
care am participat. Aici 
Karlingul nu a murit. pentru 
că s-a lucrat din plăcere şi nu 
pentru bani" - aşa a inceput 
dialogul. nostru cu prof. 
instructor Ioan llica, de la 
Cercul de Kariing al Clubului 
Elevilor din Sebis. 

Şi pentru a demonstra că 
au fost rezultate, iată-le pe 
cele obţinute anul trecut la 
Concursul Cercurilor Tehnice 
pe judeţ: • locul 1, pe echipe_ 
şi la individual prin Gabriel 
Bun (cat. 15 - 18 ani); • Jocul 
11, Silviu Stănilă (cat. 15- 18 
ani); • locul III. Ramon 

' ;-·~- ; . 

'· .-

Ardelean (cat. 13-15 ani); • 
locul III, Paul Jldoi (cal 1~12 
ani). . 

Greutăţi şi probleme sunt 
si in această ramură sportivă. 
Antrenamentele decurg greu, 
datorită lipsei unei piste com
petitive, iar Inspectoratul şi 
conducerea oraşului nu au 
alocat banii necesari pentru 
reparaţii. Peste 100 de copii, 
lmpărţiţl·pe grupe de varstă, 
vin săptămanal la Clubul de 
Karling, din spirit de aventură 
şi plăcerea de a conduce. Din 
păcate, datorită lipsei cauciu
curi lor de rezervă, doar 2 
.masinute" functionează, una 
de antrenament şi alta de 
concurs.· 

.Fac un apel de suflet la 

__ ..,• .. 

agenţii economici din Sebiş 
să ne sprijine financiar activi
tatea. Nu avem nevoie de 
sumj!l imense. ci de un minim 
ajutor. Să nu uite că aceşti 
copii pasionaţi de Kartiryg nu . 
sun! ai mei, ci sunt copiii lo(· 
n&-a spus dl. Jlica. 

In acest sport trebuie să 
se lucreze zilnic. Copii dornici 
de a invăţa tainele Kartingului 
există, dOar cauciucurile sunt 
marea problemă. Patru car
turi sunt .pe butuci". Păcat. 
mare păcat, dar eterna 
poveste a banilor ... · 

Poate, cineva cu suflet 
mare in Sebiş. iubitor de
copii, le va intinde o mană de 
ajutor. Cel p~n speranţa să 
ramană ... 
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~ptn'totoilu DE CE, SIMION? 
Nu cred că vreun iubitor al 

sportului cu mănuşi a ratat 
prileju,l joi seara, de a urmări -in 
direct, prin intermediul Antenei 
1, partida de box dintre Dorel 
Simion şi Lucian· Bute, contllnd 
pentru desemnarea titularului 
lotului naţional la categoria 67 
kg. Imediat după anuntarea 
deciziei, dar si acum, la 'rece, 
părerile sunt impărţite. Cu un 
uşor avantaj pentru tânărul 
Lucian Bute. 

Personal şi eu l-aş fi 
declarat invingător pe Lucian, 
dar arbitrii f-au preferat pe mai 
experimentatul Dorel Simion. 
Nu pentru că a fost mai bun ca 
Lucian, poate, cel mult a fost 
egalul acestuia pe ringul de la 
Piteşti, ci datorită cărţii sale de 

vizită mult mai impresionante. 
S-a mizat mu~ pe Dorel, de la 
care se aşteaptă, anul viitor la 
Olimpiadă, ~n nou titlu olimpic, 
după 44 de ani de aşteptare. 
Pentru boxul românesc, Dorel 
reprezintă deja un nume, se 
merge chiar, mai departe, până 
la o comparatie, zic eu fortată, 
cu marele n'ostrU campion, 
Francisc Vaştag. Asta, in timp 
ce Lucian e doar o sperantă, o 
mare promisiune. ' 

Cel mai bine era pentru 
pugilismul românesc, dacă 
Dorel făcea un mic efort, 
slăbea şi ajungea din nou la 
63,5 kg, adică, la categoria 
unde a cunoscut adevărata 
consacrare. Astfel, aveam, 
poate, 'O şansă dublă la 

Sydney, deoarece, mulţi spe
cialişti n văd pe Lucian Bute un 
mare campion. 

Si totusi, de ce a mai fost 
nevOie de acest meci, când se 
ştia dinainte titularul postului la 
67 kg? Vorba cuiva: .Lucian ar 
fi căştigat doar dacă I-ar fi pus 
jos pe Simion". Pe fata lui 
Lucian se putea citi deznăde
jdea, după anuntarea deciziei. 
Feri Vaştag a refuzat elegant 
să comenteze arbitrajul. 

Păcat de tot .tam-tam"-ul 
· din jurul acestui ·meci al secolu
lui. Pentru multi, Lucian este 
adevăratul câŞtigător, chiar 
dacă, arbitrar sau nu, va vedea 
Olimpiada la televizor. Curaj 
Luciane, timpul e de partea ta. 

DfiHIEL SCRIDOH 

L. Serban: uDorel Simion nu 
va ajunge campion olimpic" 

Biroul Federal al FR Box va analiza, 
duminică, meciul de box dintre Lucian Bute si 
Dorel Simion, urmind să desemneze pugilistul 
care va reprezenta România la "Centura de Au~·. 
a declarat agenţiei MEDIAFAX preşedintele 
FRB, loo Şerban. 

Boxerul Dorel Simion (Dinamo Mercur 
Bucureşti) 1-a invins la puncte, decizie 5-4, pe 
Lucian Bute (Dunărea Gala~). intr-o gală care a 
avut loc, joi, in Sala Sporturilor din Pitesti. In· 
urma acestei victorii, Simion va repreZenta 
România, la categoria 67 de kilograme, la turneul 
"Centura de Aur", care se va desfăsura, în 
perioada 1-6 noiembrie, de la Bucuresti, iar in 
cazul in care se va califica in finala acestei com
petitii, va obtine calificarea la Jocurile Oiimpice 
de t8 sydrle)C · ·:'· · ~. · . · · 

Şerban a spus că acest birou se va reuni 
pentru a darifica această decizie, "deoarece foarte 

. multe persoane au considerat că această partidă 
a fost cistigată de Lucian Bute". Presedintele 
FRB a spus că Simion nu ~a ajunge niciodată 
campion olimpic al categoriei 67 kg, deoarece nu 

are inăl~mea şi alonja necesară pentru a lupta la 
această categorie, adăugînd că acesta ar trebui 
să revină să lupte la categoria 63,5 kg. 

Unul dintre antrenorii lotului national de box 
al P!omâniei, Gheorghe Simion, a declarat că 
este o abera~e ca Dorel Simion să se întoarcă 
să lupte la categoria 63,5 kg, din moment ce el 
şi-a cîştigat dreptul de a concura pentru 67 kg. 
Gheorghe Simion a adăugat că aceste presiuni 
care se fac asupra lui Dorel, apartin Fundatiei 
Boxului Românesc. care încearcă' să-şi apere 
interesele materiale. 

In replică, presedintele Fundatiei Boxului 
Românesc, Rudei Obreja, a dedarat' că această 
fundaţie reprezintă interesele tuturor boxerilor 
inclusiv a lui Dorel Simion. Obreja a spus că 
Dorel SimiOn nu este incli pregătit din punct de 
vedere fizic să ducă la bun sfîrşit lupta pentru ca: 
lificarea la Jocurile Olimpica de la Sydney, din 
anul 2000. El a mai spus că, pînă in prezent, a 
dat boxerilor din lotul national, indusiv lui Dorel 
Simion, aproximativ 70 de milioane de lei din 
buzunarul propriu. ~'" .... 

IIOXI~IUJIJ ))OJU~t SIIIION L·i\ ÎNlTINS 
IA t•tJNC'rl~ 1•1~ IJIJ(~IAN IUJ'rE 

Boxerul Dorel Simion· 
(Dinamo Mercur Bucureşti) 1-a 
invins 1a puncte, decizie 5-4, 
pe Lucian Bute (Dunărea 
Galaţi), Intr-o gală care a avut 
loc, joi, in Sala Sporturilor din 
P~eşti. · 

Simion va r"ilrezenta 
România la categoria 67 de 
kilograme la turneul "Centura 
de Aur" de la Bucureşti, iar in 
cazul Tn care va ajunge in 
finala acestei competiţii va 

obtine calificarea la Jocurile 
Olimpica de la Sydney. 

Presedintele Federatiei 
Române de Box, Ion Serban, a 
dedarat că in această intnnire 
s~a cunoscut experienta mai 
bogată a lui Dorel Simion, pre
cizind că virsta lui Bute (n.r.-19 
ani) şi-a pus amprenta pe 
evt>lu~a sa. Şerban a adăugat 
că Lucian Bute va boxa pentru 
Campionatele Europene. 

Antrenorul principal al lotu-

lui naţic>nal al· României, 
Francisc Vaştag, a afirmat că 
ambii boxeri sunt valorosi, dar 
a evitat să ·comenteze decizia 
arbMior. -

Intr"' aM intnnire de baraj 
pentru participarea la "Centura 
de Aur", la categoria supergrea 
(+91 kg), Constantin Onofrei 
(Dinamo Mercur Bucureşti) ~a 
invins la puncte pe Valentin 
Săvescu (CSM Drobeta Tumu 
Severin). 

TRIPA STA, CI NU PUTEA ••• 
Extraordinară puterea de putut oficia pe plaiurile 

gândire a unora din cadrul judeţene. Dar, noi, adică 
AJF-Arad, care, după multe înţelepţii ajefişti, I-au pus la 
scremeli a dat o hotărâre de-a colţ o etapă pe Tripa. Să stea, 
râsu-plânsu, dar, acoperită de dacă tot nu poate fluiera. Ce 
regulament. mai, o .pildă ajefistă" de te-

Şi uite-aşa, omul cu Rowo, 
pardon, cu sponsorizarea, stă, 
dar nu stă, poate si nu poate 
fluiera, ce mai, anagramă in 
toată regula, 

D. SC!tiDOH 
. Astfel, pentru sfidătoarea durerile de 
neprezentare la r--;;;~~~~~~~~==~=-~~~~~::::::::::::--"'1 
jocul de Divizia D: 
CPL-Crişul Chişineu 
Gris, arbitrul divi
zionar .c·. Claudiu 
Tripa a fost .aspru" 
sancţionat cu o 
etapă de suspen-

. dare. Secretărasul 
Comisiei Judete'ne 
de Arbitri oricum' ar fi 
_stat in această 
rundă judeteană, 

fiindcă, are delegatie ., .. , 
la jocul de .c·: 1" 
Minerul Ocna Dej
Laminorul Beclean 
împreună cu alti doi 
arbitri arădeni: 
Marius Axente şi ~~~.. ..... ._ 
Victor Ciurescu. 

Deci, oricum nu ar fi L---~--_:_--~~..:_ ___ _::=:!~~E:..--~::=-::=~~~J 

.... ' 

Lu ... ea-v.ă ...,...aeru -rofă 

LA SUZUKA • ULTIMUL CARTUŞ 
'f' Duminică se pune punct 

actualului sezon al Formulei 1. 
Gazda ultimei curse este circui
tul japonez de la Suzuka, unde 
se vor decide ambele titluri 
mondiale. Aşadar, un final 
incandescent, cu cutitele pe 
masă. 'f' Mika Hakkinen este 
favoritul bookmakerilor italieni 
pentru această ·cursă: 2,5 la 1 
faţă de 3,5 la 1 - lrvine şi 4,25 la 
1 - M. Schumacher. 'f' Eddie 
lrvine este extrem de încrezător 
în şansa sa. După declaraţii 
nonşalante de genul: .La 
Suzuka pot conduce cu ochii 
inchişi" sau .Este circu~ul meu 
favorit, Mika nu are nici o 
sansă", Eddie a mai revenit cu 
picioarele pe pământ ..Am mare 

primei ediţii a Cam~>i011atului 
Mondial al cluburilor de fotbal, 
care se va desfăsura în 
Brazilia, in perioada '5-14 ia
nuarie 2000, va fi recompen
sată cu suma de sase milioane 
de dolari, se arată intr-un 
comunicat al Comisiei de orga
nizare a acestei competitii initi-
ale de FIF A, citat de AFP·. ' 

Meciurile din această primă 
ediţie a Campionatului -
Mondial al cluburilor vor avea 
loc pe stadioanele "Maracana" 
din Rio de Janeiro si 
"Morumbi" din Sao Paulo. La 
competitie s-au calificat 
club~'rile: Manchester United 
(Anglia), Real Madrid (Spania), 
AI-Nassr (Arabia Saudită), 

oevoie de ajutorul lui Michael 
(n. a.: Schumacher) la Suzuka." 
Germanul i-a promis tot sprijinul' 
său. 'f' Chiar dacă a ratat in 
acest sezon şansa de a ataca 
titlul mondial, Michael 
Schumacher rămâne cel mai 
căutat pilot de către sponsori, 
veniturile sale din publicitate 
ajungând la 270 de milioane 
DM pe an. 'f' Revenind la cursa 
de duminică, să spunem că ieri, 
in secţiunea de teste, primii doi 
timpi au fost obţinuţi de 
McLaren, · Hakkinen şi 

Coulthard comportându-se 
excelent. M. Schumacher a 
obţinut al patrulea timp, iar 
lrvine abia al zecelea. 
TCircuitul .Suzuka Interna
tional Racing" se intinde pe o 

(Mexic), 
şi Vasco Da Gama 
Cea de-a opta echi , 
reprezentanta a Africii, va fi 
anunţată de FIFA pînă pe data 
de 15 noiembrie. 

Echipa care se va clasa pe 
locul doi va primi 5 milioane de 
-dolari, ocupanta locului al 
treilea, 4 milioane, a patra for
matie va încasa 3 milioane, iar 
celelalte formatii, clasate intre 
locurile· cinci şi Opt, cite 2,5 mi
lioane de dolari. 

Comisia de organizare a 
competiţiei a făcut precizarea 
că cele opt echipe invitate tre
buie să sosească in Brazilia 
cel mai tirziu pînă la data de 2 
ianuarie. 

La Svcusigiu, 
oamvnii dv ordinv 

fac lvgva 'i in suprafaţa dv joc 
e Partida Armonia lrieu -Şedinţa de joi a Comisiei 

Cămpionatului Judetean din 
cadrul AJF Arad a a-Mt la unul 
din punctele ordinii de zi, parti
da din etapa a VIII-a a Seriei A 
- Campionatul Judetean 
.Promo~e· Secusigiu - Munar, 
încheiată in teren cu scorul de 
4-3 in favoarea gazdelor. Jocul 
a fost omologat cu scorul de 
3-0 pentru Munar, iar clubul 
gazdă a fost amendat cu 
150.000 lei. Motivul, incredi
bil... Un om d~ ordine aflat pe 
marginea terenului· a pătruns in 
suprafata de joc, .placăndu-1" 
pe un j~cător oaspete, aflat in 
sitU;tţie dară de a marca. Circ 
in !!,lată regula! 

~Unirea Şeitin, etapa a ~IV-a -
.Onoare", in teren 2-0 a fost 
omologată 0-3, debarece 
echipa din lneu a inlOcuit, in 
minutul 60, juniorul cu un 
senior. 

TENIS -
PAVU PIERDE lA AGASSI 

Tenismanul român Andrei 
Pavel a fost eliminat in sferturile 
de finală ale turneului "Eurocard 
Open", de la Stuttgart, fiind 
invins, ieri, de americanul Andre 
Agassi, cap de serie numărul 1, 
cu scorul de 6-2,6-1. " 

Calificarea in sferturile de 
finală ale turneului de la Stuttgart. 
organizat de Ion Ţiriac, reprezintă 
pentru Andrei Pavel cea mai 
bună performantă obtinută intr-un 
turneu din seria 'Mercedes 
Super9. 

Pentru calificarea in această 
fază a competitiei, Andrei Pavel 
va primi din partea organizatorilor 
un cec in valoare de .55.000 de 
dolari şi 80 de puncte in clasa
mentul ATP, la care se adaugă 
punctele bonus prim~ pentru că 
a învins jucători mai bine clasa~ 
ca el, printre care şi germanul 
Nicolas Kiefer, cap de serie 
numărul?. 

- '-" 

• Suspendările de jucători 
au avut trei protagonişti mai .de 
seamă": Şanta Csaba - Ţipari -
4 etape (lovirea cu pumnul a 
adversarului); Neamt Octavian 
- .U" Sebis - 4 etape (brus
carea arbitrUlui) şi Scrob Ioan -
Sepreus - 8 etape (lovirea 
ădversarului cu piciorul in zona 
organelor genitale). No com
ment! 

DfiCifiH TOIKIŢfl 

cu 1 

ora 11,00, se dispută o nouă 
etapă in Divizia C de fotbal. 
Două dintre cele patru echipe 
arădene evoluează pe teren 
propriu, iar celelalte două Tn 
deplasare. 

Aşadar, acasă, Telecom 
intâlneşte pe Cuprirom 
Abrud, intr-un joc in care 
gazdele pornesc, indiscutabil, 
favorite. lnsă, după evolutiile 
inconstanta din ultima vreme, 
nu băgăm mâna in foc pentru 
.telefonisti". Sperăm, însă. ca 
formaţia antrenată de Mihai 
Ţârlea să nu mai păşească 
greşit, deoarece ar avea 
numai de pierdut. 

La Pecica, Pio del 
Monaco, acesta fiind, 
aproape sigur, pentru ultima 

. :-_··· 

lungime de 5,864 km, urmând a 
se parcurge 53 de tururi pe o 
distantă totală de 310, 596 km. 
Podiumul sezonului trecut a fost 
alcătuit din 1. Mika Hakkinen 
(McLaren); 2. Eddie lrvine 
(Ferrari); 3. David Coulthard 
(McLaren) 'f' In incheiere vă 
prezentăm situaţia din fruntea 
celor două clasamente gen
erale, inainte de ultima cursă a· 
sezonului: 

Piloţi: 1. Eddie lrvine (Fe
rrari) 70 p.; 2. Mikka Hakkinen 
(McLaren) 66 p.; 3. Heinz 
Harald Frentzen (Jordan) 51 p. 

Constructor!: 1. Ferrarl 
118 p.; 2. McLaren-Mercedes 
114 p.; 3. Jordan Mugen Honda 
58p. 

DfiCifiH TOIKIŢfl 

1 Sport la TV 1 
Sîfaehâtă 

TVR 1: ora 16,55 - Cupa 
Mondială la rugby: prima 
semifinală (d) 

TVR 2: ora 22,00- Fotbal, 
Spania: Real Madrid - .AUetico 
Madrid (d) 

~ntena 1 :ora 15,00 -
Fotbal, Divizia A: Dinamo -
FCArgeş (d) 

· ora 20,00 - Fotbal, Divizia 
A: Steaua- Oţelul Gala~ (d) 

TV Acasă: ora 16,00 -
Fotbal, Italia: Fiorentina - AC 
Torino (d) _ 

ora 0,15 - Fotbal, Italia: 
lnter- Lazio (inreg.) 

Eurosport: ora 15,00 -
Tenis (Linz) 

ora 16,30 - Rugby, Cupa 
Mondială 

ora 18,45 - Tenis 
(Stuttgart) 

ora 20,00 - Moto, MP al 
Argentinei 

D '"W 
TVR 1: ora 11 ,45 

Handbal, cupele europene: 
Rapid- Asktrorn Minsk (d) 

ora 16,55 Cupa 
Mondială la rugby, a doua 
semifinală (d) 

PRO TY: ora 8,00 -
Formula 1, MP al Japoniei (d) 

ora 23,00 - Procesul 
etapei 

Antena 1; ora 17,00-
Fotbal, Divizia A: Astra 
Ploieşti -Petrolul Ploieşti (d) 

ora 22,30 - Meciul meci
urilor 

TV Acasă: ora 16,00-
Fotbal, Italia: Verona - AC 
Milan (d) 

ora 0,00 - Fotbal, Anglia: 
Leeds- West Ham (inreg.) 

Eurosport: ora 15,00 -
MQto, MP al Argentinei (d) 

· ora 20,00 - Tenis, finala 
Stuttgart 

pe i , 
va forţa o victorie de pal- •. 
mares, ultima in Arad. Să nu · 
uităm insă că Minaur Zlatna 
este nu o echipă oarecare, ci 
una din prima jumătate a 
clasamentului in seria a IV-a 
a Diviziei C. 

Afară merg să incerce 
.marea cu degetul" lnter şi 
Universitatea. Prima are o 
misiune grea la Metalurgistul 
Cugir, deoarece gazdele nu
şi perm~ să piardă punct (e), 
sitUatia din dasament nefiind 
prea' roză. Univer~itatea · 
merge la Deva, intr-o 
deplasare imposibilă, mai 
devreme cu 24 ore, adică 
astăzi, de la 11,00. ·ee va fi, 
vom vedea. 
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Cind celţii au ocupat 
uropa, cu mult inaintea naşterii 

ISUS, Halloween era sărbătoarea 
celor care aveau o viată fericită 

şi se asemăna foarte mult Zilei 
Recunoştinţei (Thanksgiving). 

"Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor" {Ali 
Hallow's Eve) era, de asemenea, noaptea 
cind spiritele şi spiriduşii coborau pe 
pămint. Oamenii aprindeau luminări si 
umblau mascaţi in costume înspăimîntă
toare făcute din piei de animale pentru a 
potoli spiritele morţilor care se intorceau pe 
pămînt sub forma pisicilor, vrăjitoarelor sau 
fantomelor. 

Astfel costumati, oamenii incepeau să 
meargă in vizite c8rind o răsplată, iar cei 
care le dădeau cite ceva puteau fi siguri că 
vor avea un an bun. Ceilalti trebuia să fie 
atenţi, căci riscau să aibă de-a face cu 
spiritele. 

Romanii, după ce au cucerit Anglia şi 
Franţa şi-au introdus propriile tradi~i. Ei !şi 
tratau vecinii cu mere si nuci, iar, mai tîrziu, 
italienii lăsau piine Si apă si aprindeau 

' ' 

UM8R 

1 Halloween -o sărbătoare a tuturor 1 

luminări inainte să meargă la culcare pen- prin cap. Pentru copii, Halloween este un 
tru a amăgi fantomele care i:ar vizita. moment senzaţional care le pune pe jar 

Alţi europeni puneau gogoşi şi lapte imaginaţia, stimulindu-i să facă lucruri pe 
pentru a hrăni spiritele, iar alţii aşezau care altădată nici n-ar fi visat că au voie să 
scaune goale in cerc, cite unul pentru le pună in practică. . 
fiecare membru al familiei şi unul gol pen- • Halloween-ul poate intimida anumiti 

·tru fantoma care se hotăra să viziteze copii. Aceste temeri sunt absolut nonnale, 
căminul. In secolul al 1 9-lea imigranţii irlan- iar Halloween este prilejul perfect pentru a 
dezi au adus sărbătoarea in America de incerca să-şi stăpînească această frică. 
Nord, unde curind ea a devenit moment de Copiii vor inţelege mai bine ce înseamnă 
celebrar~ naţională: frica de moarte, de intuneric, de fantoma 

• Halloween a devenit astăzr o sărbă- sau de monştri fără să se simtă jenaţi sau 
toare internaţională extrem de populară. să fie nevoi~ să n vadă pe ceilal~ cum se 
Pentru părinţi şi copii este sărbătoarea ide- amuză. 
ală, familia putind petrece mai mult timp Dacă băietelul sau fetita dumneavoas-
impreună, distrindu-se confectionind cos- tră manifestă Îeamă, lăsati~i să vorbească 
lume, cioplind dovleci sau plecind in vizite despre asta. Unor micuţi le e teamă de 
la cei dragi. clovni, de fantoma si de aceea incercati 

Halloween este sirtgurul moment al să-i face~ să inţeleagă f;lptul că Halloween 
anului cind to~ îşi pot pune in practică fan- nu este o sărbătoare înspăimîntătoare, ci 
teziile şi pot peveni orice personaj le trece una a bucuriei şi a poveştilor cu zina. 

In Chile, circulă 
n zvon, care dacă s-ar 
eri, i-ar face fericiţi pe 

genilor locuitori ai actualului 
oras Veracruz (Mexic). 

• Un anticar se ocupa de 
unul dintre clienţii aflaţi in 
magazin. La un moment dat, 
aude in spatele rafturilor zgo
mot de vase sparte. Ajuns 
intr-un suflet la locul .faptei", 
găseşte noua vânzătoare In 
faţa unor cioburi de porţelan. 

~ 1~ dai seama ce-i făcut? 
Un vas din secolul al XVIII· 
lea .... 

- Din secolul al XVIII-lea? 
- intreabă tânăra cu un aer 

amatoni de povesti cu corsari 
şi piraţi, confinnând, in acelaŞi 
timp, că insula comorilor nu 
există numai in imaginaţia 
unora. O echipă de oameni de 
ştiinţă americani sunt in 
căutarea a ceea ce se consi· 
deră a fi cea mai mare 
comoară din istoria omenirii. 
Este o poveste care conţine 
toate ingredientele proprii unui 
film de aventuri, incepând 
chiar cu unele nume devenite 

Crusoe" (1719), a povestit 
pentru respectiva emisiune de 
televi_ziune despre existenţa 
comorii. Căutătorul de comori 
Keiser a făcut ceroetări timp de 
peste patru ani, a adunat infor
maţii din Spania, Marea 
Britanie şi Statele Unite şi a 
intreprins cinci călătorjj pe 
insula respectivă, unde a făcut 
fotografii şi diverse măsurători. 

S-a ajuns cu cercetările 
până la Casa Lloyd's din 
Londra, care avea consem
nate plecările si sosirile vaselor 
din Anglia Către America, 

Aşadar, originea comorii nu 
ar fi incaşă, ci maiaşă sau 
azte<;ă, iar in Arhipelagul Juan 
Fernandez ar fi ajuns traver
sând Oceanul Atlantic pe la 
Capul Hom .. Eroul intâmplăril 
ar fi fost lordul Anson, care, la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, 
avea sub Comanda sa o serie 
de corsari, care brăzdau mările 
sudului, băgându-i in sperieţi 
pe spanioli. Navigatorul englez 
ar fi transportat comoara pe 

uşurat. - Ah, şi eu care mă 
speriasem că este nou. 

Sâmbătă, 30 octombrie 1999 

MIE/ DE ... TOAMNA LA TAGADAU ... 

_ sau semne bune Iarna are lii!J 

e Un scotian ii arată unui 
prieten un cufăr mare plin cu 
jucării. 

- Sunt pentru· viitorii tili 
copii? 

- Nu, sunt penfru mine 
cănd am să dau in.mintea.!JOPi-
ilor. · 

• Psihiatru!: 
- Povesteste-mi totul in 

ordine cronologică. Ce-a fost la 
inceput?' 

Pacientul, calm: 
- La inceput"am creat cerul 

şi Pământul. .. 
După aceea au inceput 

problemele! 
• - Azi am câştiga! 1 .000 

de lei intr-o singură secundă! 
-Cum aşa?' 
- A venit un client la 

prăvălie şi, vrand să cumpere 
.un palton, a intrebat căt costă. 
Am vrut să-i spun 9.000 de lei, 
dar in ultima secu.ndă i-am 
spus: 10.000! 

1 LUME,. LUME 1 

.. Lany Hagman nu a vizitat citeva ore ca ~i cum nici nu ar fi 
degeaba România ... EI a primit existat vreodată. e Cineva a căşiigat un 

miliard la Iota, 

vasul comercial .. Unicornul", 
descărcând-o şi ascunzând.-o 
pe Arhipelagul Juan Fernan
dez, in anul 1716. de la clujeni o pălărie mara- ... şi cind petrec deputaţii '· '· ·~ 

- Şi cum a reacţionat 
nevastă-ta? • n întreabă un 
prieten. 

- Pur si simplu a amutit! 
- Doainne. Dumnezeule, 

căte noroace pe capul tău!... 
e Un elev se uită 

nedumerit la însemnarea 
făcută de profesor pe teza 
lui. 

Domnule profesor; ce ati 
notat aici? Nu reusesc să vă 
deslusesc Scrisul. ' 

- Nimic deosebit, doar că 
trebuie să scrii mai cnet! 

• o tânără mamă se 
scoală noaptea,, · la 
scăncetele micuţului. 

- Dragul meu, trebuie să 
mă duc să schimb copilul. 

legendart:l. 
Comoara in discuţie s-ar 

afla îngropată pe o mică 
insulă, numită Robinson 
Crusoe din Arhipeleagul J~an · 
Femandez, la trei ore de zbor 
cu avionul de capitala chiliană, 
Santiago. 

Bernard Keiser, istoric si 
căutător de comori, american 
de origine olandeză, a aflat, in 
urmă cu cinci ani, de eventuala 
existenţă a unei importante 
como~ - butoaie pline cu mo
neda de aur - dintr-un interviu 
difuzat 'de Travel Channel. 
Maria Eugenia Beeche, fostă 
consilieră, iar in prezent propri· 
etara hanului ce-i poartă 
numele lui Daniel Defoe, 
autorul· romanului .Robinson 

naufragiul Flotei de Argint, in 
1715 şi explorările făcute in 
Pacific de către Rogers, 
Dhelvock, Anson, Coox şi al~ 
navigatdli englezi; · 

Versiunile care au circulat 
în Chile in ultimele zile in "legă
tură cu originea comorii sunt 
dintre cele mai diferite. 
Primarul insulei, Leopoldo 
Gonzalez Charpentier, afirmă 
că . aceasta a aparţinut 
incasilor. cărora le-a fost furată 
de cOtonizatorii spanioli,. care, 
la rândul lor au fost prădaţi pe 
.mare de corsarii englezi. Alte 
surse, dimpotrivă, sustin că -
potrivit documenta~ei misiunii 
ştiinţifice americane ~ este 

. vorba despre o comoară pe' 
care spaniolii le-au luat-o indi-

Inainte de a permite 
inceperea lucrărilor de pros
pectare, Corporaţie Naţională 
Forestieră (Conaf) a pus 
conditia ca pentru acestea să 
nu fie folosite utilaje grele. O 

, echipă alcătuită din patru 
locuitori de pe Insulă 'sapă strat 
cu strat, cu cazmale, bastoane 
de lemn şi tâmăcoape. 

Pânu nu vezi cu ochii tăi, 
nu crezi, spune d-na Adriana 
Delpiano, mini~rul Patrimo
niului National din Chile, atunci 
când f se vorbeşte despre 
enonna valoare a comorii, care 
poate ajunge la 10.000 de mi
lioane de dolari . .In acest caz. 
intreaga valoare este esen~al
mente istorică, arheologică şi 
de patrimoniu. Lingou! de aur 
are valoare tocmai pentru că 
datează din anul 1700 sau 
chiar mai inainte." 

mureseană si o sticlă de tuică de lucrează. Dovadă că petrecerea 
prune. ' ' dată in cinstea deputatului 

... mare ţi-e grădina, George Stanoov s-a transformat 
Doamne! Unui bătrîn din Mures, in dezbatere pe tema legalizării 
chel de 30 de ani, a inceput să 'ii prostitutiei. Concluzia discutiilor 
crească părul. după ce a folosit de la petrecerea de adio a depu• 
o soluţie "miraculoasă" •. inVen-:. tatului StancoV ar- putea fi o 
tată ch1ar de el. Ce va mai urma, parafrază a lui Caragiale: "dacă-i 
ce va mai inventa şi. aH va mai prostitu~e S:-Q ~m şi nC:~i" .. , ..... 
"crestea", vom vedea. ...iar J.R. De data asta Tn 

.' .. expertii si-au dau iar ver- pasLde dans. El a deschis Balul 
dictul: telefonul celular este pe- Bohocilor de la Colegiul 
riculos pentru sănătate. Şi ne ;Gheorghe Lazăr" din Sibiu. 
mai plingem că la sfîrşit de mii&- Poate că mai încîntaţi de invitat 
niu nu mai există comunicare. ar fi fost părintii si bunicii, pentru 
Uite şi de ce, şi noi căutam Că cei de 14'-aili, chiar nu au 
cauze mai metafizice. · cum să-I stie. 

... cine nu are Playboy să-şi ... am 'aflat că actorul smeri-
cumpere, cit mai găseşte. , can Dustin Hoffman ar putea 
Revista pe a cărei copertă apare vizita România peste citeva luni,. 
Dana Săvuică a fost primită cu la invitaţia Fundaţiei Prinţul Paul 
entuziasm pînă şi de şi fotbaliştii pentru România.Şi pentru că ne 
de la West Ham United, despre place foarte mult, ne-am bucu-
care nu se poate spune că nu au rat. Ştiaţi că se zvoneşte că 

... " 

- Bine, dragă, dar fii 
atentă şi ia unul mai puţin 
plângăcios, răspunde som
noros tatăl. 

văzut multe ... Ce ziceam mai Dustin Hoffmai1 ar fi român. 
devreme? Tirajul s-a epuizat in Nu??? 
1,---~-~---~..;..--'---"--.......-:...· ""'""'""'' lL'""''"' 
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De sinuura•a•e 
ORIZONTAL: 1) Femei singure (pl.) 1 neam ... - ... urcat in al nouălea ~r. 10) 

2) Zice şi prezice - Făcut de oaie. 3) Om Paşii din urmă! • Luaţi cu frumosul. 
de am_ănunt (pl.) 4) Cap de oţel! ·A . 1 2 3 4 5 6 'i' 8 9 tO 
trece m smgurătate. 5) Face curat, t . . • • 
curat (inf.) 6) In miez de vară in parci -
Dă de furcă păsărilor in piept. 7) 2 
Monedă cu două feţe • Scris ... citit. 8) 1-+-t-i-+--!-t-=.'+--11-+--i 
Bun de cojocul unora (pl.) • In mijloc la :1 
capăt! • Ţepi pe faţă! 9) Cută! ... • ... 

4
t-+-t-t-+--!-i-+-ll-+-:-l 

potrivită pe culoare (mase.) 1 O) Ur\ul 1---lt-+--4-..:•+-t-i-+--lf-=+'.:.; 
care le ştie pe toate - Scoşi din !>C. • 
muiere. · .,_, 

VERTICAL: 1) O treabă leneşă. 2) 6t-+.::+--t-ll-::.:+-t~t-+'+-; 
Rău la păsări • Schimbă de drum. 3) 
Puse de-o parte 4) E din partea locului 'i' 
• Cu mult timp in unnă {pl.)· Adus din 81-+-+-ll-:.::+---'t-+-+-t-t--t 
cap! 5) Unul bun de plâns - Neteziţi la · 
faţă. 6) Bate şaua • Bani de cărţi 7) 9 e 
Stă in casă 8) Pusă intre paranteze t-+4=f-+-t-f-.-!t-+-4--l 
(pl.) • Al doile.a personal 9) E de 10L-..L.....L.-L--1-L-..L..:::...L..-L--''--' 

. 

f~'ţ;t2;;wr;;;_e;~~~2e;;;:; 
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• Tribunalul federal din Los Angeles a declarat falimentul in 
cazul lui Heidi Fleiss. Capnolul 11 al listei ei de datorii arată că are de 
plătit peste 269.000 de dolari. Fosta proprietară de bordel de la 
Hollywood, care odinioară cîştiga mii de dolari pe.zi stabilind intTiniri 1· 
intre femei frumoase şi clienţii ei extrem de bogaţi, afinnă acum că 
singurele bunuri pe care le posedă sunt hainele in valoare de 200 de 
dolari şi bijuttlriile de 500 de dolari. . . 

• Mare Anthony (31 de ani) a cerut-o In căsătorie pe Dayanara 
Torres (29 de ani), Miss Univers in 1993. Fosta iubită a cîntăreţului 
se numeste Jenn~er Lopez, iar Mare Anthony a refuzat să dea amă-
nunte in 19Qătură cu planurile lui de nuntă. · -

• Larry King (65 de. ani) şi soţia lui ShaWn (39 de ani) sunt pe 
cale să devină părinti pentru a doua oară. Evenimentul va avea loc 
in iunie. Primul fiu al 'cuplului, Chance, s-a născut cu doar sapte luni 
in unnă. Larry King mai are trei copii din căsătorii anterioare' . 

• Comicul Jonathan Winters, omul care a dat viaţă la mii de per
sonaje, voci şi sunete, a fost sărbătorit de Rabin Williams şi alţi actori 
săptămîna trecută la Kennedy Center, in Washington. Winters a 
primit premiul Mari< Twain drept recompensă pentru o viaţă întreagă 
închinată comediei. · 

o NOUA 11FABRICA 11 DE MEDICAMENTE 
Sperma animalelor ar putea folosi pentru producerea medica

mentelor, afinnă cercetătorii canadieni, ale căror ultime rezultate sunt 
publicate de revista Nature Biotechnology, citată de AFP. Până in 
prezen~ savan~i şi-au concentrat cercetările asupra femelelor de an;. 
male aescute pentru lapte, de la care doreau să ob~na, prin manipulari 
genetice, proteine farmaceutice, in lapte. Cercetătorii canadieni au 
abordat o altă variantă şi afirma că sperma ar putea constitui o alterna
tivă fOarte interesantă pentru fabricarea de produse terapeutice. 

t : l: 1 ; , ~:!III a n ~ ~ 1 El~ III~: 1 ~~ ~ ,. strează existenta unui sistem imunitar bun, 
iar aceste exem'plare sunt mai atractive pen· 
tru femeie. Extinzind ideea, acelaşi lucru 

Astfel, ei au reuşit, deocamdată, să producă un hormon uman de 
aeştere in sperma de şoarece transgenic. Prod~ acestui element 
este relativ modestă (0,5 fll!iml), mai ~ decăt in cazul lapteloi de 
capră modificat genetic, dar cercetătorii speră să optimizeze acest sis

' tem de prod~ prin spermă, experimentele continuind pe porci. . 

"' "" . ~.; ., 
~-:-·.··· . 
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Genul de bărbat preferat de o femeie nu 
este in pennanenţă acelaşi, ci (surpriză!) 
variază in funcţie de ciclul menstrual. Cel 
pu~n aşa sus~n specialişbi americani, care 
arată că omul nu este chiar atit de departe 
de inStinctele primare pe cît am crede. 
Evolutie. Desigur, dar pînă la un punct. 

Se pare că atunci cind femeia este In 
perioada de ovulaţie sau pregătită pentru 
concep~e. ea preferă bărba~ cu trăsături mai 
masculine. Atunci cind este in perioada 
menstrua~i. sau există pu~ne posibilită~ de 

' 

, .... , ,,,.-

a rămîne însărcinată, ea va prefera bărbati 
mai delicati, cu trăsături mai feminine:. este va la bir şi pentru oameni. Potrivit 

Cercetătorii Cred că nu este vorba de modă cercetătorilor, se pare că femeile preferă in 

sau de standardul de frumuseţe al secolului rest fete bărbătesti mai delicate pentru că 

20, ci ceva innăsrut, provenind din cele mai acestea "sugerează că este vorba de cineva 
vechi timpuri: ca şi la animale, trăsăturile mai cooperant, potrivit pentru o. relaţie 
masculine denotă virilitate şi astfel şansele indelungată şi pentru creşterea copiilor. 
de a avea urmaşi sănătoşi, mai apţi de Cercetătorii subliniază, desigur, că biologia 
supravieţuire, sunt mai mari. Astfel, zoologil nu· este singurul lucru care guvernează 
au arătat că trăsăturile masculine mai pro- alegerea unui partener. Factorii sociali şi eul-
nuntate, cum ar fi coarnele rămuroase la 
cerbi sau· penele puternice .la păsări demon-

tura li sunt la fel. de puternici (interese 
comune, fond cultural asemănător etc.). 

' '- . ··'' '• . 
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,.. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD 
,.. ZIRIDAVA, etajul III 

vă oferă 

e Dormitoare e Biblioteci e Canapele cu fotolii 
e Colţare e Canapele e Mobilă de bucătărie 
e Colţare de bucătărie e Cuiere e Birouri 
e Camere de tineret e Scaune ergonomice 
e Scaune si paturi de plajă cu preţ redus.. ·\·; 
e Garnituri de piele · .. ·. . 

PROGRAM: zilnic 9 -17; SÂMBĂTĂ 9-13. 
(3713833) 

ZIARUL ,.ADEVĂRUL" ARAD ARE DESCHISE 
URMĂTOARELE AGENTII DE PUBLICITATE 

' 
SEBIŞ ' Chhflneu Crit; · - program: 8,00 - 15,00 

Primăria ora!fului Sebl!f - agent publicitar -Telefon: 466.213 

- agent publicitar . Mihaela Brânda!f CIJR'I'ICI 
Elena Filip -program 8,00- 15,00 Str. Vasile Goldiş nr. 1 

-program 8,00- 15,00 PECICA (Magazinul HOBBYlAND) 

-Telefon 420:303 DACODA- A.F. DUMICI - progr<!_m: _9,00- 18,00 

LIPOVA Nr. 281 SAVARŞIN 

S.C. ELCOTRANS S.R.L. - agent publicitar Magazinul alimentar Mixt 

Lipova Dumici Dănuţ .• Hans auto", Str. A. Iancu 

Str. Bălcescu Nr. 16, - program 8,00 - 20,00 Nr. 411 

Telefon 561.426 sau Fax -Telefon 468.745 ~Telefon: 557·.339 

563.091 SÂN'I'ANA CERMEI 
-program 7,30-15,30 Bibliotecă Primăria Cermel 

IN EU - agent publicitar - agent publicitar ' 
Primăria ora!fului lneu Alexandru Victoria Florlca Nagy 

- agent publicitar -program: 8.00- 15,00 ŞOMOŞCB!f 
Carme~Ţole GORABONT - agent publicitar Tnv:· 

-program 8,00- 15,00 Primăria ora!fului Ioan Nagy 
-Telefon 511.550 Gurahonţ ·"Telefon: 511.860 

NĂDLAC - agent publicitar ŞIRIA 
"GYURIAN" - str. Griviţei Alexandru Heriău . Asociaţia Agricolă 

Nr.58 '- progra!'": 8,00- 15,00 1. Slavici 
~ agent publicitar PANCOTA sau la domiciliul d-nei Bot 

Gyurian Bohuslav Cofetăria "ELIDOR", Str. Adriana, din Şlria nr. 516 
· -Telefon 474.580 . T. Vladimirescu, nr. 34 - agent publicitar . 
CBIŞINEUCIUŞ - agent publicitar · Bot Adriana 
Primăria ora!fulul Cristina Mihăicuţa -Telefon 531.084 

-r-_.~· .·.:· .... r!~"~~ţt{~~~(}t!,li~~~J. 
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CHIŞINEU-CRIŞ, ..Jud. ARAD 
Se convoacă Adunarea Generală a Actionarilor de la SCA 

,CRISCOM" SA, precum şi Consiliul de Administraţie în data de 15 
nov. 1999, orele 13,00, la sediul Societăţii din Chişineu-Criş, str. 
lnlră~rii nr. 125, jud. Arad. cu următoarea ordine de zi: . 

1. Diminuarea capitalului social 
· ~ ~2. Analiza economico·financlară prin pris1 .,..~raonanţei de 
Urgenţă nr. 98/1999 

. 3. Raportul cenzorilor pe primele 8 luni ale l'nului asupra &l:tiv-
ită~i economiccrfinanciare . ~, .-.. . .. :. ~.. · 

4. Probleme organizatorice. ,,. ,. ;." .. ,;. · · · 
5. Divei'S<l. 

··conducerea SCA .crtscom" S.A. 
(Ag. Ch. Crif) 

CONVOACĂ 
reprezentanţii AGA la Adunarea Generală a 

AcţioiTIIrllor pentru data de 16 noiembrie 1999, ora 10. 

ORDINEA DE ZI: 
1. Numirea administratorului desemnat cl1ftigător la 

concursul de selecţie . 
2. Modificarea actului consiliului in conformitate cu 

11 al>rol>arEta de principiu dată prin hotărârea AGA din data 
de 15 iulie 1999 . '. ' · 

3. Diverse 

-· 

Pri..-1• 20 ~---~ 
"J4rd'l 7450 let 30 d. ~H~CnUtdu 

- . ~- ' 

'. 

(4114884) 

. ·'·" ·\ '·. . .. 

Angajează: • Zugravi • Zidari 
• Electricieni • Şoferi··· 

• Muncitori necaliflcaţi 
lalormaţii zilnic la teleloa: 276.7'75; 
··· ., 276·•••, iatre orele 7,oo-•6,oo. 

(4114888) 

SAPICO 
DISTRIBUTION 

>' 

Angajează pentru Departamentul LEVER: 

• Sales Representatives;. 

C<;!rinţe: tineri ambiţioşi, performanţi. loiali 
firmei, dinamici; experienţa Tn vanzări şi 

carnetul de conducere constituie un avantaj. 

Retribuţie deosebită. 
. . . 

Curriculum vitae se depun la sediul fiimei 
din Arad, str. Tribunul Dobra nr .. 10, pana 
luni. · 01.1 :1.1999, la ora 17:00. · 

Relaţii suplimentare la tel. 092 /·76.98.09 
sau 094 1 92.93.62. 

ClUBUl 
PRESEI 

;.pj· 

(4114887) 

?' 'taM> 

+ Transport 

+ Transport marfii 
+ Remorcări 

TARIF: 1890 lei/km 
Angajăm: 
e taximetrl!ftl 

11 ml~s1r1a proprie cu 
carte de munclLir1il 

il nr>nriilii avantajoase. 

NON STOP: 
Z7400G; 
Z74999o 

· '])e vânzare: 
!mobile din Oradea şi în 

împrejurimi, pentru activităţi 
industriale, comerciale, · 

''· depozitare. .. . · 

Se poate şi l?.[CW'/U!A ·· · 
in.condiţii avantajose. uoJt~>u 1 

Chiria minimă. 2 UStJJ • TVA/mpllună. 
(974195) 
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Pagina 14 - ADEVARUL 

ANIVERSĂRI a 
Pentru 

DEDY 
un buchet cu 50 de flori 

tre cele mal frumoase 
lume, multă sănătate, fericirei 
'i un călduros "LA M 
ANI". Te Iubim! So~a ,1 

i cu 
multiple ,i zona Piaţa 
Soarelui, Micălaca. Telefon 094 
568 844. (33701) 

Vând urgent apartament una 
cameră, confort 1 sporit, 
imbunătătiri, et. IV/IV. Telefon 
092.927.679 sau 057/271211. 
(33744) 

Vând aparlamenl' 1 cameră, 
zona UTA. Informatii telefon 
240788, orele 16-18. 

Vând aparlament 1 cameră. 
Telefon 257851. (33750) 

Vând garsonieră, confort 1, 
Micălaca, bl. 173, et. 1, amena
jări multiple. Telefon 2.61117; 
094.533.256, (33765) 

Vând apartament, 8-dul 
Dragalina nr. 18, el. III, ap. 29, 1 
cameră, baie, bucătărie, terasă 
mare. lnfonna~i telefon 280484; 
01.335.62.35. (33765) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, preţ 10.000 DM negocia
bil. Telefon 270872. (33070) 

Vând apartament 2 (două) 
camere, .bloc Llbelula, multiple 
lmbunătătiri. Telefon 
092.391.569; 465372 după ora 
20, (33511) 

Vând apartament 2 camere, · 
- confort 1, Vlaicu, etaj III, preţ 

13.000 DM. Telefon 
092.397.193. (334 7 4) 

Vând apartament 2 camere 
(Romanilor) el. 11/IV, 22.000 DM. 
Telefon 214155, 272460 seara. 
(34040) ' 

vand apartament 2 camere, 
Calea Romanilor. Telefon 

1 
Vând apartament central, 2 

camere decomandate, etaj 4/4, 
cu acoperiş fără probleme; preţ 
rezonabil. Telefon 210928. 
(33780) 

Vând apartament compus din 
2 camere, cu imbunătăţiri. 
Telefon 259256. ·(33805) 

Vând apartament 2 camere, 
central. confort 1, cărămidă, etaj 
11. Telefon 236357; 253527. 
33951 ' . 

apartament camere, 
decomandat, zona Vlaicu, bl. 
X.34. Telefon 41719-1 sau 
092.995.057. (33358) 

Vând urgent apartament 3 
camere, Samantha urcător, et. 
III-IV. Telefon 531594. (33424) 

Vând urgent apartament 3 
camere in casă proprietate, 190 
mp suprafaţă locuibilă, anexe: 
pod propriu, pivniţă. garaj. Sunt 
posibilităţi de extindere a dâdiril. 

· Central: str. Gh. Bariţiu nr. 15, 
et. 1. Telefon 287776 sau 
092.296.298. (f.659467) 

Vând urgent, 3 camere, ultra-
central, el. 11, el. 11. 25.000 DM. Vând garsonieră confort 1, 

Grădişte, etaj III. Telefon 
237065; 461529. (33531) 

· Telefon .255443; 092 990 1-64. 
1 (33588) 

va.nd garsonieră renovată, 
central, bucătărie mare, etaj 11. • 
Telefon 281124. (33341) • 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, bloc 123. Telefon 
289638, (33941) 

Vând garsonieră central, etaj 
11, 9.700 DM. Telefon 230856. 
(33949) 

Vând garsonieră (schimb 
apartament 2 camere plus dHe
renţă), numai 'In Micălaca. 
Telefon 262454. (33965) 

Vând apartament 2 camere, 
centru, Praporgescu, etaj 1, 
decomandat. suprafaţă mare: 
30.000 DM. Telefon 
092.308.400. (33529) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, Mlcălaca, zona: 
?OO, etaj 4/4, acoperiş ţiglă, 
ombunătăţll, 19.500 DM nego
ciabil. Telefon 235784; 
092.308.400. (33529) 

Vând ieftin, apartament 2-
camere, to'ate Tmbunătăţirile, 
excelent, et. IV. acoperiş in· 
garanţie, Confecţii. T.elefon. 
252009. (33669) 

Vând apartament 2 camere, 
Confeclii, bloc 12, se. B, 10.000 
DM. Telefon 092.295.340. 
(33619) 

Vând apartament 2. camere, 
ultracentral, decomandat. 

-Telefon 234538, 254330, după 
ora 16. (33340) 
_ Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, 10.000 qM. _ 
Telefon 270856. (33347) 

Vând apartament zona Gării, 
amenajat stil occidental, mobilat 
parţial; preţ 35.000 DM negocia
bil. Telefon 094.160.581 .. 
(33539) 

Vând (închiriez) apartament 2. 
camere, confort 1. el. 1. complet 
tmbunătătit, Vlaicu, zona Z-uri. 
Informatii telefon 272710, 
275904, după ora 17. (33745) 

Vând urgent apartament 2 
Camere, parter, .modificări multi· 
ple, posibilităli spaţiu comercial. 
Telefon 092.5'69.883. (33744) 
V~nd apartament 2 camere, 

bucătărie, .baie, antreu, cămară 
alimente, pivnită si pod, central. 
Telefon 283746, Intre orele 17-
20. (33781) 

Vând urgent apartament 3 
camere, decomandat, confort 1, 
zona Gării, el. X (sau schimb cu 
2 camere + diferenţă), Telefon 
235676, 18.000 DM. (33754) 

Vând, schimb apartament 3, 
camere, str. Primăverii şi gră
dină, str. Crişulul, Chişineu Crlş. 
Telefon 265489. (33766) 

Vând apartament 3 camere,., 
etaj 11, bloc 339. ap. 9. (33988) 

,fl(l'a~~'iw'!·:~i~t JJt-.tu,,_ o o_ 

Vând apartament 4 c~mere, : 
160 mp, str. Cosbuc; aparta
ment 3 camere,'140 mp, str. 
Coziei. Telefon 092.227.450. 
(33109) 

Vând apartament 4 camere, 
zona 300, Malul Mure,ulul, 
toate Tmbunătătirile, garaj auto
riza!. Telefon 2S9891. (33600) 

OCA21E UNICĂ! Vând foarte 
ieftin apartament cu 4 camere, 
decomandate, parter inalt, 
bun pentru privatizare, zona 
-uTA, 112 mp, vedere pe stra
da principală. Telefon 233002 
sau 092 251 535. (33687) 

vand apartament 4 camere, 
dependinţe, amenajat occiden
tal, 32.000 DM negociabil. 
Telefon 279314; 271200. 
(33493) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, 16.500 DM sau schimb 
cu garsonieră sau maşină. 
Telefon 235331. (33809) 

Vând·urgent apartament 4 
camere, zonă liniştită, etaj 1, 
decomandat, aranjat occidental, 
2 balcoane închise; 'contorizat, -
bloc 715; pret negociabil. 
Telefon 094.661.161. (33776) 
. Vând apartament 4 camere, 
Alfa, imbunătă..!it, contorizat. · 
Telefon 258857. (33749) 

VÂNZĂBI CASE III 
Vând casa, împreună cu 

Alimentară, vad bun. Telefon 
092 636 497. (33656) 

Vând casă Grădişte, toate 
facilităţile, deosebită. Informaţii 

·telefon 092.207.518; 276353, 
1 133919) ' ' 

, Vând casă in str. Renaşterii 
nr. 75A. Telefon 263572, 
26187~. (33768) 

. -· 
' 

···~' 

----;. 

PUBUCJTATE Sânibătă, 30 octombrie 1999 -

OCA21EI VÂND CASĂ, toate 
ulilitAtile, suprafata 900 mp. 
T!lefon 092:~3~:~~1_!-2~6~~.
oană la ora 1o. o.1 ""· ;,19>>~ 

Vând casă in Vladimirescu, 
zonă centrală, 4 camere, 
dependinţe, încălzire centrală 
automată, preţ negociabil. 
Informaţii telefon 514207. 
(32993) 

Vând casă central, singur In 
curte, 43.000 DM negociabil. 
Telefon 094.837.193; seara-
259246. (33515) 

Vând casă central, 3 camere, 
dependinţe; parter: alimentară, 
restaurant. Telefon 234862. 
33485) 

Ocazie! Vând casă ocupabilă 
imediat, (ne)mobilată, in Arad, 
str. Aprodul Purice nr. 30, 2 
garaje, telefon, satelit, 450 mp, 
tot confortul. Telefon 057-
289757, Intre orele 16-20. 
(33652) 

Vând casă mică cu grădină In 
lneu, str. Avram Iancu nr. 147. 
Telefon 057-289293, (33652) 

Vând urgent casă Gai, str. Ion 
Creangă nr. 27, 1.750 mp, viz
ibilă zilnic. (33680) 

Vând casă cu etaj, in ro,u, 
Chişineu Criş, str. Dragoş Vodă 
nr. 2, telefon 521186. (4113156) 

Vând convenabil casă 
spaţioasă în Aradul Nou. 
Telefon 092 226 357. (33740) 

Vând casă mare 4 camere, 
bucătărie, baie, curte 'i grădină 
mare, încălzire gaz, str. Vasile 
Ureche nr. 30. Arad; 35.000 DM 
negociabil. Telefon 283278. 
(32241) 
Vănd casă in Slnlcolaul Mic, 

str. Coasei nr 21, preţ 11.000 
DM, negociabil. (33769) 

Vând casă in localitatea 
Macea, nr. 1155. :Telefon 
536244. (33782) • 

Vând (schimb) casă Chi,ineu 
Cris, str. Plevnei, nr. 6 A, cu 
apartament Arad. Telefon 
266987. (33589) 

Vind casă In Peclca, nr; 
1711,· 3 camere, baie, 
bucătărie·, garaj, atelier, 
anexe, curte, grAdinA; telefon, · 
cablu. Telefon 289064 după 
ora 17 sau 092.457.455; pret 
Informativ 38.000 DM. 

Vând casă 3 camere, anexe 
multe, total 1476 mp. 
Localitatea GrAniceri, nr. 341. 
(4113155) 

Vând casă Felnac, str. a 2-a,- -
aproape de gară şi centru. 
lnforma~i telefon 411156, local~ 
tatea Felnac, str. a 6-a, nr. 670. 
(33797) 

Vând urgent casă (loc pentru 
casă), cu gaz şi apă, Fortuna, 
str. Ura!, nr. 95. Telefon 274501. 
(33771) -

Vând casă cu etaj, In 
· Fâl\lânele, preţ 45.000 ·oM: 
Telefon 456180. (33790) . , 

Vând (schimb) casă 4 
camere, in Sânmartin, variante, 
preţ convenabil. Telefon : 
094.566.209. (33926) 

Vând casă in Grădi,te, zonă 
bună, aproape de oraş, 4 
camere, bucă~rie, baie, anexe, 
apă, gaz: Tolefon 276979, 
seara. (33924) 

Vând casă mare Cuvin; 
nr.3/2, rpagazie 120 mp, pivniţă 
cu boltă, 200 mp, cu poslbllităti 
privatizcire, suprafaţa totală 
2750 mp; acces din 2 străzi.· 
Telefon 461205. (33921) 

Vând casâ 4 camere + anexe, 
fncălzire proprie pe gaz, 
canalizare, str. Prunului, nr. 57, 
Grădişte; preţ convenabil. 
Telefon 238613. (33911) 

Vând casă In GrădiŞte, 5 
camere, bucătărie, baie, 
canaliza.re. gaz stradal, plus 
1500 mp teren intravilan. 
Telefon 276419 sau 265742. 
(33806) 

Vând casa mare compusa din 
7 camere plus dependinţe, in 
Sâmbăteni, nr. 387. lnfomta~i 
telefon 277128. (33804) 

Vând casă.3 camere, gaz, 
apă, grădină; Grădişte. Telefon 
236357-253527. 33951 

Vând casă cu grădină '!1_are. 
_ localrtatea Zimand Cuz, nr. f12. 

(33959) 
Vând casă cu curte, 400 mp, 

mobilier. Telefon 092.599.416. 
(33~92) 

Vând casa mare, ocupabilă 
imediat, Chişineu Criş, str. 
Crişana, nr. 24. Telefon 520268. 
(4113165) . 

VÂNZĂBI SPATII B) 
Vând gheretă, Piaţa Fortuna. 

Informaţii telefon 092.267.602. 
(33336) 
• Vând spaţiu central Oocuri, 
birouri, prestări servicii, etc). 
Telefon 259715; 280753; 
255522. (34019) 

Vând firmă cu spaţiu comer-:-
clal mare, zona Piaţa Avram 
Iancu. Relatii telefon 255965; 
094.706.326.' (34044) 

Vând spaţiu amenajat ·com
plet, in Chişineu Criş, ultracen
tral, pretabil pentru sediu firmă, 
bancă; societăţi asigurări, cabi
net medical, farmacie, etc. 
suprafaţa 82 mp. Telefon 
520917; 092.821-786. 
(4113160) 

Vând spaţiu comercial ame
najat, pentru comerţ alimentar. 
Telefon 092.748.670. (33947) 

Vând spaţiu pe Ştrand, ultra
central. Telefon 092.301.798. 
(33995) 

VÎIIĂBI 'rEBEIIUBI ~~~ 
Vând vie cu colna, lneu; 

· 6.000 DM. Telefon 219181. 
(33543) 

Vând teren Intravilan, 600 mp, 
front 15 in. Telefon 262619. 
(33665) 

Vând teren Intravilan 400 mp, 
· front 15 mp. Telefon 286476. 
' (33756) 
· Vând teren construcţii zonă 

agrement, 1924 mp, parcelabil, 
Minis. Informatii Llpova, 562256. 
(411J079) • 

1 Vif'· 1 ~ 11hd~l 
Vând CIELO ro'u full-extra, 

ingrljltă, 70.000 km, pret1 0.000 
OM. Telefon 092/273742. 
(33750) 

Vând Mercedes 350 S; Jeep 
Toyota Land Chrysler. Telefon 
092.227.450. (33109) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată: 
Telefon 094.391.896. (33134) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17 ,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 toli. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040388) . . ' 

Vând Dada 131 O, stare bună, 
an fabricaţie 1986, Sebiş. 
Telefon 421001. (33718) 

Vând sau schimb Dada 1320, 
CN, 1988, stare foarte bună. 
Telefon 512158. (2055829) 

Vântl Dacia 1300, papuc, 
1964, lmbunătăţiri; arcuri, tele
scoape, casetă direcţie, vopsit, 
2.300 DM negociabil. Informaţii 
localitatea Gurba, nr. 137. 
(2055825) 

Vând (schimb cu Dacia + 
diferenţă) VW Passat CL, 1990; 
motor 1600 cmc, injecţie, CIV, 
persoană fizică. Telefon 
269175. (33784) 

Vând disc 3,2 plug, PP3, 
locătoare 2 rânduri, !ulei, lateral 
şi freză- 1,40. Informaţii locali
tatea Ţipari, telefon 
094.163.587. (4113157) 

Vând Renault 11 OJesel, an 
1986. Telefon 286150. (33796) 

Vând BMW 318 i, 1989, 
Tnmatriculat, cutie viteză 
automată, 8.500 DM. Telefon 
241755. (33789) 

Vând Audi 100, an 1981, preţ 
1500 DM negociabil, stare bună. 
Telefon 094.566.209. (33926) 

Vând Volskwagen Passal 1,9 
TDI, an fabricaţie 1998 şi 
Volskwagen Golf 1,6 TD, an 
fabricaţie 1995. Informaţii tele
fon 057-216012, zilnic. (33913) 

Vând Dacia 1310, fabricaţie 
1988 şi cu instalaţie gaz, preţ 
1850 DM. Telefon 253160. 
(33956) ' 

Vând Trabant inscris, fă-ră 
motor; ieftin. Telefon 562600. 
(4113066) 

Vând tractor U 650, 1994; 
ARO 243, motor Brasov.
Telefon 421072, se'blş. 
(3042220) 

Vând tractor U 650, aproape 
nou; 1995. Telefon 094.773.341. 
(2055824) 

vand tractor U 650 renovat. 
Telefon 057- 511606. (205582) 

Vând Dacia 131 O papuc, preţ 
convenabil. Telefon 464027. 
(33735) 

Vând Mercedes 250 Diesel, 
an fabricaţie septembrie 1992, 
inmatriculat persoană fizică, · 
stare exCelentă, alarmă, genţi 
aluminiu, uşi central. Telefon 
094.616.315, (33787) 

Vând combină frlgoriflcă 
recoltat porumb pe 2 rânduri, 
autopropulsată, motor 4 cilindri; 

Vând Dacii O km, noi, orice tip consum foarte mic, marcă 
si la comandă. Telefon 094 157 _franceză, stare foarte bună.-
830. (33309) Telefon 057 - 462486. (33759) 

Vând autodubă IVECO 3,5 VInd Ford Sierra inmalricu-
lone. Telefon 259715; 280753; . la~ 2000 OM ~1 ARO camionetă, 
255522. (34019) • 3.500 OM. Telefon 214010. 

Vând autodubă frlgoriflcă (33n4) . 
MAN 3 tone. Telefon 259715; Vând Dacia Berlină 1995. 

Telefon 242841. (33968) 
280753; 255522. (34019) Vând camion Bucegi cu motor 

Vând Dacia 1310, an 1987, tractor, stare bună, basculabil, 
preţ 1800 DM, negociabil. fără CIV sau dezmembrare. 
Telefon 253572, 094.544.832. Telefon 469142. (3042165) 

. (33406) . Vând Talbot Horizont 1986,-
Ocazie! Vănd Skoda Fetida O benzină, lnmatriculal persoană 

km, sub preţul de pe factură; _ fizică, preţ 1.500 DM. Telefon 
negociabil, eventual la schimb 092.202.599. (33927) 
cu o Dacia mai veche. Telefon Vând autocar Magirus stare 
056 - 219869 sau 094.291.600. de funcţionare 'i pentru piese 
(33467) de schimb. Telefon 057 -

Vând Lada 1500, an 1979, 285412. (33981) ·• 
stare bună, 2.000 DM negocia- Vând Ford Orion Diesel, fabri-
bil. Telefon 094.392.557. caţie 1987, consum 5/100 sau' 

- (33506) schimb cu Nova pe injecţie. 
Vând autoturism marca Opal Telefon 094.887.451. (33958) 

"AStra Caravan, an 1992, Euro 2, Vând Renaull 9 GTX, an 
preţ 6.500 DM negociabil. 1984, 1nmatrlculal, stare foarte 
Telefon 094.160.581. (33539) bună, preţ deosebit de conve-

Vând Opel Rekord, numere nabil. Telefon 094.646.949., 
noi, stare bună functionare. (33985) 
Telefon 243443. (33624j ' Vând Dacia 1410 L, 1994. 

Vând Jeep Mitsubishl Pa]ero; - Telefon 222806. (33993) 
4.650 DM. Telefon 277181. Vând Dacia'1310, Breck, an 
(33685) 1988. Telefon 268826, după ora 

Vând TV 41· F lzotermă, 17. (:)4002) 
motor Brasov, 2. 700 DM nego- 1W 1 
ciabil. Telefon 279314; 211200. niJJl 1!')1jj{il .,,. 
(33493) Vând TV COLOR en - gros, 

Vând Mercedes 230 E, lip en. delail, gamă diversificată, 
124, an fabricatie 1986, climă, preţuri minime; garantie. 
ABS, alarmă, inchidere centra- Telefon 289456; 092.239.242. 
lizată, 11.500 DM negociabil. (33626) 
Telefon 271200; 279314 .. - Vindem o gamă mare TELE-
(33493) , VIZOARE COLOR stereo; con-, 

Vând ARO 244, in stare de venabil. Telefon 280260; 
functionare. Telefon 461424. 211213, orele 10-20. (34011) 
(336:27) Vând Mji.ŞINĂ SPĂLAT 

Vând VW Passat 1988, AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
· COLOR 700.000 lei; LADĂ 

1.600, benzină fără plumb. FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
Telefon 468613. (3042163) ofer garanţie. Telefon 259339, 

Vând Fiat Ritmo Diesel, stare 563027. (3d40385) 
funcţionare perfectă, inmatricu~ . . Vând cuptor patiserie '' 
lat, CIV, persoană fizică, preţ cuptor pentru pizza. Telefon 
negociabil 3.800 DM. Telefon • 210019. (33447) -
094 898 051. (33668) Vând TV color, maşină spălat 

Vând piese Fiat Crema din automata, calorifer electric, cu 
dezmembrare. Telefon 286152. ulei, cu garanţie. Telefon 
(33441) 284604. (33442) 

. 

..-: -. 

. . -
- ,.-.• . • , .. l . ~·-~· ' 

Vând ..,A.,TA"" 
ICE ,1 CASE MAKl'A 
CALE pentru comerţ, re••taoJ' 11 
rant, servicii, benzinărie. 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5.900 
lellkg; BCA-605.000 lel/mc, 
str. Independenţei nr. 7, 
Bujac. Telefon 273785; 
092.457.280. (33776) 

an-gros, 
COND HAND, GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092 239 242. (33626) 

Vând PLASĂ GARD zincatăJ 
orice dimensiuni, PLASA 
RABITZ ,1 CUIE CON
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 

Vând PARCHET aburit, 
uscat; pervazuri; palux. 
Telefon 235271; 094.555.338. 

Vând electric, 
fabricaţie lnfonna~i 
telefon 514207. (32995) 

' '-· 

' :_o 

Vând linii telefonice 89xx.xx ~ .• -. 
(erotice, matrimoniale, party 
line). Telefon 094 523 312. 
(33379) 

Vând ouă prepeliţă .(medica- " 
ment, reproductie) cu instructi· 
uni. Telefon 2B9966, 248064. 
(33430) 

-- Vând porţi de garaj, rabala-
blle, Gennania, la mâna a doua: ; .:.-_ 
Telefon 092 664 661. (33683) 

Vând dormitor Ludovic. 'l·~~--. 
colţar bucătărie nou, canapea 
cu două fotolii. Telefon 
241478, orele 8-16. (33770) 

Vând toate tipurile termoteci, ' •. -, '""""· .• -""''·· 
convertoare pe gaz, sigilate. . 

_ Telefon 259854. (33754) 
Vând pian scurt. Telefon 

283952, (33746) . 
Vând lambriuri 40.000 leUmp; 

cherestea; grinzi; coarne. 
Telefon 220427. (33499) 

Vând jachetă blană bizam 44 
şi palton blană cu mâneci lrico
tale, Telefon 244556. (33735) 

Vând covor sintetic tn stare 
bună. Telefon 257229. (33756) 

Vând GECI PIELE bărbat! -
femel, diferite mărimi, pret 

' ' 

1.200.000 • 1.600.000 lei. 
Telefon 262145. (33769) , .':C<CC!fi>:: 

Vând apartament 2 camere, 
zona Intim; Opel Omega; ciobă-
neSc german - 3 luni. Telefon 
092.570,852. (33803) 

· Vând vacă cu lapte, 6 ani, 
preţ 5.000.000 lei negociabil, 
comuna Dorobanţi, nr. 79.2. 
Telefon 535158. (33918) 

Vând viţel de 4 luni; vacă de 
lapte; aragaz cu 4 Ochiuri; guler 
de vulpe arglntle complet cu 
căciulă, Telefon 254832; 

.. -..... 

. 094.204.056. (33524) . ~-<'-' -' 
Vând bundă femei; costum + ·' · 

pantaloni bărbaţi, TV alb-negru, 
masă, scaune, fotoliu, mobilă 
hol vopsită, aparat de incărcat 
baterii. Telefon 240535. (33138) 

Vând MOLIZI ARGINTII cu 
rădăcină, pentru parcuri. 
Telefon 281188, 285548. 

rinduri. Telefon 286180. 
Vând lemne foc esenţă tare, 

orice cantitate. Telefon 210373. 
(33705) ' 

(Continuare tn pagina 15} -
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Sâmbătă, 30 octombrie t 999 PUBLICil'ATE 
::·,--

- (Umrsre din pagina 14} 
vand strung prismalic, 3000 

mm, stare excepţională. Pecica 
nr. 1238. (3042164) 

Vand Dacia Breck; moar.l boia; 
aparat lngheţală monofa-zlc un 
bral Telefon 287041. (33940) 

1/and hală in construcţie 640 
rnp si teren aferent 5000 mp, Tn 
Chisinau Criş, posibiittăti cale fer
ată; apă, curent, Ideal depozit, 
~~~~~~~~; telefon 094.206.167. 

vand sufragerie nouă--

SC "R.R. CONSTRUCT" SRL 
Arad, cu sediul in Arad, str. 
Abrud, nr. 95, bloc 169, se. C, 
etaj 11, ap. 5, dore,te autoriza
ţie de mediu pentru Farmacie 
sltua!ă pe peronul 1 al Staţiei 
CFR Arad. Eventualele contes
taţii se pot depune ia Agenţia 
de Protecţia Mediului Arad, 
Bd. Dragaiina, nr. 16. (33736) 

Schimb ape~ment 3 camere, 
Micăiaca, bi. 110, el. 3/4, cu 
apartament 2 camere, central. 
Telefon 092 605 633. (33835) 

Schimb apa~ment 3 camere 
Arad, cu apartament 2 camere 
Tg. Jiu. Telefon 057- 241971. 
(33800) 

Schimb casă la ţar.l, cu gar
sonieră sau apartament pentru 
care ofer 1 ha pămant. Telefon 
264306. (33996) 

ÎNCHIRIERI 

1-· .. ·. 
1 ' 

~- .. 

Gioconda, cu 10% reducefe ~ 
motor - 15 kw/1500, local~ 
latea Seieus, telefon 134, după 
ora 19. (33966) 

vand betonier~ nouă; impri
mantă; maşină de scris. Telefon 
Q94.297.501. (33931) . 

Regia Autonomă Zona 
Liberă Curtici - Arad, Bd. 
Revoluţiei, nr. 81, solicită 
acord de mediu pentru 
realizarea obiectivului de 
Investiţie: .,Amenajare zona 
liberă Curtlci - Arad, etapa 1 -

Curtlcl". Eventualele co"t•s
taţli se pot depune la Agenţia 
de Protecţia Medi•Jiui din 
Arad, Bd. Oragallna, nr. 16. 
(33950) 

închiriez garaj. zona Vlaicu 
(Făt Frumos). Telefon 235784 
092 306 400. (33529) 

>Jand toată aparatura necesar.! 
pentru fotografiat şi prelucrat har
tie fotografică alb-negru t color. 
:~~J\i tei~fon 435, uteni. 

De vanzare: 2 paturi lemn 
maşină de cusut Veronica; 

2 mese: fereastră cu roletă 3 
canate; rezervor combustibil 600 
H. Telefon 2533_18 după ora 20. 
(33967) 

vand 2 locurJ veşnicie, la 
Pomenirea. Telefon 283625, după 
Ofll20. (33979) 

Vand cazan·incălzlre, 1000 DM. 
Telef01.1 092.301.798. (33995) 

vand vană mare, nouă; maşină 
de ulei, nefolosită şi aparate de 
cafea. Telefon 284306. (33996) 

se "FORADEXSÂMBATENI" 
vinde sorturl balastieră. 
Informaţii telefon 094.124.547. 
(33973) 

Primăria comunei ztmandu 
Nou, llcitează in data de 18 
noiembrie 1999, ora 1 O, la 
sediul Primăriei, teren Intravi
lan in suprafaţă de 1000 mp, 
pentru construcţii de locuinţe 
tfl concesionarea unei 
suprafeţe de 0,5 ha pentru 
amenajare parcare. Pentru 
informaţii suplimentare, tele-

1 1 . 17 402 

lnchiriez spe~u 600 mp prefe
rabil producţie, depom alimentar, 
nealimentar; deosebit; preţ la 
vedere. Telefon 092.207.518. 
33919 

nchiriez spaţii comerciale şi 
depoztt pe Calea Upovei nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon 
092.92.11.03. (33387) 

lnchiriez căsuţă in Subcelate 
(poate fi depom). Yand congela
tor, televizor alb-negru, mobilier 

. vechi. Telefon 237163. (33861) 
Ofer spre inchiriere aparta~ 

ment 2 camere, mobilat, zona 
Vlaicu. Telefon 271949. (33702) 

_ Ofer pentru inchiriere aparta
ment 2 camere, ultracentral. 
Telefon 092.206.285. (37760) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 1 cameră, nemobilat, zona 
Vlaicu. Telefon 531041. (33776) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 3 camere, (spaţiu mic), 
str. Calea Romanilor, bloc con· 

Cumpăr teren pentru casă, Citaţie. Numiţii lakob Ewric şi torlzat căldură !fi apă caldă; 
maxim 500 mp. Telefon Schmltz Terezla cu domiciliul prefer studente. Telefon 

• 057/210066; 092.706.028. necunoscut, sunt citaţi .la 285621. (33798) 

1.
. (33429) Judecatoria Arad, in dosar nr, Ofer spre inchiriere aparta-

·. ~ 7439/1999, In proces cu Sirca meni Micăiaca; mobilal.lnfonna!ll 
•- · -· Letiţia, in data de 8 noiembrie telefon 416208, (33928) 

1 

' 1999, pentru presla~e labularll. Ofer lijlre Inchiriere sparta-
o:.--_. Cumpăr animale: porci şi vite; (33910) 'ment 2 camere. Telefon 

- preţ negociabil. Telefon 271200. Pe rolul Judec6torle1Arad SI( 092.994.443 sau 280628. 
(33493) ilfl~-acţlunea In constatarea (33932) · 

uzucapiunil asupra imobilului sit· Ofer spre tnchirlere aparta-
·"" ual in Curtici, str. A. iancu, nr. ment 2 camere, zona 300; plata 

~ "'.;.~... -· 62, compus din teren intravilan .fn avans 6 luni. Telefon r-. 0 
cu casă, Inscris In CF nr. 2484 094.827.809. (33946) 

' cu nr. top. 3965/751; 3954/2, Ofer pentru Inchiriere aparta-·.,,: -'~"•''-·t;:~~~~~~~~~~~--- d1os;r1cbivil1 n1r.fl7in6d180i99,Npropri- msent 2 camere, zona Faleza ea .. a u ar on uşca, . ud, pentru elevi, studenţi. 
1 Don Nicolae, Don Petru, Don · informaţii telefon 420861. (Ag. 

,· 

' 

' 

•' 

~'-,- . 

. _,,_.· ,. 

:;,· 

..-.~~ . 

urgent 
clan) CHIMIE 
BIOLOG analize de 
produse lactate.- Salariu 
tiv. Telefon 094.330.841 
280263 (33478) 

Ioan, iar petenţii Stroe IOan şi Sebiş, 3042224) . 
Stroe Adriana. Cei interesati pot Ofer spre Inchiriere aparta-
face opozi~e in termen de :io de meni 2 camere, termen lung, 
zlie de ia data publicării anunţu-' telefon, semimobilat. Telefon 
lui. (33948) 222745, seara. (33969) · 

Doamna Paraschtva Duma si .' · Ofer spre inchiriere aparta-
se prezinte ·in data de 1_ noie~ meni 3 camere, Banu Mărăcine, 
brie, ia Judecătoria Arad, In e~ 1. Telefon 220132. (33984) 
qosarul ~477/1999, divorţ. lnchiriez garsonier.l, confort 1, 
(33990) . . mobilată, bl. 240 Micălaca. 
. Judecătoria Gurahonţ,_ dosar Telefon 262693. (34039) 

' 

681199, paralele Ruja Ana, Ruja 
Mura, Ruja Veseiina şi Ruja 
Cătăiina, toate cu domiciliul 
necunoscut, sau eventuam lor" 
moştenitori, sunt citaţi ia 
această instanţă, pentru ter
menul din 2 noiembrie1999, ort 
8,30 in proces cu Boc 
Constantin şi Boc Ana, pentru 
Ieşire din indiviziurie. ln caz de 
neprezentare, cauza se judec4 
In lipsă. Gurahonţ). 

Efactuează zilnic transport de 
persoane In GERMANIA, AUS

TRIA fi FRAIIT A. la "'"""' ...,.. 
slbile cu autocare moderne. 

NOUIII rTALIA cu tranzit AUS
TR.lA. SUEDIA cu tranzit POLO. 
NIA ,1 UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin .,ATLA· 
SSIB" puteţi cilitorl tn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGUA, SPANIA, 
PORTUGALlA. 

Penlru grupuri organizate, 
lnchiriom......,... ,, -
moderne. 

.,ATlA.SSIB" efectilaad Mr
vlcll de mesagerie, aslgurirt medicale" cilţ; veni. . 

~enţlile din centru: teJefort 
251871 fi 252727 fi AUTOGARĂ, 
tetefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zilnic_ Jc.17) 

. SCHIMBURI 

Schimb apa~ment llmişoara, 
3 camere, el. 1, perchelat, greslat, 
mobilat, balcon Tnchis, garaj,' 
zidit, zona 16 Decembrie, Kandia 
cu apartament Arad, zpna UTA 
sau Vlaicu. Telefon 094 785 620. 
(33271) 

PIERDERI 

Pierdut carnet de şomaj elibe
rat de DMPS Arad, pe numele 
Plaumert Maria, dosar 33856196. 
n declar nul. (33783) . 

Pierdut 2 certificate seria ASN, 
IY. 1012390; 1012391/23.07.1999, 
eliberate de Trezoreria Arad, pe 
numele Jlariu loen. (33781) 

Pierdut CF nr. 1713339, eUbe
rat de MEF filiala Ch~neu - Crlş, 
pe numele Urban Alexandru, PF. 
li declar nul. 4113158 · 

Pierdut legitimaţie de veteran 
seria 879468 pe numele Torni 

. Ana, eliberată de AVA. O declar 
nuia. (3231038) 

Pierdut carnet şomaj nr. 
0461101 eliberat de DMPS Arad, 
pe numele Drimba Loredan 
Marius. Îl declar nul. f3042<'21l 

Cu durere In suflet anunţăm 
incetarea din viaţă, după o 
lungă '1 grea suferinţă, a celei 
care a fost 

HERTZ ELENA (PESSY) 
aducatoare ia Săvarşln. 

inmormăntarea va avea loc 
azi, 30 noiembrie la Cimitirul 
din Săvârsin. Dumnezeu să o 
odihnească in pacei Familia 
ndurerată. 

·cu durere in suflet, 
anunţăm dispariţia fulgerA
toare a 

. dr.MASCAN 
C:ORNEUU, 

medic veterinar: lnmor~ 
mAntarea va avea loc tn d~ta 
de, 31 octombrie, ora 14, de ia 
Capela Cimitirului Pomenirea. 
lndurera11: copiii, soţia, tatăl 
fi socrii, 

Cu profundă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă a scumpei 
noastre surori, măiUfă fi 
verişoară 

I'LORICA L\NC:V. 
lnmonnântarea va avea loc, 

duminică, 31.10.1999, ora 15, 
de ia Cimitirul Pomenirea. 
Familiile lndoliate: Bragea fi 
Iancu. 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă a scumpulul 
nostru soţ, tata, frate, bunle şi 
unchi 

BLAJIA CAllOL, 
In vârstă de 62 ani. lnmor

mântarea va avea loc, 
duminică, 31.10.1999, la 
Cimitirul Pomenirea. Dumnezeu 
să-I odihnească in llnlfl& fi 
p,;cel Familia indollată. 

Profund indureraţl anunţăm 
decesul celui ce a fost 
~TTEO

C:ORHEL, 
In vârstă de 61 ani, In unna 

unei· grele suferin'ţe. lnmor
mantarea va avea loc 
duminică, 31 octombrie 1999, 
ora 13,30 de la Capela 
Cimitirului Eternitatea (UTA). 
Rlimânem să-I plângem: soţia, 
copiii, nepo il 1 cumna 11. 

i' SERVICII FUNERARE 't 

se ,.NOSFERATV" SRL, 
str_ Ghiba Blrta nr. 26, tele

fon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care aveţi nevoie 
tn momentele grele 

NON-STOP . 
SERVICII FUNERARE 

. . COMPLETE. 
·siCRIE: diferite esenţe şi 

modele occid8ntale. RESPETE: 
pânză, mătase (seturi com
plete), voal. CRUCI: lemn şi 
metal. ACCESORII: prosoape, 
batista, panglică neagră, bati
cur!, mânere, lumânări, 
catafalc, sfe,nlce, steag de 
doliu. SERVICII: spălat, îmbăl
sămat. imbrAcat, transport 
intern '1 internaţional; 
ASIGURĂM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fotografii profe
sionale, fanfară; ORGANIZĂM 
pomeni; INTERMEDIEM gratuit 
obţinerea actelor necesare 
inhumării. Oferta brad: sicriu 
brad, respete, cruce .. 750.000 
lei. TRANSPORTUL SICRIULUI 
LA DOMICILIU, este GRATU
ITIII. Experienţa noastră, este 

ran la dumneavoastră! c 

se "RO STYL COMPANY" 
SRL 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP (la orice ori) 

vizavi de Cinematograful 
Mureşul, de pe str. M. 
Eminet~cu nr. 4, telefon 211929, 
094 537 715, TOTUL INTR-UN 
SINGUR LOC, la preţ de pro
duclitori şi operativitate occi
dentală. 

OFERTA: SICRIU, LENJERIE 
1 CRUCE, 730.000 lei. TRANS. 

îl' CONDOLEANTE îl' 

Suntem alături de familia 
Ing. MARIŞ PETRU la marea 
durere pricinuită de decesul . 
tatălui. Familiile Nicodim fi 

. Spătăceanu. (33971) · 

Condoleanţe familiei dr. 
Ştefan Toma ia implinirea a 6 
săptămâni a celei care a fost 

. UVIA VANEA.. 
Familia ing. Teodor Ţlrle. 

(33970) 

Regretăm pierderea pre-
matură a dr. · 

MUCAN C:ORMEL 
medic veterinar ş.i trans

mitem sihcer~ condoleanţe 
familiei îndollate. Dumnezeu 
să-i odihnească! Colegii din 
Direcţia Sanitară Veterinară 
Arad, Colegiul medicilor ve
terinari Arad, Asociaţia gene
rală a medicilor veterinari • 
Arad. (33986) 

Colectivul · Poilcllnicll 
Municipale Arad, transmite 
sincere condoleanţe ,. esljl 
alături de colega lor asistenta 
Mascan Ecaterina, greu Tncer
cată de dispariţia fulgerAtoare 
a soţului 

MASCAN C:ORMELRJS. 
(33991) 

:: <" . 

•. ,' . . ·~-
,, .... 
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Dragii n~tri Mirela '1 Mircea 
Moraru, deplângem nesfilrşlta 
durere a morţii celui mai iubit 
fiu, 

CRJS'l'IAN MORARU. 
Ne alăturăm cu acelea'i sen

timente familiei Cotrău Ioan '1 
neconsoiatei soţii Codruţa. 
Familia Pescar Adam '1 Fellcla, 
consternaţi in faţa destinului. 
(34009) 

Deplângem dispariţia pri
etenei 

HERTZ ELENA (PI!SSI') 
'1 suntem alături de cei dragi 

el. Sincere condoleanţe! 
Familia Mircea Barbu. 

Cu profundă durere ne luăm 
rAmas bun de ia colegul '1 
omul de distinsi nobleţe 
sufleteascA 

cir. CORNELIU MASCAN, 
medic veterinar. Sincere 

condoleanţe familiei indoliatel 
Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei Familia dr. Duma Nicolae 
Mihaiu. (36973) 

Suntem alături de familia 
MASCAN In marea durere 
pricinuită de pierderea soţului 
'1 tatălui 

MASC•N CORNELIU. 
Sincere condoleanţe! 

INTERNE 11, Policlinica 
Municipală (34045) 

Suntem alături de fan)ilia 
BARAT la decesul celei ce a 
fost 

·.BABATTER"A.w ' 
Locatarii Asociaţiei ·din 

blocul718, Micălaca. (34027) 

Cu nemărginită durere ne 
despărţim de cea care a fost 
vari,oara şi mătu,a noastră . 

JIIA)RJCA L\NC:V •. 
Dumnezeu s-o odihnească Tn 

pacei Familia, preot TUDQR. 

îi' COMEMORĂRI îi' 

O rugăciune, lacrimi '1 flori 
la 6 luni de cand s-a stins din 
vl"'ăo dragul nostru soţ '1 lată, 

STANA TIBERIU. 
Dumnezeu să-I odihnească! 

So a Indurerati. (33766) 

Azi, 30 octombrie, se 
Implinesc 2 ani de la trecerea 
In nefiinţă a tatălui meu 

•· 

GĂW GHEORGHE. 
Dumnezeu să-I odihneascJI 

Familia Şlefănuţ fi nepoatele. 
(33994) 

FIIca . Da
niela cu fami
lia, fiul, Virgil 
cu familia şi 
soţul Mihai, 
mulţumesc 
tuturor celor 
care au fost 
alături de el la 

moartea lulger.ltoare a celei ce 
l•a fost mamă, bunică, soacră '1 sope iubitoare 

OIARU EU!NA. 
Invităm pe toţi cei care au 

cunoscut-o, la Parastasul de 
40 de zile care va avea loc la 
Noua Catedrală, duminică, 31 
octombrie, ora 12. Vei rlmlne 
mereu in amintirea noastrA. 
34004 

Familia JURCA mulţume,te 
colegilor de muncă de la 
Cantina ASTRA şi Spitalul 
Matern Arad '' cefor care au 
fost alături de ei, ia decesul ful
gerător a celei ce a fost pentru 
ei, sorA, cumnată '1 mitu'ă 
iubitoare 

OLABU ELENA. 
·Nu te vom uita niclodaUll 

34003 

Cu pro-
fundă durere 

' '' . tristeţe 
.anu_nţăm 

comemorarea 
.J unuî an de 18 
! trecerea in 
veşnicie a 
scumpei ••· 

Iubitei noastre sope, mamă fi 
cumnată 

ŞTEFAN ADELA. . 
Vei rămâne veşnic vie fn. 

sufletele noastre, fiinţă bunii 
şi blândă. Parastasul de 
pomenire va ava.a loc la 
Biserica Şega 11, ora 12. 
Familia Ştefan, (34007, 008) 

-·· 
_•;;.. 

: ·· .. 

se 
20 de ani de la tre

cerea in nefiinţă a l~bltulul 
nostru fiu 

GEORGE ELIAM 
timp udat cu lacrimi '1 dor 

nestins. Ne rugăm ia 
Dumnezeu ca-ntotdeauna, să-I 

somnul dulce '1 ingerii 
aproape. Un gând efe-o clipă de 
la toţi cel care I-au cunoscut, 
acum cănd ti-ar fi serba! a 27-a 
onomastică plmânteană. 
Familia Pes-car bunicii din 
lneu Bellu. 

ne mal luminează 

~~~~~~•.te;~_:cc~u"..~zâmbetul lui mi
meu OVIDIU, nu 

putea uita niciodată, 
tine" ne macini 

fsufletele. Unchiul fi mătuşa 
Corina, verişoara 

octombrie se 
jloropliine,sc 2 ani de durere de 

moartea ne-a r.lplt pe cel 
mai bun soţ, tată şi buni,: 

IDc-GDIONG~ 
- IOAN. ' 

Dumnezeu să-I odlbneascăl 
Familia. (34021) 

,..-
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5.C. ANTIPYR ~ 2000 SRl 
Arad, str. Gh. Doja nr. 136, 

tel. 0'57/280908, fax 057/230571 
societate atestatil de I.G.P.M. Bucureşti pentru ver!flciri 

şi lncirciri stjngato&re respectiv, executia 91 jntrt.~lnere 
instalatii de stingere a incandlllor va oferă servicii pe linia 
prevenirii şi stingerii incendiilor astfel: , 

1. Efectuează expertize tehnice, cercetiirl de cauze fi 
incendiu etc; 

2. lntocmeşte documentaţii pentru autorizare p.s.l. fi sce
narii de siguranţă la foc; Acordă consultanţă fi asistenţă 
tehnici pe linia p.s.i.; · 

3. ExecutA instalaţii sanitare noi fi de stingere a Incendi
ilor (hldranţl, case pompe, fpinklere, drencere etc); 
4. lntreţlne stlngatoare de incendiu fi instalaţii de stln· 
gere; 
5. Aprovizionează sollcltanţil cu materiale fi mijloace de 
stingere a incendiilor (stingitoare, furtun p.s.l., accesorl_l 
din Al, sciri, echipament etc); 

Pentru clien~i cu contract transportul este gratuiti 

NOU!!! 
Tn calitate de distribuitor autoriza! vinde stingitoare din 

aluminiu cu pulbere A, B, C presurizate cu valabilitate 5 ani; 
Preţuri minime, Calitate şi design deosebit!! 
Pentru comenzi, contracte, informaţii etc, va &fleptirn la 

adresa de mal suslll 
(c.b.) 

SCA ~.CRISCOM.,. S.A. 
·~·-··- - -- . ·- . ·_>. -.K;!, · . -cu sediul in Chlflneu-Crif, Str. Tnfriiţlrli, nr. 125 

ln data de 16.XI.1999, ora 1 0,00, la sediul 
societăţii organizează vânzare pentru licitaţie 
publică a Fermei 6 Dohangia. 

Preţ de strigare 2.800.000.000 lei. •· 
· Caietele de sarcini se găsesc la sediul SCA 

"CRISCOM" S~- şi BASA CH. CRIŞ. 

...,. ...... lei .... --; ...... 
(Ag. Chl lneu Cri 

Angajează: INGINERI cu 
specialitatea instalaţii, vechime 
0-5 ani . 
Informaţii la telefon: 248900; 

246700; 247913. 

VINDE prin magazinul din Arad, Sb'. M.l. Antonescu 
(Dobrogeanu Gheraa) Nr. 22 

+ COL ŢARE EXT. PLUŞ - la cela mal miel preţuri 
+COLŢAR MARE, MIJLOCIU, MIC 
- praţ2.700.000- 4.800.000 lei · · 
+CANAPELE EXTENSIBILE ·1.500.000-2.300.000 lai 
• FOTOLII PAT· 980.000 lei 

Program zilnic: 9-17; simbAta: 9-13. 
Telefon: 092-734994 

LA INTERSAT SI STARLINE 
' ·colctlhE ăftltultlf 

~-'·· --·· ,_ _, -~-----·- •. :-~._,.-...... , ... ~., . .v.®"""+W":> -~ '" c- • ..;._ ;_.,.;::;.~~ 

SC "INTERSAT" SRL fi SC "STARLINE" SRL 
COMUNICĂ: ln aceasta perioadă se conectează gratu
It (firii taxă de Instalare) la televiziunea proprie prin 
cablu. Toti cei care optea:ză pentru această cablare, 
beneficiază de gratuitate cu condiţia să achite abona
mentul TV anticipat până la sfârşitul acestui an (1999). 

fi llfiiJI'i•la callrllll...n: 
INTERSAT: e Calea A. Vlaicu, bloc 27; e 

Micălaca bloc 501; • Alfa, bloc 47, se. A; • str. M. 
Eminescu, Cinema Mureşul. 

STARLINE: e Bd. Iuliu Maniu, bloc 26: 

' .. ... .. : 

. ·. 

PUBUClTATB ., •·ţ" . . .. ',.... .. -. . . ;-- , .. 

'4. 

. .. -

.. ::, .. SC ·.,JACKSON . 
-' '1 ., ......... 

6.Q:J~~NSDA~~ S:4·,~H.~D... "'-
INTERNATIONAL"• SRL ·zidar 

ANGAJEAZA: ~ 

ORGANIZEAZĂ 
PHESELE«;TIE 

pentru LUCRĂTORI C~LIFIC~TI In turism, In ve· 
derea deschiderii hotelului night·club, discoteci, de la 
Nidlac, pentru urmAtoarele functii: 

e RECEPŢIONER HOTEL 
eBARMAN 
eBUCĂTAR 
eOSPĂTAR 
Informaţii şi condiţii de partiei· 

pare la tel.: 255551 

8081 & ANGElA 

n1~ma 
FUJIFILM IMAGE CENTER 

INSEMNUL CALITĂŢII IN FOTOGRAFIE 
Arad B-dul Revoluţiei nr. 80 teiJfax: 057/251459 
Arad calea Aurel Vlalcu, bloc 1-3 tel: 057/272655 

VĂ OFERĂ SEBVICD CA: 
·- dev8iopări şi procesări filme amatori in 4 dimensiuni dferite (9113, 

10/15, 13118, 15/21) pe hartie FUJI sau KODAK Royal; 
- reducere minim 50% din pret-JI de developare penbu IDale fi 

ct.mpilrate In magazinele noastre; 
- penbu fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) ct.mpilralla noi ;xtrri1l 

loc un album 9/13 sau 10115 GRATUIT!;· 
· • fotografii lip paşaport, viză, buletin, diplomă, legltima~e. livret, eru

son, abonament, cametelev ... set4 buc. color, in 24 h sau la minut; 
• fotografii in studio dimatizat (de la 9113 la 30/40) '1' reporteje de 

calitate deosebită, pe bază de programare; · · 
-toată gama de fotografii pentru absolven' (de liceu, ~u .. :); .. 

·• ·' • developArl filme diapozitiv şi procesări aii:Jine!J'u (după caz); 
- reproduceri tablouri sau diferite obiecte, fotografii de redama; 
-tablouri color (18124, 24/30, 30140) şi polifoto (2 buc. 6/9, 4 buc. de 

la 3/31a 4/6,9 buc. 213) si de pe filmul dlentulul; 
TOTODATĂ VĂ,OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ, 

DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL: 
Filme, aparate foto, baterii, rama. albume, huse, casete audio-video, 
CD-rom, MD, produse tip Polaroid, filme"i rame diapozitiv, dischete, 

căşti, lanterne, ochelari soare şi multe altele la comandă. 
Pachete ALO şi ALO .Da" şi cartele de relncărcare (30, 60, 120 + 10). 

01\ARJ zUnic 8-20 sâmbătă 9-17. 

G'.l~ 
Telefon 251411 

• licituf mecanic 
• electriclan auto • autobuze 
• sudor 
• fofari autobuz 

EFECTUEAZĂ:·" 
·transport internaţional de cAlatori pe rutele: 
BUDAPESTA,BEKESCSABA,PANCEVO 
• reparaţii fi Inspectii tehnice la toate tipurile de autove

hlcule 

Bmtu la llllllulllllllll din sir. Llvhl Rsbrea1111 ar. • 
... 1a1. 2118308 ... aUTOGAUirllll. II1UDănll 270097. 

(4110678) 

Kto!~ PRIN CONCURS PENTRU~~!!~!~ 
FORMARE PROFESIONALĂ 

1. Secretar-dactilograf 
CONDIŢII: . 
- absolvent studii medii cu pregătire şi experienţA In dactilo-1 

grafie; stenografie şi tehnoredactare c<imputerizată; 
- cunoscător al unei limbi de circula~e internaţională lenool..,;~.l 

franceză); 
- varsta maximă 35 ani; ,.•·.·· 

- domicjliul stabil in munidpiul Arad; 
2. Bibliotecar • 
- absolvent studii superioare biblioteconomie sau filologie, 

studii medii cu vechime in domeniu; 
. - cunoscător al unei limbi de circula~e lnlamaţionelii· (~ IRQilmi;l 
franceză); 
· - varsta maximă 35 ani; 

- domiciliul stabil in municipiul Anld; · 
3. Administrator · · · .. . . . . . 
- absolvent studii liceu industrial cu ved11rne şi experieriţil 

munca administrativă; 
- stagiul militar satisfAcut; 
• varsta, maximă 35 ani; 
- don1iciliul stabil in municipiul Arad. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la biroul resurse 
umane din municipiul Arad, str. Eftimie Murgu nr. 5-7. 

..... .. Vinde numai prin 
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