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i'i,~.tJQii!~ . •'.loii*'I:'!J 
BANCA COMERCIALĂ WESTBANK S.A. 
acordă dobânzi avantajoasa 
la depozitele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mU "'l 

11ună-50% 
' 21unl-51% 

nr. 2837 . Luni, 1 noiembrie 1999 e 16 pagini e ~ooo lei • e-mail: adev~@arad.ro . ..__ 
"......trull1111. 

Din manualele de istorie din. clasele gim~ 
,raziale am învăţat despre boierii trădători de 

•JOi< 'neam o;i ţară care mergeau cu pira la 
.îi'~const;~ntinopol, la a'la·numita Inalta Poartă 
'Otomană. Pentru a fi primiţi in audienţă la vreo mărime 
vremii, cum ar fi Marele Vizir sau insuo;i marele Sultan 

pe Bosfor, pricinoo;ii de pe Dâmboviţa ori cei de din
colo de Milcov plăteau pe'lche'lul in pungi doldora de 
galbeni. Dorea boierul să cumpere scaunul domnesc, 
plătea Sultanului o;i primea urgent inalta dregătorie. 

treburile importante ale Principatelor Dunărene • 
Moldova 'li Ţara Românească • la Inalta Poartă se 
rezolvau; iţele se descâlceau iar sforile se trăgeau tot pe 

li malul Bosforului. 
noastră oficială din ultima jumătate de veac a 

llir•fient .cu mânie proletari, atât pe trădători! plecaţi cu 
dar la Istanbul, cAt o;i asupritorul jug otoman ao;ezat pe 
grumazul românului. Amestecul Imperiului in treburile 
interne ale Principatelor Dunărene a fost considerat un 
abuz al puterii otomane, o incAlcare grosolană a dreptu· 

fiecArui popor de a fi stăpân la el acasă. 
După înlăturarea jugului turcesc, a urmat lagărul sovi

etic o;i, in sfâro;it, după revoluţia din decembrie 1989, li· 
bertatea reală de a ne vedea singurii stăpâni la noi in 
ţară. Turcii au rămas undeva in istoria veacului trecut, 
ruo;ii au fost prino;l in propriile lor dificultăţi economice 
iar noi ne-am trezit liberi de a ne conduce destinele, a'IB 
cum dorim. Şi ne-am condus atât de bine o;i cu atâta 
înţelepciune, incAt la· zece ani de la inceputul reformei 
economice, România se află in pragul prăbuo;irii. De astă 
dată nu s-a mai amestecat nimeni in treburile noastre, 
guvernanţii de pe Dâmboviţa au putut conduCe ţara a'f& 
cum au dorit; după cum i-a dus mintea. Necazul e cA nu 
i-a prea dus, din moment ce, chiar o;i după zece ani de 
severe privaţiuni suportate de populaţie, românii sunt 
nevoiţi sA ia din nou calea Inaltei Porţi, in speranţa de a 
obţine vreun ajutor. Incapabili sA se descurce singuri, 
guvernanţii noo;tri din ultimii zece ani, au tot bătut pe la 
Inalta Poartă Europeană cu rugămintea de a ne ajuta sA 
le!fim din criză. Aroganţa dâmboviţeană s-a topit in difi.. 
cultăţile economice tot mai mari, in explozia preţurilor, in 
presiunea inflaţionistă gata să scape de sub control, in 
situaţia explo_zivă din societate, în pericolul unor răzme.. 
riţe populare imposibil de gestionat Singura soluţie pen
tru români, au rămas ••• străinii. Uniunea Europeană 
(adicA fosta Piaţă Comună pe care am tot criticat-o pe 
vremea lui Ceauo;escu) a ajuns la concluzia cA este cazul 
să-'fi întoarcă faţa 'fi spre România. Atitudinea clar 
prooccldentală a ţării noastre în conflictul din Kosovo l.a 
convins pe occidentali sA ne dea 'li nouă o 'fBnsA de a ne 
pregăti pentru integrarea în UE, alături de celelalte ţări 
din Europe Centrală 'li de Est, fără nici o discriminare. 
Acum ca !fi în urmă .cu secole, romAnii nu se pot con· 
duce fără ingerinţa străinilo.r. Deşi' comparaţia pare 
forţată, ea reflectă o realitate, agreată mal mult sau mal 
puţin de orgoliul naţional. 

ŞTEFfl" Tfl801fl 
(Continuare in pagina 4) .,. 

• La Câmpulung, "Bătrân a 
Doamnă" s-a trezit prea târziu' 
•west Petrom - singura victo
rioasă dintre divizionarele "C" 
arădene 
•in Divizia D,llderul pierde la 
lneu , 
• Baschet - victorie la pas a 
campioaneior, sub Tâmpa 
• ,.Cupa Aradului'' la inot, 
pentru copii, competiţie care 
s-a bucurat de un mare suc
ces 
• Titlurile s-au hnpiirţit in. 
Formula 1 
• Cronici, rezui-J Pag. 8-111 
tate, clasamente , . ! 

V A 

PRINCIPALA. PROBLEMA A ROMANIEI ESTE 

SFÂRŞIT 
DE LUME 

Titlul de mal sus nu are nici o 
legătură cu prorocirile legate de 
anul 2000. El are, fnsli, legătură 
cu ceea ce se intâmplă in jurul 
nostru, in această ţară nefericită. 
numită RomAnia, condusă de 
nemernici care isi bat joc cu o 

" seninătat. crlmi'nală de viaţa 
noastră. MAine-poimAine se 
implinesc zece ani de la 
Revolutia din decembrie '69 si 
românii' sunt mai săraci si măi 
nenoroci~ ca niciodată. Fiindcă. 
până la urmă, omului obişnuit 
acesti zeCe ani nu· l·au adus 
absolut nimic (cu exc;epţla 11· 
bertlltii presei). 

După lrel ani de prAbusire 
ame~loare a economiei, prlÎbu-

f;: ~~=~tăs~C: 
numeascll actualii cordJclllcri ai 
României. kx:uitorila acestei ţart 
nu le·a mai rămas cam nici un 
motiv de bua.rie. De spera~ţa că 
mame va ft mai bine. nici ..., are 
rosi sli mal \/Oiblm, ftindcă ..., se 
intrevede nici o urmă de spe-
ranţil. . . 

Trei ani de guvernare ce
derislo-ţllrănlsUI ne-au aruncat 
intr-o asemenea groapă de mi· 
zetie incăt, probabil. celor care 
vor veni după el le ,.".trebui 15-
20 de ani ca sA ne scoală la 
lumină. 

DCIMITRO TOMA 
{ContinuaJ& In pagina 4) ~ 

SUPRAVIETUIREA CA ·sTAT ' . . 
• In laboratoarele FMI se face un nou experiment financiar. •Printnt 
ceilalţi cobai pricăjiţi de pe planetă; se află 'i România ..• 
•Ion lliescu a obţinut mai multe succese intemaţic;male decit Emil 
Constantinescu 
• Reprezentanţii Uniunii Europene rup gura actualilor guvernanţi: 
"Noi negociem integrarea in UE cu ţări, nu cu guverne". 
• Actuala coaliţie se comportă de parcă ar fi fost aleasă de NATO, 
de UE '' de americani, nu de către români 

• 
Cunoscutul analist politic ION CRISTOIU comentează fn uclusivftate 

pentru cititorii ziarului ,,Adevărul", evenimentele săptămâni/. 
Astăzi, despte prostia vânzătorllor de Iluzii fi despre goana 
lnexplicabilă a actualilor guvernanţi după trenurile pierdute.! Pag. 5 1 

Aprovizionarea cu lemne 
de foc· o mare pacoste 1 Pau. 1i 

Aseară, la Teatrul de Stat a avut loc premiera 
comedlei "Capcana" de Robert Thomas ... 

• 

• Pentru luna decembrie, preţul 
abonamentului este de numai Z1 AOO 

... "'" 1 lei • Se pot face abonamente '' pe 
următoarele tre~ 'f8S&·Iunl '-' un an • 
Abona ţii pot cAftiga lunar 1 O premii 
de fideHtate în valoare de o jumAtate 
de milion de lei fiecare. 

•MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

.AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

•MATERIALE IMPORT . 
•cALITATE_ 

SUPERIOARA 
STR. VISINULUI NR. 74 
TEL: OS7f22488S 

092/777381 

'., 

'··· 

1 1 FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAII TERIIOPAN 
Profila ~.Germania . 

~47LtNE 
Tel-fax: 261461 

094607211 
ad B-duiJ,Maniu_lll.~6 ap. 

· UŞI ŞI FERESTRE 
0111( ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

• La alîh'fltal 
aaalal, allaaafllor le 
YOII' 8 ulealte pnmli 
speciale ia valoare 
de aeei de llllilioaae 
de lei. 

PREŢURI DECENTE 
la tamplărle din 

ALUMINIU 

Vă oferă 
• Ta"lJJilrie atumriu dn int'x>rt 
si romanesti 
.P.V.C. Şi ~lli lennopan 
• Rolele şi jaluzele · 
., Telefon: 179699; 092292559 

Arad. Str. Voin/cilor, Nr. :U. 
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<· 

li;J! ~ \IIJ;J iJ 
e Astăzi, Soarele răsare la 

ora 6'şi 52 de minute şi apune la 
ora 17 şi 6 minute. 

• Au trecut 304 zile din 
acest an. Au mai rămas 61 de 
zile pană In 2000! 

e Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: SI. Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian din 
Asia; Biserica romana
catolică: Solemnilalea Tuturor 
Sfinţilor: Biserica greco
catollcă: SI. Cosma şi Damlan, 
doctori t.lră plală (sec. IV) 

La Arad: Cret, Dolores 
Adriana, Crişan Cosmin, Morgo~ 
Roxan_a Lavinia, Kopandi Raluca 
Nicoleta, Barbos Ioana Alexandra, 
Ciorba Bogdan, Petrişor Patrik, 
Popescu Adrian Marin, Bihati 
Ralael, Gaşpar Cristian Marian, 
lanoş Mălina Gabriela, Stoian 
Andreea, Toma Adrian Vasile, 
ludik Gabriela, Ooroţ Giovana 
Adriana, Patkany Adriana, 
Oumuţa Alexandru Marine!, 
Muscan David Luca, lftimie 
Angela, Rădulescu Claudia, 
Rostaş Florentin Ciprian, Vaştag 
Rafael Dorin. 

La Chlfineu-Crlf: Busuioc 
loneia; Ciurdar .Marius, Ungurar 
lulian. 

La Llpova: Pavel Alisia 
Orlana, Covaw Adelina. 

Vremea va fi in general fru
moasă şi relativ caldă. Cerul va fi 
variabil, cu uşoare Tnnorări Tn 
primele ore ale lflmineţll, cănd izo. 
lat va ploua slab. Vt!ntul va SuftJI 
slab la moderat din seclor nordic. 

O NOUA PREMIERA A STAGIUNII1999-2000 
Duminică seara, cu ince

pere de la ora 18,00, la Teatrul 
de Stat Arad a awtloc premiera 
comediei poliţiste "Capcana" 
de Robert Thomas. 

Dumltrean. Regia artistică a 
piesei a fost semnată de Ion 
Văran, noul director interimar al 
instituţiei, iar scen-ografia a 
aparţinut lui Ştefan Oroian din 
Ungaria. 

cut ~ experienţa marelui ecran, 
Tn regia lui AJfred Hltchcock. 

In faţa unei săli pline, au 
evoluat Ioan Peter, Ion Văran, 
Dorina Darie-Peter, Alexandru 
Bairactaru, Oltea Aciocârlă
noaiei-Biaga fi Ana·Marla . 

"Capcana• - piesă care kl 
fllcut celebru pe autorul ei - este 
o comedie poliţistă cu un mare~ 
impact la public. Piesa a cunos-

Această punere in scenă 
este a doua la Teatrul de Stat 
Arad, prima oară "Capcana• 
fiind prezentată in unnă cu 35 
de ani. 

. 

ACTUALITATEA CULTURALĂ 
COti CERT 
Marţi. 2 noiembrie 1999, ora 

19,00, Filarmonica prezintă in Sala 
Palatului Cultural un ooncefl vcx:af.5im. • 
fonicexlraoldinar. 

Dirijor Dorin Frandeş; solişti 
Teodora Ciucur, Romeo Văsuţ, 
Cristial Rudic. 

Tn progrrm: Maurice Ravel -
Bolero, Cari Orff • Cannina Burana. 
DqonA caw: Kenneth Tucksr- SUA 

.CINEMATOGRAFE 
Dacia: W.W.W.-mare nebunie 

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

Mu""iul: Dragostea llllli vrăJ
toare (Franta) 10; 12; 14; 16; 18 

Arta: Intr-un pat cu opozi!ia 
(Ungaria) 15; 17; 19 . 

Sala mică: Godzllla (SUA) 
15,30; 18 

m:::D Piaţa •• chilipirurilor•• 
Geacă de piele imblănită 1.200.000 

lei, geacă iarnă 300.00~.000 lei, 
adidaşi 200.000 lei, vestă iarnă 150.000 
lei, cămăşi 160.()()().180.000 lei, soleXIOi 
160.000-270.000 lei, rolling damă 
110.000 lei, mănuşi de fâş 40.000-
60.000 lei, geei copil iamă 180.000-
250.000 lei, jeanşi 130.01J0.200.000 lei, 
ciorapi copii 6.500 lei, ciorapi adul~ 
11000 lei, casele audio 15.000 lei, CD
Uri 50.()()().70.000 lei, antenă TV tete
str.l 220.000 lei, fier de călcat 100.()()(). 
250.000 lei, cămăşi blugi 170.000 lei, 
ceasuri 70.()()().145.000 lei, pantofi de 
piele Tntoarsă 150.000·170.000 lei,· 
w- iarnă 180.()()().250.000 lei, tnri1g 

copil 180.000 lei, şepci basse-ball 
'35.000 lei, casele video 60.000 lei, 00. 
- 750.000 lei. 

Dincolo .de gard'" am poposit Tn 
,.ll'liversul chilipirurilor" unde hainele la 
mâna a doua sunt la ele acasă. lnşi!ate 
de-o parte şi de ala a r.lndi.rioo, lnlr-o 
paletă multicolora, acestea ispitesc 
cumpărătorii care nu prea au 
buzunarele doldaa de bani. Nu au ipsil 
nici televizoarele, videorecorderele, 
casetofoanele, maşinile de cusut sau 
lncălţămintea, toate la măna a doua ... 
Sa'u la a şaptea ... Parcă mai poţi să 
şti!... 

OUMPIO BOUfllt 

Vom reveni. 

$TEFfllt TCIDOSE 

Luni, :l noieaabrie 
~ "_JJ''BERBECUL (21.03· 
~ ... 20.04). A!i sperat că 

...._~anumite chestiuni se 
vor rezolva de la sine, 

dar, din păcate, veţi constata că 
nu e aşa. Pentru a vă recăpăta 
moralul ~ dinamismul şi pentru a 

din aceaslă stare de incerti
trebuie să luaţi câteva 

decizii foarte importante. 

TAURUL (21.04-n 
20.05). In plan profe· 
sional, treptat, sllua~a 
începe să se ame-
lioreze ~ rezultatele pozitive nu 
inlărzie să apară. 

rY1GEMENII (21.05-
~ "i •20.06). Vrănd-nevrănd 
1 •l jlrebuie să vă adapta~ 

in totalitate rigorilor 
impuse de o viaţă publică in 
exces. Efortul constant şi munca 
de rutină vizează o imagine 
socială favorabilă 'i imbu
nălăţirea colei valorice profesio
nale. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Această zi se caracte-~ ~ 
rizează printr-o lmbina-?.-J 
re deloc fericită a pro-
blemelor restanle personale, a!tt 

profesionale. , 
(23.07·22.08). Veşfile 

neplăcute, dar şi răslurnările 

atenţia abonaţilor de 
televiziu_,e prin. cablu 

unor i a unor 
luni 1.X1.1999, se va intrerupe emisia programelor intre orele 

7,00-12,00. '. 
Vâ mulţumim pentru inţelegere. 

1 '•. 

s 
~ bruşte de situaţie vă 

fir 11111 pot descumpă. ni. Pro
\\. ...J cedati cu multă tenaci
~tate ' la ordonarea 

evenimentelor prin locafl.zarea 
Spaţio-temporală a ac~unilor 

, următoare. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde ,a_ 
.monteaza 
mochetă 

· la preturi · 
cu-o reducere 

de ID-20°/o 

FECIOARA (23.08-lf] 
22.09). Autosugestia in 
sens pozitiv vă ajută să .... 
evitaţi panica. snuaţla ' 
precară din anumite domenii Vă 
obligă să treCe~ holărăl la acţi
l.lle, manfiesland o perseverenţă 
de invidiat. 

BALANŢA (23 .• 09-
22.10). VIaţa de fami
lte vă va ocupa azi cea 
mai mare parte a tim

pului. In dragoste evenimentele 
se vor derula favorabil. 

Director, 
M. Frenţiu 

(974201) 

p 
·uSCORPIONUL 

· (23.t0-21.11). Vă ve~ 
afla intr-o $tuaţie pe 

cât de comică, pe atât 
in,elătoare. Având de ales, 
destul de rapid, între două 
solu~i, ve~ fi cu siguranţă o 
victimâ a confuziei totale. 
Singura 'ansă de a le'i din 
această stare este să vă lăsa~ 
condus de intuitie. 

SĂGETĂTORUL~ 
(22.11-21.12). Chiar _ 
dacă depindeţi de I.J 
.jocul rezultatelor·, 
speculaţiile dvs. sunt-tncu
nunate de succes. 
ea._ 'WCAP RICORN U L 
~· ~(22.12-19.0t Voinţa 

fanatică in ati,,ge~re•'l 
..-, scopruilor vă răs-

plătită pe deplin, dar după 
muHe emoţii. 

VĂRSĂTO,RUL~ 
(20.01·19.02). Puteti 

'întâlni o persoană. 
influentA care vă 
promite că vă va sprijini într-o 
problemă care vă frămănlă. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Imaginea dvs. In soei-

. ~etate se îmbunătă-
ţeşte gra~e sprijinului 

pe care vi-I va da o persoană 
foarte apropiată. 

M ... ini ... mărci ••• preţuri ••• 1800 OM, Ford Mustang (1994): 
20.500$ 

"(': III 

nr. 42, telefon 285044 
Farmacia "Sinapis", Bd. 

Revoluţiei nr. 88, 'lângă Noul 
Stil, telefon 282369 'i 'i 
"Noua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro
gram non-stop. 

UN FORD MUSTANG 
A COSTAT 20.500 $!.-· 

Dacia Break (1991): 2700 OM, 
Dacia (1999): 5200 OM, Dacia Nova 
(1999): 5900 OM, Dacia (1991): 
2800 OM, Dacia (1980): 1.200 OM, 
Dacia (1990): 2500 OM, Dacia 
(1998): 4.500 OM, Dacia (1996): 
3.700 OM, Dacia (1989): 2650 OM, 
Dacia (motor VW Golf): 5700 OM; 
Dacia ( 1990): 2800 OM, Dacia 
(1991): 2850 OM, Dacia (1979): 

.. 

'. 
'·· . ,. 

. .,, i' 
< 

~.· 

' 

.. --. 
• CONSUL'I'ATD ,. 
'I'RA'I'AMEfi'I'E CU 

PROGRAM fl0fi-5'1'0P . 
Cabinetul .Apollonia", situ

at la parterul blocului din 

· Cabinet stomatologic 
val, Bd. Revoluţiei nr. 
(vizavi de Biserica 
telefon 256665, deschis 
intre orele 8,00-12,00 
14,00-20,00. 

· · Pasiunea ariidenllor pentru maflnl este evidenţiată in. 
primul rllnd de faptul că In fiecare sfâ<Jit de săptămâni, 
duminica, piaţa de maflni este luata cu asalt. Marea 
majoritate a celor care frecventează pieţele de maflni o 
formează cei care priltesc aulomobilele, mai puţin fiind cei 
care efectiv cumpără. · 

~g~~~): t300 OM; .'-.<:'j''' '{'· • _ 

•FUUCJAH 
. SERVICIU 

In noaptea de luni spre 
marţi este de serviciu, cu pro

ram non-stop, farmacia 
str. 

spatele Casei Albe (zona 
Gării), str. Miroo Costin nr. 13, 
se. A, ap. 1, tel. 251225, 
efectuează tratamente 

Edit:orz S.C. ADEV ĂRUI, s.r.L Arad 
e COD FISCAL R 1681938 e COD SICOMEX 19.604 e CERTIFICAT 
J02!1886din 31 X-1991eCOOSIRUES 02!)95660te ISSN 1220-7489 

R 1 fia !li •" • ' ta..,... 2900 Allld, Bd Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: SECRETARIAT· 281802,.fax 280655, 280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- l81797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITATE- 2809.04; 
CLUBUL PRESEI- 2110989. 

Coasilial de admilai.draţleo DOREL ZĂ VOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prcsCdintc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-.ef) 
telefon 281802, 280~54; Nicu COJOCARU (director comcrclal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-şei) telefon 281797. 

Cs>l pul de ~ MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281S02, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
28 I 855; 280003; IOAN IERCAN '(sef sectie politichl, telefon 
280943; DORU SAVA (scfscctic social-economic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef ":Clic cuitură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tlneret)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCiiJ (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef SCC\ic publicitate) telefon/fax: 280904. 

'l'lplll'ul"""""'"lat la llapai rrla S.C. MEDIAGRAF s.A. 
ARAD, str. Feh m; F..M., teJeloa ua gaz. ra. zsa gzo. 
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In tinJp ce in America de Nonl, (t995): 12.800 OM, Mllsubishl 
.Maşina anului 1999" a fost Langer (1990)- 9000 OM, VW Vento 
aleasă Volkswagen Beetle, fabrl- (1993): 21.000 OM, 0pet Astra T. D. 
cată do uzinele do la Puebla- (1995): 13.300 OM, Audi 100: 7.500 
Mexic, tn Arad va - lnK:o puţin OM, VW Polo (1998): 20.000 OM, 
timp plnă si o vedem pa Toycta Ccrola XL (1988): 7.300 DM, 
8 1 d 1 R 1 11 1 T t 1 

RoverT. O. (1996): 24.000 OM, TICO 
u evar u ovo u o. o u' Daewo (1997): 4.500 OM, Lancia 

dacă treceţi prin piaţa de m"'lnl Delta (1993): 10.500 OM, Ford 
puteţi admira oupert>o exemplara Scorpio (1986): 6.300 OM, Lada 
de BMW, Mercedes sau (1979): 1000 OM, Mercedes 230 E 
Mllsubishl. (1987): 20.300 OM, Fiat Rltmo o· 

M 
1 

.. -- (1984): 3900 OM, Rai Rilmo (1988): 
Opel Astra T. D. (an de fabri· 4200,DM, Flat Regata O (1986): 

C81ie 1995): 12.900 DM, Renautt O 3.800 OM, Renautt 18 T. O. (1984r. 

AL~:1AA•N:I S~I~ID •. 

: M LINIA VIET~ .. ~ • 
097/214214 Vă ascultă, vă inţelege 

intre orele 20,00.08,00 !fi vă ajută 

,. __ .,.".· 

.-"·,-·_"_. ,_, . ~ :: .... - . 

lhfW awiawbi '"'T' 
BMW (1985): 2000 DM, Opel 

Vedra (1992): 5.800 OM, VW Golf 1 
(1982): 1800 OM, Ford Mondeo O 
(1994): 14.300 OM, Ford Escort O 

. (1992): 6.700 OM, Audi 100 (1988): 
2.200 OM, VW Passat (1981): 1700 
OM, Alfa Romeo O (1985): 1850 
OM, BMW (1982): 15.500 OM, Opel 
Vectra (1991): 4.900 OM, VW Golf li 
O (1985): 2600 OM, Opel Astra. 
(1993): 8500 OM. 

OUMPKI BOUfllt 

pe va 
Banca Populara 

MINERVA 
~ 4•pu:d&ale III 

11una - 67o/c 
31uni- 70'% 
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RADIO ARAD VA 
EMITE PE 99,1 MHZ 

- In ultima discuţie pu
blicată in paginile cotidianu
lui nostru ne spuneaţi că in 
curând Radio Arad va emite 
in bandă vest. In ce stadiu 
sunteţi cu această schim
bare? 

Revenim cu amănunte privind trecerea Radio 
Arad din banda est in banda vest, respectiv pe . 
frecvenţa de 99, 1 MHz. Pentru aceasta stăm de 
vorbă cu directorul Radioteleviziunii Arad,' dl. 
Alexandru Moţ. 
economic al DRTV Timisoara. 
Acest proiect a fost depus la 
INSSC Bucuresti, institutul de 
specialitate pentru expertizare 
in vederea autorizării 
funcţionării postului de Radio 
Arad pe noua frecventă. 

- Practic, ce inSeamnă 
acest lucru? 

- Bun, dar ascultătorii 
Radio Arad când vor putea 
auzi pe 99,1 MHz primul 

-semnal al postului? 
- Considerăm că, aşa cum 

spuneam in discuţia ante
rioară, Radio Arad va intra pe 
frecvenţa 99,1 MHz in cursul 
lunii decembrie a.c. Dacă 
aceşt lucru nu va fi posibil 
până pe 1 decembrie, cu si
guranţă că vom intra pe noua 
frecvenţă inaintea sărbătorilor 
de iarnă. 

- Ce ne puteţi spune in 
privinţa grilei de programe? 

- Va fi o grilă nouă, o grilă 
surpriză, despre care, cu per
misiunea dvs .• vă invit să vorw 
bim in preajma intrării in 
emisie a postului de radio pe 
noua frecventă. 

-Vă muiţumesc pentru 
amabilitate! 

-Cu plăcere. 

La Apateu fi Somofchef, oricum stai ... 
CU BOIAUA IARA-1 BAl! 

... De mai bine de un an 
incoace de când au fost unele 
probleme! - după cum ne 
informeşză specialiştii lnspec~ei 
Sanitare de Stat Arad - domniile 
lor, împreună cu aceia de la 
Oficiul Judeţean pentru Prot~a 
Consumatorilor, tot din Arad, au 
procedat la o şi mai concretă a~
une de infonnare a producătorilor 
de BOIA DE ARDEI din loca
lită~le APATEU şi SOMO~CHEŞ 
(cunoscute centre din JUdeţul 
nostru de producere şi comer
cializare a amintitului condiment 
si, totodată, colorant natural ati
ffientar!) asupra necesităţii 
respectării întocmai a normelor 
igienico-sanitare in vigoare la 
fabricarea lui si, mat ales, asupra 
interzicerii falSificării lui. Se părea 
că oamenii au inteles - ne referim 
la producătorii - 'riscul la care se 
expun prin încălcarea amintitelor 
nonnative. Dar ... 

Da! Ga-n povestea cu .vaca 

... bolnavă, suficientă să fie doar 
una pentru a îmbolnăvi toată ciur
da!", asa si in cele două localităti. 
La un recent control - când toaie 
lucrurile, se credea, că au intrat 
pe făgasul normal - prin mai 
multe at'eliere de fabricare a 
boielei de ardei, cum sunt cele 
apartinând A.F. Tăutan Viorel din 
Apaieu, A.F. Faur Nicoară din 

Stop cadru 
Somosches nr. 409 si A.F. 
Brânduse 'Traian tot din 
Sornoscties nr. 124 neregulile au 
Culminat până şi cu ... expUnerea 
.la toc de vază", adică in fereas
tră a pungitor cu substanţe cg
lorante - indeosebi ANILINA, 
după afinnatia producătorilor! -
folos~e la ;;mbunătă~rea" - cică -
culorii produsului boia de ardei. 
· Oricât s-a incercat să se înlă

ture pericolul ce planează asupra 

sănătătii consumatorilor de boia 
după 'asa-zisa operatie de 
.,imbunătă~re·, totul pare' a fi în 
zadar. Tocmai de aceea se 
atrage aten~a gospodinelor să fie 
atente la ce ... boia de ardei ape
lează. Legea 9811994 nu admite 
nici un alt colorant in compozi~a 
produsului amintit, el însuşi fiind, 
repetăm, un condiment Şi un oo
lorant alimentar in acelaşi timp. 
OI. dr. Mihai ŢArcuf, inspector_ 
sanitar de stat şef al judeţului 
Arad precizează: ,.Orice adaos 
de: făină de grâu, făină de 
mălai, amidon, cotoranţl ali· 
mentari sau nealimentari Tn 
boiaua de ardei este F ALSIFI
CARE, iar potrivit Ordonanţe! 
de Guvern nr. 118/31 august 
1999 publicată in Monitorul 
Oficial al României nr. 430 din 
aceea'i zi, fapta constituie 
INFRAC11UNEI" Aviz amatorilor! 

COnSTAnTin SIMIOn 

La Siria: • S(~i.\NI) 1.\l..~ IJI..~. 

1.\~JIJ'I,f)i.\lll~l..~f) Il Sf)(~li.\1..~1~ 
• Oamenii nu fi·au primit banii de cinci luni 

La Primăria din comuna Şiria, caţiile copiilor, pentru că bărbaţii Pe Iosif Creţu, viceprimarul 

\ 

- Până In prezent s-a 
intocmit prin intermediul 
Directiei de Radio si 
TeleviZiune Timisoara w serv'iw 
elul proiectare -·proiectul SR 
436 - emiţător Radio UUS 
Radio Arad. pentru modifi· 
carea frecvenţei de emisie. 
Proiectul a fost aprobat deja 
de către Consiliul Tehnico-

- Conform legislaţiei- in 
vigoare, INSSC Bucureşti, are 
la dispozitie 30 de zile pentru 
a-şi spune punctul de vedere 
vizavi de proiect. In aceste 
condiţii, după avizarea proiec
tului se trece la modificarea 
emiţătorului radio şi a sis
temului radian! (antenele de 
emisie). Acest lucru a fost 
deja contractat cu firma pro
ducătoare a emiţătorului. 
După avizarea şi modificarea 
frecvenţei emiţătorului, vom 
solicita Inspectoratului 
General_ de Comunicaţii efec
tuarea măsurătorilor de câmp 
in vederea ob~nerii deciziei de 
autorizare. 

fi consemnat 
SORin Ci"II.Efl 

intr-una din dimine~le trecute, era ne-au murit. Aici insă, nimeni nu comunei Şiria l-am găsit pe picior .. 
agita~e mare. Vreo opt femei işi ne bagă in seamă. Dacă a venK de plecare. Ne-a spus totuşi:.La 

Agenţia judeţeană de acu
pare 'i formare profesională 
·(str. Gh. Lazăr nr. 20) ne-a 
infOrmat cu privire la situa~a 
locurilor de muncă vacante la 
data de 1 noiembrie 1999: 

agent asigurare 18; agent 
comercial 1; agent imobiliar 4; 
agent recrutare personal 1;
agent vânzări 7; agen~ publici
tate 1; analist programator 2; 
asistent social-studii superioare 
1; automatist-electronist 2; bar
man-ospătar 3; brutar 5; bucă
tar 1; cofetar 3; confectioner 
lmbrăcăminte 135; confedioner 
incăltăminte 60; confectioner 
kett 5; consultant asigurări 10; 
consultant financiar 50; contabil 
3; croitoreasă 2; dulgher 82; 
economist 1; electrician 12; 
faianţar 5; gestionar 1; impleti
tor 40; inginer automatizări cal-

culatoare 2; inginer confectii 
încălţăminte 1; ing)ner con
structii civile industriale 1 ; lăcă
tuş ronf~i metalice 1 ; lucrător 
in alimentaţie publică 3; 
macaragist autoriza! 1; măcelar 
5; maşinist electro-eroziune 4; 
mozaicar 5; muncitor necalificat 
5; patiser-brutar 1; paznic 3; 
preparator paste făinoase 2; 
programator 10; şofer 2; sudor 
24; tâmplar 20; tricotoare 1 O; 
vânzătoare 6; zidar 27 

In total, pentru această săp
tămână sunt 588 de locuri de 
muncă disponibile. · 

Din cele relatate de către 
conducerea AJOFP Arad, 
reiese faptul că numărul celor 
care se interesează de un loc 
de muncă este in continuă 
creştere. _ . 

Cheltuielile i.mense care 

sunt in această iarnă, preţurile 
la transportul in comun, majo
rate până la exasperare, asta 
ca să nu mai vorbim de .pâinea 
cea de toate zilele" pe care 
mulţi şi de mult nu. mai reuşesc 
să şi-o cumpere ... in toate 
zilele, sunt doar câteva din ele
mentele care-i fac pe oameni 
să-si caute de lucru. Fie someri 
- in'demnizaţi sau nu, ti6 per
soane cărora nu le mai ajunge 
actuala leafă, una din grijile tor 
cele mai mari este să aibă un 
serviciu cât mai bun! Altfel, 
demnitatea ta de om sau chiar 
supravieţuirea ca individ sunt 
puse sub semnul întrebării. 
_ Po~ face şi politică, te~ şi 
distra, ai putere să plângi sau 
să râzi, dar numai dacă eşti 
sătul. Şi nu de promisiuni... 

H.OPREfln 

exprimau nemulţumirea in legă- femeia de serviciu să ne scoată rectificarea bugetului am primit 
tură cu ajutoarele sociale. Sau afară! Nu ii frumos să ne batem 202 milioane lei . Avem sub 100 
mai precis in IOŞătură cu lipsa lor. joc .u~ii de alţii. chiar dacă sunt~ de persoane aflate in această 
Pentru că, de ana tuno de ZJte nu ma1 mchiŞI ta. culoare. Doar to~ situatie dar le-am explicat că 
au mai văzut nici un ban. O suntem români: doar SaPtamăna viitoare vor primi 
ţigancă din Galşa ne-a spus: ,Ieri O bătrănică ,venită şi ea după .. . _ 
au venit la noi niste femei care ajutorul social, ne-a spus,. Nu am banu. ~tu~a 11 • vo~ da pe 1oate 
ziceaucădelapriinăriele-aspus pe nimeni şi nici altă sursă de cele CI~CI tum. Om ~ăcate.~e 
că azi se dau ajutoarele sociale. venit. De atata timp nu am primK multe on nu avem cu ana vorbi. 
MuRe trăim doar din ele şi din alo- nici un teu.Nu mai ştiu ce să fac.' fi, B. 

· ... DIRECTOR LA ŞASE 
CĂMINE CU 200.000 LEI PE LUNĂ 

De comuna Hăşma' aparţin 
satele Urvlf, Agrijul Mic, Botfel, 
CII! şi Comăneştl. In fieare dintre 
acestea există câte un cămin cul
tural. "Datorită bugetului alocat 
anul trecut Primăriei' din 
Hăşmaş, toate aceste cămine 
au fost renovata: s-au efectuat 
zugrăveli, s-a parchetat, s-au 
inlocuit geamuri sau Ufi11

, ne 
spunea viceprimarut Gheorghe 

Huţu. 1 P 'mă . . Anul aoesta bugetu n ne1 

din Hăşmaş a fost muK mai sărac 
decât anul trecut, reducăndu-se 
aproape la jumătate, micşorân
du-se din această cauză şi 
sumele destinate activită~lor cu~ . 
!urale. 

Singurii bani pentru cllmin 
sunt obtinuti din taxele percepute 
ta diferite nunti sau botezuri. Cu 
aceşti bani insli nu se pot acoperi 
nici măcar cheltuielile de 
salarizare a directorului căminu
lui. Aşa s-a ajuns ta situaţia In 

.' care un director la şase cămine 
primeste lunar infima sumă de 
200.000 lei pe lună, cum ne-a 
informat secretarul primăriei · 
Mlhalllca. 

Intr-o situatie putin mai bună 
se găseşte doămna 'Elena Sârb, 
care este angajată la biblioteca 
din Hlitm,at cu jumătate de 
normă. Salariul lunar este de 
600.000 de lei. 

M. MICfln 
O. BOWIH 

Tntre 6 ~i 1s·c mai ridicate in 
SIJdtj ţăno, III tnoeputU lntetvalutul. 
In zonele joase, local se va pro
ckuce ceaţă 

sâDlă Co.DP18tă d8'telefoalle ssM ! 
Diversitate MAXIMĂ de ACCESORII! 

1-3 noiembrie: Vremea va fi 
In general frumoasă fi caldă, cu 
cerul variabil, mal mult senin In 
sudul şi estul ţării. In ultima zi, In 
nord-vestul ţării vremea se va rl!d 
şi va deveni in generat instablă şi 
local va ploua. Noaptea şi 
dimineaţa, In zonele joase se va 
produce ceaţă, care local va per
sista in prima parte a zilei. 
Temperaturlle minime vor fi 
·cuprinse intre 2 şi s· c, mal 
coborăte In depresiunie lntramon
tane, iar cele maxime se vor situa 
Intre 14• si 2o•c, mal ridicate In 

. zona deiuroasă, dar şi mal 
coborăte in zonele unde ceaţa va 
persista. 

4-10 noiembrie: Vremea se 
va răci. Cerul va prezenta innorări 

·•frecvente in vestul, nordul şi cen
trul tării, unde temporar va ploua; 
In rest, vremea va ft in general fru
moasă, Iar ploile izolate. La munte 
şi izolat In nordul ţării, trecător 
ploile se vor transforma in lapoviţă 
şi ninsoare şi vor exista condiţii de 
producere a poleiului, Iar vantul va 
sufla cu unele intensificări pană la 
tare. ln zonele joase se va sem
nala ceaţă. Teffiperaturile minime 
vor fi cuprinse intre -4•ş1 6" C. izo
lal mai coborl!te Tn nord, iar cete
maxime se vor situa Tn general 

15-20 noiembrie: Vremea va 
ft tnchlsă şi umJdă. Vor cădea ploi 
temporare mai insemnata cantlta-
11v In vestul şi nordul ţări. LB munte 
ploile se vor transforma In lapoviţă 
şi ninsoare, dar izolat şlln restul 
teritoriului. VIntul va prezenta 
lntensificărl pană la tare In estul • 
ţării şi ta munte. Temperaturlle 
minime vor fl cuprinse Intre -2 şi 
4•c, mai coborate in depresiunl, 
Iar cele maxime se vor situa tn 
ganerallntre 4 şi 1o•c. Se va 

::':a':'~ ~:aJ:~onele 'depl1>-

21-27 noiembrie: Vremea se 
va răci in toate regiurite ţări. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea 
ploi frecvente, care se vor transfor
ma In lapoviţă şi ninsoare, mai 
ales Tn centrul şi estul ţi!rlt. La 
munte va ninge. vantul va sufta cu 
lntensificări pănf• la tare, mal-ales 
In estul ţării şi III munte, unde nin
soarea va fi vlscolltă. 
Temperaturila minime vor fi 
cuprinse Intre -5 şi s•c, Iar oale 
maxime se vor situa Tn general 
intre o şis·c. 

Noi suntem importatori t 
Cu noi numai afaceri bune 1· 

_,,. '·,"·. 

- .. 

intre s şi 1s·c. _ 
11-14 noiembrie: Vremea va 

deveni in general frumO'Isă. Vor 
mai fi posibile ploi izolate Tn vestul 
şi nord-vestul ţării. Ternperaturite 
minime vor fl CUPrinse intre -5 şi 
4•c, Iar cele maxime se vor situa 

. ·~ ·--·-

28-3tlnotembrle: Din punct 
de vedere al precipitaţiilor, vremea 
se va ameliora treptat, dar va ft 
rece. Frecvent se va semnala 
ceată asociată cu depunere de 
chiciură. Tl!flll9l8lurile minime vor 
fi rupmse Intre -8 şi O"C, Iar cele 
maxime Intre -2 şi8"C. . 
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BALAMUCUL DE LA TUNJ·CD 
retras candidatura ~ a parăsit sala, ImpreunA 
cu sustinatorii săi, mult mai multi decât cel 
rămaşi 'in sală. Aşa se face ca votul a mers 
.ce pe roate", cei 36 rămaşi in sală votând in . 
familie. 

Un lingur eandi~ 
ales in unanimitate! 

• (Urmare din pagina 1) 

La alegerile studenţilor ţărănişti, 
Dekany a fost ,.lucrat in foi de viţă" • Din 
şapte candidaţi la preşedinţie s-au retras ... 
şase! • Mal mult de jumătate din delega~, 
susţinători al lui Dekany, nu au avut drept 
de vot! • Mihai Calimente şt Tiberiu Dekany 
vor contesta alegerile • Cuvântul de 
ordine: "fraudăf11 

Pnketul c:itre l!tuclentD ~ 
.sunteţi o maai de manevră!" 

luând cuvântul ca invitat la Adunarea 
Generală de alegeri a TUNŢ-CD, prefectul 
Gheorghe Neamţiu le reproşa studenţilor 
ţărănişti că pănă in prezent au constituit o 
masă de manevră pentru diversele grupari din 
partid. Ceea ce s-a lntAmplat pe parcursul 
alegerilor pare să-i dea dreptate, lupta dAn
du-se Intre .omul lui Ghida~· şi .omul lui 
Calimente". Preşedintele TUNŢ-CD este un 
personaj destul de important, având in vedere 
cA deţine un vot In Comitetul Judeţean al 
organiza~! mari. · • 

v .. m ..... ....,..... 

Toti delega~i la alegeri au fost verifice~ Ja 
sAngeJ in ce priveşte plata la zi a cotizaţie! şi 

depunerea op~unilor. Balamucul a Inceput in 
momentul in cere foarte multi sustinători ai lui 
Dekany nu s-au regăsit pe 'listele celor care 
şi-au depus opţiunile,' aceştia nemalavând 
drept de vot. Tiberiu Dekany a Incercat să 
demonstreze cA opţiunile s-au ,.volabhzat" pur 
şi simplu. In acest sens, in sală s-a rostit cu 
Insistenţă numele lui Artur Ionescu, presupus 
autor al manevrei. Acesta a negat cii ar avea 
vreo legătură şi cum nimeni n-a putut de
monsţra nimic ... 

DekanY- .....,_t! 
Mai mult, Cosmin Gaiu, presupus principal 

contracandidat al lui Dekany a afirmat că 
acesta nu mai are dreptul de a candida, 
intrucAt fusese sancţionat. Preşedintele la 
nivel na~onal, Bogdan Pitigol, a dern911slral cii 
indfferent de san~une, Dekany poate cend~ 
da. 

Cuvântul .. laudă" a fost cel mai des opst~ 
In sală, deputatul Mihai Calimente afirmănd ca 
va contesta - in calitate de preşedinte al orga
nizaţiei .marr - alegerile, desfăşurate după 
scenariul unui .grup de presiune". Acelaşi 
lucru ~ declarat şi Tiberiu Dekany, care ş~a 

Surpriza zilei a venit din partea lui Adrian 
Roşea, acesta rămânănd singurul candidat, 
după retragarea celorlalţi din cursă. A şi fost 
ales cu unanimitate de voturi. 

Alegerea Biroului a fost o simplă formal~ 
tate. Artur Ionescu - vicepreşedinte, Alin 
Demsa - secretar. Membri - Răzvan Rusu, 
Simona Butce, lulian Mocenu ~ Cosmin Gaiu. 
Dintre aceştia, Cosmin Gaiu, Simona Butce şi 
Alin Demşa fuseseră aşa-zişi contra-candidaţi 
ai lui Adrian Ionescu, retrăgăndu-şi candida-
turile de la bun inceput. . 

Una peste alta, Bogdan Piţigoi, reptezen
tatul Bucureştiului, a declarat ca alegerile au 
fost statutare şi nu le-a putut anula, neavănd 
probe. Urmeaza trimiterea contestaţiilor la 
Biroul Naţional, lnsă şanse ca ele să fie luate 
In considerare sunt pu~ne, acolo predominănd 
aripa ,talibanilor". Or, se ştie ca Radu Ghidău 
este de partea lui Ionescu Galbeni şi 1-a 
sus~~ut In mod evident pe proaspatul ales. 

SIMIOH TODOCfl 

SFÂRSIT DE LOME 
Interesează. Deşi-i plătim pe 
dinozauri! din fruntea lflrii toanai 
pentru a găsi răspunsuri la 
aceste probleme, care nu 
inseamna altceva decât viaţa 
oamenilor pe care-I conduc. 

Europa Occidentală îşi arată disponibilitatea nu 
numai pentru a incepe negocieri preliminarii pentru 
aderarea României la Comunitate, dar !şi oferă şi ser
viciile cele mai autorizate pentru a sprijini guvernul 
român să pregătească ţara in acest scop, s-o ajute să 
facă faţă confruntării cu prolifica economie capitalistă 
a bătrânului continent. In vederea integrării, România 
va fi "sponsorizată" cu circa 700 milioane dolari SUA 
pe an, vreme de vreun cincinal bun, până prin anul 
2006. Este vorba despre o sumă substanţială, făcută 
cadou ţării noastre in scopul pregătirii sale pentru a se 
putea integra cu succes in selecta lume a Europei 
Occidentale. Adevărul e că ajutoare financiare am 
primit şi până acum, dar sumele au fost cu mult mal 
mici, cu totul Insuficiente pentru uria,ele nevoi ale 
ţării. De astă dată este vorba de sprijin financiar sub
stanţial '' probabil că miticll de pe Dâmbovlţa sa fi văd 
cu pungile burdu,lte din grămada de dolari. s~ stea 
numai liniştiţi, fiindcă năravurlle balcanice alo locului 
sunt indeajuns de cunoscute in Europa (,1, probabil, in 
lume) incAt generoşii susţinători al integrării noastre in 
UE, vor trimite şi specialişti străini care să vegheze 
unde fi cum se cheltuie banii dărulţl poporului romAn, 
RomAniei şi nu vreunul partid ajuns la putere. 

Preţul naţional de referlnjă pentru 
energia termică destinată ncălzlrll 
locuinţelor stabiH, printr-o hotă~re adop
tată de Guvern, la 235.000 de lei/Geei, se 
118 aplica Incepind de tool. 

Ministrul Industriei şi Comerţului, 
Radu Berceanu, afirma că stabilirea 
preţului de 235.000 de leVGcal permite 
reglarea unul mecanism de sprijin al 
oel4ţeenUui. 

• 
• (Urmare din pagina 1) 
Obosiţi, constatând că nu 

pot trăi din munca sau din pensi
ile lor, românii nu mal au nici 
măcar chef de viaţă. Ca un uriaş 
blestem, peste ţară se aşază o 
Indiferenţă atotcuprinzătoare 
mal nocivă şi mai periculoasă 
decilt orice guvern vremelnic de 
nenorociţi car&-şt bat joc de noi. 
Această descurajare, această 
lipsă tot mal evidentă de interes, 
practic o depunare a annelor In 
faţa absurdului ~ ticA~i cere 
ne inconjoară, este porcAria cea 
mai mare care ni S-a făcut nouă, 
romanilor, in ultimii trei ani. Insa 
această re~e este de lnţeles. 
Ce nu este de inţeles este 
lncilplilflnarea guveman~lor de 
a ne chinul, de a ne batjocori, de 
a ne duce la disperare. De ce 
nu pleacA? De ce nu lasă locul 
attora, care, poate, se vor des-

curea mal blna, pe cere, paste, 
chiar n va Interesa ce se intăm
plă cu ţera aceasta. Nu pleacA 
pentru ca oederisto-ţărăniştii ştiu 
ca odstă plecaţi de la putere {in 
frunte cu preşedintele .lider 
regional" Emil Constantinescu) 
nu se vor mai putea intoarce 
niciodată. 

Spuneam cii ~ de .des
curajare, aproape de abandon, 
In faţa asurdului care a devenH 
viaţa românilor, este de inţetes. 
Cine ~ cum n mal paste explica 
omului care are o leafcl de mi
zerie de ce trebuie sA plăteascll 
in jur da un milion de lei cAldura 
şi apa caldă? Când el - in 
marea majoritate a cazurilor • 
atAI are salariul? Din ce va trăi 
pănă la următoarea leafă? Din 
ce i~ va imbrăca familia? Din ce 
!şi va cumpăra medicamente? 
Nimeni nu ştie! Pe nimeni nu 

Sindicatele au inceput - pe 
bună dreptate - sA se mişte. Dar 
ce folos? PAnA acum guver
na~! rHIU dat nici un setnn c-ar 
1~. In stA~. ce se intăm
plă in ţeră. C-ar inţelege cAt rău 
au f1lcut populaţiei Romaniei. Ei 
continuă, ru~ de rea!Hata, să se 
ocupe de lleacuri, continuă să-şi 
Incaseze lefurile imense, Intr-un 
cuvânt, continuă sA nu facA 
nimic. 

Hoţomanll de pe malurile Dâmbovlţei trebuie să file 
că UE nu e acela'! lucru cu Inalta Poartă Otomană din 
vremea sultanllor, receptivă la peşcheşul strecurat pe 
sub ... Ufă de profitorii vremii. Consilierii occidentali 
vor contribui la intocmirea programului da integrare a 
RomAniei in UE şi vor supraveghea indeplinirea ri
guroasă a acestuia. Guvernanţii noştri vor fi nevoiţi să 
facă ceea ce nlcloda~ nu ar fi făcut-o de bună voie: să 
facă ceea ca au fost de acord că trebuie făcut. Să fie 
consacvanţl '1 să ducă lucrul la bun sfârtlt, ceea ce nu 
le prea era in obicei domnilor guvernanţi de la 
Bucure,tl. Pentru că UE a constatat că guvernul romAn 
este incapabil să gestioneze treburile ţării! 

Beceanu preciza cii dfaranţele -
preţul local rnal mere, genecat de com-
bustibil mei SllJrllll, şt preţul naţklnat de 
rafeo1nţA vor O suporlate In continuare din 
surse buge~ue. Efortul ajutoarelor, In 
perioada t noiembrie 1999 - 30 mertle 
2000, va ft de aproximativ 1.000 de mii
arde de lei, Iar pentru acoperirea dife
renţelor dintre preţul local şi ost de rele
linii· 118 • de 1.800 n'ilarde lai. 

TVR1 
12,00 Surprize, sur

prize - rei. 

14,00Jumal 

14,15 TVR Cralovll 
15,00 Pro Patria 

18,00 Emisiune ln 

limba maghiară 

17,30 Agenţia de 

plasare 

18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea ta' 
1g,oo Avanpremieră 

Ştiri 

1g,o5 Amintiri din 

secolul 20 
19,05. Sunaet 

Bei!Ch • ep. 561 

20,00 Jurnal • 

Meteo • Sport 

• 20,55 Fellclty - ep. 

8 
21,40 FBI- C18- s. 

22,30 Cu ocljil'n 4 

23,15 'Jurnalul de 

noapte 

23,30 Recurs la 

morală 

0,15 Marele Jazz 

• ., 

TVRz 
12,00 ln1egrale: Robble 

Wllllams 
13,00 Tribuna partide

lor parlamentare 

13,45 Melodii intre

prelata de Jon 

Dolilnescu 

14,00 Convieţuiri 

15,00 Obsesia - s. 
ep.42,43 

18,30 Santa Barbara 

- s. 
17,20 lnterpreţll noştri 

18,00 Axis Mundl 

18,15 Curier de ambe 

sexe 

18,45 Locuri cu po

veşti 

19,15 Pagini din Isto

ria teatrului roman 

20,15 Universul cu

noaşterii 

21,15 E dreptul ~ul

. mag. social-economic 

22,00 Fotbal: Llver

·pool - Bradford Clty 

- meci din Camplona

·tul Angliei 

0,35 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, 
PRO TV e ai tăul 
10,00 TAnăr fi nettn~' 
rei. 
10,45 Monstrul din Loch 
Ness- rei. 
12,30 Royal Cf~nadlan 
Alr Farce - s. . 
12.55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babyton V - s. · · 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinereţll
s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din 
Mlaml-s. · 
16,00 TAnăr fi~-
ep.866 
17,00 Ştirile PRO TV • O 
propo~e pe zi 
17,15 Ştirile Pro TV Arad 
17,30 Spitalul Chicago 
Hope -s. 
18,30 Doi pollţlftl fi 
jumătate - ep. 3 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Şijrile Pro TV Arad 
20,30 Albii nu filau să 
sară - comedie, SUA, 
1992 
22,25 Ştirile Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro TV • 
Profit • O propo~e pe zi 
0,00 Crlmlnallştil- s. 
1 ,00 Chestiunea zilei- rei. 
2,00 Ştirile Pro TV 

RADIO -0 FM (9Z,1 MHz) 
1,tMI-~,nUMI ZIC.·\ .. 
5,00- 6"00 Uuleun dcşt1ri In ficcnrc sJCr1 dcqlil 
6,!HI- !,IHI ROND!~. DE DIMINt:ATA -
INFO PKO cu Dan A~IQl ~Lmun. Călăceanu 
7.00- IO_.IMl PRO FM PANA I.A ZECE. ~'\1 
Jo1avius Esnican 
IO,IKI - 13,00 MIHAI CU NOI • cu Mihai 
Dobrovolsch1 
13,00 • 14.00 IJ..I4 CU ANDREI- cu Andrei 
Gh'--orghe: 
14,1KI • 17,00 ORAŞUL Sl!B LUPĂ· cu 
CăiA\in LAo.,.. 
17~00 • 19,00 STAR STATION MIX ·Cu 
MmaiG~ 
)2,1)0 • 21,00 ASC!lLTĂ·TI M!IZICAI- cu 
Ull'ln GheOndle 
li ,no - ll,UO SPORT SHOW • cu Ovidiu 
loanitutUa 
22,tHI - 24,00 RONDUL DE NOAPTE· cu 
Răzvan Exiuhu 

Un adevăr pe cAt da crud, pe atAI de real... • 

'IV ACASĂ 
6,00 Maria - s. 
8,00 Floare de aur- rei. 
9,00 Inger sălbatic - s. 
10,00 Acasă la Cons
ta~tin Dudu Ionescu -
rei. 
10,30 Doctorul casei -
rei. 
11,00 Mlcuţele doam
ne- rei. 
12,05 Jackie Colllns: 
Hollywood - rei. 
12,351ublre 'i Iertare 11 
-rei. 
14,15 VIaţa noastrA- s. 
15,00 Dragoste fi pu
tere- s. 
15,30 Ranzo '' 
Adriana- s. 
18,30 Preclosa - s. 
17,25 Vremea de acasA 
17,30 Rosallnda - s. 
18,30 Lanţurile Iubirii -
s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica 
19.45 Cartea cărţilor
des. animate 
20,30 Inger sălbatic -
s. 
21,30 Sânge din .an
gale meu -s. 

Asistăm, In RomAnia, 
naputlncioşt, la cea mei grava ~ 
~rameticil distrugere a ţl'lrii, pen
tru cii distrugerea calitA~! vieţii, 
la asta duce - la distrugerea ţl'lril. 
De parcă~ sfârşitul !umil ... 

ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Ştiri 
10,10 CotMa de aur- s. 
11,00 Explozia magică
comedie, SUA, 1990 
13,00 Şlifie amlazll 
13,15 Viitorul Incepe 1Z1 
- s. 
14,00 Deceppi- s. 
15,00 Luz Maria- s. 
17,00 $tiri 
17,25 b~ Tnvlnge 
-ep.11, 12 
19,00 Observator 
20,00 Pericol iminent- s. 
20,50 11,ub!A ldenijtate -
s. 
21 ,40 Prezentul ~ 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucil show 
0,00 Retrospectiva etapei 
1,00 Afacsri printrs gratii 
-comedie, SUA, 1988 
3,00 Observator- rei. 
3,30 Dragoste fi sper
anlfl- rei. 
5,00 Datlas - s. 

TELE7ABC 
7,00 Stiri • 
7,10 Runâdiminca~ Rorr*lia 
9,00 F~&.stinului -rm. 
IO,OOŞtn'i '. 
10,15 l'elcshopping ' 
10,30 Dintre sute de ziare- iei. 
11,30 Rendez.vous la Tele 7 • 
n.i. 
12,30 Dacumontar 
13,00 Om unu a venit. rei. 
JS,OOS1iri 
15,JOteleshopping 
15.25 Post Meridian 

PRIMATV 
7,00 Nadine show- rei. 
8,00 Dimineaţa cu Prima 
- magazin matinal • Ştiri, 
reportaje, meteo, muz
Icii şi concursuri 
12,00 Celebri '' bogaţi 
-rei. 
13,00 Polldca de miine 
-rei. 
15,00 Chlc - rei .. 
15,30 Cinemagla - rei. 
16,00 Viata in direct 
17,00 Celebri '1 bogaţi 
- s. . . 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Ari 
19,00 Frontal - radl
ografla.săptămAnil tre
cute 
20,00 Dosarele Y 
21,00 Brooklyn So.uth -
s. 
22,00 Clip Ari 
22,05 Focus Plus 
22,45 Revista prosei 
23,00 Politica do mălno 
1,00 Film artistle 
2,30 Focus - rei. 

18,00Stiri 
IR,IOi.ouGnmt·a. 
19,00 Pronosport 
19-~ s..ţ;a d• polii'-· L 
20,00 Actualilatcn TO!c 7 
20.30 Documentar · 
21,00 Dintre sute de zian: 
22,00 Dincolo de stadion 
23 ... 10 Cutia muzicală- rei. 
O,OOŞtiri 
0,30 Om H • cmisiuna de con
fesiuni 
2,00 Actualitntcn Tele 7 
2,35 Documcnlar- rei. 

22,25 Vremea de acasă 
22,30 Noaptea groaza! 
- horror, SUA, 1985 
0,30 Surorile - s. 

16,.1(1 O !rinrtur:i via•,il· s. 
-" 17,30 lhurncnt:sr 

3,00 Dincolo de stadion· rei. 
4,40 &'C(ill dt> puliţle- rei. 

6~~!2d~~~BIŞ 
R.IIIJ. Q)lfl ('intii-mi liubu'\l-muzică popular.\ 
9,110. ltl,llfl Alo., tu llit1;! 
111,00 • 12,111.1 C11fcMUII. Cle :Jll"-'ţ! 
ll.IMI-IJ,JMII"'po~~dorului-11'11Zic6pppulanl 
13,110-14,UOFM-ultleprinz 
14,111.1- 1!',011 Pnni1 
IMI· 16,11fl AllbbJ lelllrbi1odm • muDc6 popO
Inr.l. SI dcdic::1hl llliiZiat.lc 
16,0h. 1 R,UO'I)upioi p11tru 
III,UIJ-19,fiiJTdefonulcubutoMe 
19,111.1- ZO,lXI l..11 mulţi 11ni! • dc:dicatii mu7icalo 
ZO,OO. ZlJO Pu monbln 
20,30- Z1,11t1~'11W(M 
21~111- 23,1XI Fotb11l Oub li· talk-chow 
2.l,OII- 24,11fl A!ICultii' tu! 
0,110-l,I)U 9l,llni0ninii 
2,00 - 6,00 Nodum11 muzlatJi 

TVARAD 
7,00 Obsetvalor 
8,00Ştiri1VA-rel. 
8,30 Emlolune In lmba gor
mri 
8,50 Amrl\Uri 
9,00 Divertismonl 
10,00 Ştiri 
10,10 Colivia do ..... " 
11,00 Explozia mag lei -
COOledle, SUA 1990 
13,00 Ştne amiezii 
13,15 Vlltorull- ... - .. 
14,00 Dacepţll- ep. 5 
15,00luz--s. 
17,00Ştiri 
17.25 Divertismont 
18,00 Studioul artator 
18,20Anun\1Jri 
18,30Ştiri1VA 
19,00 ObsetvalDr 
20,00Arena 
21 ,20 Anun\IJri - rei. 
21,30 Ştiri lVA- rei. 
22,00 Obsorvalor • 
22,30 Marius Tucă Show 
0,00 Relrospectiva etapei 
1,00 Afaceri printre gnolll -
comod. SUA, 1988 
In continuare, program Iden
tic QJ cel al Antel'lei 1 

HBO 
10,00 Mlchael - come
die, SUA, 1996 
11,45 Pact cu diavolul -
dram~. SUA, 1997, cu Al 
Pacino 1 · 
14,15 Păzind-o pe Tass, 
-comedie, SUA, 1994 
15,45 Phlladetphla -
dram~. SUA, 1993, cu 
Tom Hanks 
17,45 ·DragA, am 
miC!for&t copiii! - s. 

TVB INTERNATJONAL 
21,..30 S-a.intamplat .. azi 

21,35 Revista presei 
21 ,40 lnfo edHOrial 
21.45 Lunetist de eiHa 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,00 Reactor 
10,30 Hai Hui- ra. 
ti ,00 F"""J'Ic- rct. 
11,15 Atornix:cuOann·"'· · 
14,00 lntcrnctiv 
15,S5R.eactor 

•' .. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea prognuau- . 
lui 
9,00 lntcrsut Music 
9,30 Plerdup In puslhlri : 
film 
11,00 Ştirile Jntersat 
11,30 Eurocops • nlm 
12,30 CueadorU ladutul -
film · 
14,00 lntcrsut Sport Sh9w 
15,00 A vcnturii americane 
t 5,30 "Planeta video a copi
ilor 
16,00 Vlllod la HollyWood 
-film 
17,)0 Underdog Show 
18,00 SAptAmina sportivA 
arAdeanA 
1 H,25 lntenat Cultund 
IIS.45 Ştirile lntcrsat 
19,20 Dulce hplti- s. 
20,05 Mistere, far~ fi 
miracole - s. 
20,30 Ultimul poUtbf -film 
22,00 Vrijltorul - film 
groază 

23,30 Ştirile Intonat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea programului 

18,30 Othello - dramă, 
SUA, 1996 
20,30 Filmul lut Goofy -
anlmave. SUA, 1995 
22,45 Totul despre sex
s. 
22,15 Copacul - drarnl, 
SUA,1999 
23,45 Două zile In Los 
Angolos - acyuna, SUA, 
1996, cu Dany Alollo 
1,~0 Jurnalul Panto· 
lutul Roşu- s. 

22,00 Jurnal • Curs valu
tar • Meteo 
22,40 In flagrant 
23,25 Destinul unei na~
uni- doc. 
23,55 T ezaurfolclortc 

16,00 Rornanian Top 100· rd. 
18,00 Selector 
l9,00Atomixculna 
21,55Rcactor 

· 21,00 South P11rtc. ·deie. anim. 
22,:l0 Fii-= de poveste- rei. 
23,00 Aria 52 
0,00 Insomnia 
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ION RATIU A FOST PUS ÎN DISCUTIA 
COMITETULUI JUDETEAN PNTCD 

- Este un blestem pentru 
noi, ca să nu primim nlclo<!ată 
cea de-a doua' tranşă a FMI
ululln condiţii rezonabile? 

comunism ..• 
o acuza ieftină! Să nu 

uităm faptul că In 1996, Blil 
Clinlon 1-a trimis o scrisoare lui 
Ion lliesciJ - inainte de a-1 contac
ta pe Constantinescu - pentru a-1 
felicita pentru cadrul democratic 
prin care a predat puterea. Acest 
lucru este cea mal bună dovadă 
a faptului că americanii nu 
vorbesc despre actuala opozi~e 
ca fiind .neocomunistă", ci o 
tratează in cei mai buni termeni 
democratici cu putinta. Dealtfel, 
pa tărâmul poltticii internaţionale, 
Ion lliescu a repurtat mai multe 
succese decât Emil Constan
tinescu. 

Sâmbătă, deputatul ton Raţiu s-a întâlnit cu mem
brii Comitetului Judeţean Arad al PNŢCD, care t-a 
convocat pentru a purta o discuţie asupra liniei ziaru
lui ,.Cotidianul", pe care Raţlu il patronează. Afa cum 
au declarat ,.părţile", au fost mai mult discuţii de 
principiu, nepunându-se prob tema ridicării sprijinului 
politic pentru Ion Raţiu, cum -;e anticipa. fn rândurile 
de mai jos, opiniile a doi dir t ·e protagonifti, deputaţii 

atacă violent C>uvernul fi 
Presedintia. 

Nu s:a ajuns la vreo con
cluzie, s-a racomandat o atitu
dine mai rezervată a ziarului 
«Cotidianul», iar eu personal 
i-am solicitat domnului Raţiu 

- O-le Ion Cristoiu, se pare 
că FMI-ul a amAna! decizia 
acordărll celei de-a doua 
trante de Imprumut pentru 
RomAnia. 

- Nu a amAnat-o neapărat, el 
a condiţionat-o de ob~nerea - In 
paralel - a unui Imprumut de pe 
piaţa internaţională privată de 
capital de către Romania. 

- Ce lnseamnă acest lucru 
pentru noi? 

- Acest lucru InseamnA că 
FMI ~i Banca Mondială au 
demarat un nou experime~t 
financiar. Altfel spus, căteva ţări 
pricăjite de pe planetă, printre 

- Este blestemul prostiell 
După 1996, actualii guvernanţi 
se comportă de parcă ar fi fost 
aleşi de NATO, de UE sau de 
către americani. Nu se praocupă 
de Interesele românilor, ci 
vânează in exclusivitate bătăile 
pa umăr ale occidentalilor. Ţara 
se prăbu~eşte, dar pe ei ii pra
ocupă imaginea lor occiden
tală ... 

- Ca ti cum am da bine 
dansind la Bruxelles cu pan
talonii rupţi in fund? 

- Exact! La apropiatul sum
mtt de la Helsinki noi avem drep. 
tul doar să sunăm la uşa clubului 
celor bine imbrăcati, nu să ne 
considerăm egalii lor. Este iarăşi 
vorba despre acea politică 
păguboasă de căciulire In faţa 
organismelor internaţionale, fără 
a ne preocupa de buna gos
podărire a ţării. 

- Deci 'ansele noastre la 
Helsinki sunt minime? 

- cat se poate de minime. 

- D-le Crlstolu, o ultimă 
Intrebare: chiar fi după ple
carea d-voastră de la 
"Cotidianul", Ion Raţlu e 
acuzat de 44 de parlamentari 
PNŢCD, de faptul că ziarul 
este antiţlirănlst ... · 

. - Intre vicepreşedintele 

Ion Raţiu fi Radu Ghfdău. 
Ion RatiUI uNU am fost 

.A fost o discuţie deschisă, 
fiecare având dreptul să-şi 
spună punctul de vedere. Am 
ţinut să subliniez că şi eu am 
criticat unele articole apărute 
in ziar. Mai mult, am fost eu 
insumi criticat şi nu m-am 
supărat, pentru că, deşi pe 
frontispiciu apare numele 
meu, consider că trebuie să 
fie un ziar Independent. 

Precizez incă o dată că inse
l·:trea unor critici nu a_ insem
I,.Jt o actiune împotriva par
tidului. «Cotidianul» a criticat -
ca c.ricare ziar independent -
greo;elile guvernului. lntâlnirea 
cu membrii Comitetului 
Judetean a fost benefică. Nu 
am fOst criticat eu, ci ziarul." 
Radu Ghic!Bu- deputai: 
PNŢCD1 .. ~olu s-a ajUnf 

la vreo concluzie" 
.Sâmbătă, a fost organiza

tă sedinta ordinară a Comitetului 
Judeţean al PNŢCD Arad. In 
cadrul ei, la solicitarea unor 
membri, s-a luat in discutie 
poziţia ziarului «Cotldianui», 
prin prisma faptului că propri
etarul este deputatul Ion 
Raţiu. Au luat cuvântul mai 
multi membri ai PNTCD, care 
au criticat atitudinea: ziarului şi 
au sesizat pe drept că este 
inadmisibil ca numeie.unui 
vicepre~edinte ţărănist să fie 
pe frontispiciul unui ziar care 

să renunte 1 prezenta nume
lui său pe frontispiciul' ziarului. 

Domnul Raţiu ne-a răs
puns că ziarul este indepen
dent si nu consideră necesar 
să intervină in atitudinea sa şi 
nici să nu-si mai pună numele 
pe frontispiciu." 

Ş. POPESCQ 
S. TODOQI 

--~,-~_,,....",.!"''' --~,~-""''"'%''~: 

PTIMISTI· .. ,· care fi Romania, vor obţine o 
nouă tran~ă de imprumut doar 
dacă rau~sc să se Imprumuta şi 
de pe piaţa privată de capital. 
Numai că aici apare un cerc 
vicios: nici o Bancă privată nu 1~ 
acordă un imprumut rezonabil, 
decât In condi~ile existenţei acor
dului cu FML. 

Cu toate că actuala putere a 
declanşat .goana după Helsinki" 
- condamnând grevele şi cer
turile din coaliVe ca fiind impotri
va interesului naţional - guver
nanţii pierd din vedere faptul că 
Uniunea Europeană este in 
primul rând o uniune economică, 
cara nu praa vne cont de factorul 
politic. Voalat, liderii UE au şi 
avertizat: .Noi negoclam cu ţări, 
nu cu guverne!". Altfel spus, 
actuala putera nu este indispen, 
sabilă penl!\1 de~e ... 

PNŢCD, ion Raţiu şi patronul 
.Cotidianului", Ion Raliu a apărut 
o contradicţie logică Pe cara am 
sesizat-o la două-trei săptămâni 
după ce am preluat conducerea 
ziarului. N-am inteles niciodată 
dorinţa deputatului PNŢCD Ion 
Raţiu de a-şi afişa numele pe 
frontispiciul ziarului. Dinu Patriclu 
nu are astfel de pratentilla ,.Ziua" 
şi nici Voiculescu la' .Jurnalul 
Naţional" ... Oricum, ton Raţlu 
trebuie să aleagă, cu toate că eu 
cred că este vorba mai mult 
despra o bâtălie internă, de par
tid, decat despre o neconcor
dantă intre o afacera particulară 
şi PNŢCD. Acum, la modă sunt 
listele cu viitorii candidaţi pe 
locuri eiigibile, iar Ion RaVu este 
un nume care cu greu poate fi 
înlăturat sau devansa!. Aceasta 

. este probiama ... 

Îtt P,'RIVIttTfl ... lttTEGRĂRÎI.f::. 
Ş, o'.:<>':.: , , ,• , • , ».<:,.·";_,,_,..,:;-, •', <',,,,;oi;,. ._ ,v_.,,_,"- ,,-A,V»>,>'o.,::•,•:•,•'-"::•-*>-0i....S0~ 

- Şi-atunci? 
- Atunci nu ne rilmâne decăt 

La conferinţa de presă de sâmbătă a PNŢCD s-a adunat za alegeri anticipate. Dacă 
ff. 1 · · d fi" d r tii totuşi acestea ar avea loc, 

o mare parte a sta '~~ Ul JU eţean, prezenţa m exp tca câ~tigarea lor de către PDSR 

să contractăm imprumuturi pri
vate cu dobânzi năucitoara, pen
tru ca să intrăm In gratiile FMI. 
Numai că Imprumutul FMI ne va 
ajuta doar ca să acoperim 

- Dar actualul regim acuză 
o posibilă revenire a PDSR
ulul, argumentAnd că .ne vom DORQ SI"ACI 

şi prin faptul că inainte se derulase şedinţa Comitetului • ar insemna stoparea oricăror 
Judeţean, la care a fost "discutat" Ion Raţiu. discutii asupra in legării 

• Intr-o declara~e de presă cuvânt ai organizaţiei judeţene . României in UE şi Incetarea 
a vicepresedintelui Re mus - .PNŢCD satută recunoaş·, acordurilor incheiata cu FMI şi 
opriş, pr~zentată de către terea realizărilor RomAniei pe' Banca Mondială, cara ar trebui 
Claudiu Cristea - purtător de calea Integrării europene, renegociate. De fapt, spune 

., .. 

TOATĂ LUMEA 
L-am văzut pe dl. Sorin Prişcă la telev~ 

zor cum perora In fata Consiliului National 
al PSDR. Au urma't aplauze ale celor 
prezenţi. Numai că dl. Sorin Prişcă, in 
opinia d-iui E. Putin şi a organizaţiei PSDR 
Arad, n·are nici o tangentă cu acest partid, 
fiind exclus cu .acte in regulă. Dar centrul 
nu-i bagă in seamă pe arădeni şi susţine 
că di. Prişcă este membru al partidului ba, 
mai mult, vrea să-i propulseze (dacă AL 
Athanasiu nu-şi schimbă preferinţele) pe 
locul doi in partid, in funcţia de prim-vi
cepreşedinte. Exact ce a fost di. E. Putin. 
Pe plan local, dr. Prişcă are nişte şanse să 
devină pre~edintele PSDR Arad, atât tlrnp 
căt va mai dura parlidul. Depinde cine va 
participa la conferinta judeteana. Oi. Sorin 
Prişcă are toate motivele să fie mulţumit. 
Mai rămâne de văzut cum se va descurca 
dansul cu filiala Arad a1 partidului, care i-a 
jurat credinţă până la moarte d-iui Putin. 
Cu miel excepţii. Dar cum adeseori lumea 
merge cu invingătorut, nu se ştie niciodată. 
Oricum, dr. Pri~că a fost delegat de 
Consiliul Naţional să organi~eze 
Conferinţa Judeţeană a PSDR. Unde nu 

• MULfUMITĂ. DEOCAMDATĂ. 
se ştie ce se poate Tntâmpia. românească (a~ cum este ea) şi se pare 

Nici deputatul E. Putin nu ar trabui să că d-lui Putin i se pregăteste ce,a. Si 
fie prea necăjit. Ce-i drept, a pierdut şefia anume, un locşor de vicepreşedinte siiu 
partidului şi perspectivele mai luminoase secretar general al ApR. Ce-i drept, diplo
ce i se deschideau de pa această poziţie . malul Meieşcanu încă n-a renunţat la 
ca politician roman. dar lucrurile nu sunt ideea de a intra in lnternaţionaia 
chiar atat de dramatice pe căt par ia.prima Socialistă, via PSDR şi mai tatonează 
vedere. Pentru că însuşi Ai. Athanasiu il primirea in ApR a lui E. Putin. Dar dacă va 
ajută pe E. Putin să-şi clarifice situaţia. O fi ca ApR să fuzioneze cu PSDR, E. Putin 
situaţie dilematică pentru deputatul nu va fi o piedică şi nu ne·am mira ca in 
arădean. Dacă pleacă de bună voie şi acei moment istoric, AL Athanasiu şi E. 
nesilit de nimeni din partid, ii trădează pe Putin să se pupe in Piaţa Independenţei. 

Una peste alta, Sorin Priscă jubilează. 

1 ,",fabl~ta ,il el,·~ ::~.i~~i~e~!f u~~r: \~~~~~:i~n ~~~: K\.!ÎIIill\o~ ..... •• .... .. ""·"······ • • •• ~ ş• wte aşa se aranjează lucrunle In politica 
cei ce i-au susţinut la Congres. Dacă ar autohtonă. Şi, pănă la urmă, toată lumea e 
rămâne, ar fi nimeni in partid, pentru că Al. mulţumită. Deocamdată. 
Athanasiu va face curăţenie generală cu Pentru că venirea lui E. Putin la ApR • 
adepţii lui E. Putin. Şi atunci, singura şi nu vine cu măna goală- va tulbura nişte 
soluţie rezonabilă şi onorabilă pentru dân- ape şi va da peste cap ni~te socoteli. Iar 
sul este să fie dat afară din partid. Şi astfel dr. Sorin Prlşcă s-ar putea să rămână fără 
Sţl rezolvă dilema d-lui Putin. Pentru că partid'ln judeţ şi atunci dă-i şi luptă prin 
dânsul nu rămâne .fără coledzl". ApR, un noroaiele patriei ca să-ţi faci partid. 
partid in plină ascensiune, are nevoie de .C-aşa·i poiilical 
un politician cu state de servicii'in politica l• IERCA" 

: .• La tonsiliol ~ational PSDR liJl[~~ij~}:]~Ş]lfJjJj 
SORI fi PRISCA SI LIVIU POPA Ioa!~~~~~~:::.."!.:::~~: meu~:;~: :i:wv~~li~~;esi~~~~: 

1 1 In perioada mai.- iunie 2000. iar alegeri. 

fi O FOST MfiNDfiTATI cele generale şi prezidenţiale, ' Liderul ApR susţine că 
11 concomitent, in toamna anului Guvernul ar trebui sa realizeze 

1 viitor şi cere. consuHâri imediate 
SAmbătă, la Bucureşti, s-a 

reunH Consiliul Na~onal al PSDR, 
pentru a pregăti viitorul Congres. 
Au fost prezen~ delega~ din toate 
judeţele, de la Arad făcând 
deplasarea Sorin Prişcă, Liviu 
Popa, Ileana Dragomlr şi Sorin 
Neamţu. 

Problema cea mai discutată a 
fost luarea unei poziţii faţă de gru
paraa Putin, cara a părăsH la con
gres sala. A fost clarificată sttuaţia 
lui Sorin Prlşcă şi Liviu Popa, 

... ·' 

excluderea ·ror din organizaţia intre partidele parlamentare, 
arădeană fiind anulată. Cei doi au Guvern şi Preşedinţie pentru 
fost mandataţi cu organizarea unei stabiiiraa calendarului electoral, 
Conferinţe Judeţene la care vor fi a declarat, simbătă, la Braşov, 
desemnaţi delegaţii la Congres. preşedintele ApR, Teodor 
Nici unul dintre foştii delega~ care Meleşcanu. 
au părăstt sala nu vor mai putea fi Meteşcanu este de părere 
desemna~. De subliniat că Popa şi că la aceste consultări ar putea fi 
Prişcă pot hotări dacă la Conferi"1S stabiiH şi un program anticriză, · 

· Judeţeană se va alege o nouă con- pent~u care Executivul să-şi 
ducere. asume răspunderea tn 

S. TODOQI Parlament In cei mai scurt timp, 

,,,_;-.-
·-.- ;_ 

~n asemenea program, pe ter
men scurt, pentru a evtta apa~ 
unor tensiuni sociale, ctetermi

. nate de sărăcie, in timpul 
alegerilor şi pentru că există 
riscul ca o parte a electoratului 
să alunece spre zona extre
mistă. "CetaţenH trebuie să aibă 
posibil-a să ascuHe in linişte 
oferteljl politice pentru a fi capa
bili să facă alegerea cea mal 
bună", a a~t liderul ApR 

exprimată de dl. Guenther Calimente initiativa PDSR-ului 
Verheugen, coml~ar UE este pur demagogică şi popu-
re~po.~sabll cu extonderea listă, In fapt, acest partid 
Un1unn . In declaraţ•a de presă nedorind alegeri anticipate. 
se subliniază faptul că ajutorul • La capitolul .Diverse", 
financiar nerambursabll acordat Mihai Calimente s-a referit la 
RomAn1e1, sporeşte cu ?00%, d' t"i 1 d tatuil 
cu menţiunea expresă ca ace!?ti IS~ •11 e av~ ~ cu ~~u . o~ 
bani să fie folosiţi exclusiv pen- Raţ•~· . cu p_nwe la hn•a z•aruiul 
tru continuarea reformei. .Colld•anul . Ţărăn1~ti1 - spune 

- - .. Calimente - nu au nimic 
Tarănlflll spun ca nici · Impotriva ca ziarul să fie inde-
PDSR nu vrea alegeri pendent, însă, din păcate, nu 

anticipate este, fiind pro-stângli şi pro-
• La punctul doi, deputatul R_us1a. Onc~m, a.declarat dom-

Mihai Calimente a prezentat n1a-sa, ?•scuţnle au fost 
pozitia PNTCD cu privire la benefice ~·Ion Ra~u a recunos-
alegerile anticipate. In opinia cut că mai trebuie corectat căte 
sa, nici măcar din punct de ceva la .Cotidianul". 
vedere tehnic nu se pot organi· .. S. TODOCA 

' ' ,..-·· ,, Y• 
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Pagina&- ADEVĂRUL COTIDIAN 

Sub genericul " CUNOAŞTEŢI JUDEŢUL" ne-am PfT?PUS să vă prezentăm rlind 
pe rlind localităţile in care locuiţi sau pe care le cunoa!fteţi doar după numele pe 
care-I poartă, cu oameni, cu locuri, cu specificul şi tradiţiile lor. 

Ne-am oprit la Pâncota intr-o dimineată de toamnă arămie, o dimlneată cu aer 
curat !fi dătător de viaţă. Străini fiind ne-a;" adresat viceprimarului NICUŞOR LAZEA 
care a acceptat să fie ghidul nostru. 

Colţ de deal sau 
Fiintiina Domnului!' 
Putini sunt cei care stiu că localitatea este 

atestaiă documentar încă din prima jumătate a 
sec. al Xlii-lea, adică din anul1248. · 

Jn privinta numelui, semnificatia nu este 
clară. Există' două presupuneri in acest sens. 
După prima, numele localitătii ar. veni de la 
preotul romana-catolic din lm;u, Sorban, care 
ar fi denumit asezarea cu latinescul .Pan-cubi
tum• care ar insemna .colt de deal', ceea ce e 
adevărat deoarece localitaiea se află la capătul 
nordic al podgorie! Aradului. A doua pre
supunere este că denumirea ar veni din cuvin-

tele poloneze .Pan-hota• care înseamnă 
.Fântâna Domnului". Cam acestea ar ti datele 
istorice. Ar mai fi necesar de mentionat că 
Pâncota este unul dintre cele mai mici orăsele 
din judeţul Arad, având o populaţie de 7554 de 
locuitori împreună cu Măderat, sat aparţinător. 
Cu toate acestea, pâncotanii o duc destul de 
bine, bineinţeles cu greutăţile inerente in 
această perioadă de tranzitie. Cunoscuti ca 
mari meşteşugar! şi legumicultori ei se plâng 
totuşi că vremurile s-au schimbat, că întâmpinA 
greutăţi şi că nimic nu mai rentează. 

Din zoo de ateliere de 
pielărie • au mai rămas 15 

Pâncotanii sunt cunoscuti de când lumea 
ca pielari, tăbăcari, blănari. 'cândva aceasta 
era principala ocupatie a locuitorilor. Acum 
însă vremurile s-au schimbat, la fel si cerintele 
oamenilor şi nevoile lor. _ ' ' 

După revoluţie însă situaţia s:a schimbat 
treptat. .,Pe piaţa românească au apărut tot 
felul de produse importate, mai ieftine, dar 
unele !jii de proastă calitate, lucruri care au 
atras insâ ochiul avid de nou al românilor. 
Practic cererea in domeniul pielăriei s-a 
redus foarte mult, af: încât, acum, din 200 
de ateliere câte exis u acum câţiva ani, au 
mai rămas doar 15. 

Am vizitat şi noi un asemenea atelier şi am 
stat de vorbă cu proprietara, Lazea Silvia. lată 
care sunt of-urile dânsei. .,Lucrez de 15 ani in 
acest' domeniu dar treaba merge din ce in 
ce mai rău. E şi normal, oamenii nu au bani. 
Inainte i1fi cumpărau fi două haine odată -
una pentru muncă 'li una pentru biserică, 
dar acum, rar mal vine cineva să facă o 
comandă, două .,.-·rună." 

Aşa înce( incet, probabil intr-o zi va dis-
părea si ultimul pielar dintr-o localitate care şi-a 
făcut dln acest meşteşug un specific. 

"Cărămida de Pâneota • 
vândută ea pâinea ealdă" 
O altă emblemă a Pâncotei este fabrica de 

mobilă, infiinţată ia inceputul secolului XX. 
Renumită pentru seauneie fabricate aici, fabri-
ca de mobilă S.C .• Pancotas" S.A. a fost priva-
tizată la inceputul acestui an, cu capital majori-
Iar românesc. Din povestirile d-lui viceprimar 
am aflat că patronul este bucureştean, de fapt 
un vechi colaborator, care lucrase cu fabrica 
de peste 20 de ani. Ei a cumpărat de la FPS 
40% din acţiuni dar a mai achizi~onat cupoane 
şi de la alţi ac~onari, ajungând la 50%. Până la 
1 aprilie, acolo au lucrat 1200 de oameni, dar 
după restructurarea care a avut loc, au mai 
rămas 1000. Se lucrează exclusiv pentru 
export. Tot in perioada infiintării fabricii de 
mobilă, la Pâncota a apărut şi una de cărămidă 
care poartă numele de S.C .• CEREXIM" S.A. 
'. 

-··-

",··· 

Se pare ci", anul acesta a fost unul dintre cei 
mai buni pentru .cărămidari" sau altfel spus 
.cărămida a trecut ca pâinea caldă". 

Pănă acum, au existat ceva probleme pen
tru că n-au avut asigurată o piaţă de desfacere 
destul de intinsă, dar anul acesta afacerile au 
mers ca niciodată. 

Tortellini fi Quadruei se 
fae la Pâneota 

Investitorii străini au pătruns, după revolu~e 
şi in Pâncota, prin grija Primăriei care le-a 
acordat spaţii in care să-şi desfăşoare activi
tatea. 

Astfel, trei investitori italieni si-au deschis 
fabrici de confectii, iar circa 80 de femei 
lucrează ia .Kindere". La fostul C.A.P. 
funcţionează acum un atelier mare de 
incăltăminte. , 

D'ar parcă cea mai .gustată" investiţie este 
cea a firmei S.C .• Pirolo" SRL care produce 
paste făinoase cu carne, Specific italienesti -
Tortellini, Quadruci, Panzzerotti etc. ' 

Deşi la inceput au pătruns foarte greu pe 
plată, acum cerintele sunt foarte mari. Firma 
are contracte c'u renumitul .. Metro" din 
Timişoar~. Oradea, Braşov, Craiova şi chiar 
Bucuresti. 

Pen'tru prepararea produselor, făina este 
adusă din Italia iar pentru .umplutură" se 
foloseşte carnea de vită şi de porc. 

După cum se vede, dacă nu e una este 
alta, viaţa merge inainte spre binele nostru şi 
spre mândria noastră că reuşim· să ne adap
tăm situaţiilor in care suntem puşi. Aşa e şi 
cazul pâncotanilor. 

Singura localitate din tară • 
' . . fără Cămin cultural 

Una dintre marile dureri ale conducerii 
localitătii este lipsa unui Cămin cultural. 
.,Suntem singura localitate din ţară care nu 
avem propria. clădire in care să ne 
desfăşurăm activitatea culturală" se plângea 

· dl. viceprimar. Căminul a funcţionat până Il! 
revolutie intr-o clădire a unui cetătean din 
iocalitaie, dar după 1990 intre directorul casei 
de cultură de atunci şi proprietar a izbucnit un 
conflict in urma căruia, cel din urmă a refuzat 
să mai permită desfăsurarea activitătii in clădi
rea respectivă. Momentan, Primăria' a găsit o 
alternativă. Casa de Cultură îşi are sediul la 
fosta gară electrică unde funcţionează şi cine
matograful. De activitate se ocupă un director 
care şi-a constituit o formaţie de dansuti mo
derne. Pentru a umple cumva golul, s-a 
deschis tot acolo, un club de karate pentru 
copii, care au participat la concursuri ob~nând 
rezultate destul de importante. 

români îşi dau i in speranţa 
aceştia vor deprinde căt de cât limba germană, 
considerată o limbă de circulatie intematională. 
Şi in acest domeniu sunt câteVa problenie cum· 
ar fi-stabilirea cadrelor didactice ia oraş. dar rn 
.general a tuturor specialiştilor. 

Viile au devenit un las 
Renumiţi şi pentru podgoriile din zonă, 

după revoluţie, pâncotanii şi-au luat cu elan 
viile inapoi. Si-au făcut căsute, sperând că 
totul va fi ca inainte. Dar, din păcate, aşa cum 
le-au luat, viile au fost rând pe rând abando
nate. lAS Baraţca s-a ocupat anul acesta de vii 
şi i-ar fi mers destul de bine, dar nu s-a putut 
apăra de hoţi. Jumătate din producţie a fost 

Prin traditie insă Pâncota n-a avut niciodată 
rezultate ma'rcante in cee'! ce priveşte activi-
tatea artistică. i a pân-

cotanilor este cultura i in legumicui-
Maghiarii nu au pretenţie tură. Se cultivă fn salarii: ardei, vinete, varză 
la fl!Oală În limba maternă timpurie, conopidă, făcând concurenţă seleu

in ceea ce priveste invătămăntul, copiii din şenilor. insă nici acest domeniu nu le aduce 
Pâncota dispun de o scoală'si un liceu teoretic· satisfac~! prea, mari. Dacă până acum, intr-un 
cu două profiluri: real si umari. an, din legumicultură se câştiga contravaloarea 

Popula~a maghiară din localitate are o pon- a două Dacii, acum dacă le rămâne de o 
d"re de 12%, dar nu are pretentii ia o scoală in maşină. Puterea de cumpărare a scăzut, in 
limba maternă. A funcţionat un timp şeoala pri- schimb producătorii s-au inmulţit şi rezultatele 
mară în limba maghiară, dar părinţii au se văd. 
renunţat să-i mai dea acolo, pentru că in opinia Târgui de eai • eel mai 
lor, copiii nu au nici un viitor invăţând limba . 
maghiară. Iar acum, toti invată la clasele 1-IV in mare din Vestul ţării 
limba română. ' ' Pâncota e, de asemenea, renumită pentru 

lnvăţămăntul preşcoiar are insă o tendinţă târgui săptămânal care are loc sâmbătă şi care 

~~?':""~~ • 
Paste 

făinoase 

itellenm;tl 

făcute 
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Pâncota 

• 

.. 

. -\._ .·. 
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numai. 
Târgui de cai, de aici, este cei mai mare din 

vestul ţării, având amenajată şi o pantă de 
încercare pentru caii de tracţiune. Cumpă
rătorul işi poate vedea calul la treabă şi poate 
să evalueze personal calităţile animalului. 

De ceva timp, piata din Pâncota a devenit 
si un loc de desfacere a materialelor de con
Structii, in special a cherestelei. Primăria le-a 
amenajat un spaţiu celor care vin din alte 
judeţe: Cluj, Alba etc. 

Castelullspravnie • dăriimat 
până la temelie 

La capitolul monumente istorice, Pâncota 
stă destul de bine. Sediul Primăriei se află in 
Castelul Schulvoski, constructie in stil baroc, 
care, spre norocul autorităţilor' locale, r>-a fost 
revendicat de nimeni. · 

Durerea cea mare este insă Castelul. 
ispravnic, restaurat i~tre 1976-1978 . .,Era o 
clădire. impresionantă cu saloane fi 
incăperi foarte frumos mobilate, grădini cu 
pomi de esenţă rară, ca pe valea Loarei in 
Franţa" îşi aminteşte dl. viceprimar. 

lnsă după revolutie clădirea a fost preluată 
· de lAS Baraţca, cei' care au fost cazaţi acolo 
distrugând in mare parte interiorul. · • 

Revendicată de proprietar casa a fost retro
cedată dar nimeni nu s-a mai ingrijit de ea. Ba 
mai mult, deoarece proprietarul auliSe că 
bunicii lui ar fi ascuns acolo o comoară, a dără
mat-o. Nu se ştie dacă a găsit ceva sau nu, dar 
zilnic o altă echipă era dusă sâ facă săpături, 
până intr-o zi cănd lucrările au fost sistate, şi 
proprietarul a dispărut. Acum a mai rămas doar 
un· morman de dărâmături. 

Vânătorii de himere 
La vremea respectivă s-a făcut mare tam

tam, când s-au descoperit la Pâncota 
zăcăminte de titei. Sonda respectivă. a fost 
botezată .Sorina-Catiţa• şi deşi lucrările au 
inceput cu mult elan ele au fost sistate brusc. 
OI. Nicuşor Lazea ne declara că:. "nu-i prea 
'tim noi de capăt '' suntem cam cir
cumspecţi in privinţa acestei afaceri. Ceea 
ce 'tim .in mod oficial este că au nevoia de 
finanţe11 • · 

După ultimele informaţii ob~nute de la pri
marul Pâncotei, dl. Ioan Farca,, am aflat -că 
G.T.I. Oii, care detinea sonda. neachitând 
sumele celor care au forat, au predat 1otul 
firmei Foradex din .Bucure,ti, in urma unei 
intelegeri. 
· ' După senzaţia făcută de acest subiect, de 
curând a apărut un alt .vănător de himere·, 
cum il numeşte pe cel cu Comoara lui 
Decebal. Cică acolo ar exista lă;:;i pline cu 
moneda de aur, ingropata de pe vremea 
dacilor, dar cine mai crede in aşa ceva? 

Nu putem incheia fără a puncta alte câteva 
aspecte. 

• Echipa de fotbal, Soimii Pâncota este una 
de tradiţie in fotbalul judeţean, momentan 
ocupând locul il in clasamentul diviziei D. 
Echipa beneficiază de ajutorul financiar al lui 
Roland Bernardin, cetăţean de origine ger
mană, care este şi preşedintele clubului, De 
asemenea, Primăria oferă .fotbalistiior o parte 
din incasările obţinute la târgui săptămânal. De 
remarcat că echipa este una dintre cele mai 
tinere din judeţ, ca medie de vârstă. . 

Cam aceasta ar fi, in mare, o radiografie a 
orasului Pâncota, un oras frumos, linistit, cu 
d_esiule puncte de atrac~e,' un oraş pe propriile 
picioare. · 

SORII'Ifl fiMBROŞ 
Foto: ŞTEFfll'l MfJTYfiŞ 
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Ineă o eiudăfenie Abandonat acum opt luni în lift, între viaţă 'i moarte 
a zilelor noas~re ... 

ALBERT FACE PRIMII PAŞI ALATURI INITIATIVA AGRICOLTORILOR 
1 DE "PĂRINTII ADOPTIVI" _DIN LIPOVA ESTE BLOCATĂ DE ... Intr-o dimineaţă iie la sfllr11Hul lui · beneficiază de ingrijirea 'li afecţiunea 

februarie, o locatară a unui bloc de pe P.!' care părinţii nu i le-au putut oferi. 
Cafea Romanilor a găsit, in lift, un Micuţul se află 'i acum in trata· 
copilaş. Datorită vânătăilor de pe faţa menl La un an, el invaţă incet-incet .să 
'li corpul băieţelului de patru luni, s-a meargă, să vorbească, B.ă se jl)ace. 
presu!'us c~ ~-casta a fost bătrut. .Când a venit la noi, nu putea să stea 
Atu ne•, mediCII au spus că sta ea singur nu era în stare nici măcar să 
micuţului e ~ravă, viaţa lui fiind pusă zâmb 'ască" spune Camelia Palcu, 

MINISTEROL AGRICOLTORII! 
Cu vreo trei ani in urmă, 

Mrhai Onc, viceprimarul comunei 
.Hălmagiu, .a inceput incropirea 
unei fnici ferme zootehnice în 
propria gospodărie. Avea atunci 
108 porci, dintre care 13 scroafe 
de prăsilă şi pornea la drum cu 
gânduri ·mari. De pe cele patru 
hectare ·şi jumătate de pămant 
obţine doar fân şi cartofi, fiind 
nevoit ca lurajele pentru animale 
să le cumpere de pe piată . .In 
aceste- condiţii, anul trecUt am_ 
tras linie, am făcut un calcu't 'li 
mi-am dat seama că am ieştt in 
pierdere", ne spunea Mihai Onc. 
Aşa că şi-a mai păstrat doar 24 
de porci, pe ceilal~ vânzându-i. 
Cu toate acestea, am continuat 
să cresc animale, nu de a~ceva 

- • ci pentru că dacă mă opream 
atUnci banii luau o altă cale, ii 

_ pierdeam pe drum. Aşa, vând 
porcii şi iau banii toţi odată, bani 
pe care pot să-i reinvestesc", a 
continuat fermierul din Hălmagiu. 
Dovadă că nu s-a descuraja! stă 

,o nouă investiţie pe care Onc a 

inceput-o anul trecut. Intr-un 
grajd, dotat cu tot ce trebuie 
(cameră de muls, camera îngriji
torului) vrea să crească 10 vaci 
din rasa .Băltată" din Austria. 
.Afacerea am· demarat-o cu un 
amic care are fabrică de lapte şi 
care suportă jumătate din costul 
vacilor, urmând ca eu să-I 
despăgubesc livrându-i laptele. 
Vacile vor fi aduse din Austria, 
toate gestante, aşa că eu voi 
rămâne, după ce-l voi despăgubi 

· pe asociatul meu, şi cu vacile şi 
cu vtteir, a spus Onc. 
· Din nefericire, initiativa 
crescătorului de anima'te din 
Hălmagiu este blocată la ... 
Ministerul Agriculturii, care din 
aprilie a. c., tot amână acordarea 
Hcentei de import si transport a 
animalelor din AUsina. Onc este 
dezamăgit şi de totala lipsă de 
interes a băncilor, care nu acordă 
credite avantajoase pentru· 
investitri In agricu~ură. 
. . ' . FLORI" TRUT 

Acum se bucură de afecţiunea 
Centrului .Acoperiful' Speranţei" 
din Lipova. 

sub semnul rntrebării. . e ' 
Nu se ştia, la acea oră, nici identi- asostent socfa~ al_ centrului • 

latea băieţelului, nici cea a părinţilor. De la ang~J~ţri cent~lui am ~flat el 
Ulterior, aceste date au ajuns să fie Albert este vrz1tat; mar rar, ce-1 drept, 
cunoscute. Părinţii lui Albert I-au de mama lui •• Femeia a fost de două 
abandonat pentru că nu·l puteau ori aici, ea ar fi vrut să-I ia inapoi pe 
creşte. băiat, dar Comisia a considerat, dat 

După ce -a stat o vreme in spital, fiind incidentul din februarie, că e mai · 
Albert a fost repartizat cte Comisia bine ca Albert să rămână in centru", 
pentru .Protecţia Copilului, la Centrul adaugă d-na Pateu. 
de plasament "Acoperi,ul Sper~nţei" GERUnDE KJtfiP 
din Upova, centru· aparţrnând 
Fundaţiei A.M.C. Betleem. Aici Albert _ Foto: ŞT. MfiTYfiŞ 

i-l.l•Itf)l'IZif)Ni-l.lll~i-l. f~IJ J ... I~~INI~ 
)))~ J~f)(~ .·- f) ~li-\JlJ~ P i-\(~f)SrJ,)~ : 

·i COMISARII GĂRZII 

Anotimpul rece ar trebui să ne găsească locuinţele 
încălzite. Din păcate însă, apar tot felul de probleme, legate 
• in principal - de bani. Am ajuns să renunţăm la o maşină in 
plus de lemne ori chiar la serviciile Arterm-ului, cu toate că 
acestea înseamnă scăderea confortului zilnic cJ,e viaţă. · 

-scăzută pentru că oamenii nu au bani. 
Noi vindem lemnul la aproximativ aceiaşi 
preţ ca şi anul trecut. adică 280.000 de 
lei/tonă, iar dacă suntem solicitaţi, asi
gurăm şi transportul (28.000 de lei/t, in 
Arad). CII toate acestea. lemnul nu prea 
trece. Cred că o să rămân cu elin dep!>" 
zit si la anul" - ne-a spus Ioan Hudac, 
director în cadrul S.C. Bodimar. . _FINANCIARE, ÎN ACJIUNE Supraofertă de lemne du-se, de regulă, drumul dus-intors. 

· Cei care se incălzesc cu lemne par a Astfel, o maşină de lemne ajunge să 
fi ceva mai avantajaţi deoarece preţul coste, In cele din urmă, un milion şi jumă
oombustibilului a rămas acelaşi ca şi anul tate. 

Cele mai căutate esente de lemn de 
foc sunt foioasele tari (fag, carpen, ste
jar), iar la câmpie se află la preţ mare şi 
salcâmul. Cel mai ieftin este lemnul sub
ţire (30.000 - 35.000 de lei/mc), iar cel 
mai scump. e stejarul (100.000- 120.000 
de lei/rnc)~ 

• Un control, de dată 
recentă, efectuat de oomisarii 
Gărzii Financiare Arad la S.C. 
Manltoba Tex SRL din Arad, 

, str. Ursului, a condus la 
depistarea unor nereguli pen
tru care s-a aplicat o amendă 
oontravenţională, in oonforml
tate cu Normele O.G.18/1994, 
de 86.507.000 lei. 

COmisarii Gărzii Flnan
·ciare au constatat că soci
etatea verificată, care des
făşoară activităţi de produ~e. · 
in domeniul textil, are 
Tntărzieri la repatrierea valutei 
rezultată din exporturile e~ 
luate. 

• .La verificările efectuate 
de o echipă formata din 
comisari ai Gărzii Financiare 
Arad si poliţişti, la S.C. 
EMARIN SRL .din lneu, cu 
punct de lucru pe _str.· 
Republicii nr. 98, in aceeaşi 
localitate, s-a constatat că 
societatea comercială avea 

expuse spre vânzare ţigă<i 
Monte Carlo, netimbrate. 1 O 
milioane este valoare amenzii 
aplicată pentru... faptă. 
'figările fără mareajele impuse 
de lege, au fost confiscate. 

• S.C. STELPRODIMPEX 
SRL din Arad, str. Renaşterii, 
ce desfăsoară activitatea de 
fabricare' .a Tncălţămintei in 
sistem lohn, a lncălcat 
prevederile legale cu privire la 
plăţile In numerar către per
soanele juridice. Astfel, ~ci
etatea verificată a efectuat 
plăţi in numerar către pe·r
soanele juridice, In sume ce 
depăşesc plafonul maxim 
admis de 30 de milioane de 
lei. 

Tn baza O.G. 15/1g96, 
comisarii Gărzii Financia
re Arad, care au depistat 
aceste nereguli, au aplicat o 
amendă contraventionala de 
15.000.000 lei. ' 

D.L 

trecut, iar cota de lemne de foc pentru Foloasele tari S1Urt cele 
populaţie a crescut de la 3 mc/persoană mai c:ăutate 
la 1 O mc/persoană. Cu toate acestea, Aproximativ o treime dintre cei care 
lemnul nu se vinde. In acest moment, pe dOresc să cumpere lemne se adresează 
piaţa arădeană există o supraofertă in direct celor 14 Ocoale silvice din judeţ. 
acest domeniu. De la inceputul' acestui an până acum, 

Oire~a Silvică din Arad dispune de Directia Silvică a vândut 130.000 mc de 
stocuri de 2000 mc de lemn de foe, pe · lemn 'de foc şi s~ estimează că până In 
care le poate pune oricând la dispozi~a luna decembrie se va ajunge la 150.000 
populaţiei .• Noi vindem lemn atât per- mc. Nu este un număr mare, iar acest 
soanelor fizice căt şi juridice Tn trei feluri: lucru se datorează, intr-o anumită 
cu firul pe picior (aşa cum e In pădure), 
doborât şi lemn fasonat la drum (tăiat la o. măsură, imposibilitătii unitătii de a trans
lungim.e de un metru, crăpat şi pregătit in porta lemnele la domiciliul 'cumpărătoru
grămezi)" _ ne-a spus Gheorghe Florian lui. .Direcţia Silvică nu poate asigura 
Borlea, director al Directiei Silvice. transportul, descărcarea şi tăierea lem- · 

Transportql f8c:e pretat . nelor de foc pentru că nu are logistica 
ln ceea ce priveşte preţurile, 0 maşină necesară" - ne-a spus directorul comer

de lemne de toc sooase la marginea dru- cial Adrian Băban. Tocmai din acest 
mului, in pădure, oostă 600.000- 100.000 motiv, oam<~nii preferă să apeleze la micii 
de lei. N-ar fi scump dacă n-am pune la proprietari sau la diferite firme private 
socoteală şi transportul. Aces!" reuşeşte pentru a-şi procura lemnele. 
să depăsească, de multe orr, valoarea .Nici acestea insă nu stau prea bine 
combustlbilului. Pentru ca lemnele să cu cifra de afaceri. .ln fiecare zi ducem 
ajungă in faţa casei, se percepe o taxă două-trei masini de lemne, dar lumea nu 
de transport de 6.000-9.000 leVkm, plătin-, se prea Inghesuia. Cererea e.ste foarte 

..E mizeralril!" 
Cei c.are suferă cel maF mult de pe 

urma acestor preţuri sunt cur;npărătorii. 
lată ce spun ei: 

Mihai Comea: .Eu locuiesc impreună 
cu sotia si avem fiecare o pensie cte 
500.o0o de lei. De.la inceputul anului am 
tot pus bani de-o parte pentru a ne putea 
cumpăra lemne. Am luat o maşină cu 
1..600.000 de lei, dar am mai plătit' 
300.000 de lei la un orn- care le-a tăiat cu· 
drujba. Dacă mai pun la socoteală şi · 
munca mea ... • · 

Dana Mure,an: .Am fost nevoită să 
iau bani imprumut pentru a putea 
.cumpăra lemne. O să incerc să le dră
muiesc cat mai bine pentru ca băiatul . 
meu să nu aibă de suferit din cauza frigu
lui. E mizerabil!" . . ,. . 
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National de Investitii 
. ' ' 

- Ce înseamnă Probaţiunea, 
pe inţelesul tuturor? 

- Proba~unea este o modali
tate de sprijin a deţinuţilor. Mă 
refer in primul rand la minori şi la 
tinerii pănă in 21 de ani, fără 

· .. antecedente penale, care au 
savarşit infractiuni cu un grad 
scazut de pericol social. Prin 
Serviciul de Probaţiune se 

. încearcă consilierea delincve~lor 
In vederea reintegrării sociale cu 
ajutorul unul personal de speciali

. tate (asistenţi sociali, sociologi, 
psil-ologi, jurişti etc.) . . 

e af"maă AURELIA RADU, consilier juridic la SERVICWL ~ 
PROBAŢIUNE DIN MINISTERUL JUmŢIEI 

- Ca rol are Probaţiunaa in · forţei de muncă, Judecătorii etc.): , autohton incepe să capete contur. 
sistemul penltenclar romA- - Din ce cauză procesul de Această institutie are nevoie de 
nesc? modernizare al sistemului de câteva coordonate fundamentale 

- Trebuie să existe o comuni- detenţie românesc decurge aşa pentru a avea uri rol benefic in 
care şi o colaborare efectivă intre de anevoios? actul de justiţie. Proba~unea tre
consftierii de p~une şi cadrele - Această problemă a fost buie să dea dovadă de profesia
de penHenciar in vederea creării pusă in discuţie de către directorii nalism şi are nevoie de o melflati
cadrului de securitate socială şi al de peooenciare preze~ la sem~ zare continuă Opinia publică !re
protejării publicului faţă de n~rul. inte~naţional desfăşurat la bule s:!l inţete'agă că scopul unei 
delincven~. Tn acest sens au foSt S10a1a,. 10 . penoada 15:17 pedepse nu este doar incarce
Iniţiate cursuri de instruire şi per- octombne. D1n păcate nu ex.stă . . . . . 
fecţionare avâ-nd ca participan~ suficiente fonduri alocate pentru rarea ŞI apl!car~a unor sanc~un~ 
atât consilieri de ~une- care modernizarea sistemului penHen- pent~u un deţiOut. El poate !• 
lucrează in penitenciar - cât şi ciar Sperăm că actuala sttuatie reabilitat Acest lucru nu este paSI
cadre care activează In sistemul de .;,;ză va fi depăşită şi in ac8st bil fără o efectivă comunicare intre 
de deten~e. domeniu. · delincvent ~i reprezentan~i soei- . 

- Credeţi că această Inalt- - Care sunt cerinţele etăţii civile. 
-tuţfe, relativ nouă Tn România, esenţiale pentru ca Serviciul de - Justiţia lucrează la un, 
este suficient susţinută de prin- Probaţlune să dobândească proiect plin care de~nuţii vor 11 
clpalele Instituţii publice? tradiţie, precum In Vest, acolo supuşi unor regimuri diferite de 

- La ora actuală. datorită tap- unde a fost Iniţiat In urmA cu executare a pedepsei (maximă 
tutui că nu a fost, incă, adoptată · mal bine M un secol? . . slgui)Onţă; Inchis; seml-deschls 
Legea Probaţiunii (se află In· - Datorită experienţei ech1pe1 fi deschis), in funcţfe M gravt
Parilament), nu există, deocam- britanice care coordo.nează tatea faptelor comise. AceastA 
dată, o <:olaborare fOrmală intre . -proiectul KNOW-HOW, pnn care clasificare va fi eficientli? 
Instituţiile publice ~i centrele se acordă asistenţă de speciali- _ Evident -t;'rin aceasta 
experimentale de probaţiune. In tate şi tralning consilierilor de nilisun!i retonnaioare. penHencia
general, Serviciile de Proba~une probatiune - in cadrul partenena- le . fi· --uerate ....,. 
ciloperează bine cu principalele tutui i.icheiat intre guvemut brita- rele "':;:.;"' mal '""'""" v-
Instituţii publice (Primării, nlc (FONDUL KNOW-HOW) şi cel a FUIVIcn ·

05 
"~-.. CH-E 

PenHenclare, qtidl de plasare a român , Serviciul de Probaţiune "• • ".., . 

' ,· :_ 

/. :, ''·· '. '·- .. 
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la zi a UF.: 60.330 lei -· 

fatA de l ianuarie 1999: 174,98% 
' 

re!lfa1tA de sAptAmâna precedentA: 2,01%-
net; 2.032.200.424.530 lei 

de UF.în c~ircullaţtl·e: ~-~~~.741 : 
-'AŢIONAL . ' 

'. · DE L'i~'ESÎIŢII • 

-N .... FONDUL NAŢIONAL .-== ~ DEACl'MULARE .- ~--. 
Data lansării: 3 februarie 1999 · 

Valoarea la zi' 
a Unitătii de Fond: 20.7851ei 

Numărul de UF în circulatie: 4.429.321 
Activ net: 92.063.436.985 lei 

Creşterea fată de săptămâna precedentă: 1,59% . 
Cresterea fată de 03.02.1999: 107,85 %. ' 

Depuneri la Agenţiile F~hFNA din incinta Cas~ de Colturi a 
Sindicatelor Arad, str. Lacului nr. 8 his, teL 270237. 

FONDUL NAŢIONAL DE ACUMULARE 
(974030) 
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SP®RTI 
• UTA n-a putut opri Ara • Cu Domide 

la timonă, Poli se scufundă e Gazul are cel 
mai bun adevăr e Bihorul, la al treilea meci 
fără gol marcat e Fostii mineri ai lui-

Borugă, _punct .de aur" la Oradea • 
fră~ei in derby-ul Hunedoarei e Olimpia şi 
Apullum şi-au valorificat avantajul terenului 
propriu e .Şepcile roşii" Inving, dar nu 
conving e Pe Jiu s-a revărsat Dunărea e 
,Steaua cea mică", umilită acasă de UMT e 
Etapa viitoare, mare meci mare, la 

~!!!JlÂNA fJ(JAMNĂ~~-~-:~ TREZIT PREA TÂRZIU 

ARD • F.C. UTA1·0 11-01 

dintre ARO şi UTA se anunţa 
una pe viaţă şi pe moarte, 
deoarece dne îşi trecea In cont 
cele 3 puncte puse in joc, intra 
serios in .cărţile" promovărli. La 
sfârşitul celor 90 de. minute am 
ramas cu impresia ca singurii 
care au realizat importanta 
acestei partide au fost musc& 
lenii, care au evoluat tot timpul 
cu găndul la victorie, in timp ce 
UTA a făcut mai mu~ figura~e in 
teren, iesind la joc doar in 
ultim"ele cincisprezece minute, 
când era însă prea târz1u. ·şi 
totuşi dacă Mariş (dih nou .Căli
gol") nu rata din pozitie favora
bilă, cu două minute inainte de 
final, alta era situatia in vârful 
ierarhiei, pentru că, acum, ARO 
are cu cinci puncte mal mult 
decătUTA 
, Rubinacci incepe in dasicul 

de-acum 4-4-2, cu Zaha fundaş 
dreapta, Drlda pe stânga in linia 
mediană iar in fată tandemul 
Mariş - Kent. Muscelenii, fără 

• 
In meciul 

. . dela 

Clmpulung, 

Marlf 
nu a reuflt 

să-fi 

demonshza 

calllătlla 

degolgelw 

el echipei 

Bilr'lifrliiTii, !!!~~~m!in~u~t~e~C~Ia~u!diu Drăga: să reia 
impulsionati si de un public din voleu peste poartă, pasa lui 
canic, inceP mai bine joCUl f au Crăciunescu. Finalul partidei U 
o primă ocazie dară in minutul aduce in prim-plan pe Mariş, 
12, cănd şutul lui Moldoveanu, care precum in partida de la 
pătruns in careu, loveşte trans- Oradea, iroseşte ocazia meciului 

.versala porţii lui Pap . .,Alb-roşii" pentru UTA. Era minutul 88 
suferă la mijlocul terenului, acolo cănd Mărginean, cel mai bun 
unde Almăşan şi mai ales Drida . jucător al UTA-ei il deschide 
sunt prinşi, mai mereu, in con' excelent pe .Căliilol", dar sutul 
tratimp, penmiţănd astfel gazd_e- acestuia de la 1 O metri e ,.ep;ns 
lor să atace in valuri. După două in corner de Atanasescu. 
şuturi periculoase semnate 1!_1usceleni1 au o ultimă oportuni
Tameş (min. 20 şi 26), in minu- 1 t~e de a-şi mAri avantajul, in 
tul 27 va cadea şi golul: ...i\inutele de prelungire, când, la 
Dumltrescu scapă de sub o preluare gresită a lui Botis, 
supravegherea lui Drlda, cen- Ta"meş scapă singur cu Pap, 
trează pe jos, Butaru U ~a fa însă TI dă posibilil<!tea acestuia 
lui Gă)flan ti reia pute . c;· a să se remarce, respingănd in 
tolţul scurt, 1-0. In minutul , comer. · 
Rubinacci il aruncă in luptă pe Una peste alta, victoria lui 
Cibil, in locul lui Drlda (acciden- ARO este meritată, pe fondul 
!<It) şi UTA Incepe să-şi arate unui joc modest al arădenilor. 
colţii. Mai întăi Almăşan trage de Poate, cu un plus de curaj in 
la marginea careului puţin pe atac, UTA ar fi putut obţine un 
lăngă (min. 37), ca apoi Ciba să rezultat favorabil la Cămpulung. 
şuteze defactuos după o actiune Aşa lnsă ... rifJLIH MHE~f-E 
personală a lui Kent (min. 45). '" ·~ 

J Declaraţii dupa meei 1 atace mai mult, insă ne-au lip
sit şuturile periculoase pe 
poarta lui ARO. Păcat că 
ne-am trezit prea târziu, când 
partida era deja jucată. Sunt 
foarte multumit de evolutia 
tânărului Mărginean. care' la 
vârsl<l sa (n.n. ·- 16 ani) a ară
tat multă personalitate la 
mijlocul terenului. Una peste 
alta, am pierdut in faţa unei 
echipe mult mai mature, cu 
fotbalişti de excep~e in linia 
mediană si de atac, unde s-a 
făcut diferenta." 

Ionel Augustin (antrenor tirea fizică bună şi prin gaba
princlpal .ARO): .Mă bucură rit, iar ca individualităţi i-aş 
nespus de mult această victo- remarca pe jucătorul de 
rie pe care o consider pe culoare (n.n. Kant) şi Mariş." . 
deplin_meritată, echipa m11a Lorenzo Rubinaccl (an
evoluănd mai bine decât UTA. trenor principal F.C. UTA): 
Jocul cu mingi inalte, trimise .Am fă·cut o partidă discretă, 
-la bătaie, al echipei adversi' fără personalitate iar pe 
nâ-a convenit de minune pen- alocuri am simtit si o anumită 
tru că astfel am reuşit să-i ani- frică din partea 1ucătorilor in 
hilăm total pe atacar~ţii UTA- duelurile de unu la unu cu fat
ei. Formaţia din Arad m-a baliştii adverşi. După pauză 
impresionat doar prin pregă- . le-am spus elevilor mei aă 

1 

(ĂUH MHERIE 

-·- .;• 

: ... \ -· 

La Cimpulung, 
TA a pierdut cel mal 
ortant joc de până 

acum din acest sezon. De 
ce atât de important? 
Pentru că această înfrân
gere o duce ~cum, la cinci 
puncte de locul intii, deţl· 
nut de adversara de sâm
bătă a UTA-ei, ARO. Mister 
Rubinaccl a fost conştief1t 
de importanţa partidei, însă 
partitura interpretată de ele
vii săi a fost, după propria 
sa părere, discretă. In .vară, 

STEAUA· PE URMELE LUI BOTIS 
La meciul derby la Cămpulung, intre ARO şi UTA, a fost prezent 'in 

tribună alături de preşedintele UTA-ei, Marin Lupaş, directorul spaliv al 
clubul~i Steaua Bucureşti, Daniel Gherasim. Acesta a ven~ special 
pentru a~ urmări la lucru pe lundaşul UTA-ei, Sorin Botiş care se allă in 
vederile dubului militar, pentru un eventual transfer. Botis, a jucat in 
general bine, achilăndu-se de sarcinile defensiva trasate de Mister, cu 
·ex~ ultimului minut de joc când o greşeală de preluare a lundaşului 
arădean o putea costa pe UTA primirea celui de-al doilea gol. 

. C/IUit MltERJE 

câteva rânduri. Rublnacci a 
declarat, destul de vulgar, 
că li place ca jucătorii săi să 
aibă "sângeu. Din păcate, 
din ultimele trei deplasări, la 
Alba Iulia, la Oradea şi la 
Câmpulung, UTA nu a 
inscris nici un gol, sterili· 
fatea punându-şi amprenta 
asupra atacanţilor arădeni. 
Dacă Mariş trece printr-o 
criză inexplicabilă de Inspi
raţie, ratând ocazie după 
ocazie, dacă Drăgan Una nu 
îşi găseşte ritmul după o 

tru arădenl, care au adus 
Insi patru puncte. Golul lui 
Radu George la Pecica, se 

· pare, că mal dă credit pen
tru inci două-trei etape 
antrenorulul lupilor, Pio del 
Monaco. 

. 1 Sll:'RILITATE 1 

Trecind la sporjul cu 
mingea la CO'f, trebuie 
remarcati! mal ales dife
renţa cu care fetele de la se 
ICI'!' s-au Impus la Braşov, 
in compania Farteculul . 
Dacă victoria era previzibilă, 
In schimb diferenţa de 34 de 
puncte, denotă o evoluţie 
bună a elevelor lui George 

la barajul de la Alba Iulia, serie de accidentări, nu ne Mandache. Băieţii de la 
UTA a evoluat di.scret şi a explicăm cum un jucător cu West Petrom nu au reuşit • 
ratat promovarea in A. Cum o tehnică rafinată şi o 
In ultimul timp discreţia a mobilitate ieşită din comun, mare lucru la Piteşti, In faţa 
pus stăpânire pe evoluţiile l-am numit aici pe Nwoko llderel grupei valorice 1-8, 
echipei, ne este frică să nu· K&!"lt, nu reuşeşte In 180 de ISA. La sfârşitul acestei 
avem aceeatl soartă din minute, cu .,Poli" 'li la Ara, săptămâni, elevii antrenaţi 
sezonul trecut. Timp este si îşi creeze măcar o opor· de Dragan Petrlcevlc vor 
pentru lmbunătăţlreajoculul tunitate de a marca. Aici evolua pentru prim,a oară la 
şi rezultatelor, însă alte este compartimentul unde 
echipe nu stau prea mult pe Mister trebuie să Insiste, Arad, in grupa 1·8, In cam
gânduri. Medlaşul este la deoarece dictonul .,un gol pania Socedillul Bucureşti • 
.,+10••, ARO la .. +8". Cum mal mult decât adversarul" Sperăm irftr-o victorie a gal· 
UTA se mal deplasează in ·s-a cam Tntors pe dos. ben-albaştrilor, care doresc 
acest an la Sibiu '1'1 Cor- In eşalonul al treilea, revan'fa in fa_ţa bucureş
vlnul, este greu ca .,+6"-le cele patru dlvlzioniue ară-
actual să fie îmbunătăţit. dene sunt marcate de o tenllor, după infringerea 
Dar nu se ştie niciodată. aceeaşi sterllltate cronică. dramatică din turneul de la 

Asupra unui alt aspect In etapa din acest week· Ti"!işoara. 
.dorim să zăbovim preţ de end, doar două goluri pen- · DACIAH TODOŢA 
~--------------~--~------------------~----------------~~# 

REZULTA TEL~ 
ETAPEI A 15-A 

Callatis Mangalia- Dacia Piteşti 1·0; Poli 
lafl - Dunărea Gala)i 2-0; Tractorul Bra'lov • 
Juventus Bucure'lt 1-0; Foresta Fălticenl • 
Gloria Buzău 4-2; Poiana Câmplna • 
Precizia Să cele 1·1; Sportul Studenţesc • 
Midia Năvodarl 0-0; Cimentul Fienl -
Lamlnorul Roman 1-1; Chindla Târgovlşte" 
Metrom Braşov 0·0; Petrolul Molneftl • 
Diplomatic Foctanl 2-2 .. 

ClASAMENT 
1. Mkla Năvodari 15 11 2 2 29-1. 35 (+14) 
2. Foresta Suceava . 15 11 2 2 32-14 35 (+11) 
3. L.aminorul Roman 15 9 3 3 31-12 30 (+9) 
4. Sportul 15 9 3 3 27-14 30 (+6) 
5. Metrom Bv. 15 1 4 4 16-12 25 (+4) 
6. Gallatis /1"5 8 1 6 17-13 25 (+1) 
} . Dacia Piteşti .. 15 7 4 4 21-17 25 (+1) 

REZULTATELE 
ETAPEI A 15-A 

Electro Bere Craiova • Drobeta Turpu 
Severin 1-3; ASA Tg. Muret - UM 
Tlmi'loara 0-2; .. u·• Cluj Napoca • Flacăra 
Vâlcea 3-2; Apulium Alba Iulia - Chimica 
TArnăveni 4-1; Olimpla Satu Mare - lnter 
Sibiu 2-0; Jiul Petrolanl • Corvinul 
Hunedoara 1·0; ARO C MPULUNG - FC 
UTA 1·0; Poli Tlmi,oara - Gaz Metan 
Medl"''1-2; FC.Sihor ·Minerul Motru 0-0. 

·ClASAMENT 
1.Aro 15 10 2 3 25-8 32 (+8) 
2.GazMetan 15 1} 4. 2 25-11 31 (+10) 
3.F.C.UTA 15 8 3 4 24-11 "21 (+6) 
4. Drobeta 15 8 3 4 22-14 27 (+3). 
5. Corvinul 15 8 2 5 22-12 26 (+5) 
6. lnter SiJiu - 15 8 2 6 20-17 26 (+6) 

8. Tractorul Bv. '15 1 2 6 15-14 23 (-1) 
9. Diplomatic 15 6 3 6 19-16 21 (O) 
10. Cimentul~ 15 6 3 6 17-16 21 (-3) 
11. P. Mo1neşti 15 5 4 6 12-15 19 (-5) 
12. Dunărea G. · 15 6 1 8 16-26 19 (-2) 
13. Poiana cali1'Î"" 15 5 2 8 19-23 17 (-4) 
14. Juventus 15 4 4 7 1~23 16 (-5) 
15. Poli laşi 15 4 1 10 14-27 13 (-11) 
16. Precizia Săcele 15 2 6 1 11-16 12 (-9) 
17. Gl. Buzău · i5 2 2 11 10-338 (-13) 
18. Chlndia Tg.' 15 2 1 12 9-32 7 (-11) 

ETAPA VIITOARE 
, . (SÂMBÂTÂ, 6 NOIEMBRIEJ: 

Dacia Piteşti - Poli lafl; Callatls 
Mangalia - Poiana (flmplna; Lamlnorul 
Roman • Sportul Studenţesc; Diplomatle 
Foctanl • Chlndla l'ârgovlşte; Metrom 
·Braşov • Cimentul Fienl; Juventus 
Bucureşti • Petrolul Molnetti; Gloria Buzău 
• Tractorul Braşov; Dunărea Galaţi.· 
Foresta Fălticeni; Midia Năvodari • Precizia 
Săcele. 

7. ASA Tg. Mureş 15 7 
8. Albe Iulia 15 1 
9 .• u· Cluj 15 6 
10. UMT 15 5 
11. Electro Bere 15 6 
12. Jiul 15 5 
13. OUmpla 15· 4 
14. Bihor 15 3 
15. Chimica 15 4 
16. Flacăra 15 3 
17. Poli TuTtiŞ! 15 3 
18. M. Motru 15 3 

4 
3 
2 
4 
1 

-3· 
4 
6 
2 
4 
4 
3 

4 2~11 25 (+1) 
5 22-16 24 (O) 
7 21-25' 20 (-4) 
6 22-27 19 (-2) 
8 22-27 19 (-5) 
1.· 6-22 
7 12-15 
6 1().22 
9 11-27 
8 1-~19 

8 17-23 
9 16-28 

18 (;.&) 
16 (-5) 
15 {-9) 
14 (-7) 
13 (-8) 
13 (-11) 
12 (-9) 

ETAPA VIITOA'RE 
(SÂMBĂTĂ, 6 NOIEMB'RIEJ: 

FC Drobeta • ASA Tg. Mureş; Electro 
Bere Craiova • Olimpla S. Mare; FC UTA • 
JIUL PETROŞANI; Minerul' Motru • Poli 
Timişoara; Gaz Metan Media'l • Aro 
Câmpulung; Flacăra VIlcea • FC Bihor; 
Chimica Tllrnăveili • ,.U" Cluj N<~poca; UM 
Timişoara • Apullum Alba Iulia; Corvl_nul 
Hunedoara • lnter Sibiu. 
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MULT MAl GitEO 
DECÂT fiitfiTĂ SCOitOL 
"U" WEST PETROM - MINAUR ZlATNA 1-0 l0-01 

Stadion .. west Petrom•, teren bun, timp e.xcelent pentru 
fotbal, spectatori 100. A ...-cato G. Radu· min. 58. 

Şuturl11-9, pe poartă 3-5, camere 5-4, offsaiduri 1-2. 
West Peta oau lrimia • Agachi, Lung (min. 46 • Bolo'f), 

G. Radu, Lepu,te • Varga, Balaj, Cosma, Munteanu • 
Copăceanu (min. 69 • Todera'f), Ştefăligă (min. 87 • Sârbuţ). 
Antreaon Pio del Monaco. 

Minaar Zlatna: Rusu • V. Danclu, Duţă, Albu, Klraly, 
Pop • Verde,, Cioba, C. Danciu • StoiC!I, Erik. - ..... 
Ştefan Fogona,i. 

Aa arbitrat, iD geueral loloeo V. Lungu • la centru, O. 
Bran 'i L. Ducu • asistenţi (toţi din Sibiu). 

Cartoo-,e galbene• G. Radu, Lepu,te, Balaj, Varga, 
respectiv C. Danciu 'i Stoica. 

Oburvator FRF• Ioan Bungău (Timi,oara). 
Cu Roberto Pasini printre . echipierii West Petromulul au dat 

pu~nii spectatori, West Petrom a dovadă, in dese rânduri, de nesir>
părut a fi o echipă mai motivată cronizări in zona defensivă, Lung 
decăt in ultimele confruntări. intă~ fiind chiar inioaJ~ la pauză. 
nind o lorma~e solidă 'li foarte bine lncă din start, In min. 5 şi 7, 
lnchegată, .petrol!litii" a trebuit să oaspeţii au avut două imense 
se intrebuinţez~ serios pentru a ocazi de a deschide scorul, dar C. 
trece de Minaur Zlatna. Cu o part;. Danciu • care '! şutat din apropiere 
tură tactică bine pusă la punct, vizl. In bară • şi Erik • acesta trecând pe 
tatari! au venit la Arad să ~ un langă minge, la 6 m de poartă - au 
llUJlCI, iar dacă se putea trei, era cu irQSit cu nonşalanţă deschiderea 
atât mai bine. scorului. Apoi, In replică, Muntean, 

Dar elevii lui Plo det Monaco cu un şut din unghi, alături de 
au anticipat dificultatea partidei, iar buturie lui Rusu a creat un .foc de 
rezultatUl favorabil a venit in unna paie", pentru ca, in mln. 30 Stoica 
unei greşeli a apărării din Zlatna 'li să tragă din apropiere, fără pro
a insistenţe! In atac a lui Radu bleme pentru .goal-keeperur lui 
George. Deşi au Incerce! să se West Petrom. 
.inchidă" perfect in apărare, un sis- La. atat s-a rezumat prima 
tem care fl place tehnicianului ifa.. reprizll, destul de săraca In ocazl 
lan, fiind convin'li că nu va fi uşor. . clare de gol. 

In partea secundă a lntalnirii, 
gazdele au ~ parcă mai hotărate 
şi, In min. 56, au deschis scorul 
prin G. Radu, dupll un comer exe
cutat de Balaj. 

Cei din Zlatna s,au ~ imedi· 
al la realitate, văzand că scorul e 
nefavorabil lor. Şi, Imediat, au tre
QUt la carma partidei, ratand, In 
doar două minute (68-69), tot 
atatea ocazii incredibile de gol. prin 
C. Danciu 'Il Ve!deş, aceştia fiind 
btocati In ultimul moment de lrimia, 
respeCtiv Muntean. 

A mai fost o bară a lui Duţă, 
după doar 60 de secunde, iar după 
aceea West Petrom a răspunS:, 
destul de palid, prin Toderaş şi 
Ştefăligă, aceştia nereuşin"d să 
găsească poarta. 

Finalul a fost cu .cu~tele pe 
masă". Toderaş a scăpat singur 'Il 
putea pune capăt luptei din teren, 
dar lobul său nu a trecut peste por
tarul Rusu, ieşit la 20 m de poartă. 
De cealaltă parte, la o gafă monu
mentală a gazd-. cand Agachi 'Il 
lrimia s-au ciocnit la 15 m de pro
pria poartă, C. Danciu a stat la 

~~:!':na ~~~~ 
spre disperarea oaspeţilor, "buccu· 
caşu1 obiect" a sărit din cel doi ară· 
denl in altă parte decât era lotbais
tul din Zlatna 'li totul s-a năruit 

Victorie, pentru West Petrom şi 
trei puncte mari, obfigatortl chiar, 
dacă privim clasameniul. • 

LEO SFfiRfl 

F.C. Arad Telecoftl
Cupriroftl .Abrud '1-'1 (0-0J 
Duminică, ora 11. Stadion 

Telecom, teren moale, cu porţi.. . 
uni lmpracticabile, timp Insorit, 
.spectatori 150. Aa -ti 1. 
Arman • mln. 69 respectiv 

/' . Ceau'u • 11ljn. 85. Şuturi: spre 
poartă 16· 7, pe poartA 8·3. 

•" Camere 8-1, offslde-ur11-3. 
IFC Te- Bota' Pupăză, 

· Barna, Szel, Grad (mln. 71 
Volocaru), Berar - Oprescu, 1. 
Arman, Rivi' • Petruţ (min. 64 
Ardelean), Rus. Aatrenora 
Mihai ŢArlea. Caprlroau 
Mure,an • Mlheţ, Mărglnean, 
Roşu, Oprlţa, Bordeanu • 
Ceau,u, Praţa (min. 81 Popa), 
Neagu (min. 82 BArtea) • Boca, 
Gorgan (mln. 90 Micu).· 
Aab w Nicolae Lupu. 

Cartoaa'e 1albeaet 

puternice ale lui Grad şi Berv· la 
care portarul oaspe~lor, Mureşan a 
respins mingea In bară. Dar acesta 
este fotbalul, In finalul partidei, 
oaspetii reuşind egalarea, la una 
din JlUllnete lor şarje olenslve. 

Prima repriză arată clar lntenti
Re celor două echipe, cu gazdele 
In prim plan, ratand bune ocazii 
prin Petruţ şi luilus Arman, Iar 
oaspeţii contraatacand periculos şi 
ratând deschiderea scorului prin 
Neagu, care singur cu Bota nu 
găseşte spa~l P<J11ii. 

După pauză, gazdele forţează 
victoria, Petruţ Rus 'li Grad ratând 
incredibil. Totu,l •. In minutul 69, 

lulius Arman reia cu sete In 
plasA, centrarea lui Rlvl' din 
comer. Grad mal loveşte o dat~ 
transversala porţii lui Mureşan, 
după care oaspe~; les la atac. In 
minutul 85, la o lovitură liberA, 
acordată pentru un hent al lui 
Bata In afara comerulul, Ceau'u 
reuşeşte egalarea după o 
lndlmă,eală de nedescris In 
careul gazdelor. Partida se 
incheie cu o bară a lui Berar, cu 
bucurie de nedescris in tSbâra 
Abrudulul, cu nervi şi injurături In 
cea a gazdelor. Dar ce-şi face 
omul cu mana lui ... 

DACIA" TODOŢA 

Fotbal- Divizia A - "URsus·· .· 
DINAMOÎSI-

... ' 
MARESfE AVANSUL 

' Etapa a XV-a a primului eşalon fotbalistic af ţirli a fost 
lipsită de surprize, gazdele tăindu-şi "partea leului" şi 
dând puţine şanse oaspeţilor. Dinamo a profitat de remiza 
Rapidului de fa Constanţa, mărlndu"fi ta opt puncte avan
sul in clasament. Un avans poata decisiv. 

e F.C. one,tl . F.C. Emo~i mari pentru_ olteni, care 
Naţional 1-0. lriza a dus cele s-au văzut condUŞI după golul 
tre1 puncte gazdelor, Intr-o lui Marius Mitu. Papură şi 
confruntare extrem de impor- Sava (penaity) au reuşit final
tentă pentru subsolul clasa- mente s~ rntoarcă rezultatul. 
mentului.. Bancarii nu se e CSM Reşiţa • F.C. BrafOV 
regăsesc, Liţă ratând un 3·1. Prima victorie pentr~ 
penalty In finalul jocului. e bănăţem, In Valea DomanuiUI 
Farul • Rapid 1·1. Două lovi- In acest sezon. Reuşitele lui 
turi de la 11 m~tri au decis Sasu, Nica şi Stanciu au 
soarta partidei de pe Litoral, Incheiat partida încă din prima 
unde giulestenii nu reusesc, jumătate. e Dlnamo • F .C. 
din nou, să 'invingă, multumin- Argeş 4-0 .• Câinii ro'ii" nu fac 
du-se ca si anul trecut cu remi- concesii nimănui, Adi Mutu 
za. e "U"'Craiova: R~ar 2:1. taxandu-şi fosta echipă de trei 

~lasaJDent 12.Petrolul 
13. F.C. Braşov 

1. Olilamo 14 12 2 o 42-9 38 (+17) 14.Farul 
2. Rapid 14 9 3 2 22-13 30 (+12) 15 .• Lr Craiova 

ori. Cea de-a patra reuşită 
dinamovistă a purtat semnătu
ra lui Mihalcea. • Ceahlăul • 
Gloria Bistriţa 1·0. Victorie 
chinuită a moldovenilor, con
turată In partea a doua a jocu
lui, .căpitanul" Ovidiu Mare 
inscriind pentru trei puncte. e 
F.C.M. Bacău • Extenslv 1-0. 
Extrem de greu au cedat 
oltenii lui Cârţu la Bacău, 
ratând cateva oportunităţi . 
clare de gol, dar in final pre- · 
luând lanterna clasamentului. 
e Steaua • Oţelul 2·1. După 
golul gălăţeanului Mihalache, 
Steaua a revenit puternic, 
făcand o bună repetiţie pentru · 
West Ham. Golurile militarilor 
au fost realizate de Sabin Ilie · 
si Ciocoiu. • Astra • Petrolul 
2-0. Prima victorie a celor de 
la Astra in derbyuLploieştean,. 
graţie reuşitelor din finalul 
intâlnirii; ce au purtat semnă· 
tu riie lui Bârsan si P. Stoica. 

DA~IA" TODOTA 

15 5 3 7 16-24 18 (-3) 
15 5' 1 9 23-24 16 (-5) 
15 4 4 7 18-19 16 (-8) 
15 4 "3 8 17-19 15 (-9) 

3. Ceahlăul 14 8 3 3 20-18 27 (+3) 16. F.C. Naţiona114 4 2 8 18-21 14 (-10) 
4. F.C. Argeş 14 8 2 4 17-12 2.6 (+8) 17. CSM Reşiţa 15 2 5 8 15-35 11 (-13) 
5. S1eaua 14 8 1 5 28-21 25 (+1) 18. Extensiv 15 3 1 11 10-29 10 (·11) 
6. Astre 14 8 1 5 21-16 25 (+4) Etapa viitoare • 6 noiembrie: Petrolul • . 
7. Gloria 15 l 1 7 22-22 22 (+1) FCM Bacău; Extensiv - Ceahlăul; Rocar • 
8. F.C.M. Bacău 14 6 4 4 17-17 22 (+1) Astre; F .C. Bra~v • .u· Craio_ya; Rapid • CSM 
9.0ţMJI 15 8 2 7 25-23 20 (·1) . Re,iţa; F.C. Naţional • Farul; Oţelul • F.C. 
10. F.C. Oneşti 15 8 2 7 20-2.6 20 (-4) Angeş; F.C. Oneşti - Dinamo. Gloria Bislri\8 -
11. Rocar 15 8 o 9 21.-24 18 (-3) Steaua a fost amAnat. 

CÂtiD LIPSESTE ARMOtilfi ÎHTRE OFICIALI ... 
' 1 

Când nu au altceva mai bun 
de făcut, ajefiştii gândesc, iar 
emanatiile lor sunt dintre cele 
mai imprevizibile. O minte lumi· 
nată, probabil, s-a tot cninu~ să 
găsească o metodă de a opri 
ascensiunea unei echipe mici, 
dar cu ambitii mari. Cum, dom
nule, ăla de 'ia Armonia lneu să 
promoveze iarăşi? Nu li s-a 
uscat încă cerneala pe .bule
tinul Onoare" si ei vor Divizia D? 
Ce-ar fi să le mai tăiem din 
elan ... ? 

Cum au dat de o .cnicniţă", 
cum au sărit la beregata lor. 
Cică, pentru Inlocuirea juniorului 
cu un senior, jocul Armonia 
lneu ·Unirea Şeilin (pe teren 2· 
O) se omologhează cu 3-0 pen

' tru oaspe~. Gata, cazul e Inchis, 

şi-au frecat mâinile zâmbind 
· .comisarii" oomisiei de speciali
tate. • 

Numai că lucrurile nu stau 
deloc aşa. Dup~ cum reiese şi 
din raportul observatoruhJi 
Bălăşescu, gazdele, adică 

t•J~N 1.\J ... 'I'Y 
Annonia, a introdus la pauză un 
al doilea junior in echipă, deci 
in momentul schimbării:Junioru
iui In culpă, exista un· altul In 
teren. Numai că, cică, arbitrul 
intâlnirii n-ar fi fost anunţat la 
pauză de acea schimbare ... 
ROAF-ul, bată4 vina, spune că 
o neanunţare de schimbare, 
atrage după sine amendarea 
delegatului echipei in cauză, 

nicidecum pierderea jocului cu 
3-0. 

Deşi conducătorii echipei 
Armonia au propus vizionarea 
cesetei video a meciului, pentru 
a se face lumină in acest caz, 
stimabilii ajefiştl nu au fost de
acord cu acest lucru. Doar nu-s 
proşti, să se tacă ei şi sancţiu
nile lor de mlru' lumii. Dă-le 
incolo de rapoarte de obser· 
vare, de casete video, la AJF 
Arad se judecă după .anchete", 
era să zic chete, de tip comu
nist. Adică hotărâri, fie bune, fie 
rele.' fără drept de ... contraatac. 
Sau, altfel spus, scoate banu, fă 
recurs, că şi-aşa pierzi. . 

Ca la noi la nimenea ... · 

DA"IEL SCRIDO" 

"\ .•.. 

Pupăza, Berar respectiv Oprlţă; 
Gorgan. 

Au _.,rt .. ltlr-atltl o. CloabA (Tr. ~FOTBAL INTERNATIONAL 1 

' 
1.·· 

Severin), N. Nlţă '' B. Medrea 
(ambii Rm. Vâlcea). 

Oboervator ~ Vlorel 
"Bol! (Tlml,oara). . 

lermanla • Mapa a lh 
Arminia Bielefeld • Eintr<!Cht 
Frankfurt 1-1; Werder Bremen 
• Hansa Rostock 2-1; MSV 
Duisburg • SSV Ulm 0-0; 
·Hamburg Borussia 

.Teleforlştil"lui Mihai ŢMea nu 
au reuşit să se impuna In faţa 
ambiţioasei echipe din Abrud. 
Motivul prindpal ar fl indeclzia din 
faţa P<ll1ii adverse, jucătorii arădenl 
ratand exasperant, dar fiind şi 
urmă~ de ghinlor. Acesta a fost 
_cel mai bine conturat la şuturile 

,.telef<)niştilor" arădeni a cam căzut pe gân· 
de duminică de pe teren propriu 

Dortmund 1-1; Bayer 
Leverkusen • Munchen 1860 

. 1·1; Bayern Munchen • 

REZUlTA TElE ETAPEI A XV-a 
F .. c. Telecom Arad·Cuprlrom Abrud 1·1; Minerul 

Uricani-Minerul Lupeni 2·1; ,.U" West Petrom Arad· 
Mlnaur Zlatna 1-0; CFR Timişoara-Caramel Caransebeş 
2·1; Metalurgiatul Cuglr·lnter Arad 3·0; Gloria Reşiţa
Aurul Brad 2-0; Minerul Certej-lnter Petrila 3-1; Electrica 
Timişoara-Telecom Timi,oara' 2-2; Cetate Deva· 
Universitatea Arad 2·0 

Clasament 
1. Cetate Deva 15 11 2 2' 34·12 35 (+11) 
2. Telecom Timiş 15 10 3 2 23-11 33 (+12) 
3. Electiice Timi' 15 9 3 3 ·. 31-18 30 (+6) 
4. Gi, Reşiţa .15 9 2 4' 22-8 29 (+5) ' . 
5. Min. Certej 15 8 2 5 31-24. 26 (+2) 
6. Min. Zlatna 15 8• 1 6 25-16 25 (+4) 
7. West Petrom 15 7 2 5 18-18 23 (·1) 
8. Aurul Brad 15 1l 3 6 18-16 21 (O) 
9. Telecom Arad15 6 3 8 19-19 21 (-3) 
10. Caromet 15 7 o 8 17-21 21 (0) 

" ' 
• 

~iiiiial''J;'oiVIZia'''~ 
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11. Min. Uricani 15 6' 2 7 23-27 20 (·1) 
12. Cuprirom • 15 6 2 7. 21-27 20 (-4) 
13 • .,U" Arad 15 8 2 7 18-28 20 · (·1) 
14. CFR Timiş 15 4 2 . 8 · 14-30 17 (·7) 
15. Min. Lupenl 15 4 3 8 15·22 15 (-6) 
16. Met. Cugir 15 4 1 10 18-22 13 (-8) 
17.1nter Petrila 15 2 4 9 9-23 10 (·11) 
18. lnter Arad 15 2 1 12 22·37 T (·14) 
e Jocul din cadrul etapei a Xli-a: lnter Petrila .,U" Weat 

Petrom Arad (pe teren 4-0) a fost omologat cu 3-0 pentru 
echipa din Arad, deoarece gazdele au folosit un jucAtor In 
stare de suspendare. 

Etapa viitoare (duminicA, 7 noiembrie): Cuprirom Abrud-. 
Minerul Uricani; Telecom Arad·Met. Cuglr; lnter Petrila-Gioria 
Reşiţa; Telecom Timişoara-Cetate Deva; "U" Arad·Minerul 
Certej; Minaur Zlatna-Eiectr!ca Timişoara; Caromet 
Caransebe,·West Petrom Arad; Minerul Lupeoi-CFR 
Timişoara; Aurul Brad·lnter Arad, 

:,• .. · 

··-~· . 
.. . . 

. __, --·~t · 'fr '7 ··es-:,: · 

Wolfsburg 5-0; Schalke 04 • Strasbourg 4-1; Auxerre -
Hertha Berlin 1-1; VFB Montpellier 2·1. 
Stuttgart , F.C. Kaiserslautern In clasament: 1. Auxerre • 26 
O •• 1; Unterchaching • p.; 2. Lyon • 24 p.; 3, Monaco 
Freiburg 1 • O. - 23 p. 
In clasament: 1. Ba~ern _ ftalla • Mapa a 84 
Munchen • 20 p.; 2. Borussia Fiorentina ·Torino h1; lnter • 
Dorbnund • 20 p.; 3. Hamburg Lazio 1-1; Venezia - Bologna " 
-19 p. 0-1; Juventus • Piacenza·1 • 

llltgUa • ...... a 114 0;. Lecce - Pe rug ia O • 1; 
Arsenal - Newcastle 0-0; · Roma- Cagliari 2 • 2; Udinese 
Coventry - Watford 4 - Q; • Reggina 3 • 2; Verona •· 
Derby County • Chelsea 3-1; Mii an O- O. lntalnirea: Parma • 
Leeds Utd • West Ham 1-0; Beri s-a disputatin noctumă. 
Leicester- Sheffield Wed 3-0; Pe primele trei locuri: 1. 
Manchester Utd • Aston Viile lazio • 18 p.; 2. Juventus • 17 
3-0; Middlesbrough • Everton p.; 3. Milan • 14 p. 
2-1; Sunderla~d • Tottenham lpula • 81apa a lh . 
2 • 1; Wimbledon - Southamp- Malaga • Valencia f ·1; Real 
ton 1-.1. Madrid • Altetico Madrid 1·3; 
Pa pri!llele trei locuri: 1. Deportivo La Coruna -

. Leeds Utd • 29 p.; 2. Barcelona 2-1; Racing 
Manchester Utd • 27 p.; 3. Santander • MaHorca 1 • 1; 
Sunderland. 27 p. Espanyol • Zaragoza 1 • 1; 
Fruţ8 • MIIJIII a lh · Alaves • Celta Vigo 1 • O; 

Sedan • Lyon 2-0; Nancy - Betis Sevilla • Real Socfedad 
Bordeaux 2-2; Le Ha vre • 1 ·O; Numancla- Sevilla 2 ·O; 
Paris S~G. 3-1; SI. Etienne .' Ath. Bilbao ·Real Ovied 1 • 1. 
Metz 2-0; Lens - Rennes 1 • 1; In clasament: 1. Barcelona • · 
Bestia • Troyes 5-0; Nantes •· 20 p.; 2" R. Vailecano • 19 p;; 
Monaco. 0-3; Marseillft - 3. Zaragoza • ~8 p. 
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TRICOUL ROŞU ARAD· .·· 
ROMVEST ARAD 6-0 (2·0) 

F.(~. INI~U • IIO'rf)JlUL 1\llll)) 2-0 (1-0) 

Arad. Teren "Biiinarul". Spectatori - 50, 
timp friguros, teren moale şi denivelat. A• 
_..,.bMan (mln. 9-11 m), Unc (min. 36, 61, 
63, 66, 75). Trieoul a_,... Szabo (min. 81 
Florinca) - Revnlc (min. 81 Donca), Welrer 

. (min. 87 Tănase), Kocsls, C. Matei - Vaslu, 
Baria, Riiduţ (min. 87 Gallo), Katona - Unc, 
Man. Aatnmors Mihai Roşea. Roawelltt 
Potoreţ (mln. 67 lenei) - Cioară (min. 52 
Nădăban), Radu (mln. 52 Clepe), Maliţa (mln. 
63 Fedor), Roşu • Şerb, rtsza, Ponta, Vezan • 
Bier, Fritea. A11b .., Francisc Tisza. 

AD wtlbat......,......, Dan Ologeanu
Nicolae Dehelean - Ioan Florea. 

OI ·- A.J.F.Jionuţ Leac. 
Deşi anul trecut au rel!Şit un rezultat nul, sâm

bătă .copiii lui riSZ8· nu au reuş~ sâ pună nici un 
fel de probleme .roşilor' de la Tricoul. Inceputul 
părea echilibrat, dar un henţ in careu comis de 
Radu, in minutul 9, ~a făcut pe Ologeanu jr. să 
indice punctul cu var si acesta a fost momentul de 
inceput al agoniei pentru Romvest. După gol, 
gazdele s-au instalat in jumătatea advensă şi in 
minutul 38 îşi incepe recitalul, Alin Uhc, care a 
fructifica! o centrare ~ fundaşului drept Revnic, 
deci scorul in prima parte, 2-0 pentru Tricoul. ,,Au mamă, băieţii ăştia 

ai mei mai au mult pănă 
departe" - pare a spune 
antrenorul Mar<:el ·coraş, 
după infrângerea echipei 
sale- Motorul, la lneu . 

Foto: 
p 

. frumos, spectatori 290. Au 
•areato Oprea (min. 7), 

Bun (mln. 70). · 
F.C. lueuo Fele't -

Hermann, Şerban, Foltean, 
Matei, Balaci, Abrudean, 
Nica, Goldl,, Oprea, Bun. 
Au •ai Jucati Ursoi, 
Tudor, Ciufu, Sas. Aotre
nort Ioan Sas. Motoralt 
Fador .. Marian, Vizitiu, 
Mado,, Sucigan, Cean, 
Călin, Corsentl, Negrllii, S. 
Trlf, Păiuşan. Antrenor! 
Marcel Cora,. 

A arbitrat bine Du
mitru Bulcă, ajutat cu 

. greşeli de asistenţii Mircea 
Toderlcl şi Mihai Hălmă
geanu. Ob .. rYator A.JFa 
Cornel Zăhol. 

Duminică la lneu, gazdele 
au intrat in joc cu o mare do
rintă de victorie, prestand un 
joc bun, nesperiindu-se de 
mult mai galonata echipă 
Motorul. Scorul se deschide 
relativ repede, in minutul 7, 

cănd juniorul Oprea cu o lovi
tură de cap, impinge· mingea 
peste portarul Fador, ieşit la 
intenoeptie. După doar căteva 
minute, 'Balaci trimite un sut· 
viclean; dar mingea_love~te 
traAsversala. 

In repriza secundă Feieş 
are un reflex salvator, iar după 
doar cateva minute, ineuanii 
inscriu şi golul doi, prin Bun, 
care profită de o greşeală a 
portarului Fador, care res-

. pinge in faţă. In acest derby 
am văzut o.echipă Motorul, 
care prin jocul presta! nu a 
arătat că-si merită pozitia de 
lider al Div'iziei D, cu un Portar 
nesigur in interven~i. La clubul 
din lneu domină profesiona- . 
lismul, echipa intrănd in can
tonament inaintea meciului, 
iar prin promovarea juniorilor 
se urmăreste crearea unei 
echipe de perspectivă. 

MIIRIOS "ICOUIE 

In partea a doua am asistat la un joc la o sin
gură poartă, cea a Romvestului, cu exoe~a barei 
lui Clepe in minutyl 72. Astfel, după oe Katona n 
găseşte nemarcat in careul advers pe Unc, in 
minutul 61, acesta ridicând scorul la 3-0, acelaşi 
Unc va mai inscrie trei (3) goluri parcâ trase la 
indigo, toate trei avându-1 coautor pe Man, acesta 
din urmă expediind oentrări perfecte de pe partea 
stangă, aducănd pe Tricoul in avantaj de 6 goluri. 
Supărat pe evolu~a modestă a defensivei, Feri 
rosza a inlocu~ aproape intreaga apărare, inlocuiri 
care in cele din urmă s-au dovedit neinspirate, 
provocând adevărate .bulevarde" câtre poarta 
Romvestului. Deci victorie clară pentru echipa din 
Colonia Aradu~. care aşteaptă acum dert>y-ul 
cu Mo1orul, in care, aşa cum avea sâ ne spună 
domnur Aurel Dudaş, nu-l acceptă ca arbitru, sub 
nici o formă, pe domnul Mircea Bondar. Aviz 

PĂULIJANA PĂULIŞ· PODGORIA GHIOROC 1·1 (1·2) 

Tactica lui Feri Tisza nu a fost OK 
pentru mânjll Romvestulul, care la finele 
jocului <='~ Tricoul Roşu au fost ... K.O. 

ajefiştilor1 

Pe un timp frumos ~i in 
faţa a 200 de spectatori, 
.şoimii" pregătiţi de Dan 

. Mănăilă au mai bifat un suc- · 
ces pe teren propriu, in. dauna 
unui advsersar incomod, care 
şi-a vĂndut scump pielea la 

· PAncota. 
Au marcat: Rusu min. 21 

(semi-foarfecă din 8 m, după 
un corner executat de 
Pantea); Munteanu min .. 52 
(penalty imparabil executat, In 
urma unui fault clar in carau 
asupra lui Gherman. care a 
slalomat spectaculos printre 
apărătorii adverşi); Bilan (!lin. 
80 · (acţiune personală 
Incheiata cu un şut Imposibil 
de apărat); respectiv, Barlă 
min. 71 (.euro-ger de la 30 m, 
care 1-a lăsat fără replică pe 
portarul Mureşan). 

De reţinut: • La propu
nerea lui Dan MAnAilă inain
tea jocului s-a ţinut un 
moment d!! reculegere In 

c.urmi :t.i i rece. 
Spectatori - 200. Au marcat: 
Duma - min. 1, Ciumedean - min 
12, Barbu - min. 33 şi MoctJia -
mil. 75 şi min. 79. 
. Formaţii· Frontiera Curticl: 
Dobra - Lava, Barbu, Popa, 
lanoş, Suclu, Mladln, Duma, 
Tuef, Pădurean, Ciumedean. Au 
mal jucat: Dogaru, Mocuţa şi 
Balaş. Antrenor: Doru Balaş. 
~oimli Lipova.: Popa - Pop, 
Păuna, Albu, Stoiu, Ştei, Trlf, 
Lăcătuş. Danciu, Matei, Fitimon. 
Au mal jucat: llioni şi J'ICărean. · 
Antrenor: Mircea Dumw. 

Au arbitrat bine: Mircea 
Fornlc - centru; V. Ştrengar şi A. 

Manoşov --~- Observator 
AJF: Ioan Bălan. La juniori: 1-3. 

e Partidă controlată cu 
autoritate de echipa gazdă, in 

· faţa unor .şoimi" care şi-au văzut 
frâr;t zoorul in fieful .vameşilo('. 
e Departe de ambiţiile din anii 
precedenţi, trupa lui Brănişcan 
nu a emis preten~i. nereuşind să 
marcheze nici din penalty (min. 

• 

V?:m z··· '(t· 

memoria fetiţei fotbalistului 
Bene (.U" West Petrom). • 
Juniorii Pancotei au jucat pe o 
primă de 50.000 leVpersoană, 
la victorie. Cum puii de şei mi 
au invins cu 3-0, sponsorul 
Ioan Vanc, allias Tică, a scos . 
banul... • Oaspe~i sunt incă in 
produ~e şi vor mai fi probabil 
mult timp, deoarece, .rezul
tatele sunt departe de cele din 
campionatul trecut. • Remar
caţi! dlsputel: Gherman, 
Bilan, Munteanu şi Rusu, 
respectiv Bărta, Croşovschi şi 
Negrea • După joc, pAncotanii 
şi-au luat banii pentru 'egalul 
de la Seblş • Preşedintele 
clubului gazdă, dL Roland 
Bernardln e mulţumit de locul 
ocupat in clasament şi Impre
una cu colectivul de condu
cere pregătesc sezonul urmă
tor, construind o echipă cu 
care să se poată ataca pro-

. niovarea. • Ne frămAntă o 
intrebare. Care a fost cal~atea 

80 - ratare Stotu). • Năucitoare 
au fost combinaţiile Duma -
Ciumedean, care s-au aftat pe 
rând In rol de finalizator. e 
·Sebastian Mocuţa a fost oel mai 
bun jucător al gazdelor, el 
reuşind şi doua goluri in doar 
patru minute. e O .pată de 
culoare~ a tribunelor au dat-o 
reprezentantele sexului frumos, 
aftate in număr muH mai mare ca 
pe alte terenuri judeţene. e Unul 
din vicepresedintii Frontierei, un 
anume Cătălin ·Hodăjeu, nu a 
avut loc de subsemnatul, 
neinţelegand rolul preser scrise 
9i a nberei exprimări. Poate n va 
ajuta cineva să priceapă cum 
stau lucrurile şi să-i spună ~ · 
vadă d'! .ciorba" lui. .. e Nici por
tarul Dobra, cunoscut pentru 
ieşirile sale mai pu~n ortodoxe, 
nu s-a putut răbda datorită 
.,mancărlmilor"· la nmba, standu-l 
mai mereu In . gat ziarul 
,Adevărur... . 

SORI" CfiZfl" 

lui Gheorghe lgreţ la meciul 
. de la Pâncota: super-<~bserva
tor, supra-controlor, mega

bodiquard sau informator la 
.şefu"? Cum se mai .lipesc· 

unii la borcanul cu miere ... 

· Formaţii - Şoimii Pan
cota: Mure~an - Ştefănuţ 
Rusu, Cristea, Danci (Buzna), 
Oiţă, Bllan,' Pantea, Gherman 
(Ţi!'ală), Muntean, Moţ 

(Mănăilă). Antrenor: Dan 
Mănililă. Gloria Arad: Tirsin -
Făsie, Maier, Negrea, Giulău 

(Sărb), Bărlă, Craşovshi, 

lftimle, Roman (Pop), Oros, 

Vlad. Antrenor: Gigl Came

niţă. 

Au arbitrat bine: Doru 

l;ferţeg - centru; Adrian 
Apătean şi Leontln Buda -

asistenţi. Observator AJF:, 
Constantin Sfărtogea . 

Dfi"IEL ~IDOtl . 

Teren Păulis. Timp frul)los, 
dar rece. Spectatori- 100. Au 
marcat: Sinescu - inin. 37, 
respectiv Voica .. min. 16 si 
Damian ~ min. 22. ~ ' 

Fonnalfl - Păullşana Păutlş: 
Bujor - Panin .. Luchian, Păcurar, 
Ungureanu, Neaga, Dudaş, 
Gherga, Nicoară, Burtea, Ceh: 
Au mal jucat: M. Petcuţ, Sinescu 
si Dănciulescu. Antrenor: Mihai 
Petcuţ Podgoria Ghloroc: Duc -
Sârt>u, Perţa, Lqvasz, Delama
rian, 1. Ort>an, F. Rădec, D811lian, 

Teren Beliu. Timp frumos. 
. Spectatori - 200. Au marcat: 
Cimbrea - mln. 73 şi 81 (penalty· 

. uri). 
Formaţii • Dacia Bellu: 

· Harja - Filipaş, Mocanu, Dulcean, 
Pinţa, Pavel, A. Gligor, Cotuna, 
Păcurar, Jerpef, Usveth. Au mal 
Jucat Fărcuţa, BAc şi C. Gligor. 
Antrenor: Leonlln Pinţa. Crişana 
Ssbl': Laza - Juroă, G. Ofartu, 
Dlmolu, Negru, Sas, Şaba, 
Căndea, Cimbrea, Lupşa, Moţlu. 
Aii mal Jucat: Luca, 1. Olarlu; 
Mican, Blaga. Antrenor: Şandu 
Gaica. . 

Au arbitrat favor1zand discret 
gazdele: M. Vida - centru; Gh. 
Petrişor şi ŞI. Meroea - asist~. 
Observator 'AJF: Dan 
Alexandru. La Juniori: 7-0. 

• De la inceput trebuie sa 
remarcăm fair-play-<JI cu care s-a . . . 

REZUlTA TElE ETAPEI A 
XVII-A [UlTIMA TURJ 

Victoria Nădlac - CPL Arad 0-3; Tricoul Rcişu Arad - Romvest 
AraC 6-0; Şoimii Păncota - ~Ieria Arad 3-1; FC lneiJ - Motorul Arad 
2-0; Păulişaria Păuliş - Podgoria Ghioroc 1-2; Semlecana Macea -
Comera Arad 0-3; Dada Be!iu - Crişana Sebiş 0-2; Frontiera Curtici. 
-Şoimii Lipova 5-0; Crişul Chişineu Cris • stă. 

l:lasament final tor 
1. Motorul 16 13 1 · 2 S0-15 40 (+16) 
2. Pâncota 16 10 3 3 37-14 33 (+9) 
3. lneu 16 10 i 5 31-17 31 (+7) 
4. Cr. Sebl' 18 8 3 4 42-23 • 30 • (+6) . 
5. CPL Ar~d 16 9 O 7 ·~ 36-22 27 (+3) 
6. Tricoul Ro'u 16 8 6 4 31-17 24 (+3) 
7. Ş. Lipova 16 7 3 6 32-32 · 24 (·3) 
8. V. Nădlac 18 1' 2 7 26-24 23 (+2) 
9. Gloria Arad 18 7 1 8 32-23 22 (+1) 
10. Păull,ana 18 7 1 8 · 26-31 22 (+1) 
11. Comera 16 7 1 · 8 35-41 22 (-2) 
12. Curtlcl 16 8 1 9 24-44 19 (·2) 
13. Macea 16 4 4 8 24-35 18 (·8) 
14. Crişui 1.6 . 4 4 8 23-38 16 (-8) 
15. Romvest 18 5 . 1 10 .13-32 16 (-11) 
.16. Ghioroc 16 4 · 2 ~ 22-48 14 (·13) 
17. Bellu 18 3 2 11 13-43 .11 (-16) 

Etapa viitoare (6-7 noiembrie, prima din retur): Gloria Arad -
Crişana Ssbiş; Şoimii Pâncota - Şoimii Upova; Tricoul Roşu Arad -
Motorul Arad; Crtşul Chişineu Criş - Dacia Beliu; Păulişana Păul~ -

. CPL Arad; Frontiera Curtici - Comera Arad; Semlecana Macea -
. Romvest Arad; FC lneu - Podgoria Ghioroc; Victoria Nădlac - stă, . 

. 
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Voica, G. Rădac, Faur. Au mal 
jucat: · L Orban, lovuţa şi 
Ardelean. Antrenor: Marcel 
Damian. 

Au arbitrat bine Traian 
Enoiu - centru; Eugen Roşu şi 
Mihai Jivan - asistenţi. 

Observator AJF: Florin 
Romanescu. La juniori: 4-1. 

• Joc foarte slab al gazdelor, 
care au ac:tJ4at unele absenţa in 
echipă, in dauna unui adversar 
foarte motivat. • Oaspeţii au 
.aglomerat bine jocul, apărân-

jucat la Beliu, acolo unde, nu se 
mal poate spune că e .templul 
groazel". • Gazdele chiar dacă nu 
au invins, au ştiut să primească 
cu demnitate infrăngerea, 

strangand la ~ măna adver
sarului: • Tn prima repriză s-a 
jucat pe contre, Dacia avănd mai 
mâlte oportun~ţl de a marca, 
dar portarul Leza s-a dovd a fi 
de neinvins şi din penalty (ratat in 
mln. 10 de Dulcean). • Repriza 
secundă a aparţinut Crlşanel, 
mal bine pregătHă fizic, care a 
reuşH să-şi apropie victoria din 
două lo~url de pE!deapsă just 
acordate, pe final de meci. • 
Portarul gazdelor, Hârja a fost 
eliminat la faza celui de-al doilea 
.penalty, pentru un fauH din postu
ra de ulti'n apărător. 

CIELO GROifl 

Arena: Macea, teren uşor 
denivelat, vreme prielnică fot
balului, spectatori - 250. Au 
marcat: Sandu - min. 2, N. 
Vidican- min. 62, Van- mion. 79. 

Formaţii - Macea: Avram -
Roman (rilin. 73 Trff), Scrob, F. 
Vidican (min. 90 R~eş) - Bande 
(min. 90 Sorescu), Şiei (min. 46 
Tăucean), Vuin, Croltoru, Păşcuţ 
- Leucea, Lucaes. Antrenor: Gh. 
Săcui. Comera: Grecu - ·stein, 
Olarlu, Joldea - Ylăd9ala, 
Botezatu (min. 83 C. Ardelean), 
N. Ardelean (min. 86 Maior), 
Ghimbir (min. 52 Van), N. 
Vidican - Sandu (min. · 80 
Roman), Balaj. Antrenor: V. 
Purcel. Arbitri: FI. Dumitru - A. 
Teglaş, R. Cadar. Observator
AJF: Nicolae Bela. Cartonaş 
ro9u: Avram - mln. 73, La 

. Juniori: 0-8. . . 
e Pe când osllalţi 21 de jucă

tori işi câutau locurile in teren, 
Sandu prinde un şut de sen~ 
de la circa 22 m, catapultând 

· mingea In vinclul porţii lui Avral)l, . 

.. 

du-se grupat, iar pe contraatac a 
reuşit deseori să surprindă 
apărarea visătoare a Păullşanei. 
• Chiar dacă au avut primă de 
victorie, elevii lui Mihai Petcuţ au 
fost de nerecunoscut. • Eduard 
Cuooş - primarul Păul~ui, ne-a 
deciarat câ va lua măsuri împetri- • 
va jucătorilor. după analiza par
tidei. • Acest rezultat-surpiiză dă 
apă la .moara plângăcioşilor', 
care anticipau o victorie ~ 

. ~lor, deşi in teren ... 

D. SCRIDO" 

VANITORU, VINAT 
PE 6 VANITORI 
La doar două săptămâni 

după o spargere. a âutoturismu
lui său, parcat in vecinătatea 
blocului in care locuieşte, pe 
Calea 6 Vănători, in urma căreia 
i-a fost furată roata de rezervă, 
Gheorghe vanătoru, fostul jucă
tor al UTA-t~i şi actualuLantrenor 
al juniotilor CPL-ului, a avut sur
priza să constate, sâmbătă 
dimineaţa, că a fost, din nou, 
.călcat• de . hoţi, ţinta fiind 
aceeaşi: maşina personală. 

· De această dată însă infrac
torii au rămas cu· buzele umflate, 
• Vână" avănd inspira~a de a nu 
mai lăsa nimic tentant in 1lf0priul 
autoturism. 

S.BOQDfl" 

gol ce a turnat plumb in 
picioarele l)iăcenilor. e Pe tereo 
a existat practic o singură echipă, 
Comera, care mai putea inscrie· 
uşor lncă 5-6 goluri, in dauna 
un~i adversar căruia nu ~a ~ 
mai nimic si care si-a creat o sin
sură ocazie de goi, In min. 68. • 
In min.]2 are loc o altercaţie 
Intre jucâtorll celor două comba
tante, la care - din păcate - au 

· incercat să participe şi câţl,va 
suporteri ai gazdelor, care, 
neputand intra pe teren, au arun
cat peste gard cu d~ertte obiecte, 
o piatră rănindu-1 uşor pe jucă
torul oaspetilor, Van. e Tn min. 
73, portarul Avram comite henţ in 
afara propriului careu, in poziţie 
de ultim apărător, fiind - pe drept 
- eliminat Cum gazdele nu au. 
dispus de o rezerva de portar, 
Intre buturl a intrat jucâtrul Trtf, 
care a şi Incasat ultimul gol. e 
Victoria Comerei este absolut 
meritată, jocul prestat Ieri fiind 
·net superior celui al gazdelor. 

SORI" BOGDA" 
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In acest week-end, bazin- Copiilor) - locul 1 - 1 :05:67 
ul acoperit .Delfinul" din Arad Moldovan Radu (CSS 
a fost gazda ediţiei a 11-a a Arad)- locul li - 1:08:59 
Cupei Aradului la inot. • 100 m spate- fete (cat-
Invitate au fost 15 echipe din egoria 1986-1987) 
România, Iugoslavia si Puskel Lilla (CSS Arad) -
Ungaria. Din păcate, echipele locul III - 1:16:77 
sârbe nu au putut ajunge la • 50 m spate - băieţi 
Arad datorită lipsei de Moldovan Radu (CSS 
pregătire fizică şi a lipsei de Arad) - locul 1 - 0:35:66 
bani. Aşadar. echipele care • 50 m spate -fete (eate-
s-au intrecut au fost: goria 1990 şi mai mici) 
Oroshaszy, Uszo Egylet, Beleiu Miruna (CSS Arad) 
Siklosi, Hodmezovasarhely, -locull- 0:42:07 
Csongrad, CSS Resita, CSS Tarcea Alexandra (CSS 
Sibiu, css Timişoara, css Arad)- locul111- 0:45:01 
Hunedoara, CSS Alba-Iulia, • 100 m bras- fete (cate-
CSS Arad, Astra Arad, CSS goria 1986-1987) 
Baia-Mare, CSS Târgu Pascu Carina (CSS Arâd) 
Mures, CSS Turnu-Severin. -locul!- 1:24:00 

Ca organizatori ai acestei Puskel Lilla (CSS Arad) -
competiţii au fost: Consiliul locul III - 1:27:45 
Municipal Arad, Clubul • 50 m bras- băieţi 
Sportiv Scolar Arad si DJTS Moldovan Radu (CSS 
Arad. Ş'i arădenii au avut Arad) -locul III- 0:40:90 
medaliaţi la această corn- Au fost premiati si cei mai 
petitie. Acestia au fost: buni participanti ia' această * 100 m' liber- fete (eate- competilie. Peniru Arad, cea 
goria de vârstă 1988-1987) mai bună înotătoare a fost 

Puskel Lilla Orsolya (CSS desemnată Puskel Lilla pen-
Arad)- locul li- 1:08:10 tru proba de 100 m liber, cu 

* 100 m liber- băieţi timpul de 1:08:10, iar cel mai 
(categoria de vârstă 1988- bun înotător arădean a fost 
1989) Samuilă Mircea. 

Samuilă Mircea (Palatul flllrtfl BUTfiCI 

Una din speranţele inotului arădean (Alexandra Mladin, 
in prim-plan) este gata de start in "Cupa Aradului" 

'_._,•-
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Basueweminin FARTEC BRAŞOV • 
B.C. ICIM ARAD 47-8112&-46) 

Fără emotii succesul cam
'pioanelor sub Tămpa, fetele 
noastre amintindu-si parcă că 
sunt echipa numă'rul unu în 
baschetul românesc. Victoria 
arădencelor nu a fost pusă 
nici un moment la îndoială, 
singura ,.grijă~ a adversarelor 
fiind limitarea diferentei. 

De remarcat fa'ptul că, 

după o lungă intrerupere 
cauzată de o aecidentare mai 
serioasă, Bianca Drăguş a 
reintrat in echipa ICIM-ului. 

Marcatoare 
Fartec Bra~ov: Bichiş 12 

(1x3), Tuchel 11, CI. 
Niţulescu 10 (1x3), 1. Radu 5 
(1 x3), Mici ea 3, Kovesdy 2, 
Lazăr 2, Dumitrescu 2. 

RUUlTATELE ETAPEI A 9-A 5. Sportul 

6.BNR BNR Bucureşti - Sportul Studenţesc 59-
67; .u· Cluj Napoca • Univ. Oradea 75-54; 7. Fartec 
Fartec Braşov· BC ICIM Arad 47-81; Oţelul 8. Someşul Dej 
Livas Târgovişte - Rapid Bucureşti 62-47; 

9. Olimpia 
Someşul Dej - Univ. Craiova 91-39; LPS 
Galaţi- Olimpia Bucureşti 77-74. 10 .• u· Craiova 

CLASAMENT 11. LPS Galaţi 
1. Rapid 9 8 1 623-458 17 12 .• u· Oradea 

BC ICIM Arad: A. 
Stoenescu 16 (1x3), C. 
Nastor 15, A. Mandache 13, 
C. Matei 10 (2x3), N. Tretiak 
10, O. laroşka 8, A. Niţulescu 
5, D. Sandu 3 (1x3), B. 
Drăguş 1. 

Au arbitrat: C. Stoica 
(Sibiu) şi 1. Moraru (Cluj). 

D. SC!tiDOrt 
_8 6 2 589-459 14 

9 5 4 636-547 14 

9 5 4 525-531 14 

9 4 5 592-564 13 

9 1 8 518-653 10 

~ 1 8 443-765 10 

8 1 7 408-659 9 
7 1 6 341-490 8 

2.BC ICIM 9 8 1 599-423 17 . 
• In etapa următoare, BC ICIM evoluează 3. Livas Tg. 9 7 2 636-430 16 

4 .• u· Cluj 9 5 4 628-559 14 pe teren propriu cu Oţelul Livas Târgovişte. 

!J ..•. ascbefmascuDD_·_···.··-·-·-·.••I.SA. PITESTI • WEST 
~ ~ ' 
PETROM ARAD 90·61 (41·17) 
lnfrângere previzibilă a 

.petrolistilor" arădeni in fata 
unei echipe din Piteşti, care 
dovedeşte că nu se joacă şi 
vorbele lor prind din ce in ce 
mai mult contur. Visul 
piteştenilor de a cuceri titlul 
naţional nu mai pare o neb
unie, după traseul de 
exceptie din sezonul in curs. 

Arădenii pregătiţi de 
Dragan Petricevici ~i Adrian 
Budurean au alterna! 
momentele bune cu perioade 
.seci", căzând inexplicabil in 
ultimele şapte minute. De la 

un plus de opt puncte, 
gazdele au ajuns in final, la 
un avans de 27 puncte, pro-
fitănd şi de eliminările pentru 
cinci greşeli personale ale lui 
Apostol şi Bubanja. 

Nu putem face o tragedie 
din acest eşec, fiil.dcă am. 
pierdut pe terenul liderei la zi 
a campionatului intern, acolo, 
unde si alte nume mari au 
cedat.' 

Păcat d·e efortul lui 
Marianovici, -care si-a mai· 
demonstrat odată clasa 
incontestabilă, dar cum cu o 

GRUPA VALORICA1-8, 2. Petrom Sibiu 
3. Dinamo 

REZULTATELE ETAPEI 4. Carbochim 

Herlitz Tg. Mures - Poli Moldrom lasi 94- 5. Poli laşi 

64; Dinamo Bucureşii - Carbochim Cluj S2-81; 6. Soced 
ISA Pite~ti - West Petrom Arad 90-63; 7. Herlitz 

floare nu se face primă
vară ... 

Marcatori 
ISA Pite,ti: Scobai 26, 

Zindovici 23 (5), Tomici 19, 
Sere 11, Popa 7 (1),· 
Căprărescu 2 şi Grăşanu 2. 
West petrom Arad: 
Marianovici 38 (6), Apostol 
12, Bubanj~ 6, lfril'!l 5 (1), 
Bobroczky 2. 

Au arbitrat: C. 
Câmpeanu (Bucureşti) 'i 1. 
Grigoraş (Buzău). · 

D. SCRIDOrt 

16 13 3 1220-937 29 
1_6 11 5 1268'1048 27 • 
16 11 5 1202-1007 27 

' 16 11 5 1054-1000 27 .. , 

16 11 5 1028-891 27 i 
16 10 6 1217-1134 26 

Soced Bucuresti - Petrom Sibiu 69-66. 8. West Petrom 16 9 7 1134-1082 25 
CLASAMENT * ln etapa viitoare, echipa arădeană joacă 

1. ISA Piteşti 16 15 1 1257-1080 31 in faţa propriilor suporteri cu Soced Bucureşti. 

Formula 1 
Titlurile s-au 

împărţit 

MIKA 
HAKKINEN 

SI FERRARI· 
'CAMPIONI 
MONDIALI! 

1 aox • ŞI TOTUŞI, LUCIAN BUTEA ÎNVINS· 1: f: 1 11111 f: 1 1 1 1 f: f1 fJ 1 111 1 o 11 M n f: t ,, 
ARBEMA MUREŞUL ARAD· 
CSM RESITA 36-26 (1q.14) 

Ultima cursă a sezonului 
1999 al Formulei 1 a decis 
cele două titluri mondiale. 
Circuitul nipon de la 
.Suzuka" a fost ga>;da aces
tei curse, un circuit rapid, 
care nu permite prea multe 
depăşiri ~~ care s-a dovedit 
gazdă bună pentru campi
onul mondial .en-titre", fin
landezul Mika Hakkinen. 
Acesta a plecat in cursă din 
pozitia secundă, însă a 
reusit un start excelent, 
devansându-1 pe Michael 
Schumacher plecat din 
.pole". Hakkinen a reu~it o 
cursă fantastică, masina 1-a 
ascultat mai bine că· nicio
dată,- şi a reuşit să câştiga 
fără probleme, necedând 
nici_ un moment şefia cursei. 
Cu cele 10 puncte obtinute, 
Hakkinen 1-a <;levansat pe 
lrvine in clasamentul general 
al piloţilor, devenind pentru 
al doilea an consecutiv cam
pion mondial. lrvine a termi
nat pe trei, in urma lui 
Hakkinen şi Schumacher, 
contribuind decisiv la 
cucerirea titlului mondial al 
constructorilor de către 

scuderia Ferrari, după o 
secetă de 16 ani. Al doilea 
pilot McLaren, David 
Coulthard a gre~it decisiv, 
avariind!J-Şi maşina şi 
intârziindu-1 apoi pe rivalul 
lui Hakkinen, Michael 
Schumacher cu peste 3 
secunde. Un gest lipsit de 
.fair-play" la care germanul i
a răspuns cu o aQ1enintare 
de pumn. Pe locul patru a 
inGheiat Heinz-Harald 
Frentzen, care a reusit după 
un excelent sezon să aducă 
treapta a treia a podiumului 
penţru Jordan şi pentru el. 

Membrii Biroului Federal 
al Federaţiei Române de 
Box (FRB) au hotărît, prin 
vot secret, duminică, la 
hotelul "Parc", ca pugilistul 
Lucian Bute să reprezinta 
România, la categoria 67 kg, . 
la turneul "Centura de Aur", 
care se va desfă~ura in 
perioada 1-6 noiembrie la 
Sala Pollvalentă din 
Bucure~ti. 

Dintre cel 17 membri al 
Biroului Federal, 12 au votat 
pentru ca Lucian Bute să fie 
tl.tularul categoriei 67 kg, 4 
membri au votat pentru ca 
Dorel Simion să lupte la 
această categorie, iar unul 
s-a abţinut 

Pref&dlntele FRB, Ion 
Şerban, a declarat că, delfl 
Dorel Simion 1-a invins la 
puncte, scor 5-4, joi, la 
Plte'ti pe Lucian Bute, in 
meciul care urma să sta
bilescă titularul categoriei 
67 kg la turneul "Centura de 
Aur", din lipsă de pregătire 
bucure~teanul nu a boxat la 
adevărata sa valoare. El a 
mai spus că partida de la 
Plie~ti a fost orgal)izată 
pentru a afla nivelul de 

. pregătire al celor doi boxerl. · 
"Centura de Aur" este 

unul dintre tumeele la care 
se poate obţine calificarea 
. ·atit la Jocurile Olimpica de 
la Sydney, cit 'i la 

-.··· ·.,.' 
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Campionatul European, 
care se va desfăşura in 
primăvara anului 2000, la 
.Tampere. 

Şerban a declarat că 
această decizie a Biroului 
Federal a fost luată in ideea 
ca ambii pugili~ti Dorel 
Simion 'i Lucian Bute să 
poată reprezenta România 
la Jocurile Olimpica, la 
două categorii diferite, 63,5 
kg, respectiv 67 kg. El a 
adăugat că de la intoarcerea 
de la CM desfă,urat la 
Houston, Bute s-a pregătit 
special pentru turneul 
"Centura de Aur". 

Şerban a spus ci este 
Imposibil ca Dorel Simion 
să nu poată ajunge de la 
categoria 67 kg, la categoria 
63,5 kg, deoarece este un 
sportiv tînăr ~1 ambiţios. El 
a mai precizat că nu dore~te 
să-I piardă pe Dorel Simion 'i că, personal, Împreună cu 
colectivul tehnic n va ajuta 
si ajungă la categoria de 
63,5 kg. Pre~edlntele FRB a 
adăugat că există 'anse de 
99 la sută de a-1 face pe 
Dorel Simion să ajungă la 
categoria de 63,5 kg, unde 
ar avea ~anse foarte mari de 
a obţine titlul de campion 
ollmpic, dacă din partea 
antrenorului Gheorghe 
Simion ar exista puţină 
bunăvoinţă fi inţelegere. 

' ' 
.. ·. 

' 

Unul dintre antrenorii 
lotului naţional de box al 
României, Gheorghe 
Simion, a părăsit nervos 
sala de-şedinţe, unde se 
desfăşura intrevederea 
membrilor Biroull!i Federal, 
declarind că "din acest 
Birou Federal fac parte per
soane care nu sint de spe· 
cialltate fi care nu au 
investit bani in box. Ei au 
decis ca Dorel Simion să 
treacă la categoria de 63,5 
kg, dar acest lucru este 
Imposibil. Ace'tl oameni, 
care au interese personale 
in box, sint nift& vagabonzi. 
deci ne vom lăsa de box. 
Dorel Simion este o valoare, 
Iar el n vor pierde." 

Tragerea la sorţi a mecl
urilor turneului "Centura de 
Aur" va avea loc, luni, de la 
ora 10.30, la Hotelul "Parc", 

·urmind ca de la ora 15.00 să 
se desfă,oare prima gală a 
concursului. 

' ' . După intrangerea suferită de greseli. Acest lucru a influentat 
handbalistele noastre la juniori Il pozit;v, bineinţeles, echipa noas
a urmat mun aşteptatul meci al tră. Au existat momente in care 
Diviziei A la handbal masculin ce · s-a jucat cinci minute şi nici o 
a opus echipele Arbema echipă nu a reuşn să inscrie. In 
Mureşul Arad şi CSM Reşiţa. minutul 45, Arbema ajunge să 
Echipa noastră a avut de infrun- se distanţeze muH, scorul fiind 
tat o forma~e puternică, meciul 29-19. Meciul va fi căştigat de 
fiind jucat in forţă, cu un ritm formaţia noastră la pas, cu 
susţinut ce a plăcut publicului scorul de 38-26. 
prezent in sală. Formaţii - Arbema Mur&'ful 

In prima repriză jocul a fost Arad: Postolache, Drăgan, Pere 
echilibrat In minutele 5 şi 10 fiind (2), Cristescu (1), Olaru (4), 
egalitate pe tabela de marcaj Dima (3), David (12), Pal, Tudor 
(scor 2-2 in minutul5, respectiv (6), Harlău (1), Gaspar (7), 
8-6 in minutul10 de joc). Foecare Ursache (1 ). Antrenor: M. 
echipă îşi construieşte frumos Mironiuc. CSM Reşlţa: Ionescu, 
atacul şi aproape de fieeare dată Priala, Roiban (2), Stanciu (1), 
TI şi finalizează. Arădenii reuşesc Timuş (3), Popescu (5), Bosioc 
să se desprindă pănă la pe~. (1), Czipczer (5), Oltean (5), 
la 19-14. Câr1an, Senafim (4). Antrenor: 

In cea de-a doua repriză D. Lupescu. 
oboseala a inceput ~ spună Au arbitrat cu unele 
cuvântul, mai ales p~ntru greşeli: G. Dan şi 1. Vizitiu din 
.tabăna" adversă, care a inceput Deva. 
să comllă din ee in ce mai mulle fiUrtfl BUTfiCI 

:;;=; LPS CSS ARAD· CSS SILCOTUB ZALAO: II.ZB (4·13) 
Sâmb;Otă, la Sala Sporturilor 

din Arad a avut loc meciul de 
handbal feminin pentru catego. 
ria junioare 11 dintre echipele 
LPS CSS Arad si CSS Silootub 
lalău. Din pă~. 'meciul a fost 

''!'.;.. 

pierdut de echipa noastră, 
oaspe~i controlând clar această 
partidă. 

Echipa LPS CSS Arad a 
fost compusă din:·Lazăr, Stroie, 
Cioban (1), Rus, Herţeg A. (2), 

•. 

Armaş. Moţ (1 ), Popa, Herţeg 
D, Weber (1), Mladin (6), 
Orădan. Antrenor: A. lnoan. 

Partida a fost arbitrată de S. 
Avram şi A. Moldoveanu, din 

Arad. fi. B. 

, ... ' ... 

lată clasamentul final al 
cursei de la Suzuka: 

1. Mika Hakkinen 
(McLaren); 2. Michael 
Schumacher (Ferrari) la 
5,015 sec.; 3. Eddie lrvine 
(Ferrari), la 1,35 min.; 4. H. 
H. Frentzen (Jordan), la 1,38 
min.; 5. Ralph Schumacher 
(Williams), la 1,39 min.; 6. 
Jean Alesi (Sauber), la un 
tur. 

In urma acestor rezultate 
clasamentele finale ale 
sezonului se prezintă astfel: 

Piloţi: 1. Mika Hakkinen 
(Fin) - 76 p.; 2. Eddie lrvine 
(h1)- 74 p.; 3. H. H. Frentzen 
(Ger) - 54 p.; 4. David 
Coulthard (Sco) - 48 p.; 5. 
Michael Schumacher (Ger) -
44 .p.; 6. Ralph Schumacher 
(Ger) - 35 p.; 7. Rubens 
Barrichello (Bra) - 21 p.; 8. 
Johnny Herbert (Ang) - 15 
p.; 9. Giancarlo Fisichella 
(lta)- 13 p.; 10. Mika Salo 
(Fin) -10 p. 

Con.structori: 1. Ferrari -
128 p.; 2. McLaren 
Mercedes- 124 p;; 3. Jordan 
Mugen - Honda - 61 p.; 4. 
Stewart- Ford - 36 p.; 5. 
Williams - Supertec - 35 p.; 
6. Benetton- Playlife- 16 p.; 
7. Prost - Peugeol - 9 p.; 8. 
Sauber Petronas - 5 p.; 9. 
Zepter- Arrows --1 p.; 10. 
Minardi Ford - 1 p . 

DfiCiflrt TODUTI. 
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fn urmă cu 3 ani, arădeanul llllul Bon, de profesie arhitect diplo
mat, cumpără 756 metri pătraţi de teren în vederea demarării unei 
investiJii. "Până la cumpărarea de către mine, acest teren a fost o 
groapa de gunoi ascunsă, unde riveranil depozitau moloz, resturi 
menajere, aveau amplasate ţarcuri, garaje de tablă, iar o parte a fost 
folosită ca grădini de legume - practic în cel mai pur stil socialist. Nu 
trebuia să fii specialist să constaţi că această zonă centrală a orafului 
dispune de case fi apartamente spaţioase dar care nu au acces pen
tru autoturisme, respectiv nici garaje. Astfel că prin cumpărarea aces
tui teren doresc să construiesc un număr de 20 garaje pentru autotu
risme, proiectate a fi realizate din zidărie cu planfee de beton, cu 
accese controlate fi pază permanentă. Practic, doresc să realizez 
primul garaj colectiv din municipiu pe propria mea cheltuială" - măr
tur/sefte domnul Dobre. 

Cei 756 metri pătraţi de teren sunt situaţi în interiorul cvartalului 
format de străzile: 8-dul Decebal (unde figurează ,şi în cartea funciară, 
la nr. 30, cu nr. topografic 1232/a, C.F. 9091 - Arad), Gheorghe Lazăr, 
Tribunul Dobra, Piaţa Plevnei fi strada Soarelui. 
Un certificat da urbanism o comisie •iuridică• să nu îşi dea acordul 

-" . . l . fă_ră să se motiveze cu o lege, capitol. 
uCOsta ... pasta CIRCI URI articol, versat sau să mentioneze că asa 

,.Aventura· d-lui Dobre începe în 8 vreau muschii lor?" ' . · ' 
octombrie 1996, când îşi depune actele In acest .episod" al filmului d-lui 
pentru obţinerea certificatului de urba- Dobre, se consumă primul şi ultimul 
nism .• Certificat care • ne spune dl. răspuns in scris primit de la Primărie .• E 
Dobre " l-am obţinut, după grele eforturi drept - ţine să precizeze dl. Dobre • nu e 
intelectuale din partea aparatului birocra- ştampilat dar va figura la loc de cinste in 
tic al Primăriei - Tn ... 21 martie 1997". arhiva personală." 
Aşadar, după nu mai puţin de 5 luni şi Mai ceva ca-n filma •• ~ 
jumătate! Trj!abă care Primăria trebuie După peregrinarea prin comisii, docu-
s-o rezolve, după lege, in 30 zile! . mentatia PUD a fost discutată in Consiliul 
· . In continuare, după obţinerea certifi' local al municipiului Arad. unde inspec

catului de urbanism, patentul nostru isi torul de zonă ar fi avut o revelaţie de 
intocmeste documentatia pentru .planul ultimă clipă cum că planul de situaţie nu 
urbanistic de detaliu" '<PUD), cu toate este destul de cuprinzător. Şi prin urmare 
avizele cuprinse in acesta. Ce s-a intâm- a fost votată amâna rea pentru o altă 
plat? Dl. Dobre ne relatează: dată .• Degeaba am asteptat •restituirea 
.Documentaţia PUD a fost discutată in doGJ,~mentaţiei cu preţioasele observaţii 
Comisia de organizare şi dezvoltare ale serviciului de urbanism, căci timpul a 
urbanistică de trei ori (!), verificându-se trecut .şi apa pe Mureş a mai curs, dar· 
atât documentaţia depusă, cât şi efec- documentaţia tot n-am primit-o", îşi 
tuându-se verificări, pe teren. In final, aminteşte Dobre care ştie şi el ce este 
comisia a votat in unanimitate pentru birocratia si că nimic nu se rezolvă 
realizarea acestei investiţii, iar punctul de bătând din palme. lnsă de aici şi până la 
vedere al serviciului de urbanism, expri- încercările la care a fost supus arhitectul 
mat de către inspectorul de zonă a fost nostru e o cale prea lungă. Atât de lungă 
negativ! Totodată această documentaţie c-a ajuns să expira până şi ... certificatu~ 
a fost discutată in Comisia juridică corn- de urbanism. . 
pusă din .floarea juriştilor Aradului", care Aşa că 'Tn 16 iunîe_ 1998, arhitectul 
după o matură chibzuintă a votat cu două Dobre nu are de ales si depune o nouă. 
voturi pentru şi trei im'potriva acordului serie de acte pentru un nou certificat de 
solicitat. In raportul comisiei se pre- urbanism .• Care, culmea - povesteşte 
cizează că voturile împotrivă au fost date Dobre - era să cad pe spate mi-a fost 
datorită reclamatiilor vecinilor si a refera- eliberat Tn termen de 29 zile". Plin de 
tului serviciului de urbanism·,' Dl. Dobre speranţă - s-or fi schimbat vremurile! • 
(se) mai.intreabă: Este suficientă o recla- trece la intocmirea documentaţiei PUD 
ma~e şi un referat nefavorat>il pentru ca .conform noului certificat de urbanism, la 

A V 

DORITI O TAMPWIE ' .. ' V 

obtinerea avizelor aferente, si, in 29 
ociombrie 1998, depune dosarul la 
Primărie . 

• După depunerea actelor - ne spune 
dL Dobre - am avut o discuţie cu dL 
Drăgan • şeful serviciului urbanism şi cu 
dl. Petrescu, inspectorul de zonă, care 
mi-au promis că ·var înainta documentaţia 
comisiilor, iar dacă o vor considera 
incompletă mi-o vor returna. Vorbe în 
vânt! Asa au mai trecut câteva luni in 
care seful serviciului imi spune că nu 
stie ~imic doar că actele sunt la dl. 
Petrescu, iar dL Petrescu spunea că este 
foarte ocupat si trebuie să consulte o 
documentatie iffiensă la care am făcut eu 
referire. Efortul d-lui Petrescu a durat 
cinca 7-81uni." 

Urmează, din nou, inaintarea docu
mentatiei către Comisia de urbanism, 
intre ti,;,p dosarul fiind completat şi cu un 
studiu geotehnic asupra terenului. Vorba 
d-lui Dobre: .Bine că nu mi s-au cerut 
avize si de la Asociatia Chinologică sau 
Asociaţia porumbeilor-'călători." 
Scoaterea de pe ordinea 

de zi .•• 
.Prezentându-mă la sedinta publică 

din 19 octombrie, când preşedintele de 
sedintă a propus scoaterea de pe 
Ordinea de zi a investiţiei, m-am ridicat şi 
am cerut cuvântul dar acesta nu mi 1-a 
dat punându-mi (la figurat) pumnul in 
gură. Ca urmare s-a votat la repezeală 
eu fiind convins că domnii consilieri nici 
măcar n-au ştiut precis despre ce e 
vorba. Am fost informat utterior că,- cu o 
oră inaintea inceperii şedinţei, un grup de 
cetăteni, vecini riverani, au cerut 
scoaterea de pe ordinea de zi a acestor 
probleme. De asemenea, in erriisiunea 
televizată TV Arad - Adevărul, l-am inter
pelat pe domnul primar care la intrebarea 
mea cum este posibil să nu primesc un 
răspuns scris în termen de un an de la 
depunerea documentaţiei mi-a răspuns 
că au _intervenit nişte probleme noi. din 
punct de vedere juridic .. :. _ 

D •trd ." " a, 1n -a evar ... 
Aşa stând lucrurile, pentru a vedea şi 

punctul de vedere al Primăriei Arad am 
stat de vorbă cu domnul Drăgan, şeful 
Serviciului U~banism şi Amenajarea 
Teritoriului. După ce domnia-sa a verifi
cat cele cuprinse in ~reclamaţia d-lui 
Dobre, vrând-nevrând a trebuit să 
recunoască faptul că patentul nostru a 
cam fost pus pe drumuri. Şi că intr-ade
văr Primăria avea obligaţia, potrivit legii, 
de a-1 înştiinţa in scris pe solicitant ce se 
întâmplă cu cererea sa. Măcar atât meri
ta şi dL Do bre .. , 

COSMIH TRIF 

MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
+ Preferaţi ea această tâmplărie PVC eu sticlă 

termopan să fie de calitate fi din importf 
.;.<. Apela'i la: .. 

Luni, 1 noiembrie 1999 

e Noua fabrică asigură 
100 de noi locuri de DJ.Uncă 

Se pare că nici Gurahonţul 
nu a fost uitat de investitorii străi
ni. DL Trai an Gligor, patronul S. 
C. ROGELIS COMPANY SRL 
Gurahonţ, a fost printre primii 
investitori locali care au luat legă
tura cu cei italieni, pentru ca şi 
această localitate din inima tării 
Zarandului să beneficieze' de 
investitii străine. 

Şi iată aşa. la licita~a publică 
de la fPS, unde era pusă pe 
tapet vânzarea fostului sediu al 
AGROMEC, cu toate atelierele 
sale, a participat dl. Luclano 
Bertasa, investitor italian. 

Fiind singur in cursă, 
neavând rivali, italianul si-a 
adjudecat de la prima şedinţă 
obiectivul pus la licitatie. S-a tre
cut la muncă fără multe parla
mentări, executia investitiei fiind 
încredinţată domnului 'Traian 
Gligor. Lucrările includ reno
varea sediului administrativ, a 
halelor de produ~e. depozite de 
materiale, imprejmuiri si plat
forme betonate. In final, 'aici va 
functiona o fabrică cu profil tex
tiJ.<:OOfaqi şi pănă la finele anu
lui curent aici vor lucra peste 100 
deangaj~. 

De mentionat că tehnologia, 
toate instala~ile şi maşinile sunt 
noi, din import Italia, iar gama 
diversificată de produse textile 
ce se vor fabrica in unitate este 
estimată in jurul a 1000 de arti- · 
cole. Ele vor fi livrate in cele 8 
ţări din Europa, unde investitorul 
italian are deschise alte unită~ 
care ii apartin, iar desfacerea 
este asiguraiă complet Se vor 
fabrica cele mai noi modele de 
lenjerie de pat, capoate, 
prosoape, papuoi de casă etc., o 
gamă foarte variată si diversifi. 
cală care are desfacerea asigu
rată. 

DL Luciano, ne informa priR 
colaboratorul său, dL Gligor, că 
pentru anul vittor are prevăzută 
construirea unei noi hale de pro
du~e şi, implicit, creşterea con
tinuă a numărului de salariaţi. Şi 
tot el aducea mulţumiri primaru
lui Ioan Florea, apreciind modul 
operativ în care i-au fost rezol
vate toate actele şi procedurile 
necesare demarării lucrărilor şi 
oontinuarea lor în ritm susţinut. 

fiLEXfiHD~O ttE~IAO 

{ljj3,\fl CO~SILI~RII 
. . AU TAIAT DIN 
BENZINA PRIMARULUI 

La ultima sedintă a 
Consiliului ·Local Pâncoia, un 
subiect de dezbatere a fost şi cel 
cu privire la cota de benzină a 
primarului Ioan Farcaş. Acesta 
avea alocată o cantitate de 250 
!itri de benzină pe lună pentru 
deplasări in interes de serviciu. 

Aşa că au propus reducerea 
ratiei la numai 50 de litri pe lună. 

·In' cele din urmă s-a ajuns la o 
soluVe de compromis. To~ cei de · 
faţă au căzut de acord pentru o · ' 
cotă de 150 de litri pe lună. lnsă · .,. 

· In conditiile unui buget şi aşa 
subtire, unii consilieri au strâm
ba! din nas, spunând că ra~a de 
.carburant este mult prea mare. 
El nu au acceptat faptul că pri-
marul ar face cel p~n 2.500 de 
kilometri pe lună (doar) in intere
sul orasului Pâncota. Ceea ce 
înseamnă o cheltuială de 
2.500.000 lei. 

Una dintre problemele cu care 
se confruntă oamenii de la sate e · 
starea deplorabilă a drumurilor. Tn 
majoritatea localităţ!lor rurale nu 
existij interesul pentru repararea, 
pietruirea 'SaU_ asfaltarea străzilor. 
cauza principală fiind, bineinţeles, 
lipsa banilor. Un caz demn de 
mentionat in acest sens este 
comu'na Şiria. Tn SOJrt timp, aid se 
vor incepe lucrările de pietruire a 
drumu-. 

OI. Iosif Creţu, viceprimar al 
Şlriei, ne-a informat că: .cariera de 
piatră de ta Galşa a foşt închinată 

:din benzina alocată primarului, 
vor beneficia şi Finanţele 
Pâncota. In aceste condiţii, la 
bugetul local se va realiza o 
economie anuală de circa 
12.000.000 de lei. .Cu aceşti . 
bani vom mai zugrăvi o şcoală, o •·. "1---·--.

grădiniţă. Adică vom putea face 
ceva concret, care să rămănă", a 
incheiat un consilier local. 

G.C. 

de o firmă româno-elenă, pe o 
perioadă d€t 50 ani. Investitorii au 
dus tot felul de utilaje moderne, 
care ·fac mai u~ră munca oame
nilor in carieră. Tn contul chiriei, 
România va primi lunar de la firma 
respectivă 220 tone piatră. Ceea 
ce inseamnă aproximativ 50 
remorci de piatră. Cu materialul 
primit ne-am propus să pietruim_ 
drumurile_ comunei. MaŞinile vor 
bascula piatra pe străzi, localnicii 
urmand să o imprăstie." . 
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-~~ S.C.INSTAlSAN 
CONSTRUCTION COMPANY B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) 

Micălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Po~tă) 
. Tel. 259-373; 259.721; Fax: 259.884 

J.RAo, STR. PĂSUNII (spre Piata Soarelui) nr. 13; 
V 0 0 

+ Baterii autQ pt autoturisme, camioane 
si tractoare 
' + Aeroterme, radiatoare electrice cu ulei 

+ Sobă de încălzit pe butelie, convec
toare 

• Frigidere, congelatoare 
+Aragaze · 
+ Gresie 'i faianţă. adezivi pt. lipit 'i 

rostuit · MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 
+ Ara ce~ vopsele, diluan~ şi lacuri 

DE CONSTRUCŢII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 

• TIGLE • COAME 
' 

+ Sobă de încălzit cu lemne si cărbuni 
+ Sobe de gătit emailate cu ladă pt. 

lemne 
+ Sobe de gătit emailate ~i tip cizmli 
+ lmpletitură sârmă gard · . 
+ lmpletitură sârmă cotarcă -
+Plasă rabitz 
+ Cazan pt baie cu 2 surse (electric şi. 

cu lemne) 
+ Hidrotoare, compresoare, pempe 
+ Incubatoare 
+Drujbe 
.+ Televizoare color 
+ Combine muzicale 
+ Maşini de spălat automate 'i simple 

NOU! 
VIZITATl MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS ÎN UPOVA, 
VIS A VIS DE PIAŢĂ 

Produsele: electrice, electrocasnice, uz 
gospodăresc şi agricol se vând şi cu 

PlATA IN RATE. AVANS O. 
TRANSPORT GRATUIT iN ORAŞ, 

IN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
s.ooci.ooo LEI. 

-·- . --- (5213799) 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 
' ' • OBIECTE SANITARE -

.,. PRETURI PROMOTIONALE 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI 
VOPSELE, UNELTE ŞI ACCESORII DE 

VOPSIT DIN IMPORT 
• vopsele lavabile pentru faţade 1fi Interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 

1 1 

.,. Adaos comercial minim · • Vopsele pentru lemn 'i metal - 1000 nuanţe; .. · VAPOREX (soluţoe pentru pereţi cu igrasie) 

.OFERTA LUNII:. 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei ALTE INFORMATII LA TELEFONUL 259088. 

' Program zilnic: 8,00- 16,00 .- Arad, str. Lucl4n Blaga nr. 19 (fost Miron Constanftnescu) 
TELEFON 210676; 

sâmbătă: 8,00 - 13,00 
.(973883) PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 9,00-12,00 

(658988) 

4 noiembrie 1999, intre·ore/e 13,00-20,00 

se vA desfă~ura primul 

TARG AL:ORGANIZA ŢII LOR 
NEGUVERNAMENTALE ) 

' ""' 
TÂRGUL PREZINTĂ: 

• Activitatea organizaţiilor neguvernamentale 

• Posibilităţile in care se poate activa ca -voluntar in 
aceste organizaţii • .· . . . . . , .. 

• Produse confecţionate de aslstaţl: copil, virstnici, 
persoane cu dificultăţi de învăţare sau mlfcare. 

' 
• Tirgul este organizat in colaborare cu Centrul de 
consultanţă şi colaborare intre administraţia 
publică locală şi organizaţiile neguvernamentale. 

(974203) 

lagenţitl de RcsiUSe U1111UU1 PROFESSION.M. 
RECRlJTEAZĂ 

pcntm companie intcmaţionaJl 
in domeniul materialelor de ~i 

- --· . ··] 

INGINER VÂNZĂRI- ARAD 
..;.. -, -

[".•ţe: 

. - studii superioare 
. , .. - experienţă pe o pozilie similari 

- cunoştinţe de operare PC 
· - limba engleză conversaţional .. 

- carnet auto B 
Spiritul comercial, dinamismul şi abilităţile de 
comunicam constituie Wl avantaj. _ .. : .. 

• - -· . . 
o Tel. 315.31.64; Fax 31G.20.25 

Arad, str. PAdurii nr. 49, tel.:254457 

·VINDE DIN S ... OC LA PRETURI 
· DE DEPOZI ... ! . . . 

O UŞI METALICE (UŞI BLINDATE} OTablii zlncatlli OOţel beton 
. OP.C. O Placaj OPFL OPAL OBINALE (u.i, ferestre - peste 20 . 

. onodele} OPodele 'fi lantbrlurl din brad DParchet -fag 
0CAHLE TERACOTĂ (ntecanice 'fi manuale} OCănintldA 'fBinotA 

OTIGLĂ • T6rn6venl O Plăci azboctntent OBitum acarton . 
-faltat acarbid OEiectrozi 

IIZI'fÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ 

. -.·. -- -·- :..- -- .: -..;o·_•,--,:-· -·- ., . - . --·- ----- ··-----..."···--
.' •C ,_ .. 

. •·. . .. • ~ --· . 
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·• , 

-. • -'>· ••• • ' '"*- . 
. ~,,-bfîf?t,.-~-«'f?f\ -~·&oi±etf"'·ntrit?nsr "j: :-w··-:rtw d" z·y~ ,. ·:· 

, 

.,:;.--

...... 

- .... _ 

. ~-' 

'f 



' ,. 

,. 

,• 

1 
1 ! 

Pagina 14 - ADEVĂRUL PUBUCITATE Luni, 1 noiembrie 1999 

. ' . ' -' 

ADUNARE GENERALA 
Consiliul de Adminis• .. ~• 

cu sediul în Arad, str. Ursului nr. 21, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR 

• la data de 18.11.1999, orele 11,00, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi . 

in Registrul Consolidat al Acţionarilor la data de 12.10.1999 

I~()~D~~§A)~E.?..!.AAD~N~RII ESTEURMĂ~OARfA:_I 
1. Aprobarea modificării statutUlui !fi contractului de societate după cum urmează: 
Funcţia de vicepreşedinte a consiliului de administraţie se desfiinţează, urmare orice 
referire la aceasta din cuprinsul statutului şi contractului de societate se elimină. 
Art. 17 alin. 1 se completează cu: 
.,Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea in baza unul contract de admlnls· 
trare". . 
Art. 17, alin. 10, propozitia a treia se reformulează astfel: · , · • . 
.,In relaţiile cu terţii soctetatea comercială este reprezentată de către preşedintele con
siliului de administraţie in limitele stabilite de contractul de administrare şi de 
adunarea generală a acţionarilor". 
Art. 18, alin. 1 se reformulează astfel: 
.Consiliul de administraţie are, pe lângă obligaţiile stabilite de lege şi de contractul de 
administrare şi următoarele atribuţii: lit. el se completează cu in limitele stabilit"e de 
contractul de adminis,trare". . . _ _ . . .. 

2. Aprobarea contractului de administrare. 

3. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale a acţlonarilor pentru 
negocierea obiectivelor !Ji criteriilor de performanţă, semnarea, incheierea exe
cutarea !Ji incetarea contractului de administrare. 

4. Stabilirea tipurilor de date !Ji de informaţii referitoare la societate, care sunt con
fidenţiale. 

5. Eliberarea din funcţie a unui membru al consiliului de administraţie !JI numirea 
altuia. Stabilirea remuneraţie! administratorilor. 

6. Eliberarea din funcţie a unor cenzori !Ji numirea altor cenzori. Stabilirea remuner· 
aţiei cenzorilor. · . 

7. Aleaerea unei societăţi de registru care va ţine evidenta acţionarilor societăţii. 

8. Diverse 

Dacă in data de 18.11.1999 Adunarea generală nu indepllnejte condiţiile de 
intrunire, ea se reprogramează in data de 19.11.1999, la aceeaşi ora şi in acelaşi loc. 

(4114682) 

VÎJIIĂIII APART~EIITEJA\111 
ICAIIEBI lliil! 

Vând apartament 1 cameră, 
zona UTA. Informaţii telefon 
240788, orele 16-18. 
Vănd garsonieră renovată, cen

tral, bucătărie mare, etaj 11. 
Telefoo 281124. (33341) 
Vănd garsonieră, confort 1, cen

tral, str. BU~~Ienl nr. 14, bl. A, se. 
B, ap. 12. Rela\i zilnic, orele 17- . 
19. (33491) 

vand aparlllment o camerli, 
(ne)mobilat, bl. X.38, et. Il. 
lnfonna~i telefon 268520, după 
OJa 16. (33764) 
Vănd garsonieră, confort 1, 

stare excalentă, preţ convenabil 
In Micălaca, str. Abrud bl. 236, ap. 
8. Telefon 263953. (34036) 

Vând camere, 
cenii'U, Praporgescu, etaj 1, deco
mandat, suprafaţă mare; 30.000 
OM. Telefon 092.308.400. 
(33529) 
Vănd apartament 2 camere, 

decomandat, Micălaca, zona 300, 
etaj 4/4, acoperiş ţiglă, imbu
nătăţit, 19.500 OM negociabil. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(33529) 
Vănd apartament 2 camere, 

Conf~i. bloc 12. se. B, 10.000 
OM. Telefon 092295340. (33619) 
Vănd apartament 2 camere, 

ullracentral, decomandat. Telefon 
234538, 254330, după ora 16. 
(33340) 

Vând apartament 2 ~-'"nA,.A 
Calea Romanilor: 

camere, 
zona IRIL Pecica. Telefon 
469467. (3042159) 
Vănd apartament 2 camere, 

parchetat, et. 1, balcon inchis, 
Micălaca (lăngă restaurant 
~ont). lnfonna~i telefon 263248 
sau 245115 (seara). (34037) 
Vănd apartament 2 camere, 

confort 1, decomandat, Maiakov
ski, el III, total Tmbul)ătăţit. 27.300 
OM. Telefon 270834. (33623) 

vand apartament 2 camere, 
str. Mioriţa bl. 203, se. B, ap. 16, 
14.000 DM. Telefon 268116. 
(33983) 
Vănd apartament 2 camere, bl. 

549, str. Nucet nr. 20, lângă 
Generală 22 şi Orizont. Telefon 
265718. (33980) 

vand apartament 2 camere, 
ullracantral, str. Cloşca, nr. 7, ap. 
5; orele 17-19. (34058) 

urgent aparta 
camere, Samantha uncător, et. III
IV. Telefon 531594. (33424) 

Vănd urgent apartament 3 
camere in casă proprietate, 190 
mp suprafaţă loculbllă, anexe: 
pod propriu, pivniţă, garaj. Sunt 
poslbilită~ de extindere a clădirii. 
Central: str. Gh. Bariţiu nr. 15, el 
1. Telefon 287776 sau 092/ 
298.298. f.65946 

vand apartament 3 camere, 
Banu Mărăcine; preţ bun. Telefon 
270872. (34061) 

camere, 
160 mp, . Cpşt>uc; apartament 
3 camere, 140 mp, str. Coziel. 
Telefon 092.227.450. (33109) 

Vând apartament 4 camere, 
zona 300, Malul Mureşului, toate 
imbunătăţirile, garaj autorizat. 
Telefon 259891. (33600) 
Vănd apartament 4 camere, 

Ylalcu, 16.500 OM sau schimb cu 
garsonieră sau maşină. Telefon 
235331. (33809) 
Vănd urgent apartament 4 

camere, zonă liniştită, etaj 1, deco
mandat, aranjat occidental, 2 bal
coane inchisa; contorizal, bloc 
715; preţ negociabil. Telefon 
094.661.161. (33776) 

vand apartament 4 camere, 
Alfa, tmbunătăţit. contorlzat. 
Telefon 258857. (33749) 

IÂNZĂRI CASE rill 
vand casă, împreună cu 

Almentară, vad bun. Telefon 092 
636 497. (33658) 

Vănd casă Grădişte, toate facl
lită~le, deosebită. lnfoO'(Ia~i tele
fon 092207518; 276353. (33919) 

OCAZIE! VĂND CASĂ, toate 
utilităţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 -
ână la ora 16. 31726 31955 
vand casă în Vladimirescu, 

zonă centrală, 4 camere, depen
dinte, tncălzire centrală automată, 
preţ negociabil. lnfonna~l telefon 
514207. (32993) 
Vănd casă central, singur In 

curte, 43.000 OM negociabil. 
Telefon 094.837.193; seara-· 
259246. (33515) 

Vănd casă cantral, 3 camere, 
dependinţe; parter: alimentară, 

1 

:=;ant. Telefon 234862. 

vand convenabil casă 
spa~să In Aradul Nou. Telefon 

. 092 226 357. (33740) 
Vând casă mare Cuvin, nr.J/2, 

magazie 120 mp, pivniţă cu boltl, 
200 mp, cu poslbilltl~ privatizare, 
suprafaţa totală 2750 mp; accas 
din 2 .străzi. Telefon 461205. 
(33921) 
• Vând casă mare compusă din 
7 camere plus dependinţe, in 
Sămbăteni, nr. 387. lnfortnaţlt 
telefon 277128. (33804) _ 
Vănd casă cu grădină mare, 

localitatea Zlmand Cuz, nr. 112. 
(33959) 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092.599.416. 
(33992) . 

Vând casă tot confortul, comu
na Vladi!'Qirescu. Telefon 255981, 
092 264 409. (33666) 

Vând urgen~ convenabil, cilsă, 
zonă centrală. Telefon 
094.122.890. (33758) 

Vând două case: prima cu 
patru camere', bucălărie, bale, 
gaz, curte mare betonata, gresie, 
faianlil, salei~. telefon; a doua cu: 
irel ci.mere. bucătărie, apă, gaz la 
poartă. Informaţii localitatea . 
Vladîmirescu str. Ţepeş nr. 16. 
Telefon 057/514080. (33935) 
Vănd urgent casă 2 camere In 

Bujac, 25.000 OM, negociabil. 
Telefoo 240529. (34000) 

VĂ MAl OFERIM 
• înmatricularea autoturisme lor cumpărate 

• montăm profesional sisteme de alarmă 

• echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER 

!ji BLAUPUNKT . ·, 

. CRACIUN '99 si 
REVEliON 2000 iri SUA 

PENTRU ELEVI12-19 ANI! 
Centrul pentru schimburi interculturale 
sprijină generos un program special: 

in familii americane (plus 12 ore engleză săptămânal), 
a vizitării MARELUI CANtON COLORADO, 
printr-o EXCURSIE DE STUDII în Arizona. 

in toată vacanţa de lamă, 

1 DETALII LA TELEFON: 283738 1~1146851 

VAnd urgent şi convenabil, 
casă mare, comuna Livada. 
Telefon 412204. (34049) 
Vănd casă 3 camere, grădină, 

garaj, zona Boul Roşu. Telefon 
253326. (34061) 

Vănd finnă CU Spa~u CO'!l9rcial. 
mare, zona Piaţa A. Iancu. Rela~i 

. telefon 255965; 094.706.326. 
(34044) 
Vănd spa~u amenajat comptet, 

in Chişineu Criş, ultracenl<al, 
pre!abil penii'U sediu finnă, bancă, 
societăţi asigurări, cabinet me
dical, fannacie etc. suprafaţa 82 
mp. Telefon 520917; 092.821-
766. (4113160) 

varid spa~u comeri:lal amena
jat, pentru comerţ alimentar. 

_ Telefqn 092.748.670. (33947) 
Vănd spa~u pe Ştrand, ultra

central. Telefon 092.301.798. 
(33995) 
Vănd spaţiu producţie Tn 

Vledimlrescu: 2 hale mari 100 mp; 
5 lncăperi mai mici suprafaţă con
struită 230 mp, curte 210 mp. 
telefon 092.249.472. (33935) 

cu 1 • 

OM. Telefon 219181. (33543) 
Vănd teren intravilan, 600 mp, 

front 15 m. Telefon 2626\9. 
(33665) / 

Vând teren (500 mp) In 
Subcetate .(apă, gaz). Telefon 
250411. (33633) 

Vănd ca ba 1ii localitatea 
Baraţca cu 500 mp teren; 1080 
mp, grădină intravilan Zimand 
Cuz; 0,50 ha teren localitatea 
Arăneag (zonă luristică); grădină 
cu pomi şi vie, localitatea Ghioroc. 
Telefon 282940, orele 18-23. 
32486) 

vand teren_ pentru constru~l •. 
90.000 mp in Vladimirescu .pe 
D.N.7, apă, gaz, curent, 
canalizare. Telefon 092.249.472. 
(33935) 

l.(j!fl,liilll;d~l 
Vând CIELO ro'u full-extra, 

lngrijllă, 70.000 km, preţ10.000 
DM. Telefon 092/273742. 
(33750) 
Vănd Mercades 350 S; Jeep 

Toyota Land Chrysler. Telefon 
092.227.450. (33109) 

(659243) 

n ac a , an , 
preţ 1800 OM, negociabil.-Telefon 
253572, 094.544.832. (33406) 

. Ocazie! Vănd Skoda Felicia O 
km, sub preţul de pe factură; 
negociabil, evenlual la schimb cu 
o Dacia mai veche. Telefon 056-
219869 sau 094.291.600. (33467) 

Vând Lada 1500, an 1979, 
stare bună, 2.000 OM negociabil. 
Telefon 094.392.557. (33506) 

Vând tractor U 650, 1994; ARO 
243, motor Braşov. Telefon 
421072, Sebiş. {3042220) 

Vând tractor U 650, aproape 
- nou; 1995. Telefon 094.773.341. 

(2055824) 
Vând Mercedes 250 Diesel, an 

fabrica~e septembrie 1992, inma
triculat persoană fizică, stare 
excelentă, alarmă, gen~ aluminiu, 
uşi central. Telefon 094.616.315. 
(33787) 

Vând Dacia Berllnii 1995. 
Telefon 242641. (33968) 

Vând Dacia 1310, Breck, an 
1968. Telefon 268826, după ore 
V. (34002) 

(Continuare In pagina 15) ..-
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Luni, t noiembrie t 999 

... (Urmare din pagina 14) 
vand TV carosat, stare 

funcţionare, CIV, verlficae auto 
·făcute in luna mari, toate taxele 
plătite, preţ rezonabil, sat Dud rY. 
175. (33662) 
Vănd Espero, impecabil, 8.000 

km. Telef()ll 057/256732. (33743) 

OCAZIA &ta<fltulul de MILE
NIUl Noiembrie, decembrie, 
TARIF UNIC 195 DOLARI numar 
prin MISTRAL AUTO; Viză, 
transport. Plecărl tărg 

UTRECHT, garaje specializate, 
poslbllităp repatrierl. Sunaţi fi 
vă convingeţi! telefon 

. . 2 f. 09742 
vand motor complet pentru 

autocamion DAF 3,5 tone. 3.000 
OM. negociabil. Telefon 092/ 
.249.472. (33935) 
Vănd două bucăti Trabant, 

lnscrise. Informaţii UpOva, telefon 
562600. (4113078) 

Vând autobasculant! Raba 16 
tone. inmatriculată cu CIV, stare 
perlectă. Informatii Plncota str .. 
Soarelui nr. 4. Telefon 057( 
466.808. (33982) 
Vănd motor MC Cormic 

Internaţional, 3 pistoane cu 
pompă de injec!ie 400 OM· plug 
freză. tractor 4s CP-400 oM: 
negociabil. lnfonnatii localitatea. 
Agrijul Mic nr. 3. (20s'ss31) 

Vănd a·utoturisme Dacia 
berllnă, zero km, 47.000.000 lei -
albe şi 48.000.000 lei - metaliZate, 
inclusiv transport Piteşti·Arad, 
stoc rmitat. Telefon 092.290473; 

Vând avantajos ANVELOPE 
AUTO noi şi folosite, de 
camion, diametru!: 17,5; ARO ' 
Jeep 15,16; autoturisme 12, 13, 
14, 15, 16, H ţoti. Telefon 
25933~; 563027. (4113081) 
Văn~ ieftin Dacia 1310, din 

1991, preţ informativ 2.400 OM. 
Telefon 264447. (34063) · 

VInd DACIA CAMIONETĂ • 
acoperită, 1992, preţ negocia
bil; 3.200 DM. Telefon 094/ 
253.142. (34060) 

11H11 1HW j,) .. ,·1 
Vând TV COLOR en - gros, 

en - detalt, gamă diversificată, 
preţuri minime; garantie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(33626) 

Vindem o gamă mare TELE
VIZOARE COLOR stereo; con
venabil. Telefon .280260;· 
211213, orele 10-20. (34011) 
Vănd cuptor patiserie şi cup

tor pentru pizza. Telefon 
210019. (33447) 
Vănd TV color, maşină spălat 

automată, calorifer electr:ic. cu 
ulei, cu garan!le. Telefon 284604. 
(33442) ' ' . 

Vănd PLASĂ GARD zlncată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA- . 
BITZ fi CUIE CONSTRUCŢII, 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997, 094.558.552. (27190) 

Vănd PARCHET fag aburit, 
uscat; pervazuri; palux. Telefon 
235271· 094.555.338. 33541 
Vănd cuptor patiserie electric, 

fabricaţie Germania. Informaţii 
telefon 514207. (32995) 
. vand ouă prepeliţă (medica

ment, reproducţie) cu instrucţiuni. 
Telefon 289966, 248064. (33430) 

Vând_ dormitor Ludovic, 
· colţar bucătărie nou, canapea 
. cu două fotolii. Telefon 2414'8, 

orele 8-16. (33770) 
vand toate tipurile ta.moteci, 

convertoare pe gaz, sigilate. 
Telefon 259854. (337!'4) 
Vănd vacă cu laptE , 6 ani, preţ 

5.000.000 lei negociabil, comuna 
Dorobanţi, nr. 792. Telefon 
535158. (33918) 

vand lemne foc esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(33705) 

Vând hală In cons!ruelle 640 
mp şi teren aferent 5000 mp, in 
ChişiOOu Criş. posibilită~ cale fer
ată, apă, wrent, ideal depozit. 
Informatii telefon 094.206.167. 
(4113161) 

De vânzare: 2 paturi lemn 
·masiv; maşină de cusut Veronica; 
2 mese; fereastră· cu roletă 3 
canate; reZervor combustibil 600 
It Telefon 253318 după ora 20. 
(33967) 

vand cazan-lncălzire - 1.000 
OM. Telefon 092301798. (33995) 
Vănd vană mare, nouă; maşină 

de ulei, nefolosită şi aparate de 
calea. Telefon 284306. (33996) 

Vând betonieră fără motor. 
Telefon 263365 sau 094.m .OS1. 
(33563) 
Vănd FĂINĂ ALBĂ din stoc, 

pret 2.300 lei. Informatii 
Frumu,enl telefon 172 sau 
Brutărialndreica. (33618) 

Vând BANZIC MARE tâm
plărie, ma,ină confecţionat 
mături sorg. lnformaJii 

.. Frumutenl telefon 172 ·sau 
Brutărialndrelca. (33618) 

vand bolţari termoizolatori, 4 
modele, pavele, borduri etc. 
Telefon 245689. (33534) ' 

· vand donnitor maron; doul 
. paturi, 2 dulapuri, 2 noptlert, . 
oglindă 'i sufragerie Liwlng. 
Telefon 276064. (33604) 

Vand 3 vaci de lapte (2 negre" 
· una galbenă) Informaţii telefon 

462590. (4141752) 
Vând EUROBOLŢARI ter-. 

molzolanţl cu garanţie: 

300x250x200 la 3.600 leUbuc.; 
. 1mc-240.000 lei. Telefon 

281491; 092.381.750. (33937) 
Vând termoteca combi, preţ 

VInd CĂNTARE ELECTRO- 1050 OM. Telefon 210631. 
NICE fi CASE MARCAT FIS- (34024) 
CALE pentru comerţ, restau- Vând aparat sudură fi cazan 
rant, servicii, benzinărie. fl1339ert76ţu) i~ . .Telefon 210094. 
Telefon 272727. 3341 

vand masini de cusut industrl- · vand dormitor, amplituner 
ale, eapsa~· triplokuri, butonieră, .Deck, Sharp, pikup, maşină de 
livlt, zig-zag, liniare. Telefon 057 - cusut electrică. T- 224310. 
278077; 092.703.126. (34010) (33964) 
Vănd TV color, 800.000 li•l; Vând LEMNE de FOC; orice 

c;ornbină frigorifică 1.200.000 lei,. · cantitate. Telefon 214010. 
congelator. Telefon 285010. (34055) 
(33699) . 

Vănd avantajos PC Pentium 
MMX AMD K6/266 32MB SD 
RAM 1,44 MB FDD 32 GB 
ExHDO, 6 plăci reţea, In garanţie. 
Telefon 245077, 468920. 
(3042160) 

Vând diferl1e TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit; TRANSFORMA
TOARE UnU. Telefon 092/ 
368.868. -
Vănd TV color Phlllps; Nolda; 

Grundig; teletext; telecomandă. 
Telefon 264004. (34052) 

Vând TV Soriy 'i Pentium 
Compaq. Telefon 563070, orele 
14-21. (4113080) 
Vănd maşină spălat automată. 

1.000.000 lei şi TV color 930.000 
lei; ladă frigorifică 1.400.000 lei; 
ofer garanţie, Telefon 259339; 
563027. (4113081) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

CUIIPĂRĂRI TERENURI, 11\1 
IIIOBILIARE Er-m 

Cumpăr teren pentru casă, 
maxim 500 mp. Telefon 057/ 
210066; 092.706.028. (33429) 

U!!!hil@l,,i,)~l 
Cumpăr tractor U 4;45 pănă la 

2.000 OM şi Dacia ln,scrisA, 
caroserie bună (600 OM). Telefon 
466413; Păncola. (33522) 
Cumpăr talon Menoedes Benz 

190 E. Telefon 092735983. 
(33939) 

CUMPĂRĂBI DIVERSE 

Cumpăr sobă cu dubă .vesta·, 
burlan stânga; bună. Telefon 
271027. (34056) . 

CERERI ŞI OFERTE 
, DE SERVICII · 

. 1 Vând dormitor, preţ bun. Alfa,! 
.bloc 34. se. A, ap. 10. . . ··r--------::---:;-------, 

Vând en-gros, HAINE SE- ANGA-JEZ VĂNZĂTOARE 
COND HAND, GERMANIA, , pentru Alimentara Non-Stop. 
peste 20 sortimente. Telefon Rugăm seriozitate! Telefon 
289458, 092 239 242. (33626) 280495. (34064) 

' 

- ,.-_,_ ·- ·. _ .. ,, .--;,)'. ·, 
··--- ---·-·-"! ____ -----

PUBUCITATE 

ANGAJEZ PATISER cu expe
rienlă şi o VĂNZĂTOARE; ofer 
satar avant.,jos. Telefon 
092.226.346; 210290. (33799) 

· "IROM" angajează fete tinere 
pentru lucru man~al. lnformBlfi 
in incinta EDIL CONSTRUCŢII, 
str. Liviu Rebreanu, nr. 98, azi 
1 mâine, orele 9-10. (33934) 

AngajAm OPERATOR cărţl 
muncă, cu cunoştinţe de con
tabilitate. Telefon 272812, orele 
12-16. (33698) 

"RO-GER CONSTRUCTION" 
angajează MAISTRU sau 
INGINER DRUMURI; MAistRU 
sau JNGINER INSTALAŢII, 
ZIDARI, INSTALATORI, 
MECANIC AUTO-UTILAJE c1g. 
5-6, necalificaţl, Calea Tlmişoril 
nr. 1. (33772). 

"TILD-MODE" confectll 
femei, comandă, angajează 
CONFECŢIONERE (croitorese), 
zilnic orele 9-17. Telefon 
281827. 33779 . 

AngajAm MUNCITORI In 
meseria de: TlNICHIGIU-VOPS~ 

. TOR AUTO, calificaţi 'i necallft
caţi, condiţii foarte bune. 
Telefon 0571273190. (33929) 

An_gajez BRUTAR-
COCATOR. Telefon 286377 sau 
094.869.391. (34032) 

"ZADE'' angajează CON
FECŢTONERE textile cu fi fără 
experienţă, str. Bogdan Voevod 
nr.1. Telefon 272668. (34029) 

ŞCOALA nr. 18 Arad, anga
jează MUNCITOR de lntreţlnere. 
Informatii telefon 243425. 
(34025) 

SC .V. TABAC RoMÂNIA" 
SA, angajează prin concurs 
STIVUITORIST. Inscrierile se 
fac la telefon 270353. (34016) 

SOCIETATE oferă locuri de 
muncă pentru TINERI şi 
TINERE- Salarizare foarte avan
tajoasă. Telefon 057/251759; 
092.887.660. 

Angajam OSPĂTARE (fostul 
Cocoşul de Aur, Piaţa Mică) 
pentru BAR. (34005) 

SCCA .ARTA MEŞTE
ŞUGARILOR" angajează TRI
COTOARE confectionere, ke
ttiste 'i cordonator producţie. 
VINDEM din stoc DIFERITE 
FIRE pentru tricotat Informatii 
felefon 237097 sa" Arad, str. · 

ol.nel nr. 1-13, Grădlfte. 
(33978) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
profilw alimentar angajăm 
VĂNZATOARE. Telefon 266211-
(34035) 

AngaJâm PERSONAL pentru 
muncă de BIROU (comerţ prin 
telefon); ŞOFERI, AGENTI 
COMERCIAi..t. Telefon 25933~-

SOCIETATE COME;RCIALĂ 
angajează COFETAR(Ă) -
PATISER(Ă) cu experienţă; 
salar 1.500.000 tel. Telefon 
277526. 34051 . 

PRESTĂRI SERVICII 

EXECUT GARANŢTAL: zugrl
veli, falanţarl, greslerl, Instalaţii 
sanitare,. tencuieli. Telefon 
240494; 248494; 531373. (34050) 

HIDROIZOLAŢU 1~ acope
rişuri. Garanţie 10 ani. Telefon 
270711 sau 094855838. (33213) 

Şcoala de fOferi, col. RUSU 
LUCIAN, face Inscrieri. Telefon 
283696 .. (33778) 

REPAR ieftin: FRIGIDERE, 
LĂZI CONGELATOARE, 
garanpat, deplasare gratuită. 
Telefon 092.417.397. (34023 

Asigurăm toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA PER
MISULUI de CONDUCERE. 
Telefon 281968. (33987) 

RECTIFICĂM ARBORI COTTŢl 
In Incinta AUTOSERVJCe Mică
Iaca. Telefon~. 34053) 

.-... 

·' DIVERSE - _, 

"ROMAN" LIPOVA, telefon 
562032, vinde toată gama de 
OALE'' CRATIŢE EMAILATE 
'i produse tellonate. Orar zilnic 
8-19. 33743 

SC "DAMINO" SRL cu sediul 
In Arad, str. Constltu~el nr. 144, 
dore,te autorizaţie de mediu 
pentru brutărie, in str. 1. Len
gyel nr. 30-32. Eventualele con
testaţii se pot depune la Agen
~a de Protecpa Mediului, B-dul 
DragaUna nr.16, Arad. (34031) 

SC "ARDEALUL" v nde 
CĂSUŢE CAMPING din lemn fi 
plastic, la licitaţia din data de, 
15 noiembrie 1999, ora 12, la 
Camping SUBCETATE. Se 
repeta~ in fiecare luni, la ~1 
oră. 33966 

Efectueazi zilnic transport de 
pei"Boane ln GERMANIA, AUS.. 
1R1A fi FRANTA. la...,.. ..... 
..,., cu autocare moderne.. 

NOUIIIITAUA cu tranzit AUS
TRIA, SUEDIA cu tranz.tt POLO
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin .,ATLA
SSIB" puteţi cilltori in toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGAUA. 

Pentru grupuri organizate. 
inchlnem autDc:ln ,. lllici Il L2V 
modome. 

,.ATLASSIB• efectueazi •er· -... - ............. 
-flcăo1'"""'· 

Agenl!Ue din centru: telefo:!'l 
251871 fi 25UZ1 fi AIITOGARA, 
-270562. 
VĂ ĂM, Zlnic. 1 

NOUl!! REDUCERI DE PRfllJRI 

.... ___ ·-~, -· vă oferi; 

--Gennlril PASSAU - REGENSBURG -
NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - W0RZBURG -
FRANKFURT - MAINZ -· 
GE.SSEN. 

SERVICI: -In..-... 
noi, moderne; 2 bagaje gra1ui1e: 
tnsoţitoare de -bord; o masi 
caldă In Ungaria. 

Informatii fi tnacriert 1a 
AGENŢIILE Pt..ETL; ARAD, 1Bie
fon 057-252291; LI'OIIA, -
057-561377, - 057-563011; 
llMIŞOARA.- 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞITA. -IJ55.224904 (c.) 

SCHIMBURI 
SchirTb casă la Iară, cu garso

nieră sau apa~tam<i,d pentru care 
ofer 1. ha pământ. Telefon 
284306. (33996) 

ÎNCHIRIERI 
lnchiriez garaj. zona VlaiciJ (Făt 

Frumos). Telefon 235784 092 
308 400. (33529) 

II)Chiriez spa~ 600 mp prefe
rabil JliO(iuclie. depozit aimenlar, 
nealimentar; deosebit: preţ la 
vedere. Telefon 092.207.518. 

19 
nchhiez spa~i comerdale fi . 

· depozit pe Calea Upovei nr. 113, 
vizavi Restaurant FIOijl. Telefon 
092.92.11.03. (33387) >• 

Ofer pentru inchiriere aparta
ment 2 camere, ultracentral. 
Telefon 092.206.285. (37760) 

Ofer spre Inchiriere apai1ament 
3 camere. Banu Mărăcine, etaj 1. 
Telefon 220132. (33984) 

lnchiriez garaj, ZOh3 Vlaicu (Făt 
·Frumos}. Telefon 235784 092 
308 400. (33529) 

Ofer spre inchiriere apartament . 
şi casa (ne)mobilate(ă). Telefon 
235784; 092.308.400. (33529) 

Ofer spre Inchiriere garsonieră 
decomandată, Grădişte, pe ter
men lung, plala anticipat 3 luni. 
Telefon 462342. (4114751) 

lnchiriez apartament o cameră 
..-t, 100 OM. Telefon 266102, 
după ora 19. (33751) 

_, 
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lnchirtez apartament 2 camere, 
mobilat, Micălaca zona 300. 
Telefon 273305. (34014) 

Ofer spre Inchiriere garaj In 
zona Făt Fnmos. Telefon 247483. 
(34036) 

Ofer spre Inchiriere 5PIJ1iu co
mercial, central in Chişineu Criş. 
Telefon 520664. (4113163) 

Primesc urgent 2.fete serioase 
In gazdă, la bloc. Telefon 255354, 
după ora 15. (34048) 

Dau In chirie apartament 2 
camere; mobilat; bloc 217, MiCă
Iaca. Telefon 269746. (34+57) 

· PIERDERI 
Pierdut legitimatie ehberată de 

Fabrica de Conieclii Arad pe 
numele Rămischer 'Tiberiu: O 
declar nulă. (33998) · 

Pierdut ştampilă rotundă cu 
lnscri~a FORADEX SA nr. 8. O 
declar nulă. (33972) 

Pierdut ttamplli rotundă cu 
Inscripţia A.F. TRANDAFIRUL 
BEUU. O declar nulă. (3042350) 

K "N051'1!1lA.TV" SRL, 
str. Ghiba Blrta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Sprijinul 
de care aveţi nevoie In 
momentele grele 

NON-stoP 
SERVTCU FUNERARE 

COMPLETE. 
Slcrle, respete, cruci, lmbă~ 

sămat, spălat, ImbrAcat, 
prosoape, batlste, panglică, 
batlcurl, catafalc, sfelnice, 
steag doliu, colaci, cozonac!, 
colivă, coroane, jerbe, foto .. 
video, fanfară, TRANSPORT. 
ORC: <I'NIZĂM POMENII Oferta: 
sicriu .;. respete + cruce = 
750.000 lei. NOUl Toate aceste 
produse se găsesc şi in SEM
LAC, prin SC "ADIS ABEBA" 
SRL · (lăngă Loto Prono). 
ANGAJĂM PERSONAL 
BĂRBA - maxim 35 ani . 

'Îi' CONDOLEANTE 'Îi' 

Mulţumim celor care au fost 
Pierdut 2 file cu codul fiscal alături de noi In marea durere 

nr. 1149006 eliberate de determinată de decesul celei 
D.G.F.P.C.F.S Arad a firmei A.F. care a fost 
TRANDAFIRUL BELIU. Le HERTZ EU:NA O'ESSI), 
declar nule. (3042350) . din SĂVĂRŞIN. Familia lndo-

~~~~~~~~~~ ~l:ia:tă:,H:E:~::::::::::::~j '6' DECESE 'li' 

Cu adâncă durere anunţam 
Incetarea din vlată. a celei ce a 
fost mamă, bunică 'i străbunlcă 

TllJJUIE ANA, 
In vârstă de 95 ani. lnmor

mAntarea Va avea loc azi, 1 
noiembrie 1999, ora 13,30, de la 
Biserica Ortodoxă Aradul Nou. 
Familiile lndollate: Valcan ti 
Zlmmsr. 

Copleflţl de durere, anuntăm 
decesul dragului nostru 

TOHJAIOAN,. 
la numai 62 de ani. lnmor

mAntarea va avea loc de la 
Capela Cimitirului Eternitatea, 
azi, 1 noiembrie 1999, ora 14. 
Dumnezeu să-I odihnească in 
lini,te '' pacei Fraţii Lena fi 
Mircea ~ f18P0111. 

Cu adâncă durere anunţăm 
decesul celui care a fost sot fi 
tată . IIAIINA SAVU . 

la vârsta de 57 ani. fnmor
mantarea va avea loc:; azi, 1 
noiembrie 1999, la Cimitirul 
Mlcălaca Familia indoliată. 

u nem rginl urere, 
anuntăm Incetarea din vială a 
dragulul nostru soţ. tată ~ bunle 

aJS11!A IOAN 
Tn vârstă de 78 ani. lnmor

mantarea va avea loc j!Stăzl, 1 
noiembrie, ora 13, tn satul 
Hunedoara Tlml'f'lnă. Familia 

'ati. 

Cu adăncă dursre In suflet 
anunţ;:lm Incetarea din vială la 
virsta de 76 ani, a celui cara a 
fost 

KAPOSZTA. KWI!'•e.c&, 
sot, tată fi bunle. lnmor

manlarea va avea loc azi. 1 
noiembrie 1999, ora 15, de ta 
capela mică a cimitirului 
Etern-. Familia lndollată. 

Cu,_- de durere, 
anunţăm dispa
riţia fulgerătoare 
la varsta de 
numai 41 ani, a 
iubitului nostru 
soţ şi tată 

~ 
I..AZĂil (MUIIO 

fost conducă
tor auto B.C.R. Arad. lnmor
mantarea rnarli. 2 noiembrie, ora 
'13,00, sat Dud, comuna Tlmova. 
Dumnezeu ... ierte ,, ... odih
neasc~f tn pace. fn veci 
nemăngâia' soţia Mariana fi fiul 
Marius care nu te vor uita nicio
dată. 

1' SERVICII FUNERARE 'i' 

SC "RO STYL COMPANY'' SRL 
POMPE FU:o!EBRE 

NON-STOP (ia orice oră) 
vlzavt de Cinematograful 

Murefu~ de pe str. M. Eminescu 
nr. 4, telefon 211929, 094 537 
715, TOTUL INTR-UN SINGUR 
LOC, ia preţ de producători fi 
---occidentală. 

OFERTA: SICRIU, LENJERIE 
-~UCE, 730.000 lei. TRAN5-

GRATUIT. (3038514) 

.. . 
,#~--~-
~:_;,.· 

Un ultim rimas bun pentru 
fostul nostru prieten şt bun 
coleg 

dr. CORMELIIIASCAN, 
din partea lui V10rel Muscă ti 

genera~a 1966-1970 a Uceulul 
.. M~Is~. Nlcoară" Amd. 

'Îi' COMEMORĂRI 'Îi' 

De ziua ta, 1 noiembrie, 
draga mea soră 

co.JAN AliiUCA, 
flori '' lacrimi pe tristul tău 

monnlnt Ştefanla (33280) 

TINA, in locul aniversăril, 
Dumnezeu să-p, odihnească 

• sufletul! tu • (33638) 

Lacrimi de durere, ginduri 
triste, flori, acum la 6 luni de la 
decesul iubitei noastre 

fANDOBMA••A. 
Soţul Tont, fiul Mircea, nora 

Valerica, nepotii: Sanda, 
CiWin, Helguţa. PhiJip. (39879) 

ŞI acum când se implinesc 4 
ani de când s-a despărţit de noi 
pentru totdeauna, cel ce a fost 

ltcot(r) 
. ZOJCAN NICOIAJ!, 

sufletul lui bun, trălefte In 
Inimile ceJor care I-au iubit. 
So coplU nepo . (33999) 

Azi se implinesc 3 ani de ia 
trecerea Tn eternitate a calul 
care a fost un om deosebit 

.....,._ AI.ElLUIDRU 
SUCJU (SANDU). 

Amintirea lui va. rămâne 
ne,tearsă In Inimile noastre. 
Familia. (33974) 

Azi, sunt 8 ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 

BUSU AJIDBEI (ADO. 
De atunci ochii nu ni s-au 

uscat de lacrimi fi durere. Te 
vom ptange mereu: 11Jama ti 
fiul Raul. (33989) 
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Â S.C. "CONAI" U. 
Arad, Str. Bucegi, Nr. 5 

Angajează: IN_GINERI 
cu specialitatea !nstala$11. vechime 0-5 ani. 

INFORMA ŢII LA TELEFON: 
246900;246700;247913. 

~,_ p===============.....-. 
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LA INTERSAT SI STARLINE 
' 

'CONECTARlGRATUITif 
~-- '~ 

SC "INTERSAT" SRL si SC "STARLINE" SRL 
COMUNICĂ: in această periOadă se conectează gratu
it (fără taxă da instalare) la televiziunea proprie prin 
cablu. Toţi cei care optează pentru această cablare, 
beneficiază de gratuitate cu conditia să achite abona
mentul TV anticipat până la sfârl!itul 'acestui an (1999). · 

Vă asteutăm la casiarilla noasba: 
INTERSAT: e Calea A. Vlaicu, bloc 27; e 

Micălaca bloc 501; e Alfa, bloc 47, se, A; e str. M. 
Eminescu, Cinema Muresul. 

. STARLINE: e Bd. iuliu Maniu, bloc 26. ' 
" (9741!19) 

1~"3 
Dl8TftiBUrrQR 
A'UTORJZAT ·_MINOITA 

Conaumablle •• 
pl~se de schimb 

originale 

Coplatoare la preţuri de excepţie: 
EPl 030': A4. 13 coPIIIITIIn 

-590USD .. -
EP 1 054-: A3. zoorn.15 copllfrnln 

-1 .049Uso··-

S.C. RULAND PLUS S.R.L. 
AR.4D. STR. ANDR.BI ŞA.GUNA NR. 38. TB.L 257323 

.,,~, 

".. uşi metaHee (uşi bHnclate) pentru apartaJneute; 
".. gresie, faianţii import Spania, Italia, Iugoslavia; 
".. parchet, fag, stejar, earpen; 
".. calorifere de aluminiu import ltaHa; ·' ·' 
,.. apUce tavan; 
".. adeziv pentru gresie. falaDţii; 
".. şapA autonlvelantA; 
".. glet - Interior şi e"rterlor; . 
".. IIUilbriurl şi elemente de &ard. 
__ , ..... - - .. 17: -- .... 

l'VI""EI> IAS<> FT'. 
~kti:-x~ --," _, .- <_-__ <;_,-__ ,-x_,·,_ . "«<.~~· ... - , __ ,;,:;;.;.;_~,~:.,; 

Arad, str- Av. Ioan Sava or. 5, tel/fax 057-255886 
- Organizează CURSURI 

or De calificare-perfectionare in meseriile: 
1. Operator ·pe calculator fi refde de calculatoare 
(Windows, NC, tehnoredactare, aplicaţie de gestiune) · . . .. · · 
dimineata- 10.11.1999, după-masa 12·11.1999 ' 
2. Secreiarlat (prelucrare documente pe calculator) · · 
3.C'!utsbllitate (CIIJlOflin\C teoreti<lO, pnclici, apli""!ii pe calcula- · 
tor)· 
după masa • 8.11.1999 
4. Programator ajutor 

..- De Instruire în -~. 

1. Utilizare Wonl - 2.11.1999. 
2. Utilizare Excel· 28.10.1999 
3. Proiectare aslstsd (Auto Cad) - 3.12.1999 

Plata in rate , 
· Cursuri autorizate; diplome de calificare-perfecţioiiiiR> 

eliberate de Ministerul Muncti _ (4114684> 

.. --. ·' 

· .... 
~ ~ ~ - '-~- ' ,..,._,. ~ .. , . 
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PVBUCITATE 

DEZNA ,CONSUL TING S.R.L. 
Ar,d, str. M-~al Antonescu nr. 42, ap. 2 

Tel.: 251792; Fax: 250756. . .. 

Din ITALIA, Direct Pentru O-voastră 

'" OFERTA UNICA ...... 
• VOPSELE SINTETICE CU USCARE RAPIDĂ PENTRU 

AUTOTURISME 
• luciu deosebit 
~ rezistenţă la .agenţi atmosferici · · · 
·în 14 cufori • spec1fice DACIA (alb 13 etc.) 

PREŢ: 53.750- 63.900 lei+ TVA 1 kg 

. • CHITURI POLIESTERICE lN 2 COMPONENŢI 
• pentru finisaj _ · . . - .. • · 

. . . ~ 

PREŢ: 56.450 lei + TVA 1 820 gr 

• VOPSEA PENTRU LEMN ŞI METAL, tip "SIROIL" 
• 8 culori ; 

PREŢ: 40.500 lei +iTVA 1 kg 

MERITĂ SĂ iNCERCATI 
NOI iNFRUNTĂM CONCUR'ENŢA 

PRIN PREŢ - CALITATE 
• 

MAGAZIN: DEPOZIT: 
B-dul Revoluţiei nr. 23 
Tel.:250587 

Str. Ghiocellor nr. 5!i 
Tel.: 275980 

,. 

OFERIM TESTARE GRATUITII 

luni, 1 noiembrie 1999 

DISTRIBUITOR 
IL PRODUSELOR 
PINTIID ACOPERIŞ 

COVERDACH 
DESCRIERE: sistem pentru 
acoperişuri din tabli de •tel 
aluzlncată R 0,5 mm proftlală 
fi modulată, cu strat pertat 
sau granulaţ din ardezie co
lorată. 

GARANTIIi: In conditii 
corecta, 3â de anL · 

DURABIUTATE: c:ln:a 100 de 
ani. 

DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185 mm X 450 mm 

Element DELTA 1200 mm X 
450rrm 

Ac:operlre 2,26 elemeuto/ mp 
GREUTATE: 3 kg /buc.; 

c:c:a 6 kg 1 mp 

Anld, Calea A. Vlalca 
nr. 257 

(JAngă Pac:o Vlalcu) 
'l'iil./fax: 0&7/289740 

(5224499) 

" i 

-~·_-:_ ';:f ~-~: 

~----------------------~ 

VIND~~~~~~/onf23~W ARAD 
- Liviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 

LA CELE MAl MICI PREŢURI 
• GRESIE cal. 1 • 96.000 lellmp . . · 
• FAIANŢĂ- 68.000- 80.000 leiJmp . . . . . 

• ADEZI_Y fi CIMENT pentru rostult ~ ,_ . , .. : , . 
• ŢE~V~ CUPRU fi accesorii , • 
• SPALATOARE INOX şi CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 
• ROBINEŢI fi FITINGURJ• CĂZI BAIE fi ACCESORII 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII • 
• ŢEAV~ POUETILENĂ C!J ACCESORI • . , . 
•TEAVAZJNC,INEAGRA . . " 
• PROALE LAMINA TE* TABLĂ ZINCAT A, dac ratA flstrlatl 
•CARBID 

. PROGRAM ZILNIC 9,00-17,00 
. SÂMBĂTĂ 9,00.13,00 (5224119! 

• Zugravi • Zidari • Electricieni 
· • Şoferi • Muncitori necalificaţi · 

INFORMAŢII ZILNIC LA TELEFON~ . 
276.n5; 276.618, intre or,le 7,00.16,00. · 

" (4114818) 

ftxi/llig• ~~!~~IOO,Arad 
7 Tehnică de calcul ----~ 

- PC Garanţie 3 ani ~.~~ 
- ,Imprimanta EPSON 

7Coptatoare C MINOLTA .. 
7 Selt'url ..• 
7 Mobilier de birou 

<rMaşlnl de numărat bancnote 
crcentrale tel~&fonlce SOLOMON· 

La pr'IIZOt&rr.a austul aJPOD se.,. aeorda o ;:f:ducen de~' 
ls..........U.ce~oumadelO.too.800lel. 

,-. ~ . 

CU TERRA CÂŞTIGI DE DOUĂ ORII 
->._:. 

_l'llllldt10tlbltlntlecaa blicapillllllll 

TERRA 

TERRA , 5 PREMII X 1.000.000· 

- .;:.·. ,, .. : .. 

Un produi 

\IIBIW IMPE:\ 

, 10 PREMII X 500.000 LEI 
Regulalltllt tit p11rtlclp1rt 11 conc:an: i 

Clnpili-Zlhlr, CIIIZ 1111 !Jisi TEFIRA.I 
.... doli ...... '*-un pic flllllliiH 
..._ IIBO II'EX, G.P. 8 CJI. 1-40 
ca llllnjina "CancUUsuu TERRA", • 
p1cu1 iniHIIa .. u• pe e111 11 'III gill 
.. mapzlne, pentru • ptlllcipa 11 ...... 
..... undt PCIIi ~ ...... c:all15pnllll 

J11 Yllon ta1111 dt 10 laiOANE LB 1 

-" 
'· 

-··. 

a.,_. ... -""11"----

S.C. HO&HO 
TRADES.R.L 

Program zilnic . 
10-17 

SAU CANTITATE 
Tel. 279739, 
094813342 

Str. Crinului nr. 2 colţ cu 
Iuliu Maniu (vizavi de 

· restaurantul 

.; o ;,;_ :-

· ...• 

. -..---~ .. -:. 
•' ~ .... 

_f:,_:r 

~~\,.;7· -, 
.. d'i-:·-. 

_.-,_. 

·-, .. ,._ 

: ::·--

; . ..: 




