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TEMERilE lUI 
IO'N lllEsc·o 

Reales In deplină unanimitate in funcţia 
pre,edlnte al PDSR la recenta Conferinţă 

lă a partidului, Ion lllescu a cerut 
'"'~•>va.răsilor săi de idealuri politice, care au creat in 

~~a~':r:::::~u~~l din Bucureşti o atmosferă fierbinte, 
C• cu vacarmul entuzlastelor congrese din 

llvre•nea .,înţeleptului cârmaci", să-şi tempereze satls
llfa•ctiile trăite la cea mal înaltă tensiune. Experlmentatul 

om politic care a fost fi este Ion lliescu Intuieşte cu 
exactitate starea de spirit a tlgrllor din PDSR intărătaţi 

mirosul prăzii. Rezultatele ultimelor sondaje de 
opinie realizate de Instituţii de prestigiu in domeniu • 

cum este, de pildă, ti Metro Media Transilvania care 
ll::~~~=:t:P:~o~~SR pe primul loc, cu 37 la sută din opţiunile 
11· la mara distanţă da COR cu numai 22 la 
1 sută - au arătat, fără dubii, că viitorul câştigător al 
i alegerilor va fi partidul d-lul lliescu, cel mai puternic din 
1 România. Dacă in anul care ne desparte de alegerile 
: viitoare pe scena politică nu se va intimpla nimic 

deosebit, atunci PDSR va spulbera actuala putere mar· 
cată da lipsă de voinţă in reformarea economiei, da 

, neputinţă şi corup)ie. 
! Simţind aproprerea prăzii, riipltorll din PDSR se fi 
1 d cu boturile pline de singe. Numai in ultima 
1 rindurile PDSR au sporit cu peste 100.000 de 
J m~~·n~~~:~~:n~ la 260.000, sus~n surse pedeseriste. 

s· s-au convins cu toţii, ata. paste noapte, de 
) politicii inţelepte a partidului condus cu minii 
' de dl. lliescu. Dacă nu cumva noii membri al 
1 PDSR s-or fi gindit la posibilele avantaja ale celui aflat 
1 la putere. Cade allanţa COR plus PD plus UDMR, celebră 
1 brevetarea algoritmului pe clolan, iar in locul al va 

!!:~~~:~~statutul de administrator 'f&f o alianţă de centru 
in frunte cu PDSR, deci Iar vor veni vremuri buna 

eserlzar8a "cremei""' profesionale '1 
ll:~~nd~!~o:~~~;i•~, din teritoriu. Din surse apropiata liderilor 
!i răzbate dezgustul faţă de asaltul plin da 
ob1răznicie a tupaiştilor care lustruiesc clanţele de la 
uşile birourilor lui Ion lllescu şi Adrian Năstase. Care 
mai de cara dintre activh;tli de frunte al partidului speră 
să ocupe un fotoliu cAt mai confortabil, de unde să 
poată accede la o func~e publică bine remunerată. 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profila filCiCAi: Germania 

~~7LtNE 
Tel-fax: 261461 

094 607211 
Arad 8-dul l,t.laniiJ bl-26 ap.l 

JTEFfiH TfiBCIIfl 
(Contlnuaw in peglna a 4-a) or 

BRAMBUREALA PUTERII 
Cunoscutul analist politic 

Ion Cristoiu comentează in 
exclusivitate pentru cititorii 
ziarului "Adevărul" eveni
mentele săptămânii. Astăzi, 
despre Intrarea oficială in 
campanie electorală 'a PDSR
ului, despre brambureala 

actualei puteri politice din 
România, despre posibili
tatea ca PD-ul să nu mai intre 
nici măcar in Parlament şi 
despre cât de hortyst este 
actualul manual · 

~:m~~~::'e a41f®§t;t• 

.-•1JII:jtt§ic@4:®o«cJt\Q(e}•r·~ 

Conferinta ~atională a PDSR a deeis: 
CATVUICU 

OCHII, PROSTIE 1 !' ' 

IOH .ILIESCU, REALES, VA 
CAHDIDfl LA 
PRESEDIHTifl 

Ro'MÂHIEI 
Conferinţa Naţională a PDSR, desfăfurată 

Bllmbătă la Sala Palatului din Bucureftl a con
firmat că deocamdată Ion lllescu nu are contra. 
candidat cu 'anse de reut;ltă la scaunul de 
pretedlnte al partidului. Ion lliescu a candidat 

1 de unul singur t;l a fost reales cu 4214 voturi 
.pentru" t;l doar trei .contra". Conferinţa a fost 
o demonstraţie de forţă insii neostentativă, cel 

; aproximativ 4500 de participanţi mulţumlndu· 
se să puncteze prin aplauze prelungite 
momentele importante. 

(Contlnuaw In pagina a 5-11) or 

Mi-e plăcut Intotdeauna 
al fiu arldean. Am fost fi 
sunt mindru el sunt 
arldean. Civilizat, fn!moa, 
tolerant, at putea defini 
repede Or&fUI In cara Jocu. 
Iese. Lucruri cara se lnlărno 
plau aluru In ţară, la Arad 
nu a-ar fi putut Intimpla 
nlclodatil. Cel puii" 8f8 Imi 
plăcea sii cntd. 

OOMITIWTOMA 
(Continuare In pagina a 4-a) • 

• MOBILIER MO~ERN 
LA COMANDA 

• AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
.CALITAT~ 

SUPERIOARA 
STR. :ULUI NR. 74 
TEL: /224888 

082/777381 

UŞI ŞI FERESTRE 
,.. .,Alb-rotii" s-au intors cu un punct din 

Cetatea Unlrll (Apulum Alba Iulia· UTA JI.O). . 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

~~~~liLii~-) 
M:JB!UER LA 

COI\/>ANtl4. 
FIRME l:-1 RECLAME 

~şiom~~ .. ,, .. 
h. ~.f'~.o~7/~9o~î.J 

fot<LTliH.t < •c•·l::nno. 
k a .. ,..,,.;;;. •• ,...,f d6il 

A.Lou"~:i)~.;.• · 

Vă oferă 
• Tâmplărie aluminiu din Import 
şi romAne:şJi · 
e P.V.C. şi geamur1 termopan 
e Rolele şi jaluzele 

Telefon: 279699; llt22925ŞII 
Arad, Str. Vo/nlcllor, Nr. :U. 

......... ·,_ 

R 
.,. RomAnia a-a calif"rcat la Euro 2000 
,.. Derby·ul telefonlftilor, cittigat de elevii lui 

Ţăl1ea. . . '1' ,.. West Petrom a pierdut cu 
.. sibienii, la turneul de 

baschet de la TlmlfOB"I 

AUTO CLUB 
Dealer autorizat 

lncepând de la 400 OM/lunii il 
Un VDlKSWAGEN 
ln leasing? . · · 
Fără garanţii? 

Tel. 094/845160 
Fax. 056/293431 ----

i, 1 rtea 

"""'~~1)01'·••·,- . .,..,..." .t,,.. ,.._......._ 
.... lwh ...... ~..,. .............. __ _ 

:~,.~· .,.._ ..... , .. + ~·· 
lil;M«tlt ... ,.,.4.•1 .it'lflr# •-""""'~,. .. _.,. __ 

vineri~ cu ocazi~ Zilei Ştiinţe. Ar;tă, Cultura~ Istorie a Ambasada au partid· 
Independenţei Statului Slatului Federativ Brazrlia. pat - Acad. Nicolae Cajal -
F ederativ Brazilia, ministrul Aceeaşi inaltă distincţie a pretedintele Academiei de 
Jose Jeronlmo Moscardo de fost acordată dkJi SCBd. Eugen Ştinte Medicale. reprezenlan' 
Souza - ambasadorul Brazilie"r Simion preşedintele ai Ministerului de externe, ai 
in Romania - a Inminat prof. Academiei Române, dl. acad. Ministerului Educaţiei 
dr. Aurel Ardelean - rectorul VIrgil Cândea - vicepreşedin- Naţionale. ambasadori şi 
Univ. de Vest ,Vasie Goldiş' - tele Academiei Române şi insărci'la~ cu afaceri ad interim 
distinc~a de academician cu prof. dr. Ioan Gherman - sena- de la alte ambasade • 
rang de Comandor al Braziliei - tor. 1, It. : i.,...;..,.."""'""" _____ .:.,.;... ________ ..:,_ ... ...._!lll' ....... 1 .ţ'l.....--
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li:'! f'''•' il e Astăzi, Soar~le răsare ta 
ora 7 şi 23 de minute şi apune la 
ora 18 şi 45 de minute. 

e Au trecut 284 de zile din 
acest an. Au mai rămas 81 de 
zile până in 2000! 

PRIMIM DIN PARTEA 
OFICIULUI JUDETjA~ PENTRU 
PROTECŢIA CUMPARATORULUI 

ln urma unui raid executat de Consumatorii pot deosebi 
OJPC Arad prin pieţele ar<ldene, la aceste produse faţă de cele origi-

e Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: Sf. /lfJ. Filip, unul din 
cei 7 diaconi; Cuv. Teofan 
Mărturis~orul: Biserica romano
catolică: Gerard Maeila: 

sesizarea firmei Procter & Gamble nale prin faptul ca nu au traducere 
au fost depistate produsele in limba romană pe original şi nu 
Pantene Pro-V şi Head & au data de fabricaţie ştanţată In 
Shoulders de provenien\ă Rusia- relief. 
Ucraina, care la analizele de labo- La data respectivă produsele 

Biserica greco-catollcă: Sf. M. 
Prov, Tarah şi Andronic. 

rator s-au dovedit neconforma cu au fost oprite la comercializare, iar 
produsele originale, in sensul ca agenţii economici sancţionaţi cu 
erau mult diluate. amenzi contravenţionale. 

Arad: Mihalko Alice 
Alexandra, Lungu Daniel, Onita 
Andrei Sorin, Ionescu Gratian. 
Alda Iulia-Maria, Doboş Patrie 
Alexandru, Gurău Ancuta 
Mariana, Totorean Adesia 
Nicoleta, Danzanovici Alexandra, 
Kaşa Marcel, Costea Mircea 
Darius, PriSecariu Viorica, 
Tabăduş Bianca, Balan Cătălin 
Manuel 

EL VILA A FĂCUT 10 
OAMENI FERICITI 

lneu: Petii Eliachim. • 

1'l;{jljt1jl 
\/remea va f1 răcoroasă, 

indeosebi noaptea şi dimineaţa. 
Cer!JI va fi temporar noros şi 
doar 1zolat va ploua slab. Văntul 
va sufia slab la moderat din N
V. Dimineaţa, pe alocuri se va 
semna.la ceaţa. 

Tmax.: 161a 20' C; Tmln: 5 
la 9' C. 

Meteorolog, 
CARMEN ŞARGA 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Marele Lebovski 

(SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16,30; 19 
Mura,ul: Omuleţii de sub 

casă (Anglia) 10; 12; 14: 16; 18 
Arta: Feri s-a privatizat 

(Ungaria)15; 17; 19 
Sala mică: Baan - o come

die dezastru (SUA) 15,30; 17,30 
Progresul: Salvaţi soldatul 

Ryan (SUA) 18. 

Toţi aceia care au cumpăraţ .. 
obiecte de mobilier Tn cadrul 
Targului de var<l .Eivila '99' din 
pericada 1 iulie-30 septambrie, au 
primit bilete de tombola. 
Operaţiunea de extragere a 
taloanelor căştigătoare a avut loc 
sâmbătă dimineaţa, la magazinul 
de prezentare nr. 3 din Micălaca. 
In unnă au fost introduse 335 de 
bilete validate. Extragerea biletelor 
căştigătoare s-a făcut in prezenţa 
directorului sucursalei locale a S. 
C .• Eivila" Bucureşti. dl. Gheorghe 
Voia, şi a reprezentanVIor maga
zinelor de prezentare din cadrul 
ftnnel amintite. Totodată, acaesta 
operaţiune a fost asistată de 
notarul public Lumlnţa sSvln, care 

• PIEJE, TÂRGURJ 
Astăzi este zi de piaţa la 

Curtlci, Nădlac, Bocslg, 
Gurahonţ, Moneasa, Pilu, 
Vladlmlrescu. Tot astăzi se OfQa
nizează târg saptămănal la 
Gurahonţ, şi Bărzava. 

Mâine, marji, este zi de piaţa 
la Sabiş, Almaş, /lfJateu, Semlac, 

1 Sllnl<tna,, Şilindia, Vărfurtle. 
• FARMACIA DE 

SERVICIU 
In noaptea de luni spre marţi 

este serviciu, cu program non
stop, farmacie .,HEDERA· 
HELIX", Aural Vlaicu, 277074. 

Farmacie ,.Crai Nou Alfl", 
situată la parterul blocului 88, 
cartierul Alfa, telafon 277644 şi 
"Noua F1nnacle", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, teletoo 1148, aunt 
de serviciu cu program non-stop. 

• CONSULTATII .. 
ftATAMENTE CU 

PROGRAM NON4TOP 
Cabinetul ,Apollonla', situat 

la parterul blocului din spatele 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Bdhorl S.o. ADEV Ă.RUL ....... Aud 
ecoDFISCAI.R 16!!193HecoDSICOMEX 19.604 ec~TIFICAT 
J 02/ll!ll6din li X 1991 ecoo SiRUflS 0209~teiSSN 1220.7489 

Jled• o,S. .. 1 
7 7 >lata ...... 2'l00 Arad, Bd. Rovoluţioi nr. 81, 

Telefoane: SECRETARIAT- l8180Z. r .. 2806~5, 280U~; 
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE- 28179'; MICA 
PUBLICITATE· 210??,. MARilA PUBLICITATii· 280904! 

PRflSEI - 180989. 

Colegiul de ndacţiel MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor·s~f): 
AUREL DARIF. (sccrct<~r general de redactie) telefon l8180l, 
280854: MIRCEA DORGOŞAN (jicf sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN JERCAS'(scf sCctic politică), tch:fon 
280943; DORU SAVA (sef sectie socia'I~cconoffiie), telefon 281738; 
V ASI LE FILIP (~cf sc~ţic cu'Jtură-învătământ), telefon %8185S; 
280003; ALEXANDRU CHEB.:LEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORI"\ GUILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şcfscc\ic pubiicilatc\. telefon/fax: 280904. 

uecatat la laopri-'a S.C:. MEDIAGRAF s.A. 
..... Feleaealui F .N., te~- :UCI94n, tu ZS•II9ll0.. .J 

a validat premiile. In continuare, vă 
prezentăm fericiţii caştigătorl, 
men~onand seria biletelor extrase: 

Premiul III Viorel · Nan -
(0000075) -fotoliu .Martka' 

Premiul 11 Elisabata 1..,.r • · 
(0000304)- cui9f .Pisa' 

Premiul 1 Adrian Panaghiu 
(0000237) - dorm~or .Duc' 

Menţiuni - lu&tre: Vlorica 
Marchiş (0000317), Sorin Enea 
(0000025): Florin Tuturean 
(0000321); biciclete Pogas: Petre 
Stănică (0000056): Velciu 
(0000261 ); Au ratia Mihuţa 
(0000088); Mircea Tiulea 
(0000282) 

F. n. 

Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectueaza trata
mente injectabile (intramuscular 
şi Intravenos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator. 

• CABINET 
IITOMA.TOLOGIC: 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 2511865, 
deschis zilnic Intre orele 8,00-
12,00 şi 14,00-20,00, Iar săm
bată ,; duminică Intra orele 9,00-
21,00. 

• APOMETRE 
Citirea apometrolor le 

abonaţi, perioada, 11·15 
octombrie 1999: Gloriel, 
Veneţiei, Năsăud, Teuz, M. 
Vodă, Progresului, Leului, 
Rotarilor, Baba Novac, 
Mestecani9, Urat, ~lbert4ţll, 
Şez4torll, Turnului, Săvlneştl, 
Meţlanu, Turnului, ~. Rebreanu, 
Părgului, Oborului, Brădlcaanu, 
Dragoş VodA, T ebel, Ghiocell..-, 

,Cralovel, P. fărl 

Luni, 11 octombrie 
~ ,.J\'IBERBECUL (21.03· 
~~20.04). Zi favorabilă 

4ll. ~pentru a face invitaţii 
si a initia discutii in 

privinta Unei afaCeri. ' 
, TAURUL (21.04· 

20.05). Nu uitaţi că 
sinceritatea este un 
element foarte impor

tant In relaţiile pe care le 
aveţi. Folosiţi-vă de expe
rienţa acumulată In trecut. In 
felul acesta vă veti descurca 
foarte bine intr-o situatie deli-
cată. • 
,..,GEMENII (21.05· 
Jl' ~ •20.06). Vreţi· să 

l , 1 ~cunoaşteţi mai bine 
pe cineva şi se pare 

ca şi persoana respectivă 
doreste acest lucru. 
~RACUL (21.08-
S :22.07). In ciuda pre-~ r ... "'lsiunilor la care sunteţ~ 

supus, nu vA veti 
schimba hotărârile. ' 
. ~LEUL (23.07-22.08). 
(rl -~Sunteţi nemulţumit 
'~deoarece aţi vrea sa 

SC:CtP 
faceti un anumit lucru, dar 
deocamdată nu s~nt şanse de 
reuşita. 

lf]
FECIOARA (23.08· 
22.09). Măsurile luate 
în privinţa unei schim

. bări la locul de muncă 
nu vă su·nt pe plac. Discutaţi 
despre acest lucru cu şeful 
dvs. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde,._ 
monteaza 
mochetă 
la preţuri 

cu o reducere d 
10-20°/e 

BALANŢA (23.09· 
22.10). Daca amănaţi 
mereu luarea unei 

decizii, atunci nu ave~ motive 
să vă miraţi că alţii v-o iau 
fnainte. 

SCORPIONUL 
(23.10-21.11). Nu 
luaţi o hotărâre pnpită 
in viata sentimentala. 

deoarece veti 'regreta. 

p;
:.SĂGETĂTORUL 
~ ( 2 2 • 11 • 2.1 . 1 2) . 
.!",JAcceptaţi invitaţia 

unUl pneten de a 
petrece o seară plăcută 
impreuna. 
e:.,. "'IC A P R 1 CORNUL 
...,:::: ,(22.12-19.01). Aştep-

taţi cu răbdare 
.afevoluţia unei pro

bleme particulare. Dacă nu 
găsiţi răspuns la o intrebare, 
adresaţi-va unei persoane 
mai in vârstă. 

VĂRSĂTORUL 
(20.01·19.02). 
Desfăşurarea unui 
proiect ia o noua 

Tntorsătură, ceea ce este in 
avantajul dvs. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Cineva va face multe 
complimente, dar 
este bine să ştiţi că 

persoana respectiva nu este 
intotdeauna sinceră. 

~Vo:Psit''fn'Wmo~ive "po'tiV'er:,;;:flo'V\Ter'~~ 
'---· ,, - ' -.-0<.-_." 

UN CHRYSLER -VAGON COSTA 10.000 D.M 
Vremea urAta de ieri nu i-a 

impiedicat pe arădeni sa dea d 
fugă şi până in piaţa de maşini de 
la .Hipodrom~. Tnghesuială mare, 
maşini de toate felurile şi pentru 
toate buzunarele, cumpAratori 
InsA, la fel ca In săptămânile tre-

Comunarzilor, Mierlei, 
Salcâmului, Gorunului, Vezuv, 
Ră•nov, St. O. Iosif, Z. Morltz, 
Arcaşilor, Crasna, Egalităţii, 
Toporaş, Salontel, Orient, 
Moraviei, Hortenziei, Gr. Poştei, 
Satel~. Gh. Păcăteanu, Vântului, 
Flacăra, Nlcolau, Sencu, 
Clopotului, Cetăţii, Trovei, 
Pompei, Santinele!, Dlozene, 
Parului, Pompei, Santinelai; 
Gladiolelor, Mic~unelelor, Marte, 
Cezar, Ana lpătescu, Popa 
Şapca, Castanllor, Lugojului, 
Clbinului, Arinului, Crăngulul, 
Zimbrului, Caransebaş. măgher
an, Gogol, Pădurilor, Adrian, 
Crinului, Bujor, Laielalor, P-ţa 
Mlorlţel, Bărzava, Severin, 
Llpovei, Podgorie!, Constanţa. 
Junilor .• Crizantemelor, Păullş, 
Zănelor, A. Pumnu, Trotuşulul, 
Laurlan, Promeleu, Diana, 
Mlmozei, P. Maior, Macadoniel, 
herodot, Septlmlu, Grlvlţel fără 
soţ, dr. 1. Raţlu, Spitalului, 
Abetorulul, Pădurii, Latină, 
Venus. 

DB7-1114RI4 

Intre ONie 10,00:01,00 

OU1e - să.; numeri pe degete. 
Spicuim din oferta mai mult 

decât generoasa: Autoturisme 
Dacia: • an de fabrica~e 1999-
preţ 5.600 D.M; din 1997- 4.700 
D.M: din 1996- 4.200 D.M; din 
1993- 3.800 D.M: din 1992-
3.300 D.M; din 1991 - 2.800-
3.000 D.M: din 1990 - 2.400 D.M; 
din 1989- 2.500 D.M; din 1987 -
2.000-2.300 D.M; din 1984 -
1.800 D.M: din 1982 - 1.500 D.M; 
din 1980- 1.500 D.M: din 1978-
1.250 D.M. şi negociabil ... 

Maşini străine: Mercedes 
350 S din 1993 - 42.000 D.M; 
Mercedes 250 din 1997 - 32.000 
D.M: Mercedes 260 din 1991 -
17.000 D.M: Opel Vectra din 1993 
(TO)- 12.950 D.M; Iar din 1994-
14.400 D.M; Opal Astra din 1992-
8.900 D.M: Opel Ascona din 1984 
• 4000 D.M: Opel Vectra din 1992 
- 9.300 D.M; Opel Frontera (nou
nouţ) - 39.700 D.M: Iar din 1995 -
17.500 D.M: Ford Sierra din 1986 
-6.300 D.M; Ford Escort din 1991 
• 8.500 D.M; Fora Explorer din 
1996 - 34.000 D.M: Daowoo 
Espero din 1998- 13.000 D.M.; 

Subaru din 1984 - 3.600 D.M; 
Jeep Grand Chi.roke Lim~ed din 
1996- 18.700 D.M: SAAB Scanla 
din 1995 - 20.000 D.M; Porche 
din 1986 - 11.900 D.M; Volvo 750 
din 1988 - 10.000 D.M; Citroen 
Xantia din 1995- 17.300 D.M; 
Audl A 8 din 1998 - 40.000 D.M: 
Aud1100 dln.1993- 16.700 D.M; 
Audi 80 din 1992 - 13.300 D.M: 
Renault Safrane din 1994- 14.00 
D.M; Renaull 21 din 1989 - 8.800 
D.M; RenauK 25 din 1988- 7.400 
D.M; BMW 520 i din 1996 -
33.800 D.M; BMW 320 i din 1983 
- 5.200 D.M; VW Golf din 1996 -
16.900 D.M; VW Golf III din 1993 
• 2.500 D.M: VW Vento din 1994-
13.900 D.M. 

Jar acestea sunt doar câteva 
dintre sutele de maşini aduse spre 
vAnzare. Am lAsat la urma o 
maşină după care, mai aleS cei 
din genera~a .hippy' a anilor '70, 
Intorceau octlii: este vorba despre · 
un Chrysher vagon - din 1989, 
vopsH In inconfundabllele motiva 
ale epocii .power-flower". Maşina 
costa 10.000 D.M ... 

"·o. 
Obor - piaţa chiliplrurllor 

NOROCUL COSTA 2.000 DE LEI ... 
Nici n-au intrat bine In 

piaţă miile de arădenl, că 
norocul li şi pAndea din ochii 
unor papagali. Contra 2000 de 

Vă aHUiti, ri in1-l•• 
.. Yialută 

lei, pasărea 111 alegea, printre 
stropli de ploaie, zodia şi cale 
ce eu să ţi ee Intimple! 

Locul de parcare al· 
ma,lnllor, nu-l mal alegea 
InsA nimeni. Intinsa pe jos, 
de-o parte 'i de elta a .aleii", 
hainele la mAna a doua 
dovedesc că In tranziţie, deţin, 
de departe locul 1 In prefa
rlnţele multor romAni. 
Cumpărate la bucată ( 1 000, 
2000 sau chlarsooo de lei) or1 
la kilogram (15-20-30 de mii 
de lei) dacă-s ţoaleie de 
sezon, aceste haine aduse de 
peste mări 'i ţări vor umple 
şllonierele multor familii. 

Pe lângă tonele de haine, 
se mai putea cumpăra: bici
cletă • 700 mii de lei: casete 
audio • 15.000 lei; casete 
video 7 eo mii iei: televizor • 
500 mii lei; vidaorecorder. 
450 mii lei; calculator- 800 mii 
lei: cio~n • 25 mii lei: găleată 
- 35 mii lei; chiuvetă inox • 1 
milion de lei: calorifer - 400 mii 
lei: set cuţite· 40 mii le•: cărţi· 
20 mii !ei: frigider - 600 r'lii lei· 
sticle de sifon - 50 mii iei; 
tablou - 300 mii iei; ruj de 
buze - 15 mii lai etc. 

"·o. 
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Convorbire cu dl. ANDREI SZATMAJl!, direetorul 
Oficiului de Cadastru Organizarea ·nritoriului 

ncer 
cond.iţiilie improprii în 

care funcţionează dv ., dar nu 
credeam că ele sunt chiar a'la de mi
zerabile ... 

- intr-adevăr, conditiile în care 
lucrăm nu i le-as dori nici Unui dusman, 
fiind spaţiul aşa cum îl vedeţi: o sală 
mare cât un ·hangar, in care lucrează o 
multime de oameni, eu fiind nevoit să-mi 
tin audientele în biroul contabilitătii. ală
turi de al~· 4-5 colegi. Greu de imaginat, 
nu? 

- Cătu'li de puţin, pentru că iată, 
spre informarea cititorilor, trebuie să 
spun că şi această convorbire tot din 
lipsă de spaţiu are loc ... pe holl 

- Imi cer scuze, dar dacă venea~ cu 
vreo lună în urmă, cand era cald, vă 
primeam pe verandă, dar acum, de cănd 
vremea s-a răcit, mi-am mutat .biroul" 
de-acolo ... 

- Primăria cunoa,te situaţia în 
care vă aflaţi? 

- Cum să n-o cunoască, doar nu o 
dată i-am solicitat sprijin pentru găsirea 
unui spatiu corespunzător, dar cum se 
vede, făn~ nici un succes. 

- Las' că tot felul de partide care 
încap într-o Dacie, cu pre,edinte cu 
tot, orl"de organizaţii 'li fundaţii de 
care nimeni nu a auzit sunt ajutate să 
obţină un sediu, dar pentru o instituţie 
de talia O.C.O.T.-ului nimeni nu mi'lcă 
un degetl Şi în primul rând Primăria, 
cea care are pâinea 'li cuţitul în 
această privinţă. 

-Spre a fi 
buie să arăt 

la capăt. tre
I există o vari-

ca 1 
colă a judeţului să se mute în clădirea 
din curte, clădire care însă nu se poate 
termina din lipsă de bani. De altfel, şi aici 
a intervenit o chichită. Mai exact, cu 
prilejul recentei vizite în Arad, dl. 
Mureşan, ministrul Agriculturii, a vizitat şi 
proiectatul sediu al Directiei Agricole 
Judeţene, clădire care - după părerea 
dânsului - este depăşită, anacronică. 
Nimeni nu contestă asta, să nu uităm că, 
construcţia a început în 1986 - deci 
acum 13 (!) ani, dar cu vreo 500 de mi
lioane de lei ea ar putea fi terminată şi 

aşa anacro-nică cum e ar rezolva marea 
problemă care ne doare. 
. - Domnul ministru • sa spune - ar 

fi indicat să se construiască altă 
clădire. 

- Aşa este, dar din câte ştiu eu, 
numai proiectul unei asemenea cons
trucţii se ridică la vreo două miliarde şi 
jumătate de lei, ca să nu mai pomenesc 
şi de cat costă ridicarea unei asemenea 
clădiri! 

- Cine ar trebui să dea ace;ti 
bani? 

-Ministerul Agriculturii. 
- Atunci e limpede, ne putem lua 

gindul de la ea, speranţa rămânând 
tot la Primărie. In altă ordine d.e idei, 
spuneţi-ne, dle Szatmari, cum merge 
treaba cu punerea in. posesia a propri
etarilor de pământ? 

• - Eu zic că bine, la ora aceasta fiind 
puşi în posesie 87% din proprietarii de 
terenuri agricole, adică 102.000 de pro
prietari, numărul celor care au rămas să 
primească parcelele măsurate ridicân
du-sedoar la ~5.000. 

- De'i desfă,uraţi o muncă foarte 
necesară 'i câtu'i de pu~n de invidi
at, mulţi ignoră ceea ce faceţi. 

- Nu din rea credinţă, ci pur şi simplu 
pentru că activitatea noastră, deşi de 
mare greutate, nu este spectaculoasă, 
nu este una de prima pagină a ziarelor. 
in fine, revenind la ideea punerii în po
sesie a detinătorilor de titluri de propri
etate, as vrea să arat că, desi ne-a mai 
rămas doar 13% de rezolva't aceasta 
este o treabă foarte dificilă, tinând 
seama că terenurile care urmeaZă a fi 
parcelate sunt situate in zona colinară, 
unde amplasamentele sunt cam 
încurcate. 

- Apropos, de amplasamentul 
terenurilor. Se bârfeşte că puţini au 

, , nu au 
adresat tuturor persoanelor 
juridice da pe raza judeţului Arad, 
Agenţia judeţeană de ocupare şi 
formare profesională arată că: Jn 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 
120/31 august a.c .. apărută in 
Monitorul Oficial nr. 431 privind for
marea şt utilizarea resurselor deru
late plin Trezoreria Statului, in baza 
articolului 1, punctul 2, anunţă toţi 
agenţii economici şi instituţiile pu
blice că au obligaţia de a-şi 
deschide conturi de disponibil la 
Trezoreria Statului. 

lnstitu~ile publice, indiferent de 
sistemul de finanţare au obligaţia de 
a vira sumele reprezentând con
travaloarea mărfurilor, prestărilor de 
servicii sau lucrărilor executate, in 
conturile furnizorilor, deschise la 

--- Trezoreria Statului. 

in astfel de cond~ii încât, potrivit 
penale, să constituie infractiune, 
efectuarea de către institutiile pu
blice de încasări şi plăţi in' conturi 
deschise in afara contului curent 
general al Trezoreriei Statului ori in 
alte conturi decât cele stabilite prin 
ordonanţă se sancţionează cu 
amendă de la 1.000.000 la 
3.000.000 lei." 

Tn ceea ce· priveşte precizările 
pe marginea acestei noi ordonanţe . 
dl. Ştefan .Pascu, directorul executiv 
al Agen~ei judeţene ocupare şi for
mare profesională Arad (AJOFP) 

. - Nu e bârfă, ci e purul adevăr, după 
ştiinţa mea doar circa 20% din proprietari 
recăpătându-si fostele terenuri si aceas
ta datorită schimbării destinatiei multor 
terenuri, în special datorită a tot felul de 
constructii zootehnice sau de interes 
comunitar, ridicate de-a lungul ultimilor 
50 de ani. 

- Am înţeles că aveţi o aparatură 
bună. 

- Nu bună, ci super! Din păcate insă, 
ceea ce ne omoară este intretinerea ei, 
acum, de pildă, ducând lipsă de baterii, 
de fapt de bani pentru baterii. 

-Şi cât costă o asemenea baterie? 
- Aparent cam mult: 2 milioane şi 

jumătate. dar ea ţine 4 ani de zile şi apoi 
nu este păcat să nu putem folosi un 
aparat de 40.000 de mărci pentru că nu 
avem bani pentru o baterie? 

- Să nu spuneţi că banii depind iar 
de Ministerul Agriculturii! 

-Din păcate, de el tin ... 
- Atupci, e limpede. O altă 

chestiune: 'tiu că aţi "tras" tare cu 
măsurarea terenurilor fostelor lAS-uri. 
Ce a mai rămas de făcut aici? 

-intr-adevăr, am reusit să rezolvăm 
in cea mai mare parte această pro
blemă, in următoarele două săptămâni -
dacă vom fi ajutaţi ca şi până acum de 
către serviciul de resort din cadrul 
Primăriei - intentionăm să terminăm si cu 
punerea in poSesie a detinătorilor de 
teren de la S. C .• Arno" S. A. sau pe 
numele lui mai cunoscut, fostul lAS 
Aradul Nou. 

- Ce s-a lritâmplat la fostul lAS 
. Pecica? . 

- Din nefericire, unele conduceri ale 
fostelor lAS-uri au propus spre retro
cedare actualilor locatori ai acestor soci
etăti, terenuri neconvenabila, precum la 
Peeica, unde oamenii au refuzat 600 de 
ha pe motiv că acestea sunt printre cele. 
mai slab productive terenuri, de altfel 
300 de hectare din cele 600 de care 
aminteam nemaifiind lucrate de ani de 
zile. 

- Asupra acestui subiect ca şi a alto
ra asemănătoare vom reveni pe larg in 
numerele viitoare ale ziarului nostru, 
până al).mci însă, d-le director, vă mulţu
mim mult pentru lucrurile interesante 
comunicate. 

Agenţii economici care au de 
incasat de la instituţiile publice, 
inclusiv transferuri si sUbventii, îsi 
vor deschide conturi 'de dispon.ibilla 
Trezoreria Statului in a cf4(ei rază 
teritorială isi au ·sediul sau la care 
sunt luaţi i'n evidenţă fiscală. Din 
sumele·colectate. agentii economici 
îşi vor achita obliga~ile Catre bugetul 
de stat. iar disponibilitătile rămase 
vor putea fi folosite pentrU lichidarea 
obligaţiilor către alte bugete sau, 
după caz, pentn.J alte scopuri. 

• ne-a declarat: ftPentru AJOFP,. ordo
nanţa se referă la acele firme care 
ne prestează diverse servicii, firme 
pe care noi nu le vom putea plăti 

decât prin Trezoreria Statului. De 
asemenea. firmele si institutiile căro
ra noi le efectuăm · plă~ (cUm ar fi, 
spre exemplu, cele care primesc 
70% din salariul absolventilor pe 
perioada de un an). in re"st, toţi 
ceilal~ agenţi economici, plus insti~ .. 
tuţiile, vor vira procentele de 5% şi 

1% pentru fondul de şomaj, acok> 
unde le~au virat si până acurr..M 

ABONAMENT 

Precizăm că, tn conformitate cu 
articolull, punctul10, constituie con-

Dacă mai eXistă şi alte institu~1 
vizate de-ordonanţă, acestea sunt 
sfătuite de către dl. Stefan Pascu sa 
ia să studieze M.O. 431 din 31 
august 1999. 

HICOLfiE OPREfiH 
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DRUMUL BETANIEI SE 
VA PRELUNGI CU UH .. 

KILOMETRU ŞI)UMATATE 
Anul trecut, la Nădlac, s-au 

reparat opt kilometri de. drum, 
iar în acest an, prin grija 
Primăriei lucrările au continuat. 
Pe lângă reparare şi plombare, 
in prezent se încearcă extin
derea drumului care leagă loca
litatea Peneg de Nădlac. Acest 
drum mai poartă numele de dru
mul Betaniei şi va fi prelungit cu 
un kilometru si 300 de metri: 
,.De nisipar& s-a ocupat 
Primăria, pentru a mai scădea 
din costuri, iar de la Admi
nistraţia Drumurilor am mai 
primit 700 de milioane pentru 
pietruire. Licitaţia a fost 
câ,tigată de societatea 
Construcţii Drumuri 'li 
momentsn se lucrează, de'li 
am avut cătsva probleme cu 
vremea" ne-a declarat dl. pri
mar Suhanschi Stefan. 

Tot in acea'stă toamnă, la 
Nădlac s-au reparat 33 de 
poduri pe diferite străzi pentru 

va 
obişnuită de toamnă. Tempe
raturile vor putea depăşi pe 
alocuri, în sudul ţării, valorile 
normale pentru această 

perioadă. Regim.ul pluviome
tric va fi In general normal, 
exceptând Banatul, Crişana, 
sudul Olteniei şi al Munt!miei 
precum si zona de munte, 
unde caniitătile de apă câzute 
vor fi uşor e~cedentsre. ' · 

9-13: Vremea va Il pre
dominant frumoasă, dar 
răcoroasă, mai ales noaptea 
şi dimineaţa; în centrul şi nor
dul ţării frecvent se va pro
duce brumă. Teinperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 
şi 10'C; în centrul şi nordul 
ţării acestea vor putea cobolf 
şi sub O'C. Temperaturile 
maxime se vor situa Tn gene
ral între 16 si 22'C. 

14-20: Vremea se va răci 
i va deveni instabilă in 

scurgerea pluvială, şi s-au făcut 
decolmatări ale canalelor. 
Aceste lucrări au fost plătite din 
autofinanţare. 

De asemenea, tot în acest 
domeniu s-au mai realizat 
lucrări de reparaţii din bugetul 
local, cheltuielile materiale 
ridicăndu-se până acum la 170 
de milioane. "Mai avem de 
scarificat câteva străzi, cam 
doi kilometri; 'i de pregătit 
pentru impietruire" - ne-a 
declarat viceprimarul 
Nădlacului, dl. lardek Cornel. 
Trotuarele au fost şi ele 
reparate, pentru aceasta fiind 
necesari 740 m. p. de beton, in 
valoare de 43 de milioane. 

Deocamdată, din programul 
aprobat de Consiliul Local, prin 
care s-a alocat un miliard 400 
de milioane, s-au făcut lucrări 
descarificare. şi împietruire de 
550 de milioane. 

SORJHfl fiMBRO$ 

i 
ploi temporare 1 

de intensificări ale v~n'"''"' 
Cantită~le de apă căzute vor 
fi însemnate pe alocuri în 
sud-vestul şi sudul ţării pre
cum şi in zona de munte, 
unde ploile se pot transforma 
trecător Tn lapovită si nin
soare. Temperaturiie minime 
vor fi cuprinse în general între 
O si 18°C, iar cele maxime se 
vor situa intre 1 O si 18'C, mai 
ridicate In primele zile In 
sudul tării. 

21'-31: Vremea se 
lncălzi treptat şi va deveni 
predominant frumoasă. 

Frecvent seara şi dimineaţa 
se va semnala ceaţă. Vor 
exists conditii de producere a 
brumei, mai ales ln depre
siuni. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între O si 8'C, 
izolat mai coborâte în primele 
nopţi, iar cele maxime se vor 
situa între 12 şi 22'C. 
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Sâmbătă, la Complexul 
ftCorleone· Ştrand, a avut loc o 
conferinţă de presă a Partidului 
Alternativa Verde Ecologiştii 
(PAVE) la care a participat si 
conducerea centrală a partidulu'i: 
Marius Mateescu - presedinte, 
Miihai Marinescu - primVicepre
şedinte şi Racoviţă Jalova 
Gabriel -secretar generat 

PAVE este partid .indepen
denr spre deosebire de celelalte 
partide ecologiste care au aderat 
la Convenţia Democratică. 

Obiectivul PAVE: unificarea 
tuturor ecologiştilor din Romania. 
Această formaţiune politică este 
una de centru, este înscrisă la 
TMB din 1996. Are 35 filiale 
judeţene, printre care şi Aradul. 
A participat la alegerile din 1996 
şi are 150 consilieri locali, pri
mari şi viceprimari. Ca şi alte 
partide care stau mai rău cu pro
centajul in sondaje, PAVE speră 
că nedecişii vor prefera 
ecologiştii. 

Politica ecologistă o face fiecare 
cetăţean, pentru că fiecare tre
buie să fie ecologist pentru el 
însuşi, dar şi pentru ceilalţi, pen
tru societate. eFiecare individ e 
un agent poluant, dar fiecare 
poate fi şi un ecologist, dincolo 
de partidul din care face parte. e 
CLM ar putea introduce o taxă 
ecologică pe maşini sau pe 
agenti economici,poluanti, iar 
banii iămân la bugetul CLM·. 

Ce spun ecologiştii? e 1. IE~CAn 

CÂT VE~! .. ~lJ.OCHI!, ..•. PB~STIE! 
-~(iirma'ro din pagina 1) -· """'~.. .· · ·s~r;'j~~U răi:,deştep~ sau nU,· ,{,.,deranjat? Dacă arădenii. ar fi ştiut 

fn Arad nu există probleme consilierii arădeni sunt reprezen- că un monument de aceeaşi 
interetnice, am spus de atâtea ori tanţii acestui oraş ~i o minimă mărime şi !mportanţă va fi ridicat 
de-a lungul anilor. politeţe ar fi obligat guvernul ·alături de l'!lonumentul maghia-

Şi, iată, această atmosferă României să le ceară părerea rilor nimei"'i din acest oraş, sunt 
civilizată şi tolerantă este tulbu- înainte de-a hotări ei ce este bine convins, n-ar fi avut nimic de 
rată, răvăşită dintr-o dată de indi- pentru noi, arădenfi. Mai ales că, obiectat. Pentru că Aradul este, 
"Vizi care se fac că ne conduc. in consiliul orasului sunt bine totusi, unul dintre orasele cele 
După ce au tenninat cu opera~- reprezenta~ şi ceÎăţenii maghiari. mai civilizate şi mai tolerante din 
unea .vaistă de Punere a ţării pe Eventualele dispute, even- România. Aşadar, ar fi existat 
butuci, de distrugere a economiei b.Jalele soltJ\ii mai bune sau mai solu~i elegante, perfect accep-
româneşti, de sărăcire a popu- rele s-ar fi discutat de către tabile pentru toată lumea. De ce 
laţiei României, nevolnicii din aceşti reprezentanţi legali ai n-au fost căutate aceste solu~i? 
fruntea ţării au hotărât să facă oraşului. Aşa cum a gândit acest Slavă Domnului, ţara asta mai 
praf şi buna înţelegere care dom- parc al reroncilierii guvernul, dis- are. sculptori de primă mărime 
nea in Arad. Cei 15000 de sPe- puta s-a mutat in stradă. [ncă o care să poată executa un astfel 
ciafiisti ai actualei puteri au dată cei 15000 de specialisti ai de monument. 
descx)pern la Arad ceva ce incă actualei puteri şi-au dovedit Pms- Aşa cum seri~ in· ziarul de 
nu stricaseră şi au acţionat rapid: tia fără margini. miercuri un distins coleg, românH 
în Arad trebuie să infiinţăm un Un parc al reconcllierii? şi ungurii n-au decât o singură 
parc al reconcilierii romăno- Foarte bine! Foarte frumos! Dar şansa: aceea a reconcilierii. Şi 
maghiare. Până aic!. nimic de ce numai un monument al eu cred, cu tarie, acest lucru. 
cleoseM. O idee chiar frumoasă, maghiarilor? Dacă-i un parc al Această reconciliere se face, 
generoasă, pe care, sunt convins reconcilierii, nu era normal, firesc insă, cu o minimă eleganţă, cu 
că arădenii ar ft prim~-o foarte. ca in acest parc să fie şi un mo- respectarea sensibililă~lor ambe-
bine dacă ar fi fost intr-adevăr un nument reprezentativ al lor pă'1i. Altfel, ea degenerează 
parc al reconcilierii. Dar, aşa cum rnmanik>r? Ba da, aşa era firesc. in ceea ce s-a văzut zilele tre-
au gand~-o miticii din Bucureşti, Cum spunea domnul Dinu C. eule. Şi nu foloseşte nimănui. De 
prosteşte, ideea s-a de_valorizat Giurescu, marele nostru .istoric, trei ani de zile dinspre BLJO.Jreşti 
imediat, mai mult, a devenit de ce nu _poate fi aşezată in vine un uriaş val de prostie agre: 
Sli'Sa unor tensiuni care nu au ce- acest parc si statuia eroului nas- sivă. Acum valul de prostie a 
căuta in Arad. tfu: Avram 'Iancu? Pe cine ar fi ajuns şi la Arad. Păcatl. 

TVR1 
12,00 Surprize, sur

prize- rei. 

14,00 Jurnal 

14,15 TVR Craiova 

1,5,00 Pro Patria 

16,00 Emisiune in 

limba maghiară 

17,30. Agenţia de 

plasare 

18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea ta 

1 g,QO Avanpremieră 

Ştiri 

19,05 Sunset Beach 

- ep. 546 

19,55 Amintiri din 

secolul XX 
20,00 Jurnal 
Meteo • Sport 

21,00 Falicity - ep. 

3 
21,45 FBI- C16-

ep.3 

22,35 Cu ochii'n 4 

23,20rJurnatul de 
' noapte 

23,30 Recurs la 

morală 

. 0,30 Marele Jazz 

TVR:& 

12,00 Casa Albă 

12,55 Un zâmbet, o 

glumă ... 

13,1 O Mistere minuni -

doc. 

14,00 Convieţuiri 

15,00 Delfi ti pri

etenii sli - d.a. 

15,50 Obsesia- s. 

16,35 Sania Barbara 

- s. 
17,20 Pelerinaje 

17,50 Wagner- ep. 7 

18,45 Ştiri bancare 

19,00 011meni care au 

fost 

19,30 Mapamond 

20,00 Dincolo de 

nisipuri - dramă, 

România, 1974 

21,50 Biserici care 

aşteaptă - Sarasău 

22,05 Marile meciuri • 

echipa României la 

CM de fotbal diri SUA 

0,35 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineata, 
PRO TV e al tău! , 
10,00 Tânăr fi ne li· 
ni'ltit- rei. 
11 ,00 Amantul - rei. 
12,30 Royal Cana
dian Air Frace- s. 
12,55 Stirile Pro TV • 
O propOzitie pe zi 
13,05 Babylon V- s: 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tine
reţii- s. 
14,45 Familia Bundy 
- s. 
15,15 Aripile pasiunii 
- ·s. 
16,00 Tânăr ti nali
ni'ltit- ep. 851 
17,00 Stirile Pro TV 
• O prOpozitie pe zi 
17,30 Rosalinda; ep. 
26 
18,30 Inimă de 
ţigancă - ultimul ep. 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,30 Bani murdari -
thriller, SUA, 1998 
22,25 Stirile Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Stirile Pro TV • 
Profit • 'o propozitie pe 
zi 
0,00 Criminalistil - s. 
1 ,00 Ştirile Pro 'lV 

TVACASĂ 
6,00 Maria- s. 
8,45 Căsuta povestilor 
9, 15lngersălbatic 
1 0,00 Acasă la Janine 
cu Ruxandra Săraru -
rei. 
1 0,40 Doctorul casei'
rei. 
11,10 Micuţele doam· 
ne- rei. 
12,10 Jackie Coli ins: 
Hollywood - rei. 
12,40 Medicamente 
periculoase 11 - rei. 
14,15 Nimic penlonal
s. 
15,00 Viaţa noastră- s. 
16,00 Preciosa- s. · 
17,00 Cartea cărţilor -
d.a. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste 'li pu· 
tere- s. 
18,20 Acasă la bunica -
reţeta cu/inară 

18,30 Renzo 'li Adria-
na- s. • 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iubirii -
s. 
20,20 Somn uşor! 
20,30 Inger sălbatic· s. 
21,30 Sânge din sân· 
gale meu- s. 
22,30 Julia -dramă, 
SUA, 1977 

PRIMARUL 
DIN INEU • 

TEMERilE lUI 
ION lliESCU ... 

IN FRANŢA 
(Unnare din pagina 1) Primarul localităţii·lneu, 

Ceea ce 1-a agasat pur '11 simplu pe bătrânul lup de mare 
bântui! incă de inălţătoarele Idealuri ale umanismului socialist 
să-'11 iasă din pepeni este tupeul 'li nesimţirea unora dintre 
apropiaţi, tupeul fără limite al vânătorilor de poziţii inalte in 
structura viitoarei puteri, aducătoare de substanţiale foloase, 
făcăndu-1 să spună cu lehamite că va accepta să inlocuiască 
algoritmul cederist cu unul pedeserist. Tn acela'li timp ingă
duitorul pre'ledinte proaspăt reconfinmat in funcţie dore'lte 
să-i tempereze pe cei prea infierbântaţi gen Mitrea, Dumitra'lcu 
'li al~i, porniţi pe răzbunări impotriva deţinătorilor actualei pu
teri. Ion lllescu .tie că o incercare de revanşă poiHică ar fi ca
tegoric neacceptată de forurile europene care nu au permis 
nici revan,arzilor din partidele Istorice să comită acte de 
răzbunare impotriva celor pe care i-au inlăturat de la putere. 

dl. Petru Feieş va pleca in 
aceste zile in Franţa, în 
ora~ul Reză unde va partici
pa la un stagiu de o săp
tămână pe probleme de 
administraţie publică locală 

şi gospodărire comunală. 

,.Am fost invitat la Reze 
să particip la această 

consfătuire, după ce de 
curând am fost prezent în 
ora'lul Seynod cu care 
ne-am infrăţit. La această 
intrunire voi aborda !ii 
problema infrăţir.ii cu 
ora'lui Reze". 

Cu oraşul Reze primăria 
din lneu se află de mai mult 
timp in relaţii foarte strânse, 
oficialităţile din localitate 
punând la dispoziţie fondurile 
necesare pentru înfiinţarea 
unui post' de 'radio in In eu. 
,.Am primit deja prima 
tran'lă in valoare de 
aproximativ 4000-5000 de 
franci, fii vom m3i primi \IÎ 
restul de bani prin ofici4l 
de jumelaj", ne-a declarat 
dl. primar. 

SO~InA AMBROŞ 

Rămâne de văzut cum anume va reu!ii Ion lliescu să-I 
potolească pe cei dedaţi incă din timpul precedentelor 
guvernări cu gustul milioanelor adunate din contul între
prinderilor nerenţabile prin ocuparea unui fotoliu in vreun con
siliu de administraţie ori adunare generală a acţlonarilor. Un 
raport intocmit de fostul 'lef al AVAB aduce la cuno'ltlnţa 
guvernului 'li, prin presă, a publicului jaful organizat de clien
tela FPS impotriva intreprinderilor cu capital de stat. Directori 
'li directora'li din solda d-lui Radu Sârbu (pre'ledintele 
Fondului Proprietă~i de Stat) membri in diferite (unul sau mai 
multe) consilii de administraţie au fost răsplătiţi impărăte'lte, 
cu sume de multe zeci de milioane de lei pa an, pentru stmplul 
motiv că au participat din cănd in cănd la ,OOinţe. Cum ro va 
inţărca, oare, dl. lliescu pe ace'lti viţelu'll nesătui, dedaţi cu 
dulceaţa biberonului? Deocamdată, pre'ledintele PDSR aver
tizează de pericolul ca in unele capete infierbântate săngele să 
dea in clocotl Haita stâmitii de mirosul prăzii dă semne de agi
taţie, ameninţând cu nesupunerea In faţa conducătorului. 
Temerile d-lui Riescu venite din răndurile propriului partid sunt 
'li ale electoratului. Simţind primejdia de a-1 speria pe alegători 
cu atitudinea de lighioane nesătule, a unora dintre pedeserh;tl, 
dl. lliescu atrage atenţia asupra faptului că alegerile încă nu 
sunt că'lllgate 'li că până la a accede la putere mai este desb.JI. 
Că electoratul se poate intoarce in doi timpi 'li trei mi'lcări 
impotriva celor lipsiţi de simţul mâsurii. Scârbiţl de hoţi 'li 
bandiţi, alegătorii români au pus pe prim plan cinstea intre 
cele mai alese calitiiţi ale viltorilor oameni politici de frunte ai 
ţării. Un comportament aroganţ sfidător, atitudinea de oameni 
ingâmfaţi din partea unor pedeseri'ltl frunta'li ar putea intoarce 
electoratul in mod dramatic impotriva PDSR. Este 'i aceasta 
una dintre temerile lui Ion lliescu, om cumpătat 'li echilibrat, 
decent 'i cinstit. Să fie, oare, suficient pentru a·l potoli pe 
zurbagii? 

ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineala devre-me 
10,00 Stiri ' 
1 O, 15 Colivia de aur- s. 
11,00 Inspiraţia Caro
Unei .. s. 
11 ,30 o femeie puter
nică ·dramă, Canada, 
1994 
13,00 Stirile amiezii · 
13,15 Viitorul incepe azi. 
-s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria - s. · 
17,00 Stiri 
17,25 Elena, viaţa mea
ep. 92,93 
19,00 Observator 
20,00 Pericol iminent : 
s. 
20,50 Dublă identitate -
s. 
21,40 Prezenlul sirJlllu . 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Scandal in cercuri 
inalte - suspans, SUA, 
1989 

TELE7ABC 
7,00Stirl 
7,10 'Bună dimineaţa, 
Romania 
9,00 Forţa destinului -
rei. 
10,00 Stiri 
10,15 teleshopping 
10,30 Dintre sute de 
ziare- rei. 
11,30 Rendez-vous la 
Tele 7- rei. 
12,30 Documenlar 
13,00 Ora unu a veni -
rei. 

PRIMATV 
7,00 · Karaoke show -
rei. 
8,00 Dimineata cu Prima 
12,00 Nadine'show- rei. 
13,00 Show-ul de 
noapte - rei. 
15,00 Viaţa in c;tirect -
talk show Pe teme 
sociale 
16,00 Focus 
16,15 Celebri '1 bogaţi 
-s. 
17,15 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
18,15 Clip Ari 
19,00 Românie, Roma
nie ... 
19,15 Karaoke show 

. 20,15 Dosarele Y 
21,00 Film serial 
22,00 Romanie, Roma
nle ... 
22; 15 Focus Plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de malne 
1,00 Film artistic 

15,00 Stiri 
15,25 Post Meridian 
16,30 O singură viaţA-. 
s. 
17,30 Documentar 
18,00 Stiri 
18,10 Lou Grant- s. 
19,00 Pronospcrt 

. 19,05 Secţia de poliţie-
s. . 
20,00 Actualitatea Tele 
7 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de 
ziare 
22,00 Dincolo de stadion 

6.00- 8,00 De~~~~~~~~ ..... 
8,00 - 9,00 Cânta-mi lăutare 
9,00 -10,00 Alo, tu ategll 
10,00 -12,00 Cafeaua de zace 
12,00 - 13,00 La porţile dorului 
13,00 ·14,00 FM-ul de pn\nz 
14,00-15,00 Poesia 
15,00 -16,00 Astăzi tesirbilorlri1 
16,00 • 18,00 După patru 
18,00 -19,00 Telefonul cu butoane • 
19,00 • 20,00 La mutţlanU - dadica\ii rruzlcale 
20,00 • 22,30 Pa montan 
20,30 • 21,00 Secretele vietii 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Stiri TV A - rei. 
8,30 Emisiune in limba 
bulgară 
8,50 Anunluri 
9,00 Divertisment 
10,00 Stiri 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 O femeie puter
nică- 1. av. Canada 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 VIItorul incepe 
azi- s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria • s. 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunţuri . 
18,30 Stiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment · 
21,20 Anunluri -rei. 
21,30 Stiri TvA- rei. 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tuca 
Show 
in continuare, program 
identic .cu cel al 
Antenei 1 

BBO 
10,00 Umbra ~1 
intunericul- acţiune, 

·SUA, 1998 
11,15 Pe urmele crimi
nalului - thriller, SUA, 
1995 
13,15 Suspecţll -
thriller, SUA, 1999 
14,45 Un alt inceput -
drama, SUA, 1996 
16,45 Al ,aselea jucă· 

ATOMJCTV 
7,00 Selector 
10,00 Reactor 
10,30 Hai Hui -rei . 
11 ,00 Atomix cu Oana 
-rei. 
14,00 Interactiv. 

TVINTERSAT 
8,55 Deşchiderea pro-
gramului · · 
9,00 lntersat Music 
9,30 Coyote - film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Astronomii - film 
12,30 Les Patterson 
salvează lumea - film 
14,00 lntersat ~port 
Show 
15,00 Aventuri ameri
cane 
15,30 Safari 
16,00 Departe de casă 
-film 
17,30 Desene animate 
18,00 Săptămâna 
sportivă arădeană 
18,30 lumea adăncu
rilor 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce ispită - s. 
20,05 Mistere, farmece 
şi miracole 
20,30 Dana Lase 'i 
invfta~i săi - in direct 
22,00 Transformările -
film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0.45 Inchiderea progra
mului 

tor - comedie, SUA, 
1997 
18,30 Răscumpărarea 
-lhriller, SUA, 1996 
20,30 Guvernanta -
drama, SUA, 1998 
22,30 Tob.JI despre sex 
-s. 
23,00 La pândă - acţi
une, SUA, 1993 
0,45 Afacerea Pandora 
-acţiune, SUA, 1997 

100- rei. 
18,00 Selector 
19,00 Atomix cu lna 
21,55 Reactor 
22,00 South ~ark - d. 
a. 
22,30 File de poveSte 

RADIO PRO FM (92, 1 MHz) 
2,00 - 5,00 MUZICĂ; 5,00 - 6,00 Buletin de 
~ la fiecare sfert de ora; 6,0o - 7100 RON
DUL DE DIMINEAŢĂ· INFO..PRO cu Dan 
Apostol si Laura CAIAceanu; 7,00. 10,00 
PRO FM PÂNĂ LA ZECE • cu Flavius 
Eşnican; 10,00 - 13,00 MIHAI CU NOI • cu 
Mihai Dobrovolsdli; 13,00 - 14,00 13-14 CU 
ANDREI· cu Andmi Gheorghe; 14,00 • 17,00 
ORAŞUL SUB LUPĂ • ru Câlălin !Apuşcă: 
17,00-19,00 STAR STATJON MlX ·cu MiNi 
Gurai; 19,00-21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZICAl
cu CAlin Gheorghe; 21,00- 22,00 SPORT 
SHOW • ru Oiidiu loaniţoaia; 22,00 - 24,00 
RONDUL DE NOAPTE ·cu Răzvan Examu 

Dlătolwin lu.- -Of1Do~.:;[0,15~1 
3;~•00 Curier de 

21,00-23,00 Fotbal Club 2'1-lak-ehow 
23,00 • 24,00 Asculti ti tu! 
0,00 • 2,00 92,11nsomnft 
2,00 • 6.,00 Noctuma muzJcali 

-rei. 
15,55 Reector 23,00 Aria 52 
16,00 Romanian Top 0,00 Insomnia 
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Luni, 11 octombrie 1999 

_.(Urmare din pagina 1) 
Raportul Politic al 

Consiliului Naţional, intitu
lat ,.Pentru scoaterea 
României din criză, 
relansarea economică fii 
socială a ţării" a fost 
prezentat de către pre,edin· 
tele Ioa lliescu. 
Specificând că .. PDSR a 
evoluat odată eu soei· 
etat:..a"', fiind la ora actu
ală ~un partid social
democrat modern., de 
tip europf"an"', domnia
sa a reafirmat "opţiunea 
fermă pentru integrarea 
României in instituţiile 
europene ;;i euro-atlantice", 
aceasta urmând să fie 
accelerată in cazul revenirii 
PDSR la guvernare. 

In condiţiile crizei 
accentuate pe toate pla
nurile prin care trece 
România .. Principala 
opţiune ~trateglcă a 
PDSR pentru guver" 
oare o reprezintă 
revenirea la ereşt•rea 
economiei"'. In acest 
sens, au fost evidenţiate 
priorităţile: stoparea decli
n ului economic;· oprirea 
procesului de dezindustri-

Sâmbătă, 9 octombrie 
a.c., la sala mică a Casei 
Sindicatelor s'a desfăsurat 
Conferinţa Judeţeană a 
PUNR Arad .. la lucrările con
ferintei, conducerea centrală 
a pa"rtidului a fost reprezen
tată de către deputatii Vasile 
Miclăus. din Cluj (totodată si 
vicepreşedintele acestei for
matiuni politice) si Miron 
Chitisan. din Sălaj. Ca invitati. 
au P'articipat reprezentantii 
următoarelor partide: PDSR, 
PS. UFD. PUR. ~pR. PP. 
Alături d-e reprezentantii 
Despărtământului .ASTRA" si 
Vatra Românească. invitatii 
au tranf?mis un cuvant d'e 
salut. 

In faţa a peste optzeci de 
delegaţi din judeţ. preşedin
tele Ioan Moş a prezentat 
raportul privind activitatea 
PUNR Arad de la precedenta 
Conferinţă Judeţeană şi până 
in prezent. Multi dintre dele
gatii care s~a'u tnscris la 
cuVânt au apreciat continutul 
raportului. dar I-au. considerat 
ca fiind ~cam subtire". 
Aceasta. deoarece vorbitorii 
şi~au exprimat nemulţumirea 
asupra faptului că PUNR-ul a 
scăzut in ultimul timp in son
dajele de opinie. 

Tiberiu Danciu. prese
dinte de subfilială. a criticat 
faptul că "există consilieri 
locali, ajun.şi acolo pe lis
tele partidului, care uită 
să-şi plătească cotizaţia". in 
consecintă, Conferinta Ju
deteană a" stabilit ca membrii 
de· partid care ocupă functii 
publice si sunt remunerati in 
acest sens. să plătească, 
lunar, o sumă mai consisten~ 
tă (donaţie). 

Olimpia Măruster a ridi
cat poblema c"alaborării 
PUNR cu celelalte formatiuni 
politice, Tn sensul câşti9ării 
viitoarelor alegeri. 

Ion Bolog a arătat că 
,.PU~R este mai neco:sar ca 

alizare; redresarea agricul
turii; stimularea muncii !fi 
capitalului autohton; 
redefinirea politicilor 
sociale; redefinirea prio
rităţilor financiar-bugetare 
in sprijinul invăţământului, 
sănătăţii, cercetării, culturii. 

."România au SP

poatt"" !'ialva deeiit prin 
dezvoltarP economică, 
unitat.. ~ eoneiliere na
ţională, d .. mnitat .. şi 
resp .. et necondiţionat 
pi(I!Dtru interet~iPle na· 
fionaiP~, a spus Adrian 
Năstase, prezentând "Oferta 
politică a PDSR". PDSR-ul 
,i-a stabilit obiectivele ~i 
priorităţile programelor de 
dezvoltare economică 
uîntr~o concepţie dictată de 
criterii de competenţă 'i 
alocare eficientă a resurse
lor de care va dispune ţara". 

Au mai fost prezentate 
rapoartele Colegiului 
Central de Arbitraj 'i 
Comi$iei de Control Fi· 
nanciar precum 'i propu
nerile de modificare 'i com
pletare ale Statutului, 
respectiv Programului 
Politic, pe marginea acestor 
documente purtându-se 

oricând pentru viaţa politică 
românească", făcând referire 
directă atât la inrăutăţirea fără 
precedent a nivelului de trai, 
căt şi la cedările pe care actu
alii guvernanţi le fac in faţa_ 
UDMR-ului (Universitatea, 
monumentul etc.). 

Cornel Bobancu s-a 
referit la mesajul pe care tre
buie să-I transmită PUNR: 
,.Nu un mesaj antimaghiar, 
ci un mesaj pro-român, 
inainte de a fi european." 

"PUNR 
STÂNJENEŞTE 

ANUMITE 
INTERESE" -

Deputatul Vasile Miclăuş 
a punctat câteva idei exterm 
de interesante. Ast!ef. 
vicepreşedintele PUNR ne-a 
declarat că "dacă suntem 
atât de neînsemnaţi, de ce 
se ocupă atâta lume de noi? 
Evident, PUNR-ul stân
jene'Şte anumite interese 
interne şi externe, care n-au 
nimic de-a tace cu 
România. Dimpotrivă ... ''. 

Referitor la apropiatele 
alegeri locale, de_putatul 
Miclăus a subliniat necesi
tatea in"tocmirii din timp a lis
telor electorale "care să 
cuprindă oameni valoro)ii 'i 
ne pătaţi." 

După ce i-a liniştit pe cei 
câtiva peuneristi locali "care 
incă mai plâng după 
Funar", Vasile Miclăuş a 
prezentat stadiul negocierilor 
cu PNR. Asa am aflat că 
"incă de la primele con
tacte, cei din PNR ne-au 
cerut să renunţăm la siglă 
şi la .numele partidului. 
N-am acceptat acest lucru ... 
Cred că cei din PNR erau 
cât se poaie de interesaţi de 
structura noastră teritorială, 
structură care lor le lipseşte 
aproape cu desăvârJIIre. Nu 
ne lăsăm absorbiţi de către 
nimeni." 

POUTIC ADEVĂRUL - Pagina5 

discuţiile. 
Cum PDSR-ul se află 

intr-o ascensiune puternică 
in sondajele de _opinie, a 
funcţionat principiul sportiv 
"echipa învingătoare nu se 
schimbă". Cel pu)in la nivel 
inalt, a'a a fost. on lliescu 
a fost reales cu un zdro
bitor procentaj, Iar Adrian 
Năstase nu a avut nici o 
problemă in a•'i păstra 
fotoliul de prim
vicepre,edinte. Hildegard 
Puwak, Rodlca Stănoiu, 
Sorin Oprescu, Dan Ioan 
Popescu 'i Ioan Mircea 
Pascu aU primit in "sectorul 
videpresedinţi" un nou 
coleg, Nicolae Văcăroiu, 
care, se pare, că se bucură 
de o mare cre,tere de ima
gine. 

Noul Consiliu Naţional 
este alcătuit din 617 mem
bri, număr negociat pe par
cursul a trei zile, din terito
riu avansându·se suma de 
874, cuprinzând 127 de 
membri de drept. 

ln incheiere, să mai 
spunem că Ion lliescu a fost 
ales ca viitor candidat la 
Pre~edinţia României in 
unanimitate. 

Deputatul Miron Chiţi,an 
(care are soţie din Pleşcuţa). 
a declarat că: "după 
socotelile noastre, PUNR va 
obţine un procent electoral 
de 7%. Numai că, cei care 
plătesc astăzi sondajele de 
opinie au tot interesul să ne 
lase de-o parte." in con ti~ 
nuare. deputatul Chiţişan a 
criticat dur actuala guvernare, 
"care a aruncat ţara in 
haos. Au scos oamenii de 
valoare de la conducere si 
au pus • cu acel nenoroch 
de algoritm oameni 
nec'!emaţi ~i coruptibili." 

INTINERIREA 
_ STAFF-ULUI 

PUNR 
Tn fi~alul lucrărllor 

Conferintei Judetene s-a tre
cut la ale"gerea noii conduceri. 
legat de acest aspect. remar
căm faptul că deşi Ioan Moş 
a fost reales in unanimitate 
pentru încă un mandat de 
presedinte al PUNR Arad. 
staif-ul partidului a fost 
intinerit intr-o proporţie destul 
de mare. In functia de secre
tar-executiv a fost ales fostul 
deputat Emil Roman. iar ca 
vicepresediniti Gheorghe 
Zgărdău: Ioan 'Popa. Tiberiu 
'Danciu. Ion Bolog şi Mircea 
Florea .. 

DORO SlrtACI 

- O-le Ion Cristoiu, numai 
ce s-a incheiat Conferinţa 
Na~onală a PDSR-ului.. .. 

- Am participat la lucrările 
pedeseristilor si am constatat 
câteva elemente extrem de 
importante. In primul rând. 
PDSR-ul a intrat oficial in cam
pania electorală. De ce? 
Deoarece cuplul· lliescu
Năstase (care se dovedeşte pe 
zi ce trece un cuplu redutabil) 
au forţat partidul să imbrace 
hainele electorale. tocmai pen
tru a evita unele manifestări 
păguboase care s-ar putea pro
duce cu un an inaintea 
alegerilor. Fiind .in priză", par
tidul e mult mai usor de contro
lat. S-a prezentat oferta elec
torală a partidului. discursurile 
lui Ion lliescu si Adrian Năstase 
au căutat să indepărteze 
acuzele de neo-comunism şi, 
nu in ultimul rând. PDSR-ul este 
primul partid românesc care 
anuntă oficial candidatul pentru 
preŞ<idin~e: Ion lliescu .... 

-De ce? 
- Deoarece intr-un an de 

zile se pot contracara acţiunile 
subversive, gen "al treilea man
dat". Este o miscare politică 
extrem de inteligentă. Pe de 
altă parte. cele mai ample 
aplauze au fost in legătură cu 
demnitatea natională si cu 
evitarea căciuliritOr diplom8.tice. 
PDSR-istii au constientizat fap
tUl că românii sunt"orgolioşi. ca 
orice altă natiune - si, chiar si 
PCR-ul a tretiu~ sâ tină cont de · 
acestaspect. · 

- O-le Cristoiu, tocmai mă 
intorc de la Moneasa, unde a 
avut loc prima întâlnire a 
românilor din Ungaria pe 
pământ românesc. Ei bine, 
nici o oficialitate guverna
mentală română n·a fost 
prezentă, deşi au fost invi-
taţi ... 

- Este o nouă dovadă a 
bramburelii ce caracterizează 
actuala putere. De fapt. cea mai 
bună dovadă s-a petrecut toc
mai sâptămâna trecută la Arad: 
nu este posibil ca· un prim-mi
nistru. după ce stabileste o 
inţelegere cu omologui său 
maghiar. să se comporte ca un 
elev de clasa 1, care se scuză 
că-i bolnav si se ascunde ... Fie 
recunostea că a gresit, fie 
mergea" până la capăt. Aşa. 
Victor Orban şi David lbolya au 
venit la Arad fărâ sâ fie insotiti. 
profitând la scor de incapaCi
tatea diplomavei româneşti. Ei. 
maghiarii. au demonstrat că 
Transilvania este a lor. iar dâm
bovitenii nostri s-au pitit pe unde 
au puM. Nu este posibil ! 

- Nu se 'tie, deoarece 
tocmai am citit noul manual 
de istorie ... 

- l-am citit si eu din scoartă 
in scoartă. Ei bine. o spun cu 
toatâ responsabil~atea că- este 
-un manual hortyst 

-Cum a'a? 
- Simplu! Am găsit in el 

toate tezele iredentismului 
maghiar. Spre exemplu. 
Adunarea Natională de la 1 
Decembrie 19i8 este prezer>-

tată ca <> adunare propagandis
tică, ce nu a reprezentat plenar 
dorintele românilor. Nu poporul 
a dorit Unirea, ci marile puteri 
au dorit desfiintarea Imperiului 
Austro-Ungar. Acestea sunt şi 
tezele Budapestei ... 

- Cine se face vinovat .de 
acest manual? 

- Nu autorii lui, ci cei care 
I-au aprobat. Şi noi doi puteam 
să scoatem un manual de fi
zică. prin care să arătăm că 
Pământu-i o plăcintă. Nu ne 
oprea nimeni ... Numai că 
apare un alt aspect: toate cele 
cinci manuale alternative ar tre
bui retrase .. _ 

-Toate? 
- Toate! Vlad Nistor. inainte 

de a pleca la Cotroceni. ca şef 
de Protocol. a impus un mod de 
abordare pentru perioada de 
după 1989: este negată 

Revoiuva. este negat totul până 
in 1996. iar Emil 
Constantinescu este prezentat 
mare si lat peste tot Nu este 
cumva propagandă electorală 

· grosolănia la adresa elevilor de 
dasa a Xli-a? 

- O ult)mă intrebare: se 
pare că PD-ul este părăsit pe 
capete ... 

- PD-ul riscă sâ nu mai intre 
nici in Parlament, deoarece a 
preferat să joace la două 
capete. N-ar fi nici o problemă. 
numai că electoratul român s-a 
deşteptat şi nu mai inghita astfel 
de tertipuri. 

DORU SlltfiCf 

ROMÂNII DIN UNGARIA S·AU 
ÎNTÂLNIT LA MONEASA 

La sfârşitul acestei săptămâni, repezentanţii românilor din 
Ungaria au participat la o instruire in judeţul nostru, la 
Moneasa. Fiind prima Întâlnite de acest gen pe care românii din 
Ungaria o fac in România, oficialităţile arădene au fost 
reprezentate la cel mai inalt nivel: prefectul Gheorghe. Neamţiu, 
subprefectul Levente Bognar, vicepreşedintele C-!A Achim 
Alexa etc. 1 

Românii din Ungaria (21 Tn total) au fost coordonaţi de 
Traian Kreszta, preşedintele Autoguvernărilor şi de Gyorgy 
Argylean {Gheorghe Ardelean pe româneşte), fostul deputat 
român din Parlamentul de la Budapesta. 

,.".:..------==::::::. 

EFECTUL13 
GENERALI 
Deşi vicepreşedintele. Achim 

Alexa şi Heveşi J6zsef. respon
.sabilul cu minorităţile din judeţul 
Bekes, s-au ocupat in detaliu de 
toată organizarea şi de toate 
invitatiile, de la Bucuresti s= de 
ta BUdape~a n·a venit nici o 
oficialitate. De ce? Deoarece 
relaţiile româna-maghiare s~au 
prăbuşn de-a dreptul după ceea 

ce s-a întamplat săptămâna tre
cută la Arad, cu ocazia zilei de 6 
octombrie. Totuşi, dacă partea 
maghiară poate sâ lipsească de 
la o manifestare o românilor din 
Ungaria, nu acelaşi lucru il 
putem ·spune despre guvernanţii 
de la Bucureşti, cu atât mai 
mutt cu cât este pentru prima 
dată când românii din Ungaria 
calcă in mod organizat pe 
pământul ţării • mamă. Nici un 
titular de portofoHul n-a venit să-i 

intrebe cum se descurcă. de ce 
vorbesc ungureşte intre ei. dacă 
se simt opresaţi sau dacă au 
nevoie de sprijin. Este o probă 
căt se poate de dară de infanti
lism diplomatic ... Aşa se face că 
românii din Urtgrlria au încăput 
pe mâna subprefectului Levente 
Bognar şi a inspectorului şef
adjunct Matekovits, care i-au 
.învăţat" căi se poate de bine 
despre cum se pronunţă corect 
.pe.româneşte". 

Noroc cu inimosut Ioan 
Mariş de la Vatra Românească. 
care - deşi neinvitat - a venit la 
Monesa si i-a condus la muzeul 
din Buteni. la parcul dendrologic 
de la Gurahonţ. oprindu-i şi pe 
la statuia lui Buteanu ... 

Noroc cu muzeograful 
Mircea Barbu, care le-a prezen
tat câte ceva din istoria 
Aradului, sau cu metodistul 
Viorel Nistor, care le-a oferit un 
program artistic atât de partiei~ 
pativ, încât toţi s-au simţit, o 
seară, români. .. Noroc ~i cu 
vicepresedintele Achim Alexa, 
care i-a indemnat ,.să 
indrăznească să vorbească 
româneşte. Şi aici, 'i la ei 
acasă." 

In rest, o admirabilă lecţie 
de diplomaţie populară 
românească, o lectie care este 
o palmă straşnică P.,ste obrazul 
actualilor guveman~. 

DORO SlrtACI 

TINERII TARANIŞT~ ŞI-AU 
(RE)ALES CONDUCATORII 

. 1 

Ieri. începând cu· ora 11.00. s-a 
desfăsurat Conferinta Judeteană a OT ". 
PNTCb _ Au participat" 54 de delegati de la 
orgimizaţiile din judeţ. o parte a .statr-ului 
judetean de .seniori" plus invita~ de la orga
nizatiile de tineret ale PSDR. PS. PNL. şi 

ApR. Delegat din partea Biroului Naţional 
OT-PNTCD a fost deputatul Radu-Ghidău. 
iar din Partea organiza~ei .. mari" preşedin· 
tele Mihai Calimente. După salutul invitavlor 
şi citirea Raportului de activitate de către 
preşedinta OT-PNTCD. Adela Cristea. s-a 

trecut direct la vot. Adela Cristea a fost 
realeasă cu 50 de voturi .pentru" şi trei 
.contra". A fost ales Biroul Judetean format 
din sase persoane. Cosmin Gaiu fiind ales 
vicepreşedinte, iar Silvia Mârnea - secretar. 

T. S. 
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CORTINA DE FINAL, LA A V·A 
EDITIE A FESTIVALULUI DE TEATRU 
CLĂSIC ARAD '99 
Opt seri la rând, peste 45(} de arădeni au 

umplut, zilnic, sala Teatrului de Stat la specta
colele alese pentru cea de a V-a ediţie a festi
valului de teatru clasic. -

Aseară, Teatrvl Maghiar Timişoara na-a 
adus pe scenă, Intr-un spectacol de aprope 

.,. •.. : •··•t"!>F'fi),o;;re.~, un •. H.'!JJD,t francez" .-. .,Lorenza · • 
de Muâii( pus In Scen!i de · 

regizor român Victor Ioan Frunză. -
Ieri, Inainte da amiază, la .Salonul roşu" ·al 

Teatrului de Stat a avut loc colocviul despre 
teatru, la care lljj participat critici dramatici, 
actori, regizori, ziarişti. 

--~~ -
Asupra celui mai important eveniment cul

tural al anului - Festivalul de teatru clasic -
vom reveni. 

cu 
"Moartea unui comis voia· 
jor", pus in scenA de Teatrul 
d.e Stat din Arad a fost 
foarte apreciat de public, 
fiind aplaudat minute in fir. 
Imediat după incheierea 
spectacolului, am cerut pA
rerea câtorva spectatori ... 

Eliza Marcoi (22 ani, stU
dentă): "Spectacolul teatru· 
lui arădean a fost extraordi· 
nar. Rigurozitatea actorilor 
'i decorul au fost punctele 
forte ale spectacolului ..• " 

'an 
economist): ,.Mi-a plicul 
spectacolul. Cred că a fost 
unul dintre cele mai reu,ite 
din acest festival. Nu le-am 
văzut pe toate, dar mă bucur 
că nu. l-am scăpat pe 
acesta ... " 

Emil Şimăndan (scriitor): 
,.In opinia mea a fost cel mai 
bun spectacol teatral din tot 
festivalul. Actorii arădeni au 
demonstrat încă o dată, 
dacă mai era nevoie, că au o 
valoare de necontestat" 

"A fost un spectacol 
bine pus in scenă de către 
regizorul Horia Popescu, iar 
actorii au jucat perfect ... " 
Angela Dane (19 ani): "Eu 
am mai văzut acest specta
col dar nu regret că am 
venit a doua oară. Actorii 
arădeni ,i-au meritat 
aplauzele pe deplin. Mi-a 
plăcut Aurora Simionică, 
Ioan Peter '' Ioan Costea 
dar 'i ceilalţi ... " 

OUMPIO BOI.UIIt 

"MĂ SIMT ATÂT DE BINE LA ARAD 
ÎNCÂT MI-fiM FĂCOT SOTIA GELOASĂ" 

1 

m· 

mult sau 
de text. Mi-a 
temperamentul .Purice-lui" 1 
Feydeau dar spectacolul 
Iluzia comică in regia lui 
Alexandru Dane poate fi con
siderat antologic. O madita~e 
profundă cu privire la teatru in 
teatru. O meditaţie asupra 
sacrificiului de sine a actoru
lui. 

- Ce reprezinti pentru 
d·voastră, ca om de teatru 
italian, comedia del' arte? 

1 spune: ntoarce-te 
repede!" 1 se pare nefiresc să 
mă simt atăt de bine! 

- Poate la ediţia viitoare 
va fi prezentă fi distinsa 
d-voastră soţie. 

- Este posibil. Dar pană 
atunci, Teatrul din Arad va fi, 
probabil, oaspetele t'i'atrului 
nostru ce va sărbători in 
aprilie, anul viitor, un deceniu 
de la inaugurare! 
Convorbire consemnată de 

LIZICA HIHOŢ 

• CARTIER DE LUX 
. "' 

CU ASPECT DE COMUNA 
(:;analizarea~ o problemă existenţială 

dată ce ai trecut podul 
peste liniile ferate ce duc in 
Statia CFR, te afli in cartierul 
Grădi,te. Despre Grădişte 
lumea spune că e unul dintre 
cele mai 11n,me cartiere. ş1· 
nimic nu vine să contrazică 
acest lucru. Nu degeaba ~u 
fost "năsite• aici cartiere rezi
dentiala, cu vilute cochete 
costând căteva sute de mii de 
mărci. Doar cele căteva blocuri 
de locuinte construrte in perioa
da comunistă compromit ima
ginea cartierului ca fiind unul 
pentru case, vile şi... magazine 
cu piese auto. Spunem asta 
daoarece pe strada principală 
a cartierului Grădiste au apărut 
zeci de societăti Care comer
cializează piese' auto, vopsele 
pentru maşini sau au deschis 
spălătorii la minut. Sărăcia 
carti.erului Grădiste constă Tn 
lipsa unor societăţi care să 
aducă locuitorilor acestui carti
er un minim de confort. De 
exemplu, Tn Grădişte .n-am 

găsit nici un telefon public care 
să funcţioneze. In ce priveşte 
piaţa agroalimentară, aceasta 
este srtuată lângă biserica orto
doxă intr-un spatiu inadecvat 
pentru o pialt: Pe ""'*": pe 
asfalt sau pur şi simplu din 
masină, produsele sunt comer
cial'izate sfidând orice regulă 
de protectie a consumatorilor. 
Cateva gherete deschise in 
regim non-stop adună amicii lui 
Bachus indiferent că este zi 
sau noapte. 

Desi am căutat mai bine de 
un ceas, n-am găsit in Grădişte 
nici un dispensar medical care 
să ofere locuitorilor acestui 
cartier consul1a~i medicale. Cât 
despre puncte farmace
utice, ia-le de unde nu-s ... O 
locuitoare a acestui cartier, 
d-na Elena Voleu, ne 
~pune: .Este un cartier 
llni,tit, dar piaţa este ~<;>arte 
scumpă. Ca si mi duc la 
piaţă in o~ ar trebui si mai 
cheltui bani 'i pe tramvai. Pe 

lângă faptul că e scumpă, 

f.iaţa arată a'a cum o vede~. 
n apropiere stau "tolănite" 
containere de gunoi pline cu 
virf. Acestea emani un damf 
damft ...... fkut _..,.,.. 
sunt mulţumită nici de ali
mentare le din cartier 
Practici preţuri ridicate pen
tru că sunt puţine 'i îşi pot 
permite să ceară cit vor pe 
produsele pe care le comer· 
cializează." Oamenii se mai 
plâng şi de lipsa canalizării, 
multe grădini devenind ade
vărate piscina atunci când 
ploile cad mai muij de trei zile. 

qit despre atmosfara · 
cartierul Grădiste, aceasta se 
compară cu a Unei comune. fn 
zile~ călduroase de weekend, 
localnicii stau .la uliţă", cum le 
plaoe să spună, disculll Intre ei 
sau pur 'ri simplu privesc 
autovehiculele care trec inspre 
'i dinspre intrarea in oras. 

SO~IIt GtiiLEA 
· Foto: OltO~IO FELEA 

Sănătatea • naai de pre, ca orice! 

DE LA FUMAT LA ... BOLILE 
CARDIOVASCULARE 

In general, cănd vine vorba 
despre unmările fumatului, gân
dul ne lndrepată mai Tntai către 
organele respiraţiei, direct 
receptoare ale turnului de tutun. 
Cu alte cuvinte, atenţia este in 
primul rând re~nută de frecvenţa 
semnificativ crescută a bronşrtei 
cronice, a scleroenfizemului pul
monar sau a cancerului bron-

hopulmonar, la fumălori. Tnsă de 
la o vreme se discută tot mai 
des despre relaţia dintre fumat 
şi un aij grup important de boli -
bolile cardiovasculare. 

argument in plus care pledează 
pentru renunţatul la fumat. 
Interesant şi Incurajator fiind 
efectul pozitiv pe care acesta n 
are asupra evolutiei procesului 
aterosclerotic, să mai re~nem că 
beneficiul practic nu depinde de 
vechimea obiceiului de a fuma. 
Deci, mai bine mai târziu .. : pul, domnule Achillel La 

ediţia anterioară a Festiva
lului de teatru clasic imi 
mărturiseaţl lf111!r.esille 
despre un ora' văzut atunci 
pentru prima oară. 

Era după .Chira 
Chiralina", un spectacol 
deosebit al Cătălinei 
Buzoianu. M-am Intors cu 
multă bucurie la Arad. M-am 
imprietenit cu domnii Ovidiu 
Cornea si Victor Parhon si ii 
stimez mult. De fapt, eu am o 

- O pagină strălucită de 
istoria teatrului universal în 
care grotescul se întâlneşte 
cu simplitatea, iar dulcele stil 
clasic cu modernitatea. Este 
dificil a reprezenta pe scenă 
comedia del' arte. 

LOCURI DE MUNCA 
DISPONIBILE 

Până nu demult, in privinţa 
influentei tutunului asupra stării 
inimii existau mai multe contra
verse si nocivitatea fumatului, in 
acest plan era chiar contestată. 
Astăzi, ne aflăm in faţa unor 
rezul1ate obtinuta pe baza unor 
cercetări care par să risipească 
orice dubiu. O astfel de cer
cetare de sănătate publică de 
mare notorietate in lumea 
stiintei este asa numitul studiu 
i=ramingham intreprins In SUA. 
Autorii demonstrează că in 
boala coronariană riscul de 
îmbolnăvire creşte de aproape 
trei ori la turnătorii intre 35 şi 44 
de ani şi de aproape două ori şi 
jumătate intre 45 şi 54 de ani. 
Un alt stu(iiu, efectuat pe un lot 
de 100.000 de bărbati, privind 
mortalrtatea prin boală' coronari
ană, a găsit că riscul de deces 
prin atac coronarian creşte net 
la turnători si încă mai net la 
marii turnători. Astfel, Intre 45 şi 
54 de ani, mortalitatea prin 
boală coronariană, este de zece 
ori mai mare la cei ce fumează 
40 de ţigări şi mai multe pe zi. 

Aşadar, fumatul alături de 
obezitate, hipercolesteromie, 
hipertensiune, sedentarism, 
apare ca factor da risc in pro
ducerea unor îmbolnăviri ale 
inimii a căror frecvenţă pare să 
ţină pasul cu creşterea pro
porţiei de obezi, cu agravarea 
sedentarismului, dar 'i cu 
sporirea numărului de ţigări con
sumate de adepVi fumatului la 
toate vârstele şi la ambele sexe. 
Legat da aceasta, dacă până nu 
demutt, dintre clinicieni, mai mult 
pneumologii şi specialiştii in 
cancer erau cei care trăgeau 
semnalul de alanmă cu privire la 
pericolele fumatului, astăzi li se 
adaugă şi cardiologii. 

1Pcaz1i1e extraordinară de a 
vedea intr-o săptămână 
adunate laolaltă spectacole 
de bună calitate. Altminteri, 
mi-ar fi necesare două luni 
spre a urmări fenomenul 
teatral românesc. 

- Nu exagerăm, deci, 
dacă numim, penttu o săp· 
tămână, Aradul drept capi
tală a teatrului. 

- Fără îndoială, este un 
centru al teatrului clasic pe 
care il poti urmări tn sub
staniă, prin' propuneri regizo
rale diferi(e, prin inovaţii mai 

- Cum apreciaţi specta· 
cotul Teatrului Naţional din 
Craiova cu "Slugă la doi 

· stăpâni" de Cario Goidoni? 
-; Am fost intrebat de mai 

multe ori, după spectacol, 
dacă este posibil ceea ce s-a 
făcut pe scenă. Si am 
mspuns: dacă s-a făcut, este 
posibiL O incercare regizorală 
la care voi mai reflecta, in 
continuare. 

- V-am surprins plim
bându-vă agate pe străzile 
ora,ului. 

- Mă simt foarte bine. 
Peisajul este divers. Oraşul 
este frumos. Primăria, 
Prefectura, Palatul Cultural 
sunt admirabile. Mă simt tare 
liniştit. Mi-am făcut chipr soţia 
geloasă. Când o sun la tele-

Agenţia judeţeană de 
ocupa re 'i formare. profe· 
sională Arad (A.J.O.F.P.)
str. Gh. Lazăr nr. 20 -, ne-a 
informat cu privire la situaţia 
locurilor de muncă vacante 
de la data de 11 octoml>rie 
1999: 

Agent asigurare 1 O; Agent 
ccmercal 1; Agent imobiliar 4; 
Agent de vânzări 5; Agenţi 
publicrtate 21; Automatist elec
tronist 2; Banman'ospătar 1; 
Brutar 5; Cofetar 3; 
Confectioner îmbrăcăminte 
150: ConfecVoner lncălţăminte 
70: Confectioner KETT 15; 
Consilieri de asigurări 20; 
Consultant asigurări 1 O; 
Consultant financiar 50; 
Contabil expert 1; Croitori 

incăltăminte 4; Cusători 
incăltăminte 60; Director retea 
distribuVe presă 1: Dulgher B6; 
Electrician 11; Fierar betonist 
3; Frigotehnist 1; lmpletitor 40; 
Inginer automatizări calcula
toare 2; Inginer confecţii 
îmbrăcăminte 1: Inginer con
structii civile Ind. 1; Inginer 
electfomecanic 1; Inginer 
mecanic 1; Lăcătuş 11: 
Lucrător in alimentaţie publică 
3; Masinist electro-eroziune 5; 
Muncitor necalificat 12; 
Preparator paste făinoase 2; 
Programator 10; Remizieri 20; 
Secretară 1; Sudor 26; 
Tălpuitor încălţăminte 12; 
Tâmplar 1: Tinichigiu auto 2; 
Tricotoare 10; Vânzătoare 7; 
Vopsitor auto 1; Zidar 22. 

['umatul, asociat cu alli fac
tori de risc, favorizează' dez- · 
voltarea aterosclerozei. Este un 

Deviza lor este fenmă: • Vreti 
să vă apăraţi mai bine de car
diopatie ischiemică, de infarct? ... 
Atunci nu mai fuma~! 

CORHEUA SCRJBAN 
Direcţia de Sănătate Publică 

Compartimentul de 
Promovare a Sănătăţi şi 

Educaţiei pentru Sănătate 
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UNII COPII INVATA 
LA COALA ••• VIETii 

Dezastrul economic in care ne aflăm t;i efectele sale in plan social sunt lucruri cunos
cute de toată lumea. Pe zi ce trece, tot mai mulţi oameni sărăcesc, iar lupta pentru· 
supravieţuire devine din ce in ce mai dură. Pentru o bucată de pâine sau pentru o sumă de 
bani, unii oameni comit tot felul de agresiuni, violenţe, tilhării 'i chiar omoruri. 

Sunt familii pentru care asemenea "acţiuni" reprezintă un mod de viaţă. Şi atunci, 
inevitabil ne întrebăm: Ce fel de modele oferă astfel de oameni copiilor lor? Ce se intamplă 
cu ace'ti copii? Ce viitor au ei? 

Din păcate, mul~ urmează exemplul pări~lor. lncă de la vârsta fragede, el devin Infrac
tori. Copiii fură, fie pentru a face bani să-•i cumpere mâncare (in caz fericit) sau aurolac, fie 
pentru a fi accepta~ intr-un anumit grup, fie pentru a-'i demonstra puterea 'i bărb~a. Astfel 
de copil r~prezintă o ad.evăr~ pepinieră pentru delincvenţa juvenilă. 

In momentul de faţă, infra~unile comise de minori ating cote alarmante la nivelul ţării. 
Pentru Arad însă, acestea sunt nesemnificative. In acest an, Poli~a a inregistrat doar două 
tâlhării săvâ"ite de către copii. 

NEŞCOLARIZATI 
Scăpaţi de sub suprave

gherea părinţilor, unii elevi aban
donează cursurile, inlocuind 
şcoala cu tâlhăria. Se întâmplă 
însă uneori ca şi copiii ~ariza~ 
să comită infracţiuni. .Tn cazul 
lor. faptele de natură penală sunt 
accidentale. Ele sunt făcute din 
teribilism sau dintr,.o prostie şi nu 
se mai repetă" ~ ne~a spus 
locotenentul Ioan Stana, ofiter 
specialist pe linie de mino'ri, 
tineret, prostitutie, Tn cadrul 
PoUtiei municipiului. 

Majoritatea infractorilor 
minori o reprezintă copiii 
neşcotariza~. Din această cate
gorie face parte şi Florin Gligor, 
de t4 ani. La mijlocul lunii tre~ 
cute. Florin, împreună cu fratii 
săi. Claudiu şi Alexandru (având 
vârste sub 14 ani), au tâlhărit un 
copil de la care au luat 30.000 
de lei şi un lănţişor de aur. 
Actiunea s-a petrecut in Parcul 
coPiilor. loc unde victima, împre
ună cu un coleg, se aftau in tre
cere. Cei doi se îndreptau inspre 
cinematograf. Vizionarea filmului 
a fost însă amânată din cauza 
incidentului din parc. Din fericire, 
micii infractori nu s-au putut 
bucura prea mult de .. roadele" 
actiunii lor. Aceasta, datorită in
te~enţiei unui militar in termen, 
aftat intâmpi~Uor in acel loc, care 
a impiedicat jefuirea celui de-al 
doilea copil şi 1-a prins pe făptaş. 
Actualmente, Florin Gligor este 
arestat 30 de zile pentru UUhărie. 

.Autorii faptelor sunt in ge
neral, foarte bine cunoscuti de 
noi datorită altor fapte pe Care 
le-au săvârşit" - a adăugat 
H. Ioan Stana. 
,. JIEG(JLAMENftL 

ŞCOLAR .. 
SANCTIONEAZA 
Şcoala nu reprezintă un 

1 

pentru elevi, nici· pentru cadrele 
didactice. Şi in instituţiile de 
învăţământ se comit mici tâlhării 
ori acte de violenţă, însă gravi
tatea lor are dimensiuni mai 
reduse, doar, rareori fiind nece
sară interven~a Poli~ei. -

Tn orice clasă se poate 
intâmpla să dispară un stilou sau 
o cutie cu acuarele. Uneori, se 
constată chiar şi dispariţia unor 
sume de bani, fie de la elevi, fie 
de la profesori. Hoţii sunt, de 
regulă, colegii de clasă, dar 
există şi cazuri in care persoane 
străine pătrund in şcoală şi 
reuşesc să comită astfel de 
_fapte. 

O intâmplare inedită s-a 
petrecut cu puţin timp in unnă la 
o scoală din municipiu, unde 
m8joritatea elevilor Sunt ţigani. 
Profitând de un moment favora
bil .acţiunii", un copil a reuşit să 
fure o sum_.ă p-e'". bani de la ... 
invătătoarea ~! . 

Asemenea fapte petrecute in 
şcoală sunt sancţionate prin 
mijloacele stabilite de regula
mentul şcolar şi/sau regulamen
tul de ordine interioară al insti
tuţiei. Pedepsele pe care elevi! le 
pot primi se rezumă la plata unor 
despăgubiri, scăderea notei la 
purtare si exmatriculare pentru 
câteva zile. un an sau definitiv 
(fără dreptul de inscriere in 'altă 
unitate de invătământ). 

Tn ceea ce' priveşte confrun
tările violente dintre copii, at.ata 
timp cât ele nu sunt grave. sunt 
rezolvate de cadrele didactice. 
Pentru cei mici, bătăile se încing 
sub forma unor jocuri, prin care 
sunt imitate personajele prefe
rate din filme sau desene ami
na~. La cei mari însă, conflictele 
capătă aHe conotatii. 

In general, asltei de intâm
plări nu sunt prea mediatizata 
pentru a nu face .antireclamă" 

1 care s-au 
toate acestea, in unele grupuri 
de elevi se şuşoteşte cum că în 
urmă. cu câteva zile, intr-un liceu 
din niunicîpiu a avut loc o atter
catie intre doi elevi de-a IX-a. 
Motivul confruntării se pare că a 
fost o tânără domnişoară simpa
tizată de ambii .bobocei". 
Conflictul dintre ei a luat 
amploare, unul dintre tineri 
având nevoie - în cele din urmă -
.de câteva zile de 
spitalizare. 

A'I'EN'I'A'I1JL 
CUBOMJitl· 
"O GLUMA" 
.Năzbâtiile" 

elevilor, mai ales 
ale celor de liceu, 
parcă nu au limite. 
Dacă in ţară există 
cazuri în care pr~ 
fesorii au fost bătuti 
,.in numele răz~ 
bună rit, tinerii ară
deni par a fi ceva 
mai paşnici. 

Ne amintim. 
desigur. de prima 
sesiune a bacalau
reatului din anul 
şcolar precedent, când pe postuL 
local de radio PRO FM a fost 
rostită o ameninţare la adresa 
unei profesoara care a 
supravegheat una dintre probele 
scrise ale examentJiui. Exigenţa 
cadrului didactic i-a deranjat -
pare-se pe unii elevi, motiv pen
tru care ·.s-a luat atitudine". Din 
fericire, răzbunarea s-a rezumat 
doar la o simplă ameninţare. 

Anul trecut însă, la Liceul 
• Moise Nicoară", supărarea 
elevilor pe un profesor s-a con
cretizat într-un mod inedit, toate· 
cauciucurile ·maşinii_ acestuia au 
fost distruse. 

Se pare că filmele au un 
oarecare rol in viata elevilor; 
constituindu-se ca 'adevărate 

~· 

.surse ! inspiraţie; pentru acţi
-unile lor. 

Cu siguranţă, aşa a fost pre
luată şi moda ameninţărilor cu 
bombe. Elevii consideră că 
aceasta este o modalitate foarte 
simplă de a scăpa de anumite 
ore sau de a amâna un extem
poral sau o teză. Tn fond, e chiar 
banal! Dai un telefon şi. .. 
totul se rezolvă. Până la unnă. 
autorul ajunge chiar să se· simtă 
bine când vede câtă lume a 
reuşiţ să pună in mişcare. 
Pentru că atât Politia cât si 
Brigada Anti-Te ro au' obligaţi'a 
de a verifica dacă bomba există 
cu adevărat. 

Ceea ce le scapă de muHe 
ori autorilor de atentate cu 
bombă sunt urmările faptei lor. 
Este bine de ştiut că ei corn~ o 
infracţiune şi vor fi sancţionaţi 
penal. 

Nu s-a gândit la acest 
aspect nici Ioan Florea, de 17 
ani, elev in anul trei la Grupul 
Ş<;olar Agricol din Şicula. ln 

urmă cu aproximativ o lună, el 
anunţase că a fost pusă o 
bombă in liceul din lneu. După 
trei săpJ.ă.mâni de investigaţii, 
procur~rădeni I-au identificat 
pe autorul falsului anunţ. Ioan 
Florea a dedarat, iilocent, că a 
vrut să facă o glumă. 

• • • 
Chiar dacă fenomenul 

infracţional nu are o frecvenţă 
prea ridicată in randul minerilor 
arădeni, el este, din păcate, o 
realitate. Realitate care ar- trebui 
totuşi să dea cuiva de gândit 
Poate familiei, poate şcolii, 
poate chiar unor factori de 
decizie ... 

DIA"A DUŢO 
Foto: O"ORIO FELEA 

- G .. ...,.".-~.-.... I ~--~·-i. .. f:ă ~.. j .. s-.i.f:i.~ 
Tn această vară, Guvernul, pus pe fapte 

mari, a mai luat o măsură, prin care a dorit să 
demonstreze că vrea cu orice pret să scoată 
ţara din marasmul economic in car& se zbate. 
Şi atunci guvernanţii s-au gândit să mai 
reducă din gradul de .lux" in care .se desfată" 
minerii cu handicap. Tn toiul verii, primul mi
nistru Radu Vasile, in colaborare cu o pleiadă 
de subordonati, in frunte cu colectorul de 
impozite, Decebal Traian Remeş au conceput 
un nou surogat de lege. lluştrii domni din 
fruntea ţării au emis Ordonanţa 102, cu apli
cabilitate de la 1 iulie. Prin acest act normativ 
cei mai abilitaţi miniştri in această problemă 
au anulat gratuităţiie copiilor cu handicap pen
tru abonamentele telefonice, TV si la trans
portul in comun şi pe CFR. Mai exact, 
Secretariatul se Stat pentru Handicapati a tre
cut la eliminarea facilităţilor menţioncite. pe 
motiv că nu există o bază legală de acordare 
a acestor .avantaje.· Guvernul se scuză ete
gant: in textul Ordonanţei elaborate in augusf 
98, referitoare la persoanele cu handicap, nu 
apare paragraful "gratuită ti". 

Ordonanţa cu pricina a ajuns la 
Inspectoratul de Stat Teritorial pentru 
Persoanele cu Handicap al Judetului Arad 
doar ln 6 iulie. iuncţionarii instituţiei au e~be
rat părinţiiOf copii!Of cu handicap, 67 de abo
namente pentru transport pub~c. 172 de 
minori cu handicap de gradul 1 şi li, ar fi avut 
dreptul la aoeste facitită~. In tel'ibiiii"Ordonanţa 

se stipuleâză că ,.in luna august insotitorii 
copiilor handicapa~ sunt obliga~ să returneze 
contravaloarea abonamentelor de transport 
(76.000 de ieilpeiSOană) pe luna iulie, .in caz 
cqntrar aceştia vor fi acţiona~ in instanţă.M ln 
sfârşit, autorităţile dau de inţeles că 
intenţionează să combată evaziunea fiscală. 
Şi încep cu minerii handicapaţi . .Am primit 
Ordonanţa şi suntem obligaţi s-o punem in 
aplicare" ne-a spus Tatiana Mechenici, 
inspectOf şef in cadrul ISTPH-Arad. Şi cu ce 
drepturi au mai rămas Copiii handicapa~ după 
aparttia nedorită a acestei Ordonante? Una 
dintrEi facilitătile acordate minerilor 'cu defi
ciente fizice eSte consemnată in Constiutie si 
constituie un drept acordat tuturor cetăteniloc 
dreptul la invăţătură, articolul 32. Pentru"aceşti 
tineri loviţi de soartă, guvernanţii au găsit o for
mulare care să dea impresia că un drept con
stituţional general este o facil-: "acces liber 
şi egal in orice instituţie de lnvăţământ 
obişnuit." Cu specificaţia că .se acordă 
pregătire şcolară la domiciliu copiilor cu handi
cap nedeplasabil." Aceşti copii nefericiţi rămân 
cu a locaţia de stat majorată 1 OQ% (130 
mii/lună) iar cei aflati in plasament familial 
beneficiază de aiocaţle de intre~nere. In con
tinuare atât tinerii handicapaţi cAt şi copiii 
(preşcoiari. elevi. studen~). ai căror părinţi au 
deficienţe neuroflzice se pot odihni odată pe 
an, ln mod gratu~. ln tabere. Vicepreşedintele 
Asociaţiei Handlcapaţilor Neuromotor din 

România - fir~ata Arad, Ecaterina Jăger. ne-a 
declarat: .Această Ordonantă reduce drep
turile persoaileiQr cu handiCap aiât pentru 
copii cât şi pentru adu~i. Actul trebuie anulat 
urgent Această Ordonanţă nu redă o definire 
clară a persoanelor cu handicap.". 

Adulţii cu handicap primesc lunar o indem
nizatie .consistentă' de 195.200 de lei. .Cu 
aceşti bani poate trăi dneva In ziua de azi?" 
întreabă Ecatefina Jăger. 

La această intrebare sunt indrep~lţi să 
răspundă cei care deţin frâieie Puterii. Pentru 
că noi- atăt cei nonnali cât şi cel cu deficienţe 
fizice - ne-am insuşit faptul că, mai ales, din 
'96 incoace, sărăcia a devenit un fenomen 
naţional. . 

Din mai mutte surse am aflat că pentru 
·intretinerea unui par1amentar se alocă anual o 
sumă de peste 1 ,3 miliarde de iei. Bani sufi
cienţi pentru Supravieţuirea unui număr de 
1000 de copii neinslitu~onaiiza~. Iar preşedin
tele Emil Constantinescu, prin intermediul 
purtătorului său de cuvânt, se laudă că a chel
tuit ,.doarM câteva sute de mii de dolari prin 
vizitele sale de lucru in SUA şi Frant.a. 
Preşedinţia ar fi obligafă să contribuie mAcar 
logistic la imbunătă~rea vie~i persoanelor cu 
deficienţe neuromotoril. Pentru că Ordonanţa 
102 s-a doved~ a 11 un act nonnativ handica
pat. Asta e cică. doar treaba Guvernului. 

-------flfiVIOS "ĂSTĂSfiCHE 
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Pe medicul veterinar Simon câştiga! licita~a. medicul Monea 
Monea l-am găsit la Primăria nu este prea incântat de starea 
Cermei. lnaintase tarifele de clădirii, vechimea de peste 30 
preţuri pentru te~nicienii veteri- de ani a inventarului medical ~i 
nari ai comunei, acum subor- de laborator, slaba dotare a săln 
donaţi şi angajaţi ai primăriei. de operaţie: Dar cele mai mari 
Consiliul Local urmează să nemulţum1n, ale med1cuiu1 ve
voteze preturile. terinar de la sat, se leagă de 

Sarcinile proprii ale medicu· salari.zarea sa şi a tehnicieniior • 
fui veterinar sublinia interlocu- vetennan. Cât de la buget ŞI cAt 
torul, unmăr~sc prevenirea epi- de la. locuitori? Cât de la 

. zotiilor prin vaccinări si trata- pnmăne? Care e venitul pro-, . ? 
mentele curente caznistice. pnu · . 

Dar care este situatia actu- • Ş1 multe alte nebuloasa, 
a fă a dispensarului l-am' intrebat 1nc~t P': bună dreptate veten-

ed·c nam se ~ntreabă: Când va ex1sta 
pe';;, 1'3· septembrie s-a tinut o legislaţie clară a a~vită~i sa-
licitatia pentru concesionărea nitar-vetennare rurale· 

dispensarului, veterinar. D~i a IOA" "fiGY 

(~AIIINI~'I, 
S'rOIIJl'rOJJ)(JJ(~ 

NI~FOJJ)SI'r J)J~ 10 ANI 
Cu siguranţă, fiecare om a 

fost cei putin o dată in viată la 
dentist Chiar dacă nu le place, 
copiii sunt nevoi~ să treacă şi ei 
pragul cabinetelor stomatolo
gice. De cele mai mutte ori, ei 
sunt insotiti de părinti, acestia 
suportanil" cheltuielile pentru 
.,intervenţie" şi eventual trata
ment 

Si cum la buzunarul omului 
de rând se simte orice sumă de 
bani, fie ea căt de mică, aduitii 
ajung să-şi ia la întrebări oopiii: 
.Dar la voi la şcoală~u există 
un stomatolog?" Ev1dent că 
prezenţa lui ar rezolva atât 
problema banilor cât şi a timpu
lui pe care părin~i trebuie'să şi-1 
facă pentru a-si duce copiii la 
cabinet ' · 

Din păcate, in municipiul 
Arad, doar cinci medici stoma
toiogi mai lucrează in şcoiL Aşa 
spun statisticile Direcţie.i 
Judetene de Sănătate Publică. 
Doar' liceele ,.Moise Nicoară". 
.Vasile Goldiş" şi Genman, pre
cum si Scolile Generale 1 si 5 
au dOctor specialist In realiiate 
insă, lucrurile stau putin altfel. .. 

La Scoala Generală Nr. 5, 
de exemplu. de zece ani de zile 
nu s-a văzut picior de stoma
tolog. Cu toate acestea, cabine
tul medical este dotat cu un 

scaun stomatologic şi aparatura 
aferentă .• Nu este aparatură 
performanta. dar fără nici o 
investiţie, poate fi folosită măcar 
pentru o plombă." Din păcate 
ne-a spus asistenta medicală 
din şcoală nu are cine să 
folosească această apara
tură.Durerile de dinti ale copiilor 
nu au decăt să se calmeze cu o 
simplă pnvire aruncată 
scaunului stomatologic. 

Directia de Sănătate 
Publică spune că postul de 
medic stomatoiog de la Şcoala 
Generală Nr. 5 a fost scos la 
concurs si ocupat acum doi ani 
de zile. Dar .din cauză că anu
m~e piese din dotarea cabinetu
lui nu erau functionaie", doc
toriţa titularizată ia Generală 5, 
s-a transferat in Complexul 
Stomatologic din cartierul A. 
Vlaicu. Momentan, ea se află in 
concediu pe o perioadă de doi 
ani, pentru ingrijirea copilului. 

Până când apele se vor 
limpezi, peste 2000 de copii de 
ia Scolile Generale Nr. 5 si 4 
(aflate in grija aceluiaşi medic) 
îndrăznesc să spere. in conti
nuare, că poate, odată, pro
blemele lor dentare, vor fi 
rezolvate in ~fă. 

DIA"A D0Ţ0 

ondul National 
' de Investitii ' . 

la zi a UF: 568.900 lei 

faţă de 1 ianuarie 1999: 159,30%. 
de siptămâna precedentă: 1,90% 
net: 1.941.523.715.200 lei 
de UF in circulaţie: 3.412.768 

• •• ~~~~~. 
. -N~ FONDULNAŢIONAL ' -==- ~ DE ACUMULARE 

. .- ~ 
Data lansării: 3 februarie 1999 

Valoarea la zi 
a Unitătii de Fond: 19.850 lei 

Numărul de UF în circulatie: 4.279.031 
Activ net: 84.938.765.350 lei 

Creşterea fa{ă de săptămâna precedentă: 1,48% 
Creşterea faJă de 03.02.1999: 98,50 %. 

Depuneri la AgenJIIIe FNI-FNA din incinta Casei de Culturi a 
Sindicatelor Arad, str. Lacului nr. 8 bis, teL 270237. 

FONDUL NAŢIONAL DE ACUMULARE 
• . (9744ll0) 

• 
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UTA ŞI DEBUTANTII El 

A fost, mai întâi, Alin Drăgan. Apoi, s-a 11înfipt" portarul 
Huţan. Primul, a 'i marcat in etapa trecută. lată că, de această 
dată, la Alba~lulia, Lorenzo Rubinacci a trimis în teren trei jucă
tori tineri, toţi debutanţi la UTA, in Divizia .,8". 

1 

i 
'l ~1 

. i 

SP@RTIV 
Cu mult tupeu, Kent, Mărginean şi Drida, căci despre ei 

este vorba, au jucat de parcă nu erau la primul meci sub culo
rile alb-ro,ii: Să nu uităm, nigerianul are 21 de ani, iar cei doi 
juniori, doar 16. 

Multă baftă, in continuare, tuturorl 

.• UT A, la a doua remiză .• U Cluj schimbă liderul • 
>ts;lme, meci Intr~> olteni • ASA-ul a dat pe pere ce a luat 
t!"ere • Pe Bega, doar Poli a confirmat. Lanterna a pl0caţj 
ţ$U un punct de la Dunăre • ARO conduce plutonul • Sco(: 

tJcbf~S~~~!!!~fkR:'fuce:t t· . 'tbli!i'l''i' ''·~*;Il~'".;~ 
lncepută in 

urmă cu un an, cam
nia de calificare a 

"trlcoloriiOr" la EURO 
2000 a luat sfâ'llt sâmbătă, 
prin victoria scontată 
asupra unei echipe de ama
tori, cea a Liechtensteinu
lui. Acest succes li menţine 
p~ băieţii !ul Plţurcă p,e 
pnmul loc m grupă, nein
vinfi 'i ceea ce este cel 
mai Important, ne-am califi
cat la EURO 2000. lncă o 
performanţă notabilă a 
acestei generaţii de 
excepţie a fotbalului nos-

• tru, ce tfi·a inceput ascensi
unea in fotbalul mondial in 
urmă cu 10 ani, la C.M. din 
Italia, apoi C.M. din SUA, 
C.E. din Anglia, C.M. din 
Franţa fi acum este 
prezentă din nou la un 
Campionat European, cel 

15, ·iar acum am câtrtigat în 
faţa SUA, cu 27-25. Greu se 
mat- pătrunde in lumea 
mare a balonulul oval, 
unde campioanele lumii 
sunt Noua Zeelandă (1987), 
Australia (1991) fi Africa de 
Sud (1995). 

Fotbalul Intern a ie,lt la 
rampă doar la nivelul 
e'alonulul secund. Depla
sată in Cetatea Unirii, UTA 
a obţinut o remiză albă, cu 
care ti-a mai dres "ade
vărul", după un meci fără 
veleităţi, in care oaspeţii au 
fost primiţi, spre deosebire 
de alte dăţi, fără ostilitate. 
Chiar fi preşedinţii celor 
două cluburi s-au înţeles 
de minune, lupa' luând 
loc la tribuna 1, iar 
Mărginean la ... peluză . 
Tot e mai bine ca la meciul 
din primăvară. Să mai 
notăm schimbarea de lider. 
Corvinul, învinsă în prelun

• IIIAIIIW ... IIIIi.l.iiiil.jlillll gir! la ~luj, a cedat fotoliul 

din Belgia fi Olanda, de 
anul viitor. O generaţie 
care a reu,lt cinci calificări 
intr-un deceniu fi-a pus 
acum ambiţia de a da un 
atac la baionetă asupra tro
feulul pus In joc de UEFA. 
Au zis băieţii că a venit 
vremea să mai fi câftige, 
nu numai să participe. 
Valoare au, si vedem in ce 
măsură vor reu'l Glcă 
Hagi, Glcă Popescu, Dan 
Petrescu, Stelea, Ionuţ 
Lupescu, Dorlnel Munteanu 
să cA,tlge titlul european, 
acum, la final de carieră 
sub culorile reprezentative! 
RomAniei. Ar fi frumos. 

Tot sâmbătă, alţi .trico
lori", Intr-o altă competiţie 
de nivel mondial, au repur
tat o vletorle dătătoare de 
speranţe. Este vorba de 
purtlitorll .. frunzei de ste· 
jar" care au Invins SUA, cu 
27-25, Tn cadrul Cupei 
Mondiale la rugby. De'l 
e-ar plirea că americanii nu 
au tradiţie In rugby, In 
precedentele trei Intilniri 
ne-au Invins fâră drept de 
apel, cu 21-0 In 1g1 It la 
Jocurile lnterellate, apoi cu 
37 ·il' la Olimpiada de la 
Parls din 1924, cind rug
byul a adus prima medalie 
olimpică, cea de bronz, 
pentru sportul romllnesc. A 
treia oară ne-au prins la 
Moscova, In 1988, cind 
ne-au administrat un sec 
11-7. Acum, la Dublin, a 
fost rindul nostru, Iar 
dacă pe 15 octombrie 
facem un scor strâns cu 
Irlanda, vom juca barajul 
pentru Intrarea in. sferturi le 
de finală tot cu ... Irlanda. 
Dar până atunci, să con
semnăm faptul că victoria 
Impotriva yankellor este a 
treia in istoria partlclpărllor 
României la Cupa 
Mondială. In prima ediţie, 
cea din 1987, am invins 
Zlmbabwe cu 21-20, in 
1991, am intrecut Fljl cu 17-

celor de la ARO, in timp ce 
UTA ocupă cea de a treia 
treaptă a podiumului. 
Deocamdată. 

In Divizia C, derbyul 
.. telefoniftllor" de pe Mure' 
'li Bega s-a jucat in 
Micălaca. Adiţionalele fi 
le-au trecut in cont ară
denll, care s-au Impus la 
limită in faţa colegilor 
timi,orenl. Cu acelaşi scor, 
1-0, au Câftlgat fi petroll,tli 
din Pecica in faţa căutăto
rilor de aur din Brad. 
VIctorii ce mai lini,tesc 
apele la cele două cluburi 
arădene, de la care se 

. atteaptă, Insi, mai mult. 
Surprinde plăcutlvictorla 
studenţilor arlldenl la 
Urlcanl. 

Dlvlzlonarele A ale 
bachetulul nostru au avut 
evoluţii. 'contradictorii. 
Fetele au jucat acasă cu 
bucurettencele d.e la 
Ollmpla, cu care au flicut 
scor, lnreglstrănd a cincea 
victorie din tot atătea par
tide, trecind pe primul loc 
In clasament. Asta pini 
slmbllită, cind vor intilni 
Rapidul, In sala din 
Glule,ti. Va fi primul meci 
mai dificil al elevelor lui 
George Mandache. Bllleţii 
de la West Petrom au avut, 
In turneul de pe Bega, cele 
mal slabe rezultate, 
pierzind fiecare din cele 
trei meciuri. Linia dintre 
cele două grupe valorice se 
va trage după turneul de 
săptămână viitoare, de la 
Bucure,tl, unde salvarea 
poate veni In urma a două 
victorii, cu Rapid fi Galaţi 
'li a jocului rezultatelor. Să 
sperăm că jucătoril lui 
Dragan Petricevlcl nu vor 
pierde fi ultimul tren. 

ALEX. CHEBELEO 

-,=tnmtc.tantmtc;; APULLIJJll AI4HA IULIA 
- F. C. UTA 0-0 ... 

Stadion ,Cetate", teren bun, 6mp excelent pentru fotbal, spec
tatori 3000. Şuturi 9-6, pe poartă 3-5, comere 8-4, ofsaiduri 3-2. 

Apul/um: Opric-Preda, Himcinschi, Gales, Ghftă-Marina (min. 
81- Didu), Negrilă, Dogaru, Vlăduleasa (min. 60-Mândroc) -
Neagu, Decu. Antrenor: Octavian Cojocaru. 

Doamnă" aborda meciul fără 
Ciubăncan şi Baciu, cu ceva 
experientă in "B", dar cu doi 
copii de 1s ani şi un nigerian 
care a făcut trei antrenamente 
cu UTA. UTA: Huţan-Zaha, Botiş, Găman, Panin-Drida, Mărginean 

(min. 80 Baciu), Almăşan, Ciba-Mariş, Kant (min. 83- Ciubăncan). 
Antrenor: Lorenzo Rubinacci. 

De aici se pleca. Istoria, 
care a suferit modificări impor
tante in primăvara acestui an, 
parcă nici nu era cunoscută la 
Alba-Iulia. 

Au arbitrat, in general bine: Gheorghe Moise - la centru, 
Adrian Vidan şi Constan6n Vătzaru - asistenţi (toţi din Bucuresti). 

Cartonaşe galbene: Gales, Mândroc, respectiv Mărgirutan 
Almăsan, Maris, Ciubăncan ' ' ' 

ObservatOr FRF: Adria~ Rămureanu (Bucureşb). 
Nu scandal, nu momente 

tensionate, nu hotie, nici măear 
meci .cu cuţitele' pe masă". A 
fost, in schimb, o luptă oarbă la 
mijlocul terenului, un joc fără 
veleităti tehnico-tactice 
deosebite, aproape că te lua 
somnul, dacă nu era frig afară, 
iar rezultatul nici că ar fi putut fi 
altul. A fost, asadar, nimic la 
nimic, exact cum am spus si in 

Surpriză uriasă, încă de la 
ieşirea la încălzire, UTA urma 
să trimită in teren trei nume noi. 
Folosirea lui Kent, Mărginean şi 

Drida, toti titulari, ne-a lăsat cu 
gura căscată, iar pe conducă-· 
torii clubului UTA, fără grai. Şi 
aşa · decimată, .Bătrâna 

titlu. ' 
Debutanţii UTA-ei s-au des

curcat de minune, cu mentiunea 
~i1ft1 ...... 5;;;;;r.:j 1 că Mărginean şi Drida au avut 

un curaj nemaipomenit in acest 
meci, ei dOi fiind cei care au 
faultat mai mult. S-au băgat la 
luptă, nu s-au menajat deloc. 
Kent a lăsat şi el o impresie 
bună, fiind un atacant foarte 
tehnic si cu o bună miscare in 
teren. Se demarcă .exc91ent, nu 
se ascunde după adversari, 
protejează bine mingea si 

. lova,te perfect .obiectul". ' 

Călin Mariş putea aduce bucurie in sufletele 
microbiştilor arădeni. Dar bara s-a opus celor trei 

puncte c<rre puteau poposi in contul UTA-ei 

Despre meciul propriu-zis 
nu ar fi multe de spus, deoarece 
ocaziile clare de gol le poti 
număra pe degetele unei sin-

DIVIZIA 8, SERIA 1 
Etapa a 11-a. Rezultate: Dacia· Piteşti

Juventus Bucureşti 1-1, Callatis Mangalia

Diplomatic Focşani 1-0, Politehnica laşi

Metrom Brasov 2-3, Dunărea Galati-Gloria 
' ' 

Buzău 3-1, Tractorul Braşov-Midia Năvodari O-

O, Forasta Suceava-Laminorul Roman 2-0, 

Cimentul Fieni-Poiana CAmpina 2-1, Chindia 

Targovişte-Sportul Studenţesc 1-3, Petrolul 

Moina,ti-Precizia Săcele 0-0 

Runda urmAtoare (aimbiUi, 16 

octombrie): La minorul Roman-Tractorul 

Bra~~Dv. Diplom.atic FOCfBni,Poli laşi, Mettom 

Braşov-Foresta Suceava, Juventus Bucureşii
Callatis Mangalia, Gloria Buzău-Dacia Piteşti, 

Poiana Campina-Dunărea Galaţi, Midia 

Năvodari-Petrolul Mo.ineşti, Sportul 

Studenţesc-Cimentul Fieni, Pracizia Sâcele

Chindia Ta~. 

DIVIZIA 8, SERIA 11 
Etapa a 11-a. Rezultate: F. C. Orobeta 

Tumu Severin-Flacăra Rm. Vilcea 1-1 Electro ' ' 
Bere Craiova-Minerul Motru 2-1, ASA Tg. 
Mureş-Gaz Metan Mediaş 0-0, U,M Timişoara
Chimica Tamăveni 0-0, Univ. Cluj-Corvinui1-0, 
Apulum Alba lulia-UTA 0-0, Aro CAmpulung
Oiimpia Satu Mare 2-0, Polijehnica Timişoara
Jiul Petroşani 3-0, F. C. Bihor Oradea - lnter 
Sibiu 0-0. 

Runda următoare (sAmbătă, 16 
octombrie): UTA-.U" Cluj, Min. Motru-ASA 
Tg.-Mureş, Gaz Metan-Apulum, Flacăra Rm. 
Valcea-Eiectro Bere Craiova, Chimica
Drobeta, Olimpia S. Mare-UMT, Corvinui-F. C. 
Bihor, Jiul Petroşani-Ara CAmpulung, lnter 
Sibiu-Poli Timişoara. 

(~~ 
1. Midia Năvodari 11 8 1 2 21-7 25 (+10) 
2.Fon!sla5uceava 11 8 1 2 19-7 25 (+1) 
3. Laminorul 
Roman 11 7 2 2 24-9 23 (+8) 
4. !oletromllfa,ov 11 7 2 2 16-8 23 (+8) 
5. Sportul . 
Studenţesc 11 7 1 3 22-12 22 (+1) 
6. Cimentul Flenl 11 6 1 4 14-8 19 (+1) 
7. Callatis 
Mangalia 11 6 1 4 14-10 19 (+1) 
8. TraclorUBraf<N 11 5 2 4 12-10 17 (·1) 
9. Dacia Pi19fti 11 4 4 ·3 13-16 16 (~) 
10.DlnlnlaGalall11 5 1 5 14-18 16 (~) 
11. Diplomatle 
Fcqanl · . 11 4 2 5 .11-10 14 {·t). 
12. Petrolul· 
~..... 11 4 2 5 8-12 14 (..t) 

atnplna · 
14. Juvantus 

11 4 1 . 8 15-16 13 (~) 

Bucu<9fti U 3 3 5 · 6-17 12 
15. Polllafl 11 2 1 · 8 , 11-22 7 
16. Precizia Sicala 11. 1 3 7 5-11. 8 
17. Chlndla 
Tlrgovitte 11 2 
18. Gloria Buzău 11 1 

o • 7-21 8 
286-265 

1. Aro C-Iung 11 7 1 3 
2. Corvlnul 11 7 1 3 
3.. UI'A Il 8 Z 3 
4. lnter Sibiu 11 6 2 3 
5. Gaz Metan 11 5 4 2 
8.ASATg.Mureş11 5 3 3 
7. F. C. Apulum 11 5 3 3 
8 .• u" Cluj 11 5 2 4 
9. Electro Bere 11 5 1, 5 
10.F.C.Drobeta11 4 3 4 
11. Chimica 11 4 2 5 
12 .• Poli"Tim. 11 3 4 4 
13. UM Tim. 11 3 4 4 
14. F. c. Bihor 11 3 3 5 
15. Jiul Pelr0f80111 3 2 6 
16. Olimpia S. M.11 2 4 5 
17. Minerul Motru11 2 2 7 
18. Flacăra Rm. 
Vilcea 11 1 3 7 

19-6 22 
20-9 22 
28-9:&e 
15-11 20 
18-9 19 
18-7 18 
15-12 18 
14-14 17 
19-20 16 
14-13 15 
10-18 14 
15-16 13 
17-24 13 
10-19 12 
6-21 11 
9-13 10 
11-20 8 

8-15 8 

(-3) 
(-11) 
(~) 

(-12) 
(-10) 

(+4)' 
(+7) 
(+$) 
(+5) 
(+4) 

(O) 
(O) 
(-1). 
(-2) 
(-3) 
(-1) 
(·5) 
(-5)· 
(-6) 
(..t) 
(-5) 
(-7) 

(·9) . 

gure mâini. Dacă punem si ceva 
şuturi, de toate au fost şa'pte. in 
min. 12, Decu a trimis un trasor 
de la 20 de metri, dar Hutan a 
respins fără probleme;' trei 
minute mai târziu, acelaşi jucă
tor a şutat, mingea ştergând 
transversala; a tras şi Dogaru, 
dar zidul a .aruncat" balonul 
peste; la rand a urmat Maris. In 
două rllnduri, min. 26 si 35, ata
cantul UTA,ei a fost aProape de 
gol, dar prima dată a suta! în 
bară, din apropiere, pentru ca 
după aceea să tragă, de la 14, 
in braţele portarului Opric; în 
repriza secundă ,capul" lui Kent 
a trecut peste; sutul - centrare 
purtând semnătura Panin 1-a 
găsit la post pe ,goa~keeper-ur 
gazdelor, pentru ca, pe final de 
meci, şutul lui Baciu să fie 
respins de atentul Opric. 

Atât si nimic mai mult! De 
fapt, doar primele patru ocazii 
au fost cu adevărat periculoase. 

Orice ş-ar pune însă, rezul
tatul nul o avantajează pe UTA, 
care mai pune un punct la .ade
văr". Elevii lui Rubinacci au avut 
meritul de a fi ,inchis" jocul in 
propria jumătate de teren si 
doar impreciZia lui Mariş a pri
vat-o de încă două puncte . 
Poate, altădată ... 

Apullum a jucat mai modest 
decât credeam noi şi de aceea 
considerăm că remiza 
mulţuma,te, practic, ambele for
maţii. 

Octavian Cojocaru (an
trenor principal • Apullum 
Alba-Iulia) este In .silenzio 
stampa", considerand ca ziariştii 
sunt dufmanii echipei, iar mass
media din oraşul Unirii a scris 
neadevăruri despre Apullum . 
Aşa că am rămas doar ro ... 

lorenzo Rublnaccl (an
trenor prtnclpel - F. C. UTA): 
.Le-am cerut jucătorilor mei să 
fie puternici, pentru că frica nu 
duce la nimic bun .Toată lumea 
.trebuie să înţeleagă faptul că 
echipa trebuie să joace aşa ron'i· 
spun eu. De doua săptămanl 
am probleme cu lotul de jucători, 
iar in conjunctura Tn care s-a 
desfăşurat acest meci, rezultatul 
este excelent" 
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f. C. TELECOM ARAD-TELECOM 
TIMIŞOARA 1-0 (1-0) 

Stadion Telecom din Micălaca. Gazon bun. Timp 
inchis. Spectatori: 500. Şuturi la poartă: 10-4. Şuturi pe 
poartă: 6·2. Cornere: 2·3. A marcat: Rus min. 19. 

Formaţii: TPic•.,om Arad: Bota-Ujvari, Barna, Szel, 
Grad, Berar, Rus (min. 86 Sabou), Arman, Petruţ (min. 81 
• Volocaru), Riviş, Oprescu (min. 89 -Bugariu). TPI.,.,.,m 
Timişoara: Bălici-Răcelescu, Holcz, Miclea, Artimon, 
David, Bochiş (min. 81 - Raici), Pârvu, Cuclea (min. 65-
Gaje), llici, Preda. 

A arbitrat bine: Marian Lazăr - centru; Radu Oprea şi 
Aurel Munteanu - asistenţi (toţi din Mediaş). Observator 
F. R. F.: Ioan Bama (Oradea). 

Cartonaşe galbene: Barna, Grad şi Rus, respectiv 
Preda şi Bochiş. 

Jucătorul meciului: Nicuşor Rus (Telecom Arad) 
er y-u omte ecomu u1, ezam g1t, pnmu or şut pe 

disputat tari dimineaţă pe arena poartă notându-1 în min. 63 şi 
din Micălaca, a oferit celor peste acela din penalty. 
500 de spectatori un adevărat lnceputul este echilibrat, cu 
regal fotbalistic. Cei care mizau traditionalele minute de 
pe un joc in familie s-au inşelat tatonclre. Prima ocazie aparţine 
amarnic, .telefoniştir arădeni şi ·oaspeţilor în min. 15, când 
cei timişoreni luptând cu o Cuclea, din interiorul careului, 
incrâncenare greu de descris, nu nimereşte cadrul porţii. Tn 
de parcă s-ar fi )ucal o finală de replică, peste doar patru minute, 
campionat mondial. .un-doi" Petruţ-Rus şi ultimul 

Elevii lui Mihai ŢMea şi-au inscrie plasat, 1·0. Golul arăde-
demonstrat superioritatea şi oilor ii trezeşte din amorţeală pe 
plusul de experienţă, inge- ad\lersari, care ies mai curajos 
nunchind liderul la Arad. De la atac. Totuşi ocaziile la poarta 

lui Bota întârzia să 

găsindu-i pe arădeni iri avantaj. 
Debutul reprizei secunde 

aprţine tot .. telefoniştilor" 
timişoreni, .care forţează 
egalarea. Tn min. 58, .llici are o 
executie de mare clasă, dar 
lobul său este scos miraculos in 
comer de Bata, chiar cu preţul 
unei uşoare accidentări. Peste 
cinci minute, vom asista la 
momentul psihologic al întâlniriL 
Actiune Cuclea, care este atacat 
dui de Szel in propriul careu şi 
se dictează penalty. Execută 
.telefonat" Părvu şi portarul Bota 
apără. Această ratare .toarnă· 
plumb in picioarele oaspeţilor, 
care nu se mai regăsesc si 
atacurile lor devin haotice Si 
stereotipe. Tn schimb, pe cori
traatac, arădenii se dovedesc 
extrem de pericul"''i. Păcat de 
egoismul lui Petruţ, care in două 
rânduri a preferat şutul in detri
mentul unei pase decisive, spre 
nemultumirea spectatorilor. 

Uliimul fluier aduce mare 
bucurie in tabăra .telefoniştilor" 
arădeni, care au demonstrat că, 
la capitolul telefoane, ei sunt 
.truncea". 

DfU'fiEL SCJtiDOI'I 

Aşa s-a inscris unicul gol al "războiului" telefonist. care a dat câştig de cauză arăde. 
nilor. Fază din meciul Telecom Arad-Telecom TimifOBra (scor 1-0) 

. Foto: OI'IOIUO FELEfl 

E: : !l 

"U" WEST PETROM ARAD 
·AURUL BRAD 1·0 (0·0) 
Duminică, ora 11 ,00. Stadion West Petrom, teren bun, timp 

inchis, spectatori 150. A marcat: Mihăilă (autogol) - min. 74. 
Şuturi: """' po8ltii 12-4, pe poartă 6-4. Coment 9-3, offsid<Hiri 
2-4. 

West Petrom: Ţapo,·R. George, Agache, Lung (min. 68 
Copăceanu), Mihali (min. 52, Tocleraf) - Bene, Varga, Ba1af (mln. 
76 Cosma), Bolof, Munteanu • ŞtafăligA. Antnnor: Gianplo clei 
Monaco. . 

Aurut: SanckJ..Goan1ă. Şimon, flllpaf, Botici, Veret (min. 78 
~ - mln. 78 Lupea) • Şerban, Iane, Frandef-Mihăllă, Achim. 
Antrenor: Vlrgil Stoica. . .. 

Au arbitrat: C. Bor*a, O. Blrta, S. Bln:an (loii din Oradea). 
Observator FRF: Viorel Boiţ (Timişoara). Cartonaşe galbene: 
Varga, ŞtefiUgă, Bolof, respectiv Fmi>Bl, Achim fi Şerban. 

West Petrom Arad a ob~nut, de lipsa a şase titulari. Petroliştii 
ieri, a treia victorie consecutivă au dorit să Incheie cAt mai 
in campionat, la capătul unei repede conturile partidei, insă 
partide incălcite, de slabă fac- lipsa de inspiraţie a mijlocaşilor a 
tură tehnica - spectaculară, amanat extrem de mult 
decisă finalmente de un autogol. deschiderea scorului. 
Oaspeţii din Brad au venit la Prima repriză a demonstrat 
Arad cu intenţia clară de a nu Tn cea mai mare parte intenţia 
pierde, de a apăra un rezultat celor două echipe. Gazdele au 
alb cu orice preţ, obiectiv fost aproape de gol prin 
condiţionat, după cum declara Ştefăligă (acţiune personală de 
antrenorul Aurului, VIrgil Stoica, toată frumuseţea) şi Munteanu, 

insa la o contră a .minerilor·, 
Ţapoş a para! In extremis şutul 
lui Frandeş. După pauză, 
oaspeţii renunţă la orice intenţie 
ofensivă, lncercând să Inde
pArteze mingea căt mai muR de 
poarta norocosului Sandu. 
Norocos, deoarece loviturile de 
cap ale lui Radu George şi 
Ştet.lligă au ocoiH de puţin ţinta, 
iar reluarea din careu a lui 
Munteanu a nimerit exact traiec
toria portarului din Brad. Singurul 
gol al partidei s-a inscris in mi· 
nutul 7 4, cănd la o centrare a lui 
Boloş, Mihăilă a respins greşit In 
propria poartă, cu toate eforturile 
de a respinge ale lui Sandu. 

Partida s-a tncheiat cu o 
bară a lui Bene, dar şi cu o alter
caţie Intre Boloş şi Petrişor, 
ultimul intrat In teren de numai 
două minute, fiind schimbat şi 
pălmuit de antrenorul Virgil 
Stoica. D'ale fotbalului! 

DAOAI'I TODOTA 

Rezultatele eiapel a 11-a: cu·prirom Abrud· 
Minaur Zlatna 5·0, Telecom Arad-Telecom 
Timişoara. 1-0, Minerul Uricani-Universitatea Arad 
2-3, Minerul Lupeni-Caromet Caransebes 1-0, .u· 
West Petrom Arad-Aurul Brad 1 :o, CFR 
Timişoara-lnter Petrila 0-2, Minerul Certej
Metalurgistul Cugir 4-2, Cetate Deva-Gloria Reş~a 

DIVIZIA C. ·· 
SERIA A IV-A 

1-0, Electrica Timişoara-lnter Arad 3-1 · 
C'esaaaeat 

1.Ce-Deva 11 
2. Telecom Tmlşoara 11 
3. Electrica Timişoara 11 
4. Minerul Certej 11 

• 

8 1 2 27·10 
8 1 2 16-8 
7 2 2 24-12 
6 2 3 23-17 

25(+7) 
25(+10) 
23 (+5) 
20 (+2) 

5. Minaur Zlatna 
6. Gloria Reşiţa 
7. Telecom Arad 
8 .• U" West Petrom 
9."U" Arad 
10. Aurul Brad 
11. Caromet 
Caran&ebef .- · 

11 6 o 5 21-13 
11 5 2 4 13-4 
11 5 2 4 16-15 
11 5 '1 5 13-14 
11 5 1 5 14-20 
11 4 3 4 13-11 

18 (+3) 
17 (+2) 
17 (·1) 
16 (-2) 
16 (+1) 
15(0) 

11 5 o 8 10.16 15(0) 

O nouă perfornaanfli de aur peneru 
. r~.J~ o generafie de eşeeepfie' ~~--"" 

LIECHTENSTEIN • 
ROMÂNIA 0-3 (0·1) 
Sâmbătă seară, la Vaduz. echipa natională 

a României a obtinut biletele pentru Euro' 2.000 
printr-o victorie Previzibilă impotriva amatorilor 
din Liechtenstein. O nouă performantă extraor
dinară, pentru această generaţie de' aur a fot
balului românesc care ne-a adus atâtea satis
facţii în ultimul deceniu ~i care acum are ~ansa 
să dea dovada maturităţii sale printr-un rezultat 
căt mai bun pe tărâmuri olandezo-belgiene. 

Stadionul .Rheinpark" din capitala minuscu
lului stat, Liechtenstein, a găzduit, pe o vreme 
rece. ultimul hop al tricolorilor, care aveau 
neapărat nevoie de victorie, pentru a fi siguri 
de calificare. Cei ce credeau intr-o .avalansă" 
de goluri la poarta celor din Liechtenstein 'au 
rămas, poate, puţin dezamăgiţi pentru câ Hagi 
et. comp. nu au fortat mai mult decât a trebuit 
pentru bitarea succesului. Inceputul de meci ro 
găseşte pe ai noştri în atac, dar golul intărzie 
să apară, tânărul portar al gazdelor demo
nstrind o siguranţă In interven~i surprinzătoare 
pentru vârsta sa (n. a. 17 ani). Transversala lui 
Viorel Moldovan a anunţat primul gol a tricolo
rilor reusit de Rosu, in min. 26 după o actiune 
personaiă a lui F'lorentin Petre. România d<>
mină jocul însă Adrian Ilie şi Viorel Moldovan 
se dovedesc într-o zi mai puţin inspirată, 
intârziind la intilnirea cu golul. A fost nevoie 
de intuitia lui Piturcă care 1-a aruncat in luptă 
pe lonei Ganea: autorul a două goluri pentru 
linistea românilor. Atacantul lui Stuttgart a mar
cat' in minutele 65 si 7 4 pecetiuind scorul final 
şi calificarea României. · 

Şi pentru că sâmbătă .Baciul" echipei 
nationale si-a serbat ziua de nastere,. fjesta in 
tabăra tricDlorilor a fost totală, tortul cu cele 32 
de lumânări sărbătorind atât cariera extraordi· 
nară a lui Gică Popescu cât si calificarea 
României la Campionatul European din 2.000. 

La fluierul brigăzii ruse: Andrei Boutenko , 
(centru) şi Mihail Khodirev, Mihail Vesselovski 

· (asistenţi) s-au aliniat formaţiile: 
Liechtenstein: Jehle-Ospelt, Hefti, Zech, 

Ritter, Gigon-Stoklasa, T. Beck, C. Frick (min, 
89 Wohlwend), Telser (min. 75 Bicher) - M. 
Frick (min. 90 M. Beck). Antrenor: Raii Loose. 

România: SteleaCPetrescu, Ciobotariu, 
Popescu, Nanu-FI. Petre, Gâlcă (min. 75 
Lupescu), Hagi (min. 77 Stângă), Roşu-Ad. 
Ilie, Moldovan (min. 61 Ganea). Antrenor: 
Victor P~urcă. 

~UI'I "I'IEIUE 

GRUPA A VII·A 
Rezultatele ulthnei etape: 

Azerbaidjan-Siovacia 0-1 
Liechtenstein-România 0-3 
Portugalia-Ungaria 3-0 o-- tut 11aa1 

1. România 
2. Portugalia 
3. Slovacia 
4. Ungaria 
5. Azerbaidjan 
6. Liechtenstein 

10 7 3 o 
10 7 2 1 
10 5 2 3 
10 3 3 4 
10 1 1 8 
10 1 1' 8 

25-3 24 
32-4 23 
12·8 17 
14-12 12 
6-26 4 
2-39 4 

Campania."de calificare 
pentru Campionatul European 
din anul 2000 se apropie de 
final odată cu disputarea 
ultimelor partide din grupele 
preliminare. Au obtinut cali
ficări directe: Halia.' după un 
egal chinuit In Belaru.s, 
Germania, la fel greu dar 
impotriva Turciei, Franţa, 
profitând de meciul nul de la 
Moscova, România, aflată In 
excursie In Liechtenstein, 
lugosalvia, a cărei perfor-

mantă este cu atat mai mare, 
cu cât, iată, după nici 5 lunj 
de la incheierea războiului din 
această tară, sârbii au avut 
puterea să renască, demons
trand că rămân aceeaşi forjă 
In fotbalul mondial si, în ulti
mul moment, Portugalia, 
echipa cu cel mai bun punctaj 
dintre teamurile ce au termi
nat pe locul doi in grupe. 
Acestora li se alătură :deja ca
lificatele: Norvegia, Suedia, 
Spania, Cehia şi nu' In ultimul 

rând Olanda şi Belgia, ca ţări 
organizatoare. · 

Ultimele patru bilete ce 
duc la Euro '2000 vor fi dispu
tate de opt natiuni ce se vor 
confrunta lnt're ele, după 
tragerea la sorti de miercuri, 
13 octombrie. Ele sunt: 
Danemarca, Slovenia, Turcia, 
Ucraina, Anglia, Cipru (Israel), 
Irlanda şi Scoţia. Dar iată 
rezultatele acestei ultime 
etape şi clasamentele finale 
ale grupelor: · 

GRUPA 1 ·GRUPA 4 
' Andorra - Armenia 0-3 Belarus - Italia 0-0 

Ţara Galilor- Elve~a 0-2 · Franţa· Islanda 3-2 
Rusia - Ucraina te 1 1. Italia 8 4 3 1 13-5 15 

1. Franţa 10 8 3 1 17-10 21 
2. Danemarca 8 4 ~ 2 "11-8 14 2. Ucraina 10 5 8 o 14-4 20 
~ Eleviţa 8 4 2 2 9-5 14 3. Rusia 10 6 1 3 22-12 19 
4. Ţara Galilor 8 .3 o 5 7-16 9 4.1slanda 10 4 3 3 12-7 15 
5. Belarus 8 o 3 .5 "4-10 3 5. Armenia 10 2 2 6 8-15 8 

8RUPA2 6.Andorra 10 o o . 10 3-28 o 
'Slovenia - Grecia 0-3' -

. ;-· '."''·' GRUPIB 
Suedia - Polonia 2~ 

••• ·•·!", 

Albania - Georgia 2-J t 
. ,._, •. ! 

Bulgaria • Luxemburg 3-0 . Letonia - Norvegia 1-2 ...... ' ~ 

1.Norvegia 10 8 1 · 1 'z1-9 25 
1. Suedia . 8 7 1 o 10.1 22 
2.Ang/ia . ' 3 4 1 14-4 13 

2. Sloven/a 10 5 2 3 12-14 17 3. Polonia 8 "4 1 •3 12-8 13 
3. Grecia 10 4 3 3 12-8 15 4. Bulgaria - . 8 2 2 4 6-8 a· 
4. Letonia 10 3. 4 3" 13-12 13 5. Luxemburg 8 o o 8 2-23 o 
5. Albania 10 1 4 .5 8-13 7 GRUPAI 
6. Georgia 10 1 2 7 8-18 5 Macedonia· Irlanda 1-1 

GRUPA3 Croa~a • Iugoslavia 2-2 

Finlanda· Irlanda de Nord- 4-1 1. Iugoslavia B 5 2 1 18-8 17 

Germania - Turc;a 0-0 2. Irlanda 8 5 1 2 14-;6 16 
3. Croaţia 8 4 3 1 13-9 15 

1, Germania B 8 1 " 1 20-4 . ·19 4. Macedonia 8 2 2 4 13-14 8 
2. Turcia ' 8 5 2 1 15-6 17 5. Malta 8 o o 8 6-27 o 
3. Finlanda 8 3 1 4 13-13 10 GRUPAI 4. Irlanda de Nord8 1 2 5 4-19 5 
5. Moldova 8 o 4 4 7-17 4 Sco~a • Lituania 3-0 

Estonia - Bosnia-Herţegovina 1-4 
Cehia • Insulele Feroe 2-0 

12. Minerul Uricani 11 4 1 6 19-25 13 (-2) 1. Cehia 10 10 o o 28-5 30 • 13. Cuprirom Abrud 11 .. 1 8 14-20 13 (·5) 2. Scoţia . 10 5 3 2 15-10 18 
14. CFR Timişoara 11 4 1 6 9-24 13 (·5) 3. Estonia 10 3 2 5 15-17 11 
15.1nter Pebila 11 3 3 5 9-13 12 (-3) 4. Bosnla 
16. Minerul Lupenl 11 3 2 6 9-15 11 (-7) Herţegovina 10 3 2 5 14-17 11 
17. Metalurgistul Cugir11 3 o 8 13-17 9(-6) 5. Lituania 10 3 2 5 8-16 11 
18.1ntllf' Arad 11 2 1 8 19-28 7 (-8) 6. Insulele Feroe 10 o 3 7 4-17 3 

Runda proximă (duminică, 17 octombrie): -lnter Petrila-.U" West Petrom, Telecom Timişoara- Partidele grupei a VI-a s-au jucat aseară 
Uricani, .u· Arad-CFR Timişoara, Zlatna-Telecom târziu. Vom reveni cu rezultatele-înregistrate şi 
Arad, Caransebeş-Abrud, Cugir-Lupeni, Aurul clasamentul final al acestei grupe. Brad-Electrica, Gloria Reşiţa-Certej, lnter Arad- C. "natiE Cetate Deva. 
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Şoimii Pânc:ota • SeiDiec:ana Mac:ea 3-0 {z..o) 
Meci frumos sâmbătă după-· 

amiaza la Pancota, cei circa 
100 de spectatori fiind martorii 
unei previzibile victorii a gazd~ 
lor ... Soimii" lui Mănăilă au vrut 
să şteargă impresia slabă 
lăsată in urmă cu trei zile pe 
• Biănarul" si"scopul lor a fost 
atins. De' partea cealaltă, 
măcenii au meritul de a fi jucat 
deschis, punand probleme pân
cotanilor, in special in prima 
repriză. 

Au marcat: Mănăilă min. 37 
(şut plasat de la 16 m, după un 
.călcâi" subtil al lui Gherman); 
Oiţă min. 42 (acţiune personală 
de toată frumuseţea, pe un 
uloar creat inteligent de neo

bositul Gherman); Ţicală min. 
. 75 (a fost exact unde a trebu~ la 

centrarea lui Mot). 
De re~nut: e La ora actuală, 

.. şoimii" Pâncotei au cea mai 
redusă medie de varstă pe 
echipă, după copiii Romvestului 
• Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost O~ă. un mijlocaş de 
reală perspectivă, care ar putea 
să intre în colimatorul unor 
echipe divizionare arădene. • 
Nici Gherman nu a jucat rău, 
dar a exagerat ~n cu driblin
gurile. • De la oaspeti s-au 
remarcat: Avram si Bindea e 
Preşedintele clubului pâricotan, 
Roland Bemardin, este foarte 
mulţumit de munca depusă de 
antrenoru~jucător Dan Mănăilă, 
pe care il consideră un profe
sionist pur sânge. • Meciul 
echipelor de juniori nu s-a dis
putat, oaspeţii neprezentându
se la Pâncota • Chiar dacă a 
fost transferat la lnter Arad, Dan 
Miţiţi a ţinut să fie alături de 

foştii săi coech1pieri, mai ales că 
a fost si ziua ultimului salariu de 
la .casleria" divizionarei D _ 

Fonnaţii: Şoimii Pâncota: 
Leric-Stefănut, Rusu. Cristea, 
Bilan, 'oită, Mănăilă, Pantea, 
Gherman: Munteanu, Mot. Au 
mai jucat: Ţicală, Ardelean, 
Coman si Serfezi. Antrenor: 
Dan Mănăilă. Semlecana 
Macea: Avram-Roman, 
Vidican, Siel, Vuin, Scrob, 
Bindea, Simăndan, Lucaci, 
Sorescu, Păşcuţ. Au mai jucat 
Covăsan si Homea. Antrenor: 
Gheorghe Săcui. 

A arbitrat foarte bine: Paul 
Zau - centru, ajutat de asistentii 

. Ştefan Mercea şi Vasile 
Toderici. Observator A. J. F.: 
Dan Alexandru. 

DfiHIEL SCRIDOH 

Podgoria Ghioroc • Dacia BeHu z-o (z..o) 
Aproximativ 30 de spectatori 

au urmărit sâmbătă, la Ghioroc 
derby-ul codaşelor, ce a opus 
Podgoriei din iocal~te pe Dacia 
Beliu. Meciul a fost lipsit de 
spectaculozitate, gazdele 
reuşind sâ treacă Tn avantaj in 
primele 30 de minute ale intă~ 
nirii, după care. au practicat un 
joc pe contre, .varfurile" lor 
căzând deseori in cursa 
ofsaidului intinsâ de beleni. De 
cealaltă parte, elevii lui Leontin 
Pinţa au făcut mai mun figura~e 
pe teren, încercând ceva doar 
in ultimele 20 de minute, când 
au dominat jocul, fără rezultat 
insâ, pe tabela de marcaJ. 

Belenii incep mai bine, însă 
. după doar 9 minute de la primul 

fluier ai arbitrului, ghiorocanii 
loves~ pe contraatac prin L. 
Orban care trim~e o .diagooală" 
perfectă făcând imposibilă inter
ven~luiJun:ă. O.aspe~isuntin 

corzi, orice minge aruncată in 
careul lor constituind un pericol 
pentru poarta celor din Beliu. 
Golul de 2-{) va cădea ine~bil 
in minutul 30 când Damian fruc
tifică o acţiune prelungită a 
echipei sale in careul advers. La 
acest scor .Podgoria" trece la 
un joc de asteptare, lăsând in 
faţă percut~ntul cuplu de ata
can~: L. Orban-Voica. 

Toată partea secundă a 
jocului este in fapt un război psi
hologic intre .vârfurile" ghioro
cane şi apărarea beleană Care-i 
lasă de multe ori in ofsaid pe 
aceştia. Ocaziile clare de gol vor 
apărea de abia spre sfărsitul 
intălnirii când se joacă cu g~rda 
jos. oas~i ratând prin Pinţa jr. 
(min. 71) in timp ce ghiorocanii 
nu găsesc spatiul portii lui Jurcă 
prin Voica (mi~. 76).' L. Orban 
(min. 71) şi Damian (min. 88). 

Prin acest succes, al doilea 

Tn această ediţie de campionaţ 
.Podgoria" imparte de acum ulti
ma poziţie in dasament chiar cu 
Dacia din Beliu. Dar, se anunţă 
zile grele pentru vi®rul ambelor 
teamuri in Divizia D. 

Birgada de arbitri formată 
din A. Apătean (centru) - L. 
Buda şi Gh. Petrişor (asisten~) 
au condus forma~ile: Ghioroc: 
Duc- Sârb, Perţa, Lovasz, 
Delamarian, 1. O.rban, Rădac, 
Damian. Faur, Voica, L. Orban. 
Au mai jucat C. Kato, Cios, G. 
Cato. Ardelean. Beliu: Jurcă -
Filipaş, Mocanu, Dulcean, Pinţa, 
Pavel. A. Gligor, Coroban. 
Varga, Păcurar, Huşvet. Au mai 
evoluat: Bene, Băc, C. Gligor. 

' Observator A.J.F.: .Ioan 
Şandor. 

La juniori: 3-0 (f. j.) 

~UH 11HERIE 

_Comera Şofronea -Păun~ PăuUf s-z (3-z) 
Partida de sambătă de la 

Şofronea s-a disputat pe un 
teren foarte bun, beneficiind de 
un timp superb si de prezenta a 
aproximativ 50 de iubitori a1 'rot-. 
balului. In deschidere, la juniori, 
oaspe~; s-au retras de pe teren 
la scorul de 2-1 pentru ei (in 
minutul 27) protestând astfel 
pentru cele două eliminări acor
date de arbitrul Păcurar. 

Despre meciul de seniori 
putem spune că a avut un 
debut furtunos. lncă din minutul 
12 oaspetii deschid scorul: 
Sinescu .r~uperează o minge la 
30 de metri de poarta lui Grecu, 
intră in careu şi îl execută sec 
pe acesta, 0-1. Două minute 
mai târziu acţiune personală .la 
marea artă" a lui Balaj, care 
slalomează prin defensiva 
oaspeţilor pentru 1 • 1. Nu trec 
decât cinci minute şi Luchian 

face henţ in careu, penaltyul 
este executat de Botezatu, 
Bujor respinge, dar sesarul 
gazdelor reia in pla;ă: 2-1. 
Minutul 23 aduce egalarea: 
combinatie Burtea-Voinea si 
ultimul fi~alizează pentru 2-2. 
Cu zece minute inainte·de 
pauză Sandu, din lovitură liberă 
de la 25 de metri pe dreapta 
atacului gazdelor punctează 
pentru liniştea echipei sale: 3-2. 

A doua repriză este domi
nată de oaspeţi, dar fără efect 
pe tabela de marcaj. Ultimele 
nouă minute sunt ale ta~mu· 
lui Sandu-Balaj; mln. 81 Sandu 
pasă pentru Balaj care nu "lflă: 
4-2, iar in minutul 89 Balaj oflnd 
dovadă de altruism, pasează 
p.entru Sandu care inchide 
tabela la 5-2. 

Astfel s-a încheiat o partidă 
peste media campionatului, dar 

şi foarte tensionată, mărturie 
stau cele 9 .galbene" acordate 
de arbitru. 

Au arbitrat autoritar: M. 
Vida, A. Păcurar, M. Toderici, 
supervizaţi fiind de observatorul 
AJF, Ioan Bălan. 

Comera: Grecu-VIădoaia, 
Caia, C. Ardelean, Bangău. N. 
Ardelean, Botezatu, V8n, 
Sandu, Balaj (opt), Ghimbir, au 
ma1 jucat: Olariu, Letu si 

' Roman. Antrenor: Vior~l 
Purcel. 

Păulh1ana: Bujor-Panin, 
Luchian. Ceh, Ungureanu, 
Gherga (cpt.), Nicoară. Petcuţ, 
Voinea, Burtea, Sinescu; au mai 

. jucat: Dudaş şi Păcurar. 

Antrenor: Mihai Petcuţ. MVP-ul 
partidei: Balaj (Gomera). 

SORIH CfllfiH 

8. Gloria 13 6 1 6 28·19 19 
9. Păuli' 13 6 1 6 22·26 19 i'ETAPA.Al4~A1 

l .. , · · "h·"·'·'·~,.:,~c,'dmN>· '.·111 
Rezultate: Gloria Arad - Tricoul 

Roşu 3·3, Crişana Sebiş-Frontiera 
Curtici 4-0, Şoimii Pâncota
Semlecana Macea 3-0, Şoimii 

Lipova-FC lneu 4-3, Gomera· 
Păulişana Păuliş 5-2. Romvest
Victoria Nădlac O· 1, Motorui-Crisul 
Ch. Criş 3-0 f. j., Podgoria Ghio~c
Dacia Beliu 2-{). CPL a stat. 

Clasa.nent· 
1. Motorul 
2. Pincota 

3. Sebl' 
4. FC lneu 
5. Lipova 
6. CPL 
7. Nlidlac 

13 121 o 5()..11 
13 9 2 2 33-'11 
14 8 2 4 39-22 
13 8 1 4 27·18 
13 7 2 4 3()..23 
13 7 o 8 25-19 
13 6 2 5 25-20 

37 
29 
26 
25 
23 
21 
20 

10. Comera 13 6 O 7 30-37 18 
11. Tr. R"''u 13 4 5 4 21-15 17 
12. crt,ul 

Ch. eri, . 14 3 4 7 2Q..32 13 
13. Romvest 13 4 1 8 12-24 13 
14. Curtici 13 4 -1 8 18-40 13 
15. Macea 13 3 3 7 21-30 12 

.16. Ghloroc 13 2 2 9 18-43 8 
17. Belju 14 2 2 10 1Q..39 8 

e Minerul Moneasa s-a retras din 

campionat. 

Etapa următoare (16·17 
octombrie): Ch. Criş·Ghioroc, 

Nădlac-Motorul, Tr. Roşu-Lipova, FC 

lneu-Comera, Beliu-CPL, Păuliş

Romvest, Semlac-Gioria, Curtici

Pancota, Sebiş stă. 

A.S. ROMVEST • VICTORIA -NADLAC 0·1 (O·Or ·' 
A marcat: /lea - min. 70. Romvest: Mu~an, Şerb, Roşu, 

Radu, Tisza, Bier, Fritea, Ponta, Nădăban, Vezan, Fedor. 
Antrenor: F. Tisza. Au mai jucat: Bakoş, Duma, Cioară, 
Strecicov. 

Năd/ac: Kovacs, Măcean, Szuchsnskl, Uzum, Becan, 
Fătu, /lea, Fabian, Mariş, Babău, Vlădău. Antrenor: N. Roş!'B. 
A mal jucat Cervenak . 

A arbitret bine: Bondllr Minie&, ajutat de Enolu Traian şi 
Antonlu Teglaş. 

Observator A.J.F.: Dorin Vătran. 
Partida de pe stadionul .FZ", 

disputată pe un timp frumos, a 
fost pe alocuri anostă şi doar in 
anumite momente jocul a căpătat 
ritm. Meciul incepe cu o. dominare 
a elevilor lui Tisza si se credea că 
acesta se va imPune fără pro
bleme in faţa omologului său 
Roşea. De remarcat jocul aeri~ 
al gazdelor, cu acţiuni pe tlancuri, 

Sâmbătă atât "soimii" cât si 
echipa din lneu au 'arătat că se 
poate juca fotbal-spectacol şi in 
Divizia D. Circa 70 de spectatori 
au asistat la un meci care a 
avut de toate. Oaspeţii incep 
mai bine partida şi ratează in 
min. 1 şi 25 prin Bun. -Replica 
gazdeior vine prin Danciu care 
ratează in min. 8. In min. 14, 
Lăcătuş - plecat din pozi~e re
gulamentară - se .sperie" de 
Feieş ieşit in întâmpinare şi 
trim~e usor in bratele acestuia. 
Şi cum' ocaziih:l ratate se 
răzbună oaspetii deschid scorul 
prin Bun in m'inutul 20, care 
prinde un şut sănătos, balonul 
oprindu-se in vinclul portii lui 
Plesca. Un minut mai tă'rziu, 
Stoiu trimite din 6 m, pe lângă 
poartă, un balon centrat bine de 
Lăcătuş. Minutul 29 aduce 
desprinde<ea oaspetilor de 
tabelă, Bun plecând din poz~e 
regulamentară şi trimiţând pe 
lângă Pleşca ieşit in întâm
pinare. Antreno.rul gazdelor face 
o mutare inspirată, scotându-1 
din teren pe llioo şi introducân
du~ pe Matei. In min. 35, Matei 
trimite o pasă spre Jicărean şi 
acesta reduce din handicap: 
1-2. Egalarea se produce în 
min. 40 când Matei trimite un 
şut imparabil în plasa ~i lui 

. Feleş. 
După pauză. gazdele se 

.joacă" cu ocaziile. campionii 

Stadion Crişana. Timp 
frumos. Teren bun. 
Spectatori 200. Au marcat: 
Cimbrea mln. 35 şi 47, 
Moţiu min. 81, Sas min. 86. 

Formaţii - Sebiş: Laza, 
Jurcă, Olariu 1., Fericean, 
Pap, Sas-cpt., Şaba, 

dar fără a pune in real pericol 
poarta lui Kovacs. ln ultimele 
minute ale primei reprize con
semnăm două faze ,.fierbinti" de 
ambele părţi, dar in urma cărora· 
tabela de marcaj rămâne 

neschimbată. 
Repriza secundă incepe tot 

cu Romvestul la cărma jocului 
care atacă mai hotărât, dar 

ratări lor fii~d Filimon (min. 4 7), 
Lăcătuş (min. 54), Danciu (min. 
57) şi Matei (min. 60). In minutul 
67, Lăcătuş primeşte o pasă de 
la Matei, pătrunde şi şutează de 
la aproximativ 18 m in vinclul 
portii lui Feies: 3-2. Oaspetii 
egalează în' min. 85 pdn 
Abrudean cu largul concurs al 
portarului Pleşca, min9ea 
ti'ecându-i pe sub mâini. In min. 
89, după o fază la care mingea 
a fost respinsă in repetate rân
duri de către apără!'Jrii din lneu, 
Lăcătuş inchide tabela cu un 
şut frumos din 10 m: 4-3. A fost 
un meci viu disputat, un ade
vărat derby. 

Arbitraj foarte bun al lui 
Viorel Buică ajutat de asistentii 
M. Hălmăgean şi M. Toderici jr. 
Au evoluat: Şoimii: Pleşca
Pop, Ştei, Defert, Stoiu (min. 75 
Şerban), Jicărean (min. 45 
Hodacec) Trif, Lăcătuş, Danciu, 
llion (min. 29, Matei), Filimon. 
Antrenor: D. Mircea.· 

F.C. lneu: Feieş (min. 73, 
Huţu R.) Herman, Jurcă, 
Foltean, Avram, Matei, Bun' 
(min. 62, Tudor), Abrudean, 
Ursoi (min. 35 Huţu D.), Goldiş, 
Oprea. Antrenor: 1. Sas. 

Observator A.J.F.: Gheor· 
ghe lgreţ 

La juniori: 4-{) 
Jucătorul meciului: Matei 

PfiOL fiLTI'tfiHH 

Cândea, Cimbrea, Lupfja, 
Moţiu. Au mai jucat: Negru, 
Mican, Luca, Gllgor. 
Antrenor: Sandu Gaica. 

Curtici: Covaci, Bata· 
neanţ, Popa, Barbu, lanofj, 
Leva, Dogaru, Mladin, Tuef, 
Suciu-cpt., Ciumeilean. A 
mai evoluat: Mocuţa. 

Antrenor: Doru Bala' 
Au arbitrat excelent: 

centru • Florin Dumitru, linii 
• Eugen Rofu, Bujorel 
Dănilă. 

Observator A. J. F.: 
Sfârlogea Constantin. 
Supervizor: Nicu Sălăjan. 
La juniori: 3-2. Jucătorul 
rriaciului: Cimbrea. • 

e Joc la discreţia gazde
lor, care şi-au etalat valoarea · 
pe parcursul celor două 
reprize. • () notă maximă 
experimentatului antrenor 
Alexandru Gaica, pentru 
modul in care conduce des· 
!inele acestei echipe. e 
lnexplicabilă, căderea fizică a 
echipei oaspete in cea de a 
doua repriză. 

GEWGROZfl 

lăsând şi spa~i in apărare. 
ln minutul 51, se consem

nează o frumoasă combinatie 
Nădăban-Cioară-Tisza. încheiată 
cu şutul uttimului, dar fără rezultat 
pe tabela de marcaj. 

Pe contraatac, in min. 70 
cade singurul gol al partidei, autor 
llea, care face o acţiune perso
nală pe partea stângă, intră in 
careu şi cu un un şut sec îl 
învinge pe Mureşan. Cu 5 minute 
inainte de final lov~ra de cap al 
lui Fedor trece cu Mn pe lăngă 
şi ~vameşii~ pleacă acasă cu 
toate cele 3 puncte puse in joc, 
punăndu-1 pe gânduri pe F. Tisza, 
care timp de 90 de minute a dat 
in permanenţă indicaţii elevilor 
săi. 

11fiRIOS HICOLfiE 

:.MOTORUL 
Aft.W.miSUL 
tWSINEU CRIS 
3·0 (FARA JOC) 

Intre fluierul de inceput şi cel 
de sfârşit al jocului programat 
Ieri, de la ora 15, la Zădăreni, au 
trecut doar două secunde, mecjul 
nemaiavand loc întrucât oa~i 
s-au prezentat la teren fără car
netele de legitimare. 

După sfertul de oră preliăzut 
de regulament, la centrul terenu
lui s-au prezentat, conform 
prevederilor aceluiaşi regulament 
- acest lucru fiind obligatoriu, 
doar cei trei arMri - M. Gomic, S. 
Mocanu şi A. Manuşov - alături 
de cei 11 compone~ ai echipei 
gazdă, trecu~ pe foaia de aill~j 
drept titulari pentru jocul de ieri, 
adică: Raşca-Czank, Bordea, 
Madoş, Sucigan, Călin, Anghel, 
Tril, P!isca, Cuedan şi Buruiană. 

Deşi s-au prezentat la teren 
in efectiv complel încă de la ora 
12,30, antrenorul celor din 
Chişineu Criş, prof. Radu Tuicaş. 
şi-a dat seama de lipsa legitimaţi
ilor abia cu un sfert de oră inainte 
de ora stabil~ pentru inceperea 
meciului, atunci când trebuia să 
completeze foaia de arbitraj. 
Cum distanţa dintre Zădăreni şi 
oraşul de pe Crişul Alb este 
destul de mare, situatia nu a mai 
putut fi salvată, oasPe~! urmând 
a pierde jocul cu 0-3. 
· ln aceste cond~ii, ca şi cei 

trei .ftuieraşi", observatorul AJF 
Comel Zăhoi a rămas fără obiec
tul muncii. 

ln deschidere, cu acte in re
gulă, a avut loc jocul de juniori, 
incheiat cu victoria, cu 4-1, a 

celor din c;ORIH BOGDfiH 

SANCŢIUNILE 
A. J. F. 

Comisia de Disciplină din 
cadrul AJF Arad, întrunită in 
şedinţa de joi, 7 octombrie, a 
avut destul de mult de lucru. 
datorită mai ales disputăril, 
miercuri, a etapei inte~diare 
in Divizia D şi in .. Onoare". Doi 
jucători au fost suspendati 
pentru 8 etape, motivul fiind 
lovirea arbitrului in timpul 
desfăşurării jocului. Cei doi, 
Ioan luhaniuc (Zărand) şi 
Valentin Tang (Şimand) au 
.acţionat" la partidele Zărand
Bârzava .1-0, respectiv 
Simand-Armonia lneu 1-2. 
Alte suspendări: Dănuţ Farago 
(Beliu), Robert Nescovici 
(CPL) - câte 5 etape; Onoriu 
Dobra (Curtici) · 4 etape: 
Flavius Brandais (CPL) - 2 
etape; Gheorghe Jurcoi· şi 
Marius Tulcan (ambii V. 
Berechiu) • eate 5 etape şi . 
Ioan Cheşa (Munar) - 3 etape. 

DfiCifl" TODUffl 

• 

• 

l' 
1 

,, 

: ~ 
.t· 
l 

1
. 

' : 

' . 
' 

'' 
~' 



'. 

"•' 

Luni, 11 octombrie 1999 SPORT ADEVĂRUL -·Pagina Il 

Arădencele de la B. C. ICIM au ob~nut o victorie 
lejeră, sâmbătă, la Sala Sporturilor .Victoria·. Medul 
cu Olimpia, care a adus al cincilea succes consecutiv 
in campionat, a reprezentat practic o repetiţie gene
rală penlru importantul joc din etapa vi~oare cu marea 
rivală Rapid Bucureşti. Nu in ultimul rând, victoria 
repurtată a săltat fonna~ noaslra in fruntea ierarhiei, 
graţie coşaverajului. Scorul putea fi chiar mai cate
goric dacă nu intervenea in repriza serundă, pe final, 
o relaxare a jucătoa[elor in galben-albastru, retaxare 
ce a permis oaspetelor să Umiteze p~ile triumfu
llli. PAnli atunci jocul a urmat tli:IO:IIdonate cu care 
ne-am obisnuit deja, cu ocazia precedentelor intâlniri 
de acasă.' Arădence la timonă şi rezultate parţiale 
aproape neverosimile (28-2, min. 11 ). Este evident 
deci faptul că partida nu a avut istoric, .curgând· 
într-o singură direcţie. lndusiv în prima jumătate a 
pă!ţii a doua, dilerentele au fost SMIOificative, adver
sarele găsind cu difiCultate drumul spre coş (66-14, 
min. 30). 

ln incheiere, iată cele două fonnaţii şi "'aliza
toarele oonfruntării: 

8. C. ICIM: Stoenescu 17 (3x3), Mandache 15 
(1x3), Nastor 10, Matei 8 (1x3), laroshka 4, Grecu 4, 
Sandu 3 (1x3), Tl8tiak 10, Fa..-.. . 

Olimpia: Bâcanu 1, Grigorescu 3 (1x3), NisUlr 2, 
Diaconu 9, Cutaş 5 (1x3), Baciu 4, Dincâ 6 (1x3). 

Ca17Jpioane/e au luat cu 
a,silllt panou/ "inamic"'"' 

Au arbilrat Radu BUC812a11 (T.nişoara) '1Î Miroea 
Pop (Cluj). 

Observ..,..- F. R. 8.; .. AIIrW. \/erme.-n 
Foto: $TEFfiH MfnYfiŞ 

Rezultatele etapei a 5-a: B. C. ICIM Arad
Olimpia Bucureşti 71-30, Rapid-Sportul 
Studentesc 64-61, d. p., BNR Bucuresti
Universiiatea Oradea 77-53, Livas Tllrgovi~te
Someşul Dej 66-53, Fartec Braşov
Universitatea Craiova 66-48, LPS Galaţi
Universitatea Cluj 4~-83. 

Clasa...ent 
I.ILC..IOM-5 5 8 358-ZIOie 

2. Rapid Buc. 
3. BNR Buc. 
4. Livas 
5. Fartec 
6. "U" Cluj 
7. Sportul Stud. 
8. Some' Dej 
9. Olimpoa Buc. 
10. "U" Oradea 
11 . .,U" Craiova 
12. LPS Galaţi 

SQRIAn HĂRI')«< 
5 5 • 
5 4 1 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
4 3 1 
5 1 4 
5 1 4 
4 1 3 
5 o 5 
5 o 5 

381-248 10 
385-287 11 
317-259 8 
299-276 8 
312-294 8 
312-236 7 
293-337 6 
271-356 6 
204-270 5 
246-390 5 
230-437 5 

.. -~-= .. -=· ···-~-=-··-
Sâmbătă, in ultima partidă a 

turneului de baschet masculin de la 
Timişoaoa, echipa arădeanâ West 
Petrom a fost depăşită de cam

. pioana României, CSU Petrom 
Sibiu. Ao punctat: Tordal 35, 
Băcov 31 (3x3), Spasojevlcl 15, 
Pelger 6, Lăpădat 4 respectiv 
Marlanovicl 21 (2x3), Veres 18. 
Szljarto 13 (1x3), Apostol 8, 
Muntean 3, Spătar 3 (1x3). 

Bubanja 2, Bobroczky.2. Meciul a 
fost aroitrat de Doru Vinaşi (Cluj) şi 
lauren~u Grigoraş (Buzău). 

Observator federal: George 
Chiraleu . 

Retinem din "filmul jocului" 
e Prinia repriză este echilibrată, 
arădenH conducând cu maxim lrei 
puncte pe tabelă (22-19, 24-21, 
28-25, 30-27) • După descalifi
carea lui Bubanja din min. 14, slbi-

"PETROLIŞTII" SUNT 
PE LOCUL PATRU 

Rezultatele consemnate in ultimele două zile ale turneului de la 
Tmişoara: Soced-.Polr laşi 63-56; Elba Timişoara-CSU ~ 92-a1; 
CSU Sibiu-Rapid 93-52; CSU Sibiu-West Petrom.Arad 91-70; Soced· 
CSU Ga~ 92-64; Rapid-Eiba 46-34. 

Claaamental âaaintea ultimului turneul 
1. Poli Moldrom la'i 11 9 2 701-603 20 
2. CSU Petrom Sibiu 11 9 2 804-618 20 
3. Soced Bucure,ti 11 8 3 673-579 19 
4. West Petrom Arad 11 6 5 710-650 17 
5. Rapid Bucure,ti 11 5 6 683-735 16 
6. Elba Tlmlfoara 11 5 8 624-614 16 
7. CSU Galaţi · 11 2 9 693-872 13 

Programul turneului de la Bucu""ti (15-17 octombrie): ziua 1: 
CSU Sibiu-Eiba; Poli laşi-West Pelrom; Rapid-5oced; ziua a 11-a: Poli 
laşi-CSU Sibiu; Soced-Eiba; West Pelrom-CSU Gala~; ziua a ll~a: 
CSU Sibiu-Soced; CSU Gala~-Poli laşi; Rapid-West Petrom 

D. TODOŢfl 

enii trec in avantaj (30-37) e ln 
partea a doua West Pelromul se 
apropie la numai lrei puncte (50-
53, min. 26), moment in care este 
descalificat şi Muntean e EchHillrul 
se rupe si campionii se impun ru 
autoritate' e Merită remarcat faptul 
că in formaţia petrolistă tânărul 
Szijarto a fost utilizat pe durata 

inlregă confruntări.fl. ttfil{ffiO 

Au ffiai rămas două curse 
până la finalul sezonului actu
al al Formulei 1, Marele 
Premiu al Malaysiei, de peste 
o săptămână şi Marele 
Premiu al Japoniei de la 
Suzuka. Scuderiile încearcă 
ultimele retuşuri pentru atacul 
final, pregătind însă de pe 
acum strategiile pentru 
sezonul viitor. lată ultimele 
ştiri din peisajul Marelui Circ. 
.It. După istorica victorie de la 
Nurburgring, Jackie Stewart, 
patronul team-ului Stewart
F ord a dat o petrecere trăznet 
pentru toţi angajaţii săi. 
Echipa sa a debutat in 1997 
in F1, participând la 47 de 
curse, reuşind până la victoria 
lui Johnny Herbert un singur 
pole-position prin Rubens 

· t.S.U. AUREL VLAitU ARAD • SPORTUL 
STUDENTESt BUtURESfl 6-18 (0·9) 

' ' Sâmbătă, pe stadionul ,.Aris", 
în prezenta a aproximativ 100 de 
spectatori: echipa de rugby C.S.U. 
Aurel Vlaicu Arad a debutat, din 
păcate, cu stangul, in noua ediţie a 
Diviziei A. Echipa bucureşteană a 
învins clar, etaland un joc prag
matic şi, deşi campionatul abia a 
inceput, cunoscătorii acestui sport 
o văd ca principală favorită la poo
movare. Edlipa noastră a altemat 

momentele bune de joc cu cale In 
care lipsa de concentrare· a dat 
ocazia distanţării pe tabela de 
marcaj a oaspe~lor. care au fost şi 
mult mai bine pregătiţi fizic, 
dovadă fiind faptul că arădenii nu 
au inscris nîd un eseu. 

Antrenorul arădean Ovidiu 
Serban a aliniat următorul XV: 
J'aaneş-Tin cu, Voia, Crestici, ... 

Paraschiv-Podisoreanu, Erdel, 
Nichescu, v. Epure, Cătescu, A. 
Epure-Viaşu, Tănase, Roşu, 

Floroiu. Au mai evoluat: Bădan, 
Cioară, Memetea, Varodi, Bălan şi 
Vidam. 

Pentru arădeni a punctat 
Nichesc~:~ prin 2 transformări in 
minutele 67 şi 72. • • 

UICIAH DAHILfl 

la sfâ~itul săptămănii lrecute, la Bislriţa s-au 
disputat intrecerile Campionatelor Naţionale de 
haltere, ultima repetiţie a sportivilor noştri inaintea 
C.M. de luna viitoare, ce vor avea loc la Atena. 
Reprezentan~i C.S. Aslra Arad (anlrenori Ghc Bi~ 

şi Gh. Rafa) şi-au confirmat valoarea, reuşind per
fonnante remarcabile. Trei dintre haHerofilii arădeni 
au doffiinat categoriile la care au concurat, 
adjudecându-şl, astfel, titlurile de campioni na~o
nali, atăt la cele două stiluri, cât şi la total. la cate
goria 62 kg s-a impus Adrian Jigău, lriplul medalia! 
aJ bronz la .europenele· din primăvară, din oraşul 
spaniol La Coruna, care a ridicat aa.om 132 kg la 
smuls, 160 kg la aruncat (165 kg din a 4-a tnoar
care) şi 292 kg la ~1. Colegul său d;e dub, Traian 
Clhărean, s-a clasat pe poziţia a tmlă la smuls, cu 
117 kg, după care a renunţat la concurs din cauza 
unei răceli. la categ. 94 kg, luri Cojohariu a ridicat 
182 kg la smuls, 217 kg la aruncat, totalizănd 399 
kg, tn timp ce la categ. 105 kg, Adrian 
medaliat cu bronz la .europene·, a 
forteze, doar atât cat să-şi aslgul'e 
170 kg la smuls (in etapa din tur, tot la 
reuşit 185 kg), la aruncat 190 kg (In tur 
asigurandu-şi un total de 360 kg (in tur 400 kg). 

Adi IIAateaş, cu glilndul 
la "~r~ondla/e'' 

Aflat, ieri, in vizită la redactia noastn1, Adi 
Mateaş ne-a dedarat că nu a vrui să rişte o acd
dentare, care să-i pericl~eze buna pregatire inain
""'C. M. de la Alene din luna '""'"''oboie, penlru 
care s-au pregatit corespunzător '1i ceilalţi colegi ai 
săi de la lotul na~l. Dorinţa lui este de a ataca 
apropia1ele .mondiale.inlr-o stare de sănătate per
fectă, mai ales că la Atena, in fu~ de punctajul 
nlalizat de fiecare echipă, se 110< eoerdalocuri peo
lru Jocurile C>filr4lice de la Sydney din anul 2000. 

Foto: $1'. MfnYfiŞ 

Handbal feminin ·- Divizia B 

TRAFT UWG ARAD • RAPID CFR 
!! BUCURESTI 24-19 (12· 7) · 

Sala Sporturilor din Arad a 
fost gazda meciului de handbal 
feminin (Divizia 8) ce a opus 
echipele Trait UVVG Arad şi 

Rapid CFR 11 Bucureşti. Totul a 
fost foarte simplu pentru jucă
toarele noaslre, acestea preluând 
cOnducerea încă din minutul 1 O 
de joc: 5-2. E drept insâ că pe 
parcursul meciului au existat şi 
anumite momente in care 
oboseala şi-a spus cuvântul. 
Aceste momente au fost favora
bile adversarelor noastre, care 
reuşesc să stabiiOOscă egalitatea 
pe tabela de marcaj in minutul 
45: 15-15. Scorul la pauză era 
12-7, penlru ca in final să fie 24-
19. 

Aceasta a fost oaa de-a palra 
etapă şi cea de-a palra victorie a 

Barrichello. Cei de la Stewart 
vor să continue seria succe
selor ·si in sezonul viitOr. 
atunci "când prim-pilot va fi 
Eddie lrvine . .It. Acesta din 
urmă a vizitat Salonul de 
Informatică Smau din Milano, 
unde s-a intretinut cu primul 
cosmonaut italian, Franco 
Malerba, după care a declarat 
in stilu-i caracteristic că ar fi 
tentat si! dea o tură cu 
racheta in cosmos . .It. După 
accidentul suferit in cursa de 
la Nurburgring, Pedro Paolo 
Diniz {Sauber) a decis să se 
trateze la reşedinţa sa din 
Monte Carlo. Cum urmările nu 
au fost prea grave, Diniz va 
lua startul in Malaysia . .It. 
Germanul Michael Schuma
cher a decis, după o nouă 
sectiune de teste pe circuitul 
de ia Fiorano, să revină in 
acest sezon, pentru a partici
pa in ultimele două curse 
rămase. Schumacher a 
declarat că doreşte să îşi 
ajute echipa in incercarea de 
a obtine titlul mondial al con
strudorilor . .It. In incheiere vii 
prezentăm calendarul sezo
nului 2000, stabilit de conduc
erea FIA in 6 octombrie: 

12 martie - Marele Premiu 
al Australiei (Melbourne) 

26 martie - Marele Premiu 
al Braziliei (Sao Paolo) 

9 aprilie - urmează să se 
confirme {Marele Premiu al 

fetelor noastre, in compania 
echipei clasate pe locul 11 in 
cadrul diviziei B. De remarcat 
evoluţia jucătoarelor Danciu şi 
CosmaM. 

Fonnaţib 
e Trait UWG Arad: Şlean, 

Bădărău, Cosma D., Cosma M .. 
(5). sot. Danciu (6). Magh~ (1 J, 
Antoneag (4), Poenar (1), Roman 
(2), Dollla, Tecar (5l. Antrenor: T. 
Ionescu. 

e Rapid CFR: Sima, Gros, 
Manescu (3), Pavel (3), Militaru, 
Gheorghe (4), Preda (7), lv~n. 
Ciubana, Rupa, Ganea, Bejenaru 
(2). Antrenor: A. MărguleScu. 

Au arbitrat: M. BlJC!'C"81lU '1Î 
B. lajos din SI. Gheorghe. 

fiUHfl BOTfiCI 

statului San Marino - lmola) 
23 aprilie - urmează să se 

confirme (Marele Premiu al 
Spaniei - Barcelona) 
· 7 mai - urmează să se 
confirme (Marele· Premiu al 
Frantei - Magny-Cours) 

2'1 mai - urmează să se 
confirme (Marele Premiu al 
Europei- Nurburgring) 

4 iunie - Marele E'remiu al 
Principatului Monaco (Monte 
Carlo) 

18 iunie - Marele Premiu 
al Canadei (Montreal) 

2 iulie - urmează si! se 
confirme {Marele Premiu al 
Marii Britanii - Silverstone) 

16 iulie - urmează să se 
confirme (Marele Premiu al 
Austriei - Spielberg) 

30 iulie - Marele Premiu al 
Germaniei (Hockenheim) 

13 august - Marele Premiu 
al Ungariei (Budapesta) 

27 august - Marele Premiu 
al Belgiei (Spa-Francor
champs) 

1 O septembrie - Marele 
Premiu al Italiei {Monza) 

24 septembrie - Marele 
Premiu al Statelor Unite 
(lndianapolis) 

8 octombrie - Marele 
Premiu al Japoniei {Suzuka) 

22 octombrie - Marele 
Premiu al Malaysiei {Kuala 
Lumpur) 

DfiCifiH TODOŢfl 

. fiLEX. CHEBELEO 

intr-un meci contând pen
tru o nouă etapă, a 5-a, a 
campionatului Diviziei A de 
handbal masculin: Metalul 
Cop'a Mică - .U" Arbem·a 
Arad 26-24. Sâmbăta viitoare, 
jucătorii arădeni evoluează pe 
propriul teren, la Sala 
$porturilor • Victoria•, cu 
Armăt\)ra Cluj. 

fi. H. 

HAND BAL 
-JIJNIORI 
ln acest week-end, la 

Sala Sporturilor din Arad, au 
avut loc trei meciuri de hand
bal la juniori. Rezultatele 
înregistrate au fost urmă
toarele: 
.Jaaiori D • aaucalia 

LPS CSŞ Arad • CSŞ 
Turda 29-20 (15-8) 

Lotul echipei arădene a 
fost: Dărăbuţ-5, Buftea, 
Chindriş-2. Şipriştean, Neag-
6, Peter, Tulcan-1, Biriş-5, 
Sami, Toma, David-2, Bojin 
8. Antrenor: M. Buruc. 
.Juaiori 1 • maaeuJill 

LPS CSŞ Arad-CSŞ 2 
Comat Baia Mare 20-39 
(8-19) 

Formatia din Arad a fost 
următoarea: Vaidasigan - 4, 
Visoiu, Florea, Vitisan, Pinter-
1, Chindriş, Revilak. Gabor-7, 
Peter-4, Mărginean-1, 

Ursache-2, Biriş-1. Antrenor: 
1. Buruc. 
.Juniori m . femhdq 

AS Şc. Gen. A. Iancu -
Şc. Gen. 2 Drobeta Turnu 
Severin 23-11 (11-6) 

Lotul arădean a fost for
mat din: Călămar-9, Anghel-
6, Bonchiş, Covaci-4, Szocs-
2, Chindris-2, Abrudan, 
Szabo, Sălăjan, Lădău, Pop. 
Antrenor: M. Anghel. _ 

Meciurile au fost aroitrate 
de: 1. Muscan, E. Flueraş şi 
A. Solovăstru din Arad. 

fi. BOTfiCI 
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str. N. Bălcescu nr. 76/A Nădlac 
ORGANIZEAZĂ 

Qfert9. ·'9 mar~ 1 Concurs de selectie a administratorilor in conformitate cu 
o. u. G. 49/1999 şi H. G. 364/1999. 

NCKIA 
5110 79 USD* -
impreună cu oferta CONNEX 
CONeCtARE C!AAliiiTA PRIIIELE 1 UINI A8lliWIENT GRAliiiT 

**Ofertă valabilă până la 16.10.1999 

S.C. ARAL S.R.L. 
Piaţa Spitalului 1 C Parter 

BOSCH 608 - 68 USD* 
MOTOROLA d520 - 12. USD* . 
MOTOROLA d368 - 76 USD* 
ALCATEL VIEW - 94 USD" 
PHILIPS SAVVY - 99 USD" 
SIEMENS C25 ·112 USD* 
SONY CMD-C1 ·142 USD* 
SAMSUNG 2100 -200 USD* 

l 
• 

d~ee~re!."' N 
~ ........ ) ~ 

La concurs poate participa orice persoană care indepiin~te 
condi~iie prevăzute în H. G. 364/1999. 

Cererea de ofertă si criteriile de selectie sunt afisata ia so-
cietate. · ' ' · ' 

Documentele necesare întocmirii' ofertei sunt puse la dispoziţia -
candidatilor, ia sediul societătii, Serviciul contabilitate. 

Ofertele se depun in plic inchis, sigilat, la S. C . .,Apoterm" 
Nădlac S. A., până ia data de 18.10.1999, ora 16,00, la contabili
tate. 

Locul de desfăşurare a concursului este sediul societă~i. in 
data de 20.10.1999. 

Alte relatii se pot obtine ia Serviciul contabilitate sau ia telefon 
473081. ' . ' 

(5224440) 

" CONNEX tş_ ....-· . X Tel: OS7/255801;092/444485;092/275675iiiiiiiiii SILDOR PROD 
------------l ' · • StQidGm.GU!alimJBI.mti(Mialm)l 
J!.X.I/111$ "ld./l'u: 057/27111.11; 270100, Arad 1 

<JF TehnicA de calcul ... ......iL. 
- F"C Garanţie 3 ani ~~ 1 
- Imprimanta EPSON 1 

crcoplatoare Al'l MINOLTA ) 
<JF Sel"l'url - · 
(jJ"' Nloblller de birou 

<7' ~aşini de numărat bancnote 
<JFCentrale telefonice SOLOMON 

La~ll<tRuiat-oe .... ..-uMil<llftdtS%. 
la ... ......ne.,. do.~..._ ck 10.000.000 ld. 

••• >-..-. ·-•• ">. 

DISTRIBUITOR UNIC AL PRODUSELOR ~ :E:" 
. PENTRU ACOPERIŞ COVERDACB ::.;;;. { 
DESCJ!IERE: sistem pentru acoperi~uri din 

tablă de oţel aluzincată R 0,5 mm profilată '' modulată, 
cu strat periat sau granulat, din ardezie colorată. 
GARANŢIE: in condiţii corecte, 30 de ani. 
DURABILITATE: circa 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 1185 mm X45o mm 
Element DELTA 1200 mm X 450 mm 
Acoperire 2,26 elemente 1 mp • 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cea. 6 kg 1 mp 
lbad, Cal8a A. Vlalca ar. 257 (lângă Paco Vlalca) 

Tal./f.x: 057/289740 
(66827) 

• Doriti ... ".IIJJfXhwni_i .,._ -~ #• . _ __,_, __ .... ~.........,_., ~;; 
• ealltMte,. . . ' - .. J~ 

UN PRET CE SFIDEAZA CONCURENTA j 

VIZITA TI DEPOZITUL SI MAGAZINELE -
/fNSTALIMPEXFW 
• "'te-td $1 tltfntJIIM'I din cupru 015 • 0 28 
• Rwi ~ P8 fU,._ IIENCO 1.1 ace riia.,., au .. 
• Fnlft9Uri ztnc.N ~ 1 .-.z ... i -eurDe ~ J 1 _.- - z-
• ltadl.t.OM'f!l din otf1l • Df.INAFERR" pomJW GlfUNDFOSZ 
• 1\lburi tzolrtoa".. p.ntrv tw-vi - THERMAFI.EX 

1 
1 
1 
1 

• Roblnerf cu ..,..._ 1 t:z- • 2":", <o~tere f'e.av-.t c:u """_ 3Jr-z-
• Spum-e.~ Sllllton illb si,~ ' 
+Ch:l.S~dedu. 

Str. DORbBANTil..bR Nr.55 Tef. :211.292 
Str. EPISCOPIEI Nr.24 Tel. 270.091 

4.990.000 lei 
(Prel vechi: 5.498.9001ei) 

:891515· 1 

1 

Pentru motoare ·Asigură consum minim de ulei •· 

Diesel si 
pe benzina 

pornire uşoară la temperaturi 
scăzute • Nduce uzura pieselor in 
mişcare • conservă motorul pe 
timpul statlonăril • măreşte durata 
de funcţionare fi. reduce cheltuieli .. 
de intrelinere 

DORITI O 
"'' 

REPARATII C4SNICE COMERCIALE 

1 

FRIGIDERE . 

' CONGELATOARE 

V ANzARI - a~~rÎÎ ftigorlfice 
. - frigidem secomi-hand . 

-interioam 
CLIMATIZÂRI -auto 

Pralwi anntajoua,ac:ordim paatillla r.panllii. 
fnmlportullllalligwat de citrllimli. i 

l!!
Arad.Bd.lullu Manlu nr.2-IO seC ap 1 
057/Z70.8ZZ •obft:D9Z.:S70.877 082 ZSI.SR 

MODERNA PENTRU CASA DVS .. 
+ Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC eu sti· . 

elii ter111opan să fie de ealitate fi din importt 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

O SI. FEitESTitE CO • 
STICLĂ TEitMOPfiN! 

,;;,7 ;'"-1'/'''' A.r4ci;".Sîr:c'Piit~..iriinK 9iiî;--ief 2ioi8if't· .•:r:,Fr'"ttD 

, · .-... AICI TOTUL ESTE IEFTIN Ş,l DE- O 
CALITATE DEOSEBITA! 

' 
·· : :1JIB~f1i~"J'Jg ·. 
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Magazinele ~~~h'.c;c~,~~~~ţ;"''---~ 

!J J.\ J.\R.D E lEJ.\i'l 
.. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD 
... ZI RIDA VA, etajul III 

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

ASFALTAT 
• TIGLE • COAME · 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 
• OBIECTE SANITARE 

\ 

".Preţuri promoţionale 

".Adaos eomereialminim _ 

ALTE INFORMATII 

vă oferă 

e Dormitoare e Biblioteci e Canapele cu fotolii 
e Colţare e Canapele e Mobilă de bucătărie 
e Colţare de bucătărie e Cuiere e Birouri 
e Camere de tineret e Scaune ergonomice 
• Scaune' şi paturi de plajă cu preţ redus 
e Garnituri de piele 

LA TELEFONUL 259088. ~· 
Program zilnic: 8,00 • 18,00 

sâmbătă: 8,00 • 13,00 PROGRAM: zilnic 9-17 SÂMBĂTĂ 9-13. 

+'l . .OilC.";iTI -ROMANIA 

~ prtn Gl MOTOR ARAD 
TeiiFaJC 057/:288009 

S.C. MATIZDL SA. PLOIEŞTI P'*" ~ mmmirkGro !o ...!uri~ 
M"embrane Md!'otaoiAtoAI"e pe baz<i el. bilvrrori modificat. m cautiuc '""""""li<. OR ,. ,.,lică 

p~inl!pi" cu floc<n la grosimi el. 2-6 nm pe~ dif.rilr,; pmaralr w nisip"" <>drzir tofaralo; 
M!ml!rgnt Mdrpilq!p-ţeqp <tvkw'zdM pooltu lO!Hitud,si <iRie li illdonl...k.d<-. poWri li 

~ododuri dr 101<0: • · 

Jl'emlJrG>Ic hi<Jnri.ml4ioGrc CU IJUum. a:o:id<U; (Qff tf ap~<~prin lipit OI bihrn mld; 
qindril.e h.i<lnri.m~Gman cu Gl'daie c:olorGt<i. adaptralo la !aaf• !mlll!lo dr ar:aporit; 
Ma..tticuri I!Uumi.!&c!q,sţ aditiuu&e pooltu ~pire la = · 
Jl'aterial.e tem... fi ~elin ..hi miOO!da · SILAII. 

Protfnala m~astra sunt ilgl"mra.ntala in Ramâni41 prin MLPAT- PROCEMA. 
_ . cit Ji in 8armuia, la •MATERIAL PROFUNGSAMT NORDRHEIN- WESTFALEN". 

iar_ CALITATEA acatara fit• as.ia;un~tl prin JS0 9002. 

ESTTRANS 
CONSmucr 

Li tel lUI mk Wlf din Arid 

94~; 

23.00.00 
ANGAJEZ 
cu conventie 

' de colaborare 
TAXIMETRISTI 

' cu ma~ini 
proprii, echipate 

cu staţii de 
emisie
r~cepţie. 

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

VINDE DIN ·sTOC LA PRETURI 
·. DE DEPOZIT! · - . 

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablă zlncată DOţal baton 
· OP.C. CJPiacaj CJPFL CJPALJ::JBINALE (u,l, ferestre • paste 20 

modela) DPodele fi lambrlurl din brad DParc:het- fag 
CJCAHLE TERACOTĂ (mecanice -fi manuale) DCărămidă -fBmotă 

OŢIGLĂ • TAmăvenl O Plăci 8%boclment O Bitum DCarton 
-faltat OCarbid OEiactrozi . 

VIZITÎND DEPOZitUL NOSTRU VĂ 

. --.· . 

(3713833) 
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ZIARUL "ADEVĂRUL u ARAD ARE DESCHISE URMĂTOARELE AGENŢII DE PUBLICITATE 
SEBIŞ NĂDLAC -agent publicitar Alexandru Victoria SĂVÂRŞIN 

Primtria oraşului Sebiş 
-agent publicitar Elena Filip 

"GYURIAN" • str. Grivitei Nr.58 - program: 8,00 - 15,00 Magazinul alimentar Mixt .Hans auto", 
-agent publicitar Gyurian' Bohuslav GURABONT Str. A. Iancu Nr. 411 

- program 8,00 - 15,00 _Telefon 474.580 Primăria oraşului Gurahonţ -Telefon: 557.339 
CBIŞINEU CRIŞ - agent publicitar Alexandru Herlău CERMEI 

-program· 8 00- 15 00 · . Primăria Cermei 
-Telefon 420.303 

LIPOVA Primăria oraşului Chişineu Criş • · · • 
PANCOTA -agent publicitar Florica Nagy S.C. ELCOTRANS S.R.L. Lipova 

Str. Bălcescu Nr. 16, 
Telefon 561.426 sau Fax 563.091 

-agent publicitar Mil1&ela Brândaş Cofetăria "ELI DOR", Str. T. ŞOMOŞCHEŞ 
-program 8,00- 15,00 Vladimirescu, nr. 34 -agent publicitar inv. Ioan Nagy 

-program 7,30-15,30 
IN EU 

PECICA -agent publicitar Cristina Mihăicuţa -Telefon: 511.860 
DACODA- A.F. DU MICI Nr. 281 _ program: 8,00 - 15,00 ŞIRIA 
-agent publicitar Dumici Dănuţ -Telefon: 466.213 Asociaţia Agricolă 1. Slavlci 

Primăria oraşului lneu 
-agent publicitar Carmen Ţole 

-program 8,00 - 20,00 CURTICI sau la domiciliul d-nei Bot Adriana, din 

-program 8,00- 15,00 
-Telefon 468.745 Str. Vasile Goldiş nr. 1 (Magazinul Şiria nr. 516 

SÂNTANA HOBBYLAND) ·agent publicitar Bot Adriana 
-Telefon 511.550 

MATRIMONIALE f;l 

garsonieră confort 1, 
str. Praporgescu, îmbu
nătăţită, 16.000 DM. Telefon 
235784; 092.308.400. (30018) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, 8.000 DM negocia
bil. Telefon 270856: (30332) 

Vând garsonieră centrală, 
str. Lucian Blaga. Informaţii 
telefon 094.621.968. (30161) 

Vând apartament 1 cameră, 
Alfa, bl. 72, se. A, ap. 18. 
Telefon 257851. (30054) 

Vind garsonieră mobilată, 
Micllaca, str. Abrud, etaj IV, 
acopriş nou • garantie 1 O ani; · 
design occidental: telefon, 
satelit, balcon mare inchis, . 
multiple lmbunătătiri. Infor
maţii telefon 260094: (31108) 

Vând garsonieră Fortuna. 
Telefon 057 ·• 211135; 
092.372.699. (31126) 

Vând garsonieră confort 1, 
str. Săvărsin, Micălaca, bloc 
173 c, etaj III, mobilată, preţ 
negociabil. Telefon 562803. 
(31674) 

Vănd garsoniera 
in Mlcălaca (Mioriţa), 
refăcut nou, gresie, faianţă, 
parchet; preţ negociabil; 
11.000 OM, posibil 'i in rate. 
Informaţii telefon 094.868.708. 

1 
bl. 243, et. 11, îmbunătăţită, 
preţ 10.000 DM, negociabil. 
Telefon 245491 sau 265774. 
(30933) . 

Vând 1 cameră spatioasa, 
bloc nou, BCA. Telefon 
250209. (29806) 

Vând urgent garsonieră, 
confort 1, Micălaca. Informatii 
telefon 092.994.442. (30084)' 

VMd garsonieră confort 1, 
Piata SoareLui, dotare 
excepţională. Telefon 264711, 
092 202 610. (31753) 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa, neimbunătătit; 11.500 
DM. Te!efon 270856. (30332) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, etaj inferior, 
10.000 DM. Telefon 270856. 
(30332) 

Vand apartament 2 camere, 
contorizat, bucătărie, cămară, 
boxă, garaj: Calea Romanilor. 
Telefon 211808. (30026) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 11, Fortuna, et. III, 

12.500 DM. Telefon 272657, 
252302. (3004 7) 

Vând 2 camere, ultracentral, 
str. Closca nr. 7. ap. 5, orele 
18-19. (J0349) 

Vând urgent apartament 
două camere, ultracentral, 
Timisoara. Telefon 203899, 
092.577.819. (31030) 

Vând apartament 2 camere, 
Grădiste, mobilat (lux); 1 O. 700 
OM siiU nemobilat - negocia
bil. Telefon 237048. (31766) 
. Vând apartament 2 camere, 

zona 500, preţ 10.500 DM. 
Informaţii telefon 092.426.569; 
268054, pănă la ora 19. 
(31060) 

VAnd apartament 2 ca· 
mere, mobilat, amenajat stil 
occidental, str. Miron Cos
tin, bloc 1, etaj 3, preţ43.000 
OM negociabil. Telefon 
094.122.434; 223729. (28965) 

. Vând apartament 2 camere 
decomandate, etaj 11, str. 
Ecaterina Varga, preţ 31.000 
OM negociabil. Informatii tele-
fon 231410. (31108) ' 

Vând apartament in curte, 
in centrul Upova sau schimb 
cu garsonieră in Arad. Telefon 
245738. (3040396) 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa, bloc 36, se. B, ap. 16. 
Telefon 258827. (31099) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Micălaca 308. Telefon 
267282 sau 092.597.541. 
(31161) 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 1. zona Podgoria, pret 
23.000 DM.' Telefon 23597( 
prele 16-20. (31675) 

Vând apartament 2 camere, 
loc excelent, parter inalt, bloc 
cărămidă, acoperis tiglă, 
imbunătătiri, boxă in curte 
(garaj), str: Sincai, bun firmă, 
cabinete: ,Telefon 220843. 
(31694). 

Vând apartament 2 
camere, in Vlaicu, pe 'osea, 
refăcut nou, stil occidental, 
gresie, faianţă, parchet, u'ă 
blindată; preţ negociabil; 
28.000 OM, posibil 'i in rate. 
Informaţii telefon 094.868.708. 
(31698) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Vlaicu, 18.000 DM nego
ciabil. Telefon 235784; 
092.308.400. 

Bibliotecă -program: 9,00- 18,00 -Telefon 531.084 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, in fată; 14.700 DM. 
Telefon 270834. (30332) 

Vănd apartament central, 
Banu Mărăcine, 3 camere; 
multiple imbună~ătlri. !.!" 
lefon 092.241.017. t097405n 

Vând avantajos 2 aparta
mente 3 camere sau 1 aparta
ment 6 camere, Alfa. Telefon 
.258920, după ora 18. (29392) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, garaj. Telefon 258271; 
283064. (30929) 

Vând urgent apartament 
Samantha 3 camere urcător. 
Informatii telefon 531594. 
(30922) • 

Vând, schimb, Tnchiriez, 
apartament trei camere. 
Telefon 275760. (31077) 
· Vând urgent apartament 3 

camere, etaj 8, zona Vlaicu, 
12.000 DM. Telefon 057 -
211135; 092.372.699. (31126) 

Vând apartament 3 camere, 
zona 500; 13.500 DM. Telefon 

. 219190. (31681) 
Vând apartament 3 camere, 

ultracentral, 21.000 DM. 
Telefon 219190, 094.935.406. 
(31681) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, parţial 
imltunătăţit, preţ rezonabil. 
Telefon 255133. (29806) 

Vând apartament ultracen
tral, 3 camere, dependinţe, 
telefon, parter, Legea 112. 
Telefon 233230. (31729) 

Vând apartament 3 
camere, decomandate, par
chet, roltele, telefon, satelit, 
Vlaicu, bl. 81-3, et. 9/10, 
ocupabll, 18.500 OM, nego
ciabil. Telefon 289456, 092 
239 242. (31166) 

5Htl~!tl:)JiHi\:'.lj~l 
Vând urgent apartament 4 

camere, aranjat occidental, 
finisări deosebite, balcoane 
închise, etaj 1, zonă liniştită, 
Micălaca, bloc 715. Telefon 
094.661.161. (31709) 

lfn' ldSflj ~ 1 
Vând casă 6 camere (2 

spaţii .comerciale), toate util
ităţile, 1.000 mp, Piaţa 
Soarelui. Telefon 092 292 
559, 092 621 611. (30016) 

Vând casă (Micălaca). foarte 
mare, stil conac, toate util
ilătile, nouă. la cheie, constru
ită' 1997/ 1998. Telefon 092 
292 559,092 621 611. (30016) 

Ocazie! Vând casă, toate 
utilitătile, suprafata 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 
- nănâ la ora 16. 131726\ 

Vând casă, central (parter 
restaurant, alimentară, etaj: 3 
camere, dependinţe). Telefon 
234862. (30074) 

Vând sau schimb cu aparta
ment + diferentă, casă in 
Zăbrani. Telefon '219331 sau 
092.823.772. (30166) 

Vând casă in Vladimirescu. · 
Informatii telefon 514523, 
după ora17. (30225) 

Vând casă in Mândruloc, nr. 
193. Informatii telefon 514523. 
(30225) • -

Vând casă cu 4 camere, 
gaz, baie, grădină, Bujac, str. 
Dragoş Vodă nr. 1B. (30319) 

Vând urgent casă In 
Slnicolaul Mic, 25.000 OM, 
negociabil. Telefon 234608; 
094.183.043. (30365) 

Vând casă cu grădină, 
localitatea Minis nr: 200. 
Telefon 094.192.9SO. (31071) 
Casă de vânzare in Ziman

dul Nou nr. 319. Informatii 
telefon 217178, după ora 16. 
(31074) 

Vând casă cu grădină in 
Chisinau Cris, str. Cuza Vodă 
nr. · 33. Telefon 262377. 
(30051). 

Vând casă cu grădină mare, 
la Sânpaul, nr. 272. (30969} 

Vând casă in Sântana, zona 
Gării, grădină, apă, gaz. 
Telefon 462819. (3041381) 

Vând casă tot confortul; 
comuna Vladimirescu. Telefon 
255981; 092.284,409. (31672) 

Vând casă central, Octavian 
Goga nr. 39. Telefon 094 552 
104. (29191) 

Vând casă Nădlac, str.· 
Grivitei, nr. 9, 35.000 DM 
negociabil. Telefon 474695, 
după ora 19. (30150) 

Vând casă Nădlac, 13.000 
OM. Telefon 474695, după ora 
19. (30150) 

· Vând casă tip vilă, nouă, 4 
camere, baie, bucătărie, 
cămară, 2 holuri, 2 balcoane, 
gresie, faiantă, parchet, gră
dină, 1.ooo' mp, Şofronea 
nr. 591. (30374) 

Vând casă mare cu grădină, 
Micălaca, str. Abrud nr. 20. 
(30949) 

Vând casă 3 camere, baie, 
fundaţie, pivniţă şi grădină 900 
mp in total în cartierul 
Muresel, Aradul Nou. Telefon 
287590. (31722) 

Vând casă mare, comuna 
Vladimirescu, multiple faci
lităti. Telefon 514263. (31106) 

Vând casă si teren 1.480 
mp, Micălaca, '2 intrări: front 
stradal 16 m, acces pe stradă 
cu TIR. Telefon 092 57'/. 117. 
(31738) 

Vând urgent casă, toate 
conditiile, Sânicolaul Mic. 
Telefon 288772. (30211) 

Vând casă in Nădlac, cen
tral .. tot confortul, 4,5 ha 
pământ. Telefon 280908, 094 
774 521. (31746) 

Vând casă, grădină, pomi 
fructiferi, vie, localitatea 
Frumuseni nr. 565, telefon 
119, după ora 20. (31741) · 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând ieftin gheretă, Piaţa 

Pâncota. Telefon 512844, 
orele 8-10. (30325) 

VÂNZĂRI TERENURI 

Vând loc de casă Miniş; 
ieftin. Telefon 451034, seara. 
(31143) 

Vând vie cu colnă, la lneu; 
7.500 OM. Telefon 219181. 
(29958) 

Vând loc de casă (500 mp) 
cu fundaţie, In Alfa, lângă bl. 
1. Informatii telefon 092 649 
755. (31736) 

''U!f'·'ilthH~I 
Vând urgent BMW 525 i, 

1990, stare excelentă, înma
tricula!. Telefon 092.274.828. 
(30981) 

Vând convenabil Dacia O 
km, orice model, livrare ime
diată. Telefon 094.391.896. 

1 {30897) 
Vând combine de recoltat 

porumb ştiuleţi pe 1 sau 2 rân
duri. Telefon 094.933.597. 

. (29258) 
Vând avantajos ANVE

LOPE CAMION diametru 
17,5; ARO, JEEP 15, 16; 
AUTOTURISME 12, 13, 14, 
15, 16, 17 ţoll. Telefon 
259339, 563027.(3040386) 

Vând autoutilitară 7 tone, 
Diesel, inmatriculată pe per
soană fizică. Informatii telefon 
094.555.228. (30091)' 

Vând Mitsubishi Pajero 4x4 
(Jeep) inmatriculat 1994, 

· 7.000 DM. Telefon 277181. 
(30262) 

Vând Mazda 626, stare de 
funcţionare, neinmatriculaţă şi 
piese Ford Granada 2,3 benz
ină. Telefon 531594. (30922) 

Vând Renault 21 Nevada 
benzină injecţie, 1991. Telefon 
094.698.849. (31068) 

Vând tractor U-650, 1994; 
ARO 243, motM Brasov. 
Telefon 42107 2. (30088) ' 

Vând Renaull 21. 1986, 
2.600 DM, CIV. Telefon 
092.272.960. (3040395) 

Vând Saviem lzotermă 5,5 
tone, preţ avantajos; negocia
bil. Telefon 094.517.763. 
(30984) 

Vând Dacia 131 O, an fabri
catie 1983, in stare bună de 
funcţionare; preţ 10.000.000 
lei. Telefon 562803. (31674) 

Vând Volskwagen Golf 
Sincro (4x4), înmatricula!, an 
fabricatie 1987, capacitate 
cilindrică 1798 cm. climă, 
servo .. ABS, in stare avariată 
sau vând talonul si piese se
parat. Telefon 092.273.962 
sau 033223758. (31677) 

Vând semiremorcă 20 tone, 
inmatriculata + CIV, talon, 
numere noi şi talon CIV, VT 

Furgon Izoterm 20 tone. Te
lefon 092.527.256. (3040399) 

Vând Ford Sierra înmatricu
lat, 2.500 DM. Telefon 
214010. (31705) 

Vând Dacia 1990, stare 
foarte bună, 2.900 OM, nego
ciabil. Telefon 238425. 
(31027) 

Vând ARO 243 pe benzină, 
din 1990, înmatricula! + CIV, 
pret 1.600 DM, negociabil. 
Telefon 057-415 250. (31150). 

Vând tractor U650 
aproape nou, 1995. Telefon 
094 773 341. 3042349 

Vând masină recoltat 
porumb şi tocătoare tulei pe 3 
rânduri. Informaţii telefon 
462974. (3041929) 

Vând autobasculantă 
Saviem, inmatriculată, cu CIV. 
Telefon 287 Beliu. (3042348) 

Vând utilaje agricole: plug 
PP-3, semănătoare SPC-6, 
cultivator, presă balotat, com
bină Sema-14, echipament 
păioase, floarea soarelui şi 
porumb. Telefon 094 586 788. 
(31758) • 

Vând combină tractată, de 
recoltat porumb ştiulete, pe 2 
rânduri. Telefon 094.610.553. 
(31767) 

11/l 1PhWHH1 ~~·1 
Vindem o gamă mare de 

TELEVIZOAR.E COLOR 
stereo (100 modele), preţuri 
convenabile. Informaţii tele
fon 280260, 211213, orele 
10-20. (31022) 

Vând TV color, 800.000 lei, 
combină frigorifică, congela
tor, maşină spălat automată. 
Telefon 285010. (29962) 

Vând M~ŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
ofer garanţie. Telefon 
259339, 563027.(3040385) 

Vând TV color stereo, TXT, 
superplanar, meniu, etc. 
Telefon 211491. (30925) 

Vând TV COLOR an • 
gros, an - detail, multe mo
dele, preţuri minime; nego
ciabil. TalMon 289456; 
092.239.242. (31166) 

Vând TV color, masină 
spălat automatică, cuptor 
microunde, calorifer electric 
pe ulei, cu garanţie. Telefon 
284604. (31107). 

Vând TV color sport, diago
nala 37. Telefon 211491. 
(30925) 

Vând videorecodere sau 
schimb cu TV, defect, diago
nala 51 cm. Telefon 211491. 
(30925) 

Vând frlgldere, congela
toare, combine frigorlfice, 
cu garanţie. Telefon 284857; 
092.556.562. (30101) 
(Continuare in pagina a 15-a) • 
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(Urmare din pagina a 14-a) 
Vând diferite TELE

COMENZI pentru televizor 
(160.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. 
Telefon 092.368.868. (mp) 
-Vând, cu garanţie, televi
zoare color, pret convenabil. 
Telefon 277260. (31 083) 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX AMO K6/266 32 MB 
SORAM 1,44 MB FOO, 3,2 
GB EX HOD, in garanţie, 
negociabil . Telefon 245077; 
468920 seara. (3042152) 

VÂNZĂIIIIIIVEIISE 

Vând PARCHET fag abu
rit; uscat; PERVAZURI. Te
lefon 235271; 094.555.338. 
(31962) 

Vând PLASĂ GARD zln
cată, orice dimensiuni, 
PLASĂ RABITZ şi CUIE' 
CONSTRUCŢII, str. Vrabiei 
nr. 4. Tele(on 289997, 
094.558.552. (27190 

Vând lemne foc. esenţă 
tare, orice cantitate. Telefon 
210373. (30073) 

Vând en gros, HAINE 
SECOND - HAND, Import 
GERMANIA, peste 20 sorti· 
menta. Telefon 289456; 
092.239.242. (31166) 

Vând BCA 605.000 lel/mc; 
CIMENT; VAR; FIER BETON. 
Telefon 094.524.456; 054-
211807. Sunaţi '1 nu veţi 
re ratai f. 097 4043 

Vând termotekă Ocean 
Beretta 24 kw sigilat, 1 .200 
OM şi convertor 2,5 kw, 250 
OM. Telefon 259854. (30153) 

Vând CASE BANI dimensi
uni 40, 85, 105 cm. Telefon 
092.443.416. 31727 

Vând cameră combinată, 
tabloun, diverse. Telefon 
233834, orele 17-19. (31061) 

Vând maşini cusut industri
ale: 2 triplokuri; 1 butonieră; 1 
tivit; 1 capsat; 1 zig-zag; 8 
normale. Telefon 092.703.126; 
057-278077. (31053) 

Vând cazan tuică complet, 
170 litri, nou. Telefon 
094.698.849. (31068) 

Vând sau Tnchiriez garaje, 
1 str. Haţeg, nr. 7. Telefon 057-

211135, 092.372.699. (31126) 
Vând lemne foc tăiate, 

160.000 lel/mc. Telefon 
214010. (31705) 

Vând mobilă: cameră de 
tineret .Bogdan", bibliotecă 
.Cristina", TV color cu teleco
mandă, toate In stare de 
funcţionare. Str. Badea Cârţan 
nr. 45. (311 05) 

Vând compresor, pistol pul
verizat, noi. Telefon 230193, 
seara, ora 20. (31718) 

Vând convenabil 3 rezer
voare Peco. Telefon 094 153 
574. (31739) 

Vând maşină tocat carne, 
400 kg/ oră şi mobilier vechi. 
Telefon 512844, orele 8-10. 
(30325)' 

Vând EUROBOLŢARI 
TERMOIZOLANŢI cu 
garanţie; 300x250x200; 
3.600 tel/bucata; 1 mc • 
240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (30259) 

Vând dulapuri combinate ciJ 
vitrine noi, stejar, export, 
deosebite, pentru bucătărli, 
sufragerll. Telefon 259536; 
210083. (30232) 

Vând seră din sticlă cu 
incălzire centrală, 144 mp. 
Telefon 462611. (31742) 

Vând urgent haine kg, preţ 
mic. Telefon 416257. (31752) 

Vând ieftin VW L T 
suprainălţaf: Ma~da 626 
Sport, tablouri ulei vechi, 
presă hidraulică pentru gresie 
cu matrita, masină injectat 
mase plastice 'ros 1600, 
aragaz 3 ochiuri. Cumpăr cul
tivator si tractor mic. Telefon 
461455' (31723) 

VBnd pompe recirculare 
pentru lncălziri centrale. 
Informatii telefon 224159. 
(31760) ' 

garsoni 
apartament o cameră, zonă 
centrală, preţ rezon~bil. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
Cumpăr apartament 3-4-5 

camere, etaj inferior, garaj. 
exclus Alfa si Micălaca veche. 
Telefon 274270. (31737) 

CUMPĂRĂIU DIVEIISE 

Cumpăr acţiunt SIF Banat -
Crisana, Astoria, BAT, Fero
neria. Metalimpex, Arădeanca. 
Telefon 094.557.938. (31671) 
Cumpărăm: ORZ, GRÂU 

FURAJER, ORZOAICĂ, 
PORUMB, recolta 1999, 
piata ia ridicare. Telefon 
065-163885, 094 ·r89 036; 
094 789 037. (974068) 

SOCIETATE COMERCIA· 
LĂ angajează BARMANĂ. 
Telefon 256835. 

Angajăm VĂNZĂTOARE ,1 
MUNCITORI NECALIF.ICAŢI. 
Telefon 094 618 952 (vânză
toare); 094.795.508 jmunci
torl). (29930) 

"FARAON" angajează 
CONFECŢIONERE calificate, 
MAISTRU, FETE TINERE, 
maxim 25 ani, pentru 
insu,irea meseriei de con
fecţloner. Telefon 250921. 
(29246, 30021) 

"DIALMA" SRL, str. 
Cimpul Llni'til nr. 1, anaga
jează CONFECŢIONERE ca
lificate pentru ma,lnl de 
cusut ,1 TINERI 'i TINERE 
necallflcaţl In vederea 
pregătirii In meseria de con
fecţloner. Asigură trans
portul UTA '1 retur; decon
tează abonamentul pentru 
C!i din judeţ. (29503) 

-SOCIETATE COMERCIA 
LĂ angajează LUCRĂTOR In 
DEPOZIT. lnformapi telefon 
279739. (30175) 

-
-

"GEORGES" bar NON 
STOP angajează BARMANI 
BĂRMĂNIŢE şi MUNCITOR 
NECALIFICAT (bărbat 
femeie pentru curăţenie) 
Telefon 246261. (30979) 

SUPER-MARKET ALIMEN- · 
TAR ZIRIDAVA1 angajează 
CASIER ,1 VANZĂTQRI. 
Cererile se pot depune la 
parterul magazinului, zilnic. 
(30060) 

"MERKALL" magazin ABC 
non stop angajează VĂNZĂ
TOARE. Telefon 098 584 
776, 098 584 765. (31734) 

Angajez SPĂLĂTOR 
AUTO, str. Fulgerului nr. 14. 
Telefon 241291. (31752) 

ANGAJĂM persoană bună 
cunoacătoi1re a limbii italie
ne fi contabilitate primarii. 
Telefon 254677. 31142 

Angajez VĂNZĂTOARE cu 
experlenţili pentru magazin 
alimentar. Telefon 270268. 
(31145) 

SOCIETATE COMERCIA· 
LĂ angajează, cu carte de 
111.uncă, CONFECIIONERE 
TEXTILE fi CĂLC TORt cu 
experienţă, salarizare avan
tajoasă. Decot>tăm abona
mentul celor din judeţ. 
Telefon 256585. (31706) 

ANGAJĂM personal, 
minim liceul, vărstă maximă 
30 ani. Telefon 270856. 
31697 

Angajez BRUTAR cu 
experienţă, Micălaca. str. 
Abrud nr. 44. (31687) 

- .. -· ,_, -. 

PUBUCITAT.E 

Angajez VĂNZĂTOARE 
gheretă, program non-stop. 
Telefon_094 ş_55 251. (31722 

PIIES'l'ĂIII SEiliiCII 

ŞCOALA ŞOFERI "BELC" 
completează 18 locuri, eate-
goriile: B, BCE. Telefon 
223004, 216570, 094 938 
335. (30356) 

REPARĂM: aragaze, ma-
şini spălat; frig.idere; mi-
crounde; instalaţn electnce. 
Telefon 270098. (31765) 

ABSOLVENŢII Executăm 
FOTOGRAFII retu,ate alb-
negru, sepia, color pentru 
TABLOU. FOTOSTUDIOUL 

B & B HELIOS", telefon 
272723, str. Fulgerului nr. 8, 
Arad. (30090) 

"INSTAL CONSTRUCT" 
executăm: zidărie, tencuieli, 
zugrăveli, falanţărl. Telefon 
567269. (30360) 

ŞCOALA ŞOFERI .. VĂR· 
TACI", serii: 16 octombrie; 
27 noiembrie. Telefon 
246527. (30019) 

"WES" execută reparaţii: 
FRIGIDERE, CONGELA-
TOARE, garanţia!. Telefon 
284857; 092.556.56?. 
DEPLASARE GRATUITA. 
(30100) 

HIDROIZOLAŢII la aco-
peri,url, garanţie 10 ani. 
Telefon 270711 sau 094 855 
838. (30956) 

EXPERT CONTABIL ţin 
evidenţă contabilă pe calcu-
tatar. Telefon 094 90.0 198. 
(30982) 

REPAR:· ma,lnl spălat 
·automate, microunde, elec-
trocasnlca. Telefon 531106. 
(31094) 

RECTIFICĂM ARBORI 
COTIŢI In Incinta AUTOSER-
VICE Mlcălaca. Telefon 
262098. (31768) 

EXECUT LUCRARI: lnsta-
taţii sanitare; gaz; contoare 
apă; modlfiGărl. Telefon 

2.1_4859. (31770) 

~~ DIVERSE ~,,ţ",-....y 

SC DAUNA IMPEX SRL 
vinde tricot tip bumbac 
Italia. Telefon 511682, 094 
698 557. (3042345) . 

VInd FĂINĂ tip 550, en-
gros, in saci de 50 kg, preţ 
2.400 lei/ kg + TVA. Telefon 
462342. (3041927) 

SC MARTIN SRL, At'lld, 
str. Romanţei bl. R, aollcltă 
autorizaţie de mediu pentru 
magazin comercializare 
ma,lnl de cusut, aceeafl 
adresA. Eventualele contes-
taţii se depun la Agenţia de 
Prot::::lla Mediului Arad, Bd. 
Draga! na nr. 16. (31750) 

SC ETNA EXIM SRL Arad, 
Micălaca bl. 547 sollcltt 
autorizaţie de mediu pentru 
restaurant, aceea'! adresă. 
Eventualele contestaţii se 
depun ta Agenţia de 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna nr. 16. (31751) 

·,M; crr&TB ~ 'li"''"...::Y 

Se citează pârâtul Wirsz 
Ioan, cu domiciliul necunos
cut. pentru data de 14 
octombrie 1999, ora 8. ca
mera nr. 2, parter, la Ju
decătoria Arad. in proces cu 
reclamanta Wirsz Cristme, in 
dosar nr. 6936.' 1999 al 
Juaecătonei Arad, pentru con
statare bun propr-iu şi sta;. 
bilirea calitătii de moştenitor. 
(31755) . ' 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA ti FRANŢA, la p..ţuri ocee
alblle cu autocare modeme. 

NOU!!! IT AUA. .u tranzit AUS
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLo
NIA ti UNGARtA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "ATLA· 
SSIB" puteţi călători 1n toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTIJGALIA 

Pentru grupuri organizate, 
fnchlriem autocare fi microbuze 
moderne. 

ATLASSIB~ efectueazi aer
vicii de mesagerie, •lguriri ... me
dicale fi cărţi verz1. 

Agenţiile din centru: telefo_n 
251871 si 252727 fi AUTOGARA, 
telefon i7o562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zilnic. (c. 17) 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

vă oferi: 
zilnic """' Gennanla 

PASSAU - REGENSBURG • 
N0RNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIOELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. . 

SERVICII: călătorie tn autocare 
noi, moderne; 2 bagaje gratuite; 
fnaoţitoare de bord; o niaaă 
caldă in Ungaria 

Informaţii '' tnscrlerl la 
AGENŢIILE PLETl: ARAD, tele
fon 057-252291; UPOVA, telefon 
057-5613n, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA, ialelon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIŢA. telefon 055-224904. (c.) 

;.f ÎIICMI81ERI- · 
Ofer spre închiriere garsonie

ră si apartamenP (ne)mobilat.• 
Telefon 235784; 092.308.400. 

Ofer spre inchiriere aparta
ment o cameră; ·.central. 
Telefon 252860; 094.508.142. 
(31763) 

lnchiriem spatii ccmerciale 
pentru magazine, depozite, 
birouri etc. Telefon 281060 şi 

. 281047 ~ i2995!'il 
lnchtnez spaţ11 comerciale 

cu suprafete diferite, pe Calea 
Lipovei nr. 113, vizavi de 
Restaurant Flora. Telefon 
092.921.103. (30031) 

Ofer spre inchiriere, u tra
central, casă, curte, intrare 
separată, 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, pentru sediu de 
firmă birouri, cabinet. Aştept 
oferte serioase. ·Informaţii tele
fon 092.735.984. 30097 

Ofer pentru inchiriere gar
. sonieră occidentală, 120 OM 

anticipat. Telefon 281195. 
(30140) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
pentru producţie, depozite, 
birouri, parcări a,uto, preţuri 
negociabile.- Telefon 
092 284.539. (31066) 
lJau Tn china casa 3 

·camere, lricălzlre centrală, 
telefon, cablu, garaj; cartier 
Podgoria. Telefon 238628; 
279771. (311 03) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial bl. 301. Telefon 094 
708 200. (29532) 

De inchiriat spaţiu comer
cial, B-dul Revoluţiei nr. 6. 
Telefon 094.708.200. (29986) 

lnchiriem hală producţie, 
300 mp, pod rulant, in incinta 
SMA Sânleani. Telefon 
250692. 

Primesc in gazdă, prefer 
student(ă). elev(ă), prefer din 
judeţ. Telefon 275668. 
(31122) 

lnchiriez (ofer) apartament 2 
camere. mobilat, UTA. Telefon 
272039. (31165) 

Ofer spre inchiriere garaj. 
zona Lacului. Telefon 221278. 
(31154) . 

lnchiriez (eventual vând) 
apartament 2 camere, bloc 
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Podgoria. Telefon 461455. 
(31723) 

Primesc 2 studente in 
gazdă. Telefon 261076. 
(31728) 

lnchiriez garsonieră Gră
dişte, pe termen lung, telefon, 
gaz. plata anticipat 6 luni, 100 
OM/ lună. Telefon 462342. 
(3041928) 

Pierdut tichete asigurare 
obligatorie nr. 2130123 pen
tru allto nr. AR 02 FBN fi nr.'1· 
2130124 pentru auto nr. AR 
11 KYM, eliberate del 
ASIROM ARAD pe numetell 
Groza Mihai Eugen. Le 
declar nule. (31762) , 

Cu adâncă 
j durere anun .. 
i ţăm incetarea 1 

1 din viaţă,'! 
după o lungă 
suferinţă, in 
SUA, a celui 
care a fost 

SlWii' ANDREI, 
la 30 ani, fiu, frate, cumnat 

~1 unchi. inmormintarea va, 
avea loc azi, 11 octombrie 1 

1999, or;r16, la Cimitirul 
Eternitatea. Familiile indo
liate Szâsz, Hammer fi 
Schneider. Slujba va avea 
toc azi, 11 octombrie 1999, 
ta ora 17,30 in Biserica 
Catolică din Şega .. 

Cu adăncă durere, 
anunţăm incetarea din viaţă 
a iubitului nostru soţ, tată şil 
bunic, a celui care a fost 

C:ĂRĂBA. PAVEL, 
de 60 de ani, din Llpova. • 

Inmormintarea, in data de 
11.10.1999, ora 14,00, de la· 
domiciliu. Familia indu, 
rerată. 

l' IDIICII FIIDUE 'ii' 

1C ... OSFEBATU" :saL, 
str. Ghiba Birta,nr. 26, 

telefon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care aveţi 

nevoie in momentele grele 
NON -STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

SICRIE: diferite esenţe '' 
modele occidentale. 
RESPETE: pânză, mătase 
(seturi complete), voal. 
CRUCI: lemn fi metal. 
ACCESORII: proaoape, 
batlste, panglică neagră, 
batlcurl, minere, lumânări, 
catafalc, sfetnice, steag de 
doliu. SERVICII: spălat, 

lmbălsămat, lmbrăcat, trans
port intern fi Internaţional; 
AS,IGURĂM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fotografii 
profesionale, fanfară; OR
GANIZĂM pomeni; INTER· 
MEDIEM gratuit obţinerea 
actelor necesare lnhumărll. 
Oferta brad: sicriu brad, 
respeta, cruce - 750.000 tel. 
TRANSPORTUL SICRIULUI 
LA DOMICILIU, este GRA· 
TUITIII. Experienţa noastră, 
este garanţia dumneavoas
tră! lcl 

îi' C81HMOBĂIII îi' 

liiL.________ . -3 

',< · Plo~omagiu··t.faducerlf 
.aminte, .azi, 11 ocipmb.rle;: 
",1~99.)11 Implinirea t,an f · 
2& .ani de ta plerder,.e!" 
.~nigilor nojtri părinţi, " 1$ 

· Glll'fA CATITA fi " 
;;,_GIIl'fĂ CONST~ 
,,.,Dumnezeu s~-1 odlh~; 
neasci In pacei Famlllllt 

:lndollale:'KIIilan,._Muntoanu;: 
Qda.'(3.1&l 'tir,, :>'X "' 

"Drigl' \/it~ ·~··• .St;, 
ua ta. In loc de:;";.LII Multi, 

{Ani; Tţ( SI>Un: Du'rJn&zel(; 
~ai te odihnească tn p;~cel • • 
- )mi este tare, tare dor~. 
:i ,;;, nu te pot uita •i nu ta· , T ·~ 

;voi uita niciodată/ • 
:, Fie ca florile de pe mor-i-
~· ! 

2mlntul tiu si-ţi am!n·: 
teaacii de an// frumoff., 
JHltrecUţ/ rmpreuni. :· c: 

Dor,.,./ tn pact; sufle( 
: bl4no· 'i' •Ur'. Nemlngliafi,. 
~o;,ie,.,ţ,.:J~I.,.~ .Moft// •. .... , . .·-·, . . 

Pentru bunicii, străbunici!, 
cuscrii noştri, 

GHI'fĂ C:ATITA, 
decedata acum un j!n 'i 
GHI'fĂ CONSTANTIN 

decedat 19.10.1973, 
aducere aminte fi Dum 
nezeu să vă aibă in 
pază. Familia MUNTEANU 
STELIAN ti cuscrii faml 
lla SEMLECAN DUMITRU 
(31676) 

Mereu cu Imaginea ~oas 
tră In minte, o lacrimă, 
floare şi un gănd curat, in 
amintirea părinţilor, 

GHI'fĂ C:ATITA 
decedată 11.10. 1998, tata 
CONSTANTIN GHI'fĂ, 

decedat 19.10.1973. Dum-
nezeu fie cu voil STELA şi 
GIGI MUNTEANU. (31676) 

Astăzi, 11 
octombrie, 
lui 

VASILE 
MARC:U, 
In loc &ă-1 

spunem ,.La 
mulţi anii" ii 

spunem ,.dormi tn pace"l 
Ne aplecăm in faţa mormăn
tulul tău şi-ţi spunem că 
vom păstra mereu neştearsă 
amintirea ta. Ne rugăm ca 
bunul Dumnezeu să te odlh· 
nească In pacei Soţia, fiul şi 

rletena lui. 31730 

Astăzi, 11 octombrie, 
cAnd ar fi trebuit să-I aniver
săm Implinirea a 50 de ani, 
cu durere in suflet comemo
ram o lună de cănd draga 
noastră soţie, mamă, soacră 

fi bunică, . 
BERE RA VEIC:A, 

din Semlac, ne-a părăsit 
lăslnd In sufletele noastre o 
cumplită durere .• ŞI prin 
toamnele cu soare/ Vot ce-n 
lume mi-aţi fost dragi/ Mai 
veniţi cu eAte-o floarei FărJ 
lacrimi pe obraji." Mai venim 
dragă, dar nu firi lacrimi. 
Nu te vom uita niciodetăl 
Soţul Viorel, fiica Silvia fi 
Mariana, fiul Vlorel, nora 
Dana, ginerele Doru, 

nepopt: Sergiu, Alexandra '' 
Andrela. (3042153) 

La 11 ·octombrie sa 
Implinesc 14 ani de cllnd cel 
care ne-a fost drag, 

profesorul 
loiU'IlqAN DUMITRU 

MJKJ, 
a plecat pentru totdeauna 

pe drumul fără Intoarcere . 
Vei rămâne Vefnlc in gin
durile '' sufletele noastre! 
Părin ii i fratele. 

· Pioasă amintire dragului 
nostru 

C:UC:U CONSTANTIN, 
1 la doi ani de ia deces. 

1 Soţia fi copiii: Mihaela '' 
Ovidiu. (31743) 

' 

1 . 

• 

-. 

..... 



' 

' Pagina 16- ADEVĂRUL 

QUASAR 
·INDUSTRIES~ 

• 

.. 
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'ld.OS7/270078;27007t 
illllcinta Depozlbllul da lângă podul Gră.U,ta, str. Ardealului nr.2 

""' "' ;; VA OFERA: 
• Ciment, var, adezivi; glet; carton asfaltat; T.S.A; 
.. Binale; teraeote 
• Vopsea lavabilil; vopsea ulei; 
• Tencuială decoratlvll ptr. Interior fi exterior 
-Ciment autonivelator; 
• Pllicl Bituwell (5 culori fi transparente clara) 
• Plici policarbonat; 
• Membrane bltumlnoaae cu bitum adltlvat (garanţie 20 ani) 

Sisteme, uşi şi ferestre din PVCI Geam tennopan 1 .········ 
~ni 

• Vată mineralA 5 em • 20 cm normali 'i caserati 
• Polistlren espandat '' entrudat de la 1 cm • 20 cm • 
• Cilrimldă Poroton ''blocuri ceramlee (Import Ungaria· 7 dimensiuni) 
• Cărămidă pl. hom + tubulatură fi accesorii; 
-Cărămidă 'fi grinzi pl. tavane · 
-Parchet 'fi lambrluri !aminate (varietate mare de nuanţe) 
• Folie protectoare sub parchet 
• Folie protectoare sub ţiglil 
• .Jgheaburi 'fi burlane P.V.C. (lmp. Belgia) rezistenti intre (-40" • +-70") 

B-dul Revoluţiei (vizavi d'"' BANKPqST) 
Micălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Po.tă) 

Tel. 259.3?'3; 259.721; Fax: 259.884 

• Cllrimidă de sticlă albi fi colorati (gama Solarla) 
• Pavaj curte; B.C.A. 
- Ferestre "Velux" 
• Lemne 'fi cărbuni 

• \len!llaloln • Gresie, laian\ă. adeziv pentru iţll! şllllOSIUit ~~~~ 
• Apa-al -~i , • Alacel, "'lf'S81e, dluanţi şi lacui o • Plasă de geam pentru !ân\811 NOU• 

~
' ·-~ .. ...-.......... . 1<ama VIZITAT! MAGAZINUL NOSTRU 

• Furtun de udat DESCHIS 1N UPOVI' VIS A VIS DE +Mo- ,.., 
. • lncubatoat9 eleclrk:e PIA T Ă 

• Folie solar de 4-10 m ,..,_ Produsele: electrice, electmcasnios, uz 
• Burete tapi\8fie, muşama. ifTita\18 de piele gospodaresc şi 8!1iooi se ~şi cu 
+Impleti luni! de sarmă pentru gard .... TA tu RATE. AVAII s O. Vat:ă .ndne-Jă (inaport: Belgia} 

+ Aasă rabitz. cuie oonsfi1.JGlil, eledrozl 1" ..._. III 
10 ...... • 3&000 lel/anp 

,, 16 ...,.. - 51.000 lel/anp 
• Roabe. be41:lrien!, rnoloale electrice TRANSPORT GRA rurr fN ORAŞ, 
!~am fN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 

·. · . :• i . Fibră ele sticlă cu iuălţbila- de 

• Hidrofoare, compresoare, eragaza, CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
·· · •i''i'•s ..,., a .... , :s na; 4 -• .. 9&o00: .... ,,_, ... 

higldete, <:ong<~~atoan~, ~ 5.000.000 LEL 
• Combl1e muzicale (5213799) PRETURILE INCLUD T.V.A. 

IBIBLPOOL fi!@v!Mfl BOSCH fMVtî\(3 ASIGUJtÂM TRANSP'ORT P'E RAZA JuDEŢULUI. 
(5:12443'1} 

. .. -~···.ce--··- " --= ·c.·-c-.. ..,....,"-.. ·""·- · ··· ·· · ="71 
INTERNATJONIU. COMPUTER SCHOOL ARAD il 

F-MO/sfflilkl!utrimla-- il 
;. ' 

: • 0N:.IAroRC..U.ct1f-4l'OR t 

~ • lfiiŢII::RE f.y CtJ.-tTAB/111:-fTB fi t.'VNT.4MUTAU ASJ8TA1'.1 Dll OfL("t-UTOR 
• L'<mERE'I"i WIB.UNGLEZ.f . 

, • FfM.VARE A!inJ;P1i.EIW)VALi 

. ~'1!12l.lilJd::I.!.IĂltoNIIII!J:mlf., tl'lfTUiiiJi l"i O'EIIARH 1'1iN1>11/a»''l 41-i 1 ., 
ACCBSl:S':I:LIII - li'I.Ail'A fN :aATJE 1 

r;;::I4Z=ma::::;l-;;;:i!::;:;:;., .. ;;;;;;o;;;;;--R::;::;;; .. ~;;Q, .~. ·~-=·n-· .. s~;;.;,.~.,·· . 

~"''* ~, ·~"'~ 
Arad. lladlmlresca, 811'. Prugresalaf ar. 103, 

'l'elefaa: 114122; G82-IODI27 
Reprezc:::- 1ţa "ROBLAND" MAŞINI Şi UTILAJE 

INDUSTRiA LEMNULUI 
. P.eprezentan1a ,.CIAK" scul+. pentru industria lemnului. 

· • Executii mobilier modem la comandA 

• Execută uşi şi lerestle 
• Execută amenajAri Interioare 
• Vinde parchet fag 

e VInde accesorii pentru mobilll ,Hedlch' Gennania 

e Vinde prcduse de marochiniiria. 
(5224448) 

r.:;;:,;- -- -_-_- -~--- - - -~-------···-- ---.-----~-~ --::--:-

,fQ)f)~::t[!1F;ţtf!~JJ '1 
! VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 

1 
B-dul Revoluţiei nr. 26-38, t<llefon 231.853 

1 ·~ Liviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 _ 
. la cele mal miel praţutl 
. GRESIE cal. 1 - 93.000 lelhnp · 
.• FAIANŢĂ. 88.000-80.000 lellmp 

. ,. ADEZI,)I fi CIMENT pentru roatult 
• ŢEAV~ CUPRU fi accesorii 

11• SPĂLATOARE INOX fl CABINE DUŞ · ' 
; • BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 
: • ROBINET! fi ATINGURI* CĂZI BAIE fi ACCESORI •.. 
! • OBIECTE SANITARE fi ACCESORII 
l ŢEAVĂ POUETILENĂ CU ACCESORI 
, • ŢEAVĂ Zl~l NEAGRĂ 
j • PROFILE INATE *TABLĂ ZINCATĂ, decapllll fl~ll 

•. •CARBID / ' 

1 
· Pa.aG~~:c:.;;nnc 9,G0-1'7.00' 

SA!\iBAT A 9,00.:l:t,oo (ll74048J 

~e==~=-~~~~--===~==~~~ 

CONVOCA TOR! 
t::onslllal de ,\dmlnl8tl'afle al S.C. ",ZVORIN" 

S"- ,\rad • eonvoacll ,\dunarea Generalii a 
Aeţlonarllor pentru data de 22 oecombrle 1999, 

a 11,00, In toedlul soehităfll • 

ORDINEA Di ik 
1. Reducerea capitalului social prin acoalerea terenu

lui agricol, 
2.Diverae. 

(5224444) 

w;;'" SC:·,;ANt20R''r··:,: 
· COjNFEX." SRU 

•• · .. - .... ''······ .... "7 . " 

producAtor de confecţii pentru femel, anunlă 

deschiderea magazinului ANCOR din B-dul 

Revoluţiei nr. 43 (lângă magazinul BELFE) 

Vi oferilll1111 bogat 

sortiment de 
• TAIOARE .. COMPLEURI ... JACHETE ~ 

FUSTE • MANTOURI .. PALTOANE DE SEZON - la 

r~ tari oo-. oomen:ial. 

----~---------------- ~~~-

!!'vi~iltcELe MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNELTE ŞI 
ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

"'lf'S88e lavabile pentru faţade şi inlsrior, 800 ......,!& (DISZPERZJT 
SUPRA-LUX. Ui..41T, MOOAKRIL) 

Vopsele pentru lemn şi malai • 1000 """"!": VAPOREX (IIOiuţle 

Of<:r.TA U.H~D; vcpsealavabilă HERA 1S "~ ·3€000!' 1ei 

Ar.ld, lilr. Lucian Blaga IY. 19 (fost Mllon Constanll-) 
TELEFON 210!178; 

PROGRAM ZILNIC 8,30-18,30; sAIIBĂTĂ II,OCI-12,011 
(6581188) 

...,.r -;:;; ....-; _ .. ;:;;, . ~e .. -- exce~;-on- , .... 
··DACII LA PRET Dlţ: UZINĂ .;; 

~~a.l'?a ~~t~t:6:z!1'RX"U~;~~- ~u .; '· P' '.-~8 
Vă oferim: Dada ...... ~ - ·. .PaJt9,e. 
Nova. · . · · · . 
Cei lntvresa•ldD()t vizita si cl,lmpăra;lmed.lat 
autotur1smu1' Ol'lt din standUl ·· . · . :.: · ·. 

. · · S.O. IUTOSEIIICE S.I.L Arali~~-i~ 
·CtlmDul Liniştii nr. 1 ·zavi de Vama de interior Al'tldi. 
Telefoane: 247535; Oi 81116; 092-826559; 092-701790. 

. (6592«1) 

S.C. Sf1\R C01UPtl'r SRL 
ANGAJEAZĂ 

LllCfttl'I'Ot,Rt; llwf.;;~ I'RU 
B.OIIINA'I' 

VARSTA MAXIMĂ 35 ANI 

INF. TEL. 286782 
STR. A.M. GUTTENBRUNN NR. 129, ARAD 

(52244621) 

F!!~Ă:PeCMÂNO·AUSTRIACĂ 
PRODUCATOR $1 DISTRIBUITOR 

DE PnuuUSE ALIMENTARE 
ANGAJEAZĂ pentru FILIALA ARAD 

• D:RECTDR VÂNZllRI· 
• la!~T 'l!lNZAm~~ntru na.:c::t;. D"'tJn .a ........ ..., -- ...... ,.. ... 

Cart : • 
. "!,-Domiciliul stabil In Atad pentru director vAnzA!I 

-Domiciliul stabil In Oradea pentru agent vAnzA!I 
- Experienţă In domeniul vânzilrilor 
-Vârsta maximă 35 ani 
- Permis de conducere categoria B 

. -Disponibilitate pentru program prelungH 
-Diploma universitari constituie un avantaj 

Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un C.V. la 
adresa, telefon/fax 057/230665. 

Rela~i la telefon 092/663024. 
(5224453) 

:·· 
~ ······ -_,, <iY-




