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;{; SAPTE MORŢI IE~I, LA TEBEA, MII DE 
",_.. ~ntr-unsatdinzonadedealajudeţululnostru,lamal ROMANI L AU COMEMORAT puţin de o sută de case locuite au trecut, in acest an, in • 

cele va,nice 'apte localnici, iar al optulea este pe drum. 
Coofciugul, gata să primească un nou trup neînsufleţit, a 
pregătit de tâmplarul satului. Numărul morţilor din acest 
an este, intr-adevăr, mai 111;1re ca in anii precedenţl, dar 
·nu acest lucru ii preocupă in mod deosebit pe săteni, ci 
faptul că in aceea'i perioadă, in sat, nu s-a inregistrat 
nici un nou născut. Tn acest ritm, socotea un ţăran, in 10-
20 de ani nu mai rămâne picior da român pe vatra satului. 
Inainta· da al doilea război mondial, numai pe o singură 
uliţă (dintr-un total i:le zece) erau mai mulţi copii 'i tineri 
decât sunt astăzi în tot satui. In fapt, natalitatea a.- mo
destă cum este, o menţine intr-o măsură importantă 
familia lui David, cu nu mai puţin de ,apte suflete in bătă
tură. Tn toată istoria sa de aproape 'ase secole, atestate 
documentar, pericolul de stingere a· satului nu a fost atât · 
de mare; .Nici măcar in deceniile care au unnat colec
tivizării (1962); daci in perioada cea mai grea, in cara 
tineretul a migrat, aproape in totalitate, spre ora.-. peri
colul depopulării totale, nu a fost atât de mara ~in 
ace!jti nani. Acum există in sat !ji familii tinere, dar 
numărui urmaşilor este aa de an mai mic. Tinerele 
cupluri nu se înghesuie nicideCum sit aducă pe lume 
copii. Sdderea natalităţii Ali asta, din păcate, caracteris
tică secularului sat a•azar pe coamă de deal. Jn. intreg 
judeţul Arad - 'Şi chiar la nivel de ţară'- ~n~mărul nou năs
cuţi la< este tot mai mic, pe măsură ca ne indepăl'Um de 
anul revoluţionar 19~9 şi ineintâm cu p~i hotârilţi pe 
~ rllfonnei. Dar care să fie oare cauza, sau cauzeht, 
c:lescr"""" ~ii, _..., ţ;lri dăruită da natură cu 
.....tente condiţii naturale pentru viajll? la clima bllindll, 

1 ~.·· ,,... temperat-continentală, caracteristica acestei părţi a gto
~~-!;~-"-. bului pământesc, cu ierni moderate ~·veri arareori cani· 
· • ~.~· culanl,. eu păduFile .u câmpiile noasllre roditoa<a, cu 
·"": _J _.. -~_ _ râurile curate fi izV;~rele cu: ape· aluki ori c:u apa· mt-.k . · neraltt, RIHmh1ia rapraintli......,...- spaţiu, -,... 

.. ., '*"'> atl"•ci măcar potriYil pentru Ylajll. !Jrmanta lagjcă 
'ţd • ar fi creşterea puternică pe acasta pt!lmAnturl !II!Jl&mase 
~ • $•. a numl'irului de locuitori.--.""....,. ani- .. , -MIIi 
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• Astăzi, Soarele răsare la 
aa 6 Şi 42 de miAute Şi apune 
la""' 18 'i'i 45 de minute. 

W Au lleout 256 de 2ile din 
acest an. Au mai mmas llOde 
:ziEpanA in 2000! 

• f'nlznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: innoirea Bisericii 
Invierii de la Ierusalim; SI. Cuv. 
Ioan da la Prislo; SI. Sfintit Mc. 
C01lleliu 5utaşwt; Biserica 
I'OII'RIRo-catolici: Ioan Gură 
de Aur; Biserica greco .. 
adolicA: lnAiţataa SI. Cruci. 

Aveni-t 
BARZA: 

Antet: Zahoranskl Abigal 
(3000 g, 50 Cfl\). OI]Jovan Anila 
(30!110. 50 OrR), Viderok David 
(3600 g, 52 om). Corb Răzvan 
Ioan (3700 g, 52 <OII), Turcanu · 

arius (3.600 g, s2 cm), 
:Prisecariu .Răzvan (3000 g, 50 
'CI!III), i.azea Irina Estera (3300 g. ' 
50 cm). Vaide s-n 83!00 g, 
50 om.). OAnga Antuniu Florin 

--- __ ,..-

~Ia,, 'Je 
'f' ...J~~BERBECUL {21.03-
~ .. 20.04). Deşi nu vA merge 

-.11 chiar rAu, sunte~ pur Şi 
..... .. S1111plu depăsit de 
f111Jiţimea de ac:IMIA~ pe' cara vi 
le-aţi propus pentru această zi. 

{]

TAURUL (21.04-20.85). 
Evitati sA luati decizii in 
domăniul afăctiv. căci 
sentimentele neclare vA 

impiedicA sA obseNali lucrurile a. 
obiectivitate. • 

GEMENII (21.~.06) .. 
capacitatea IM. da a vA 
-COmtJnk::a ideile si de Iri · 

l t 1 1 ronllinge pe cei din jur de 
valabHitatea p618f111<>r dvs. esle 
maximă. ' 

~RACUL 121-06-22.071. ' 
... , Este foarte posipll s;! vA 
~ ~ vedeţi cu o mai veche 
\-1 c:unoştmţă, Jucru care vA, 
va faca mare pt!cere, mai ales cA · 
persoana re_psectivA vA va da o : 
wstebună. ' 
~LEUL {23.111--22.118). ' 

!iJ .. Protilemele sentimentale 
-,~vă tntereseaza ln mod 

deosebit, der 1nclinaJi sii 

se 
-exagerati. Ar fi bine sii nu lncercali 
o solutie imediată, dacâ dorift O 
diminuăre a problernebr. • 
FECIOARA (23.08-22.09). Daci! 

OCHETA 

•' ~· 

extern va face sii fiţi obselvat! ~ 
apreciată. Poplilarttatea dvs. este 
la limita maximă, cee ce v-ar putea 
ajuta sii ob~ne~ avantaje dinlr-<> 
afacere. 

8
SCORPIONUL (23.10-
21.11). Viteza dvs. de 
reacţie ii suprind, pe cei 
din jur .. De aceea ar fi 

bfne să nu discutati despre solutme 
OO"ărilor pe care ie av~ da taCut 
la serviciu. 

Arad, Piata Garii ~SĂGETĂTORU L 
Telefon :235221 (22.11-21.12). Nu praa 
Vinda ,1_ '-Jsu~ in apele dvs., dar 

monteaza srur1ă d~~njunctura este de 

mOChetă .-a:~CAPRICORNUL (22.12-

1 i .-:=- 19.01). La serviciu nu 
8 pretUl . reuşiţi sA colaboraţi 1n 

cu o reducere .,Wtotalitate cu colegii şl 

da IG-20°/o ]eazAlnlr~':'.!!:~~eran-
aţi fi mal obiectivă, ali · . · 19.~. Partenerii dvs. 

. . ~VĂRSĂTORUL (20."· 

vedea cA nemultumirile ~ de alaceri 'doresc sA-şi 
dvs. "" scmt justificate Şi ' impunA punctul de 
nu este cazul s;! 1ncercati : vedere,. ceea <:e "111 >la SCOill8 din 

o schimbare in cadrul relatiilor • sărite. 
alecllve. Nu de lilla, der s-ar"Lnea 1 ~ PEŞ11I {20ll2-20.03). Vi 

· să avet. i neplă. ceti dacă : se va .face o .propunere 
nu vetiliprudeată. ; •. - Jda tolaboare. Nu .accep-
BALANŢA (23.11'9- -~~lmediat,~~Qvs. 
22.10). A>;pecturdvs. mndi!ii· 

',:~ .. -.... 

'_,·-.---
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• P~, TÂRGURI • CABINE'I' , 
Astăzi este zi de piată la S'I'OMATOLOGIC j'-

Curtici, Nădlac, Bocsig, · •c.•z.i .. 
Gurahonţ, Moneasa, Pilu, Cabinet stomatologic ~-- . 
Vladimirescu. Tot astăzi se orga~ Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
nizeazâ târg săptămânal ta Biserica Ro~ie), telefon 256665, 
Gurahont si Bărzava. deschis zilnic intre orele 8,00~ 

Mâine.' marţi. este zi ele piaţă 12.00 şi 14,00-20,00, iar sAm-
la Sebiş, Almaş. Apeteu, Semlac, ~~O~ duminiCă in1re Cl8le Q.QO- :•:'·•· 

sa":'rA~MÂcm"'oE . . •fNTRERUPEiu~'- -~ 
SERVICIU · DE CUREII'I' ' .. . · • .... ~ 

ln noaptea de luni spra marti In municipiu - l..uni: Str. l · 
aste serviciu, cu program non: Ge'tu. Cehov, 'Pescarilor. . . :t.., 
stop, larmacia .iiALENUS". RAzboieni, Voievod Moga, Ollent~··· ~~-'oi!! 
Calea Aurel Vlaicu,lll. Z16, tete- · (pJ, Rândunicii, Tismana, , • ·. 
l'on 242340. : Gorunului, Razelor. Trenului,:-~· · " 

Farmacia .Crai ~toti Alfa", Oradea, Vazuviu, Râ""'v (p).- · • -1 
situatA la parterul blocului 68,' Marţi: Str. Rllnclurii<ii, nsm-... , '•~ ~ 
<:artienil Alfa, telefon 277644 şi Gorunului, Razelor, Tll!nu!Ut,:<: ..... ,~ 
.Noua Fannacie", -a Andrei Oradea, Vezuviu, Râşnov (p.) : 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt· ~- ~~_!~d. eţ nu sunt intrerupelt. ~.- ~,~.,_ .• 
de serviciu cu program non-stop. Vll::l-.at::ul .: .. .. c 

• CONSULTATII • APOME'I'RE . -·: • :_:· .,.. 
ŞI TRATAMENTE . ln perioada t3- 11.os.1999 ~-,_ ·-

CU se citesc apometrele pe Uf'IQI...,~~ ~ 
PROGRAM toarele străzi: Grădinarilor ·· ,, .•.... ,, 

NON-ITOP Sulfinei, M. Mandi, Gh. Doja: · ' .. . (3501il g, 52 cm), Grădinaru 
'Cannen Mihaela (3000 g, 50 ). 
'Uguraanu ,Andreea Diana (3200 
g, 5! om), Pelea Felicia Diana 
13300 ~ lii1 cm). Reinholz 
MaiCimilian 14000 g, 53 cm), 
~mure ~lexandlll (3300 g, 51 
om). Chiş Diana Larisa (3400 g, 
52 an), Flautla Natanael (3750 g. 

U l '11~ -.a silita Slab la ..-al 
<~iANE. 

Vremea va :fi predominat fru-- . T-emperaluri maxime:. 23. la 
o.>asA. Cardl ·w fi variabil, mai : 27"C. T~ ....,ime: li s. 
- ""'"" n:ap~aa ~ <iimluea!B- ' w•c. . . . . 

Cabinetul .. Apollonia", situat Coşbuc, Guthenbrun, Posada, · ~ 
ila parterul blocului din spatele Muş.catei, ·Ficusului, Sunătoarei, ~ 
C Tafoiului, Cocorilor, Pelinului, A · · --:-~··--:..J~. ' asei -Albe '(zona ·GArii), str. "' 
M. .,....~ 13 A " Purice, l Cosânzeana, Musetel, .. .:.·~ 1ron ~" nr. , ·se.. , ap. , , , . • • " 
lei. 251225, efectuează 1rata- T<esliei. Biruinţei, S. Balint, 
mente irljectabile (intramuscuter · MărA~eşti, T<enului, Ooroban\i. 
~~ intravenos), aerosoti, E..K.G, Clujului; Zor.ilor, · · 

. 52 cm), Boghiu Alexel..eontina 
(2,800 g, 50 cm). Cumpa1A 
'Ciawlllu BeniamiR (3Silll g, 52 CINEMATOGRAFE 

re___:::_;_;; -=;;Ajl()~;;;;~:,-~~og:-·:·~·~:'~~ UIANT:.Iaborator~~a-:4:-:Mă;:ru=~:;ir~!;;_;;;;;;_~:,· J ,~ Qll). 
Ctl~ IJJlgureenu· 

l'lavid; Emanuet (2750 g, '18 mi), . 
Zigmont!llance (2150 g, 46 cm). 

La lneu: 'Chiş ~ .. 
!Marla:(l!600g,'l8mi). 

' g fructe uscate, 
'Vin .,oşu, 'drojdie de bere dU .o 
nucA, 250 g făinA, 100 g zahAr, 
125 mi lapte, un oo, roo g unt, , 
un gălbenuş. 80 g mac •mAcinat, : 
scorţişoară, -un ·cu~r. :.un batoo 

liBnilie, "" Jingură -de amidon 

Prepamraa: 
1. Se Iasii ,fructele 'uscate sA 

lnmoaie o oră in vi~l r~o. 
mărunţeşta drqjdia, se 

1 ai:JII.,;tec:ll ~pol cu făinA, o 'lin
zahBr Şi 3-4 linguri de 
"" Iasii ita 'Crescut 15 ..... : 

2. Se ·amestecA -aluatul cu 
50 g de unt, 50 ll cde zahAr 

·Şi laptele ~ se Iasii sA "" odil>
cnesscă 20 <le .minute. 

'' :~' 

ibiRBW'macul, · 
;w g 11e ...a. 'llJm 
·chiftelute. Se ~ 1~ ,,. niJIC>OUij 
.fiacAreia pUţin unt ""' . 
se 1ormeazA tJIIute. 'Se 1 

:IJIOliiOI!tl!Ode·minUte. 
4. intr-o cmtlţă se """" apA· 

·până 'la înălţimea de un cen
timetru. Se .fierbe împreună cu 
30 g de unt şi 2 linguri de zahAr. 
Se adaugă biluţele l'i se fl8rhe 
<CUoeapac 15 minute. 

5. Se fierb: 
'-Dtl ·VinUl, 
de .2liihAr. Se 'leagă 
-.donul. Se -ser.vesx: ;alături 
iJR'PBnBşi. 

Timp de :p..,gălire: 611 
.Aiinute. Timp ·de odihnire: 60 · 
.rriinute. 'Calorii/,pol;ţie: 880 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editorz S.C. ADEVĂRUL a.r.L .A.ra4 : 
ecoo FISCALJU681938eCODSICOMEX 19.604 eCE.R:rJRIQA,T' 
.lJcWIII86<iinli'I.X ~991.COD SJKUES102fl9S6601·~ !1221}-1T4119 ' 

• « r .. . 2lJO!h"m4, .Bd. 'Ro>lrilutiojonr.'l!l. : 
T.elefoane: s.;CRET AlUAT - 28180:2, fax '%1111655, 21111'6%5; . 
. ADM:IN.LSTRAT!E • •CONTABtL1T~TE- 281'7!1':; MICA 
PUBLJOITATE".. U8773. .lllaBA :Pili.BUOJli'IA!IE-~ 
'CUlBUL:PRESBI-:JIID'JII9. . 1 

c: =7 Il .., , 7 
- '11" • 'IJ6REL z,i -'IUIU : 

·tJ'r"'!"dintc) telefou 281801, 280625:; ŞTEFAN TAtJUU .(>iicc- · 
•P"',;cdintc) Jelefon 210776; MIRCEA :CONUI.A'Ş (llldaolm~ 
teliifon 281801, 281185ll; NICU COJJOCARU (diroctor .co=~âl) 
-on2110'J04; JJOREL'BARBU.(contabi~-OD 211179!l. 

. C 7 7 'de a ' C .~A•CONUI.A'< (rcdacto...cf); ' a , "- ti AUREL DARlE (secretar genera] de .rcaac~ic;) ·.telefon 2·&1- 1m., 
.280854· MIRCEA DORGOSAN :(sdf •cctic ·aetualităt!); telefon 
281855~ 28000.3; TOAN IERt:AJIJ'i(!tcf !Wc!ic .pOlitici),_ tCI.o'fon 
280943; DORU SAVA (,.,r sectie social-cconomio), tclofon 28.17.38; 
\' ASD...E FILIP (KCf scdtic .cu'ltură-învătământ), 1tdlofon lS18SS; 
280003; Al.EXANDRU 'cHEBEl,EiJ (~cf secţie ~port), telefon 
281701; SORIN 'GHlLEA (sef scclic tineret) •telefon 28lfrS5, 
280003; MARCEL <:ANCJU (•cf .CCtic foto), :tclc1(m 2811943; 

1 NICU <:OJOCA.IIIU (~f 1<C<Cţic publicitatc\·tclcfonlfax: 280904. 

~- ftpwal--1a •••1 7 ia S.C. MEDIAGilAF S-A. 
l_.ABAD, str. Fe' h:i ·F.N., te1e1oa 250902., las ~50920. 

< ,·. 

Gluatl• TZ~ilei 
- Aţi petrecut 'III'80dală "..... 

adtul 58parat de soţia dvs? 
- ·oa, in .unnă cu dOi ·am. 'ŞI 

- .. ,11ecurs ,perfec:tl 
· ·- Soţi81 dvs. cum l·a;a pin4 

flctiDENT DE Uvadla. R. V. a suferlt un trau- : sală pe str. Virfu cu 'Dorf'.'i· ..... ~ 
CIRCOl.fiTIE matism .!'rin agresiune. fost transportată ta secţia 

leri dimineaţă, ;'njurulorei' CfiPE_!tE DE Ltl ctlirurgle a ~pitalului 
'3, ia zona Gării CFR, a avut . ll'tALŢIHE Jud~ţean, cu _.PiăiJl contuze 
Joc un -accident de circulaţie. : SAmbătă, in jurul ore1 10., cranaene occrp•tale. 
Victima, C.D., a fost trans-' t:.V. a fost transportat la spl- EPILEPSIE · 
portatilla secţia chirurgie din: 1al- secţia chirurgie, cu trau-. Sâmbătă, in jurul orei 

- cadrul S.pitalului Jude_ţeaR,~a~; .m"3Usm ·cranian, contuZie· 11,40, s~a solicitat intervenţie 
·tr.aumatism cranian. · 1 baiin, ;pr.ln că-dtne de.-la medicală pe str. Voinicilor, 

AGRESIOtiE ·inătprne. • . t·. · pentru 'p .v., 4lli ~lot'i!~~ 

"GRE.~ transportat la 'S&c!la inteme, 
'Serviciul de ambulanfi :a ~ ~ 111 .cu epilepsie •• lipotimie. --lmant? . 

· - Nu ~ De '8bmc:il,_........._ fost soliCitat sâmbătă seara, : 1n zilele trecute, C.A.., ·'O . 1 

~ ........ ~ .. ~-· -· .. " .. ,.~.... . ..... ... _ ~ 
I!•IMJftli9iiHV1ii%H•Wf:UM .;;! 

Agenţi~ JUdeţeana de. 50; Frigotehn1st 1; Inginer pnn inte:-:-ned1ul A.J.O.F.P. 
ocup are " formare profa- ' mi!Gmatiz:ări -catculirtoare 2; : .Arad, vă ~JJtem informa cA, in 
Sionată .Arad (A.J .. O.F.P .. j- c iklginer mrlfeo!ii•lmbrAcAminte: ·ultimele 30 de zile, odill 1.182 
stt:. Gh. Lazăr nr. 20., ....,.... 2.; tngmer ·confec)ii 1 ·de persoane car-a au -căutat 
.informat cu privire la Situ- lnclilţliminte 1: tnginar <:an-i ""' :toc de muncl. 50'7 s-au 
aţia Joc11dlo.r de mJU'lcă :structor 1: .h:lginer de instafa!ii i Bl'lglija!Sfecliv. · . 
vacante de la data de 23 1; Inginer irn:tustr.ia 'lemnului 1; ~A. 

septambrie"'999: lnginar•mecanic 1; Lăcăltl' LOCIJRIIAJ 
.Agent asigurare ~Q;.Agem 35: Lucrător in -alimerrtaţie ~R DE 

ocomerciâl 1: Agent de :Pază :S; ;publică 3; .Maistru confecţii IIIUNCA-
,Agent imobiliar 4;; Agent de , Jmbrăcăminte 1: Maistru O altă actiune l~ sprijintll 
vânzări '3: Age~i ;publicitate : industria lemruilui 1.; Maşinist . şomerilor sau a persoane_lor 
25; ,Ambalatoar,e ~-o; ;Analist • electro-eroziune 1S: Muncitor care doresc să-si schimbe 
:peograma.tor j; Barman 1 .necalificat 63; Operator cal- i :tocul de muncă o Feprezintă 
V-linzălor :2;; :&lgadier 2.; . culator l.; .Programator 1'0; ' .Bursa loj)urilor de muncli" .. 
Bucătar :2;; Cofetar ·s:; : .Referent <4; Remizieri 20.; : .Pentru ziua da j octomb,ie., 
Conducător 11uto B. C, 'E '1:; i Secretar:d:actllograf t;: AJ.O.F.P. a tdmis deja .la 
Confe<iţio~er 1mbră:cărriinte Slrungar ·s;; J:ă'lp.Lii.tor ; peste 200 de mari firme imii
:26'0.: ':0onfec.ţroner I11călţă- lncălţărriinle 1'2; Ta,piţer a; : .taţii de :.participare. Acestea (ii 
llliiRte !ll<l: ·eonfectioner .KEIT Tehnician confectii îmbrăcă-' altele care doresc să se 
11'5: iCDnsllieoi de asigură<! 2.!1; .minte t; ifebnician indust,ia lnsctie :la bursă, sunt -aşt!IP
'Cnnstlltattf :asi_gurmi ~'!t: .lemnului 1:; Tânwlar 12.: tale "' iua .legătura cu 
·Contabil 'l!;; Croltorauii 71; Tinichigiu 'lltito '3; Jricotoare AJ.O.f'.;p. ·pentru •a-şi <prezen
Croitmi <illdlţămiriie ·4:;, :MI; Vânzăto11re 10; Vqpsitor la oferte . 
·Curăţitor·sstilator'!; CIJSiltJ;Kj. 1BIJI<>l;;Zidar'24;Zugrav 1_ • Persoanele interesate pot 
'lm:ălţliminle 'ilO; !J-.reţea , . iln tollil, ;pentru Sljptămllna · veni la inceputul lui octombrie 
distr.ibutia_._,' ll"esi l; ·lllrrect<>r '· 1ia <Curs smtt 924_ 'locuri .de 

1
. la .Sala 'Polivalentă" <ţlin Arad, 

lntre orele 10-17. Vor .. vea el& YAnzăr1 1:; Jl)utgt>er BZ; • II1WI1Cii dil;potiibile . .In ceea ca l 
Econorrii&t n:; .Eiedtriician • ptiYeste :Situatia celor ce llll ' .unde .Blege. 
'lalrajinBJOB 1l;,l'.ierar betmiillt' ~.să ~ .i~ez~ .,fedliY • . IIKOLfiE ~-
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Luni, 13 septembrie 1999 

OMAGIU PEHTRU CRAIUL 
MUHTILOR APUSEHI 

1 
Uniunea Vatra Roma

nească, filiala Arad, împre
ună cu Cercul Militar Arad a 
organizat sâmbătă o mani
festare de omagiere a 

Eroului National Avram 
Iancu, la 15'7 de ani de la 
nastere si 127 de la deces. 
Ma'nifestarea s-a desfăsurat 
la monumentul dăltuii din 

111,.aua al Craiului Muntilor 
Apusom1, anat in vecinătatea 
Palatului de Justi~e. 
. Omagiul a constat din 

ceremonialul militar, 
depunerea de jerbe şi 
coroane de non, o slujbă de 
pomenire oficiată de către 
P.S. Timotei Seviciu - epis
copul Aradului şi al 
Hunedoarei, cuvântarea ofi
cială si intonarea unor can
tece patriotice. 

După Vale.niln c: Paul 
Neamţ - primarul Aradului, a 

luat cuvantul avocatul Lazăr 
Dodeanu care a _impresionat 
asistenta prezentă prin dis
cursul său. Din păcate, ară
denii prezenţi la ever:aiment 

au fost deranjaţi de o dispută 
personală a unui personaj 
fără pic de valoare care tine 
să iasă in evidenţă 'de 
fiecare dată. Numele acestu
ia nu merită pomenit. 
Sculptorul statuii Eroului 
Naţional Avram Iancu este 
Ioan Tolan . 

A fost prezentă fanfara 
elevilor de al Liceul de Artă 
.Sabin Drăgoi" şi ansamblul 
artistic la Casei de- Cultură 
Doina Muresului. Alături de 
personaje din Administraţia 
Publică Locală am semnalat 
prezenţa câtorva senatori şi 
deputati de Arad. 

OLIMPIU BUUfll't 
Fato: fiL MfiRifll'tUŢ 

"Y ., .. .,~, 

ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ / ADEVĂRVL - Pagina3 · 

1 !J Sl~l1'l,I~~IIIIlll~ - Zll!ll 
t•()~JJIJJ~IliJ .. ()Il ))IN ll()~li\Nill 
· ,,A devenij o frumoasă tradilie ca ziua 

de 13 septembrie- dată înscrisă cu litere de 
aur in cartea de istorie a neamului nostru -
să fie intâmpinată, la unison, de către 
întreg personalul Corpului Pompierilor 
Militari, cu sentimente de profundă admi
raţie fl perenă recunottlnţă faţă de glo
rioasele fapte de arme săva.,ije de ostaşii 
deta,amentului de pompieri comandat de 
bravul căpitan Pavel Zăgănescu. 

Cu 151 de ani in unnă, in acea memora. 
bilă zi de septembrie, vitejii osta'i pompieri 
- fără a ezita nici un moment in faţa 
covân;Jtoarei superiorităţi numerice !fi in 
armament ale invadatorului otoman - au 
făcut o admirabilă demonstraţie de băr
bă~e, curaj, devotament fi spirit de sacrifi
ciu in legendara bătălie din Oealu Spirii, 
aproape o sută dintre ei căzând la datorie 
pentru apărarea cauzei sfinte a Revolupei 
Române. 

Monumentul Eroilor Pompieri ce, de la 
inceputul acestui secol, străjuie,te 
perimetrul încărcat de istorie în care s-a 
desfă,urat teribila confruntare armată, con
stituie simbolul omagierii eterne, de către 
toţi cetăţenii Capitalei, a neînfrieaţilor lor 
apărători. 

Pentru a cinsti, memoria sacră a aces
tor destoinici inainta'i ai no,bi, se cuvine 
ea, 'i pe mai departe, să ne intensificăm 
eforturile in vederea indeplinirii, exemplare, 
a importantelor şi tot mai complexelor mi
siuni de apărare a vieţii oamenilor, a valo
rilor materiale. 

Cu ocazia Zilei PompierilOr din 
România, adresez cele mai calde felicitări 
ofiţerilor, mai,trilor militari, subofiţerilor, 
salaria~lor civili şi ostaşilor din trupele de 
pompier.i, precum '1 camarazilor lor din 
serviciile de pompieri civili 'i le doresc 
succese tot mai mari in indeplinirea ge
nerosului lor demers profesional. La mulţi 
anii". 

Acesta a fost Ordinul de zi al coman
dantului Corpului Pompierilor Militari, ge
nerat de divizie, dr. ing. Ionel Crăciun, 
adresat pompierilor din România. 

ln acela'i ton a fost şi Ordinul de zi al 
ministerului de interne - Constantin Dudu 
Ionescu - ordin emis in unnă cu câteva zile. 

"_..._ .. --ElJRO*GSM 
· ... ·· ~ .Jif. · .. ·. ,, ..•. 

PATRONUL POMPIERILOR 
Dovadă că pompierii sunt oameni cu cre

dinţă şi frică de Dumnezeu stă şi inscri_erea in 
calendarul crestin ortodox al Sfântului Ierarh 
Iosif ce1 Nou de 1a Partoş - patronul spiritual a1 
pompierilor români. 

Se spune ca, prin 1653, partea de apus a 
Ttmişoarei a fost cuprinsa de un foc groaznic, 
ce mistuia casele oamenilor şi ameninţa să se 
întindă în tot ora~ul. Iosif, ieşind in faţa bisericii 
cu sfintele Taine în mână şi rugându-se cu 
lacrimi in ochi, a fost ascultat de Dumnezeu, 
care a trimis o ploaie puternică de s-a stins 
locul. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou se săvârşeşte 
în viată trei ani mai târziu, la 88 de ani, la 
MănASHrea Partoş. Trei sute de ani mai târziu, 
in duminica de 7 octombrie, moaştele sale au 
fost mutate în catedrala Mitropoliei timişorene, 
sfantul fiind înscris in calendar in ziua de 15 a 
lunii septembrie. 

La solicitatea Corpului Pompierilor Militari 
şi ţinând Seama de minunile şi faptele sale, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
şi-a dat binecuvântarea ca Sfântul Ierarh Iosif 
cel Nou de la Partoş să fie desemnat patronul 
spiritual al pompierilor români. 

PENTRU CETA'fEAN ••• 
N-au fost uitate nici cadrele în rezervă şi 

r~!;~~care, după zeci de ani in slujba 
~ se odihnesc acum istovi-

A 
L 
A 
R 
M 
A 

toerele lupte cu ftăcArile. 
OI. prof. Gheorghe Ghena!, colonel (r) de 

pompieri afirmă: .Sărbătorind împreună cu 
cadrele active ale Grupului de pompieri «Vasole 
Goldiş» din Arad, noi, cadrele din rezervă şi 
retragere, avem prilejul de a ne afirma 
ataşamentul faţă de nobila misiune de apărare 
a vi~i ~i bunurilor cetăţenilor de mistuitoarele 
incendii şi atte calamită~.". 

CINSTE LOR 
Daca despre activitatea deosebită a pom

pierilor militari din judeţul Arad, care fac parte • 
din Grupul de pompieri .Vasile Goldiş", am mai 
scris, nu~ putem uita nici pe pompierii civili din 
localită~ şi din fabrici. , 

Dacă ar fi să evidenţiem pe cineva, for
matia de pompieri civili din comuna Felnac (sat 
Zădăreni) şi formaţia de pompieri civili de 1~ 
ASTRA - TRINITY sunt performerele anului, 
acestea clasându-se pe primul loc la faza_ 
judeţeana a concursurilor de pompieri civili, iar 
la faza inter-judeţeană ~ituandu-se pe onq
rante locuri 11, resi>ectiv IV. 

lnsă şi alte formaţiuni, din localităţile 
Macea, Şagu, Pecica etc., au avut interven~i 
deosebite, iar la intreprinderi, despre formaţia 
civilă de pompieri civili de la IMAR, toată lumea 
a auzil • 

~Casa de Culhlră 
~ Sindieatelor 

COHCfRTUl "lH( 
MfSSAHGfRS" 

TOAMNA SE NUMĂRĂ ... 

&!iP,~~P:~lfii~~lffi.~llJJj.!f.!~ 
VHOŢUL DE 

LANŢIŞOARE A 
FOST ARESTAT 

sambată seara, la casa de 
Culiură a Sindicatelor, grupul 
bărbătesc de muzica aeştină 
• The messangers·, din 
Portland, au susţinut un con
cert. Turneul lor a inceput in 
urma cu aproximativ două săp
tămâni. In această perioada, ei 
au vizilat majoritatea oraşelor 
mari ale ţării. 
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Incepind cu luna mal, la 
Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Arad au Inceput să 
curgă reclamaţii care priveau 
furtul de bijuterii, In special 
lănţitoare de aur. Victimele 
nu-ti expllcau cum erau tai· 
hărlte, multe dintre ele 
crezand că au fost speriate 
pentru a fi adonnlle, Tâlharul 
acţiona haotic, pe intreaga 
raza a municipiului Arad. El 
avea un mod de operare mal 
original: lfl urmărea discret 
victimele, ca acestea să nu 
realizeze ca sunt urmările. In 
general victimele erau per
soane In varstă. La Intrarea In 
bloc, tâlharul urca incet In 
spatele lor, le lovea In. zona 
capului, tnsă nu foarte tare, 
acestea cAdeau jos, Iar el le 
smulgea lănţişoarele de la 
gat. Daca mal avea timp mal 
lua fi eAte o brăţară, un Inel 
sau verigheta, însă In topul 
preferlnţelor sale erau 
lănţişoarele. Acţiunea se 

. desfăşu<a Intre parter şi etajul 
1 sau intre etajul 1 şi etajul 11. 
Poliţiştii arădenl au făcut fii· 
tre, au pus declaraţii cap la 
cap, dar totul se defătura 
greoi deoarece victimele ade
sea nu-l puteau descrie pe 
agresor. In rindul femeilor 
trecute de prima tinereţe se 
lnstau~ase panica. lnsă, in 
luna august, talharul a căzut 
in plasa poliţiştilor. El se 
numeşte Florin Matei Szabo, 
are 24 de ani, fi a fost 

. expulzat la Inceputul lunii mal 

din Italia, unde stătuse câţiva 
ani. Nu avea antecedente 
penale fi locuia In satul 
Caporal Alexa. Prins de catre 
poliţiştii arădenl, Florin Matei 
Szabo nu recunoaşte nimic, 
conslderănd mereu ca e nevi
novat Cu toate acestea a fost 
Identificat de câteva din vic
timele sale. Trei smulgeri de 
.lănţlfoare au fost probat&, 
defl cu Florin Matei Szabo 
pollţlftll nu au putut colabora. 
El o tine mereu pe a lui cA 
este nevinovat, deşi victimele 
n recunosc. Parchetul a emis 
pe numele lui mandat de 
arestare preventivă pe 30 de 
zile. De la arestarea sa, au In
cetat reclamaţiile de acest tip. 

Nu se ştie ce a făcut el 
prin Italia, dar se bănuieşte ca 
acolo şi-a perfecţionat meto
da. Prejudiciul se ridicA la mi
lioane de lei, dar asupra lui 
Florin Matei Szabo nu s-a 
găsH nimic. Numărul femeilor 
talhărlte poate fi mal mare 
decât al reclamaţlllor depuse 
la Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Arad, deoarece nu 
toate au depus reclamaţii. 
Multă lume consideră ca pen
tru prejudicii relativ miel nu 
are rost să se complice cu 
depunerea plângeri!. 

Deocamdată smu lgătorul 
de lănţişoare se află in arestul 
Pol~iei arădene. Locul său pe 
.piaţă" a rămas gol. Nu se 
ftie până când ... 

V. fi • 

Dl. Cornel Ursu, purtătorul 
de cuvânt al grupului, ne-a 
relatat că scopul acestui con
cert a fost acela de evanghe
lizator. Mesajul transmis prin 
cAntările lor se adresează publ~ 
eului de toate varstele. Pasajul 
biblic care stă la baza grupului 
• The messangers· este din 
Isaia 43:4 . .Ai 1?'""1 in ochii mei, 
eşti preţuH şi te iubesc" .• Prin 
aceste fraze ni se arată impor
tanţa pe care fiecare dintre noi 
o are in fata lui Dumnezeu:. 

Atmosfera din Casa de 
Cultura a fost de-a dreptul 
entuziasta. Aproximativ 1.000 
de tineri, de toate cOnfesiunile 
religioase, s-au adunat să-I 
laude pe Dumnezeu, împreună 
cu • The messangers". ln a 
doua parte a programului, dl. 
Beni Zăgreanu. pastor al bi
sericii penticostale din Portland, 
a prezentat importanta trăirii 
unei vie~ aproape de cieatorul. 

Tn incheiere, cu sprijinul 
financiar al grupului, 200 de 
copii prezenti la concert au 
beneficiat de' cadouri. in va
loare de cinci dolari fiecare. Ele 
constau intr-un rucsac, pixuri, 
creioane, caiete, un Nou 
Testament, dulciuri şi jucArii. 

T~ cei preze~ au cAşligat 
câte ceva: unii, lucruri materia
le, alţii, importante momente de 
împărtăşire spirituală. 
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CUPOANElE AGRICOlE SE EXTIND 
Premierul Radu Vasile a anunţat, dUminică, la 

Boţeştl, JUd. Argeş, că Guvernul va extinde sistemul 
cupoanelor pentru agricultori prin lărgirea sferei de 
folosire ŞI, pentru alta scopuri şi va creşte-valoarea 
acestora. zi de toamnă a i 1 

"Vom măn nivelul cupoanalor, cn şi aria lor de uti
lizare", a afirmat premierul. 

Muntilor - Avram Iancu - după o viată sublimă si 
tragiCă, de numai 48 de ani, trecea in 'eternitate. ' 

Ministrul Agriculturii, ioan Mureşan, a arătat că mi
nisterul pe care-I conduce are posibilitatea de a aloca 
resun_»e pentru agricultură tn dfferite Sfi!Ctoare, însă, in 
spectal, pe_ntru gospodăriile ţărăneşti şi pentru 
creşterea ammaleJor. "Acest sistem de cupoane va fi 
cor~tx>rat cu programul Băncii Mondiale prin care vor 
vem 150 de milioane de d~ari", a spus Mureşan. 

Tn seara de 9 septembrie innoptează pe prispa 
casei brutarului Ioan Stupină (lieberJ din Baia de 
Cris unde, a doua zi fu găsit cu ochii tintă spre cer, 
fără suflare. Se sfarsise Craiul MUntilor intr-o 
noapte umedă, ceţocisă, fără lumânclre şi fără 
martori la căpătâi. Imediat a fost dus in casele 
avocatului Ioan Simionas, functionar la Prefectura 
Comitatului Zarand. Se fonnă Un comitet funerar 
care dădea in presă anuntul decesului in care 
Iancu fu numit .. Mortul Natiunii". Ceremonialul 
inmonnântării a avut loc in '13 septembrie, orele 
14. Slujba a fost oficiată de un sobor de 36 de 
preoţi in frunte cu protopopul Nicolae Mihăl~anu, 
participanti fiind peste 10.000 de români din Muntii 
Apuseni, Ţara Zarandului şi din zone mai indepăi
tate. Când carul mortuar şi preo~i ajunseră la bi
serica din Ţebea, sfârşitul coloanei nu părăsise 
~aia de Criş (aproximativ 2,5 km). A fost cobOrăt 
1n groapa de sub gorunul lui Horea si de aici in 
Etem~ate .• De atunci gorunui TI plouă cu frunze, 
ţăranii TI căntă în balade la coarnele plugului iar 
istoria noastră invaţă din religia lui" zicea O. Goga. 
Presa vremii n-<1 întârziat să-i aducă elogiile meri
tate şi să-i sublinieze marea demnitate a intregii 

Patriarhul Teocusr protestează 
Patriarhul Taoctist 1" exprimă "stupoarea" faţă de tap

lUI că Gwamul, analizind proiectul Legii CuHelor, a respins 
articolul care definea Biserica Ortodoxă Romănă (BOR) 
drept Biserică Naţională, se arată intr-o·saisoare deschisă 
adresată premierului Radu Vasile .• 

Iosif Vulcan anunţa in revista ,.Familia": 

~~~~~:_;. u:'.!n~u~l ~din marti~·~rii!!W;;&:;;.:;m 
Locuitorii Romănlai, In marea lor majoritate, apartin 

BOR, căreia, In mod constant, n acordă cea mai mare 
lna'edere dintre institutiile fUndamentale ale statului se 
arată in mesajul Pabiartiulul. _ ·t · ' · 

"Nedumerirea noastră este cu attt mai mare cu cn 
recunoa~teraa BOR ca Biserică Naţională nu implică un 
statut pnvlleg~at faţă de ceialatte confesiuni religioase•, se 

. mal spune in scnsoaraa adresată primului-ministru. 
· Patriamul Teoctlst consider.! că decizia Executlvuiui 

este "o nouă tentativă de relativizare a Biserial Ortodoxe" 
şi lşi exprimă protestul fată de aceasta, solicitind 
Guvernului să-şi reconsiderS atHudlnaa, şi speranta că 
Partamentul va consfin~ "rolul şi locul de drept pe' care 
BOR n are da fapt In viaţa poporUIJi român". 

Confonn proiectului Legii cuttetor, aprobat da Guvern 
In şedinţa da joi, după mai mutte luni da aşteptări " de 
oontroverse, toate cultele religioase din România vor avea 
statut egal, indiferent de numărul de rnerrbri ori de mod1i 

· de manifestare, nefilrid permise disaimlnările ori ingrădirile 
· de orice lei la adresa llleltăţii de opinie .. exprimare rei-
gioasă. '(' 

Proiectul nu acxxdă Bisericii Ortodoxe siatutul de bi
serică naţională, "'i" cum au cerut neprezentanţii BOR, o 
eventuală decizie in acest sens unnlnd să fie luată In 
momentul dezbaterii In Parlament a acestui ad normativ. 

TVRX TVR2 PROTV 
7,00 Bună dimineata, 
PRO TV e al tău! ' 

'IV ACASĂ 
6,00 Nimic personal - rei. 
7,00 Floare de aur- rei. 

12,00 Sensul tranzi~ei 

13,00 TVR lnfo 

12,00 TVR info 
12,05 lvanhoe - rei. 
13,00 Ecclesiast '99 
13,30 Medicina pen- 13,05 Un căntec pen-

10,00 Tânăr fi 7,50 Preciosa - rei. 
8,45 Căs"1& poveşfllor -
rei. tru toti Iru fiecare 

14,00 TVR lnfo 13;1 O Dragostea 
14,1 O Santa Bar- contează. s. 
bara- rei. 
15,00 TradiVi 
15,30 Ecoturism. 

14,00 Convieţuiri 

15,00 Rebelul- s. 

16,00 Emisiune ·fn 15,45 Filmele săp-
limba maghiară 
17,30 O familie ciu
dată- s. 

tămAnii 

15,50 TVR lnfo 

neliniştit- rei. 
10,45 Si nene- rei. 
12,30 Adevărul gol
goluţ- s. 
13,00 Ştirile Pro TV • O 
propozi~e pe zi 
13,05 Babylon V - s. 
13,45 Ani de liceu - s. 
14,15 Teribila gene
raţie- s. 
15,15 Aripile pasiunii -
s. 

9,15 Acasă ia Benone 
Sinulescu- rei. 
9,45 Doctorul casei - rei. 
10,15 Micuţele doamne' 
rei. 
11 , 15 Jackie Collins: 
Hollywood - rei. 
11,45 Sânge din sângele 
meu· rei. 
12,30 Destine- rei. 
14,15 Maria- s. 

fi 15,00Viaţanoastră-s. 
18,00 TVR lnfo ' · 16,00 Grecia- s. 
18,1 O Mistere 'şi . 16,45 Santa Barbara 

16,00 TAnăr 
neliniftit- s. minuni . 

19,00 TVR lnfo • 
19,05 Corect! 

. 19,10 Sunset 
Baach -s. 
20,00 Jurnal • 
Meteo * Sport 
20.45 Camera mis
terelor 
21,00 Preotul fi 
cărciumăriţa - s. 
21,50 Jocul lelelor 
- de C. Petrescu, 
teatru tv, 'Partea a 
treia . 
22,45 Jurnalul de 
ooapte 
0,00 lntâinir:ea de.la 
miezul nopţii 

. ·"- --

• a. 17,00 Stirile Pro TV *O 
17,30 Pelerinaje . 

18,00 Nimic sfint- 's. 
18,45 Ştiri bancare 

19,00 Oameni care au 

fost 

propoziţie pe zi . 
17,30 Rosalinde- s. 
18,30 Inimă de !19ancă 
-s. 
• Extragerea cărtii 

paştele • Te uiţi " câştiQ;· 
19,30 Ştirile Pro TV . 
20,30 Cinci ore dispe
rate- dramă, SUA. 1987 
22,25 Ştirile Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Stirile Pro TV 

19,30 illlaparnond· 

20,00 Concurs 

comedie, România, 

1982 

21,35 Axis Mundi 

22,05 Marile meciuri 

23,35 Din creaţia lui 

Puccini 
0.30 TVM.. • Mesager 

0,00 criminallflii - s ... 
1,10 Stirile Pro TV 
1,30 Chestiunea zilei 
2,30 Cine-I .şeful? - s. 
3,00 American Gothlc -
s. 

RADIO PRO FM {9t,1 MHz) 
ttJo-5,uo :\n.:ztcĂ 
5.00- 6.fX) Bulctm de: stiri la liocm: sfert de o[ft 
6,0n- ~110 R0;\'0111. DE. DIMISF.ATA
INFO PK.O aJ Dan ApostQJ s1.Laura l'ălăcdmu 
~00_- 10.00 PRO FM PA~A LA 7.ECE- cu 
tlaVlUS Esnican ' 
10,00- f3100 MIHAI Cli.NOI -cu Mihni 
Dobmvo\scni 
13,00 • 14.00 13-14 CU ANDREI -cu Andn:i 
Gheorghe . · 
14,110- 17.00 ORAŞUL SllB LllPĂ- cu 
Cătălin Lă uscă 
17"'()(1- lg,00 STAR STATION MIX ·cu 
Mmai Gurea - • 
I<J\00- 21,00 ASCt!LTA·Ţt MlJZICA!- eu 
Ciuin Gheorclte 
21,00 • .2.2,'00 SPORT SHOW- cu Ovidiu 
loanilooia · 
22:,00 - 24.00 RONDUL PE NOAPTK • cu 
R.'lzvan Ex3rllu 

16,00 Preciosa- s. 
17,00 Ca sper - des. 
anim. 
17,25 Vremea da acasă 
17,30 Dragoste şi putere 
-s. 
18,20 Acasă ia bunica -
reţetă cuiinară prezentată 
de Monica Ghiută 
18,30 Ranzo fi'Aclriana
s. 
19,25 Vremea de acasă 
,9,30 lanţurile iubirii - s. 
20,20 Somn Uforl - des. 
anim. 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Sânge din săngata' 
meu- s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Quintat - SF/thriler, 
SUA. 1979 

' . 

· i A. Iancu, a trecut in eter-
nitate... ne mâna când scriem această 
ştire şi parcă umbra ilustrului mort ar plana asupra 
noastră, ne simţim inspirati de un eveniment jalnic 
ce nu se poate descrie". fn revista .. T ransitvania", 
G. Bariyu aprecia personalitatea Craiului Mun~lor 
astfel: ..A. Iancu, om născut pentru actiune venise 
tocmai la timp, tocmai in acei ani ePocali, care 
dacă ar fi trecut peste noi lăsând numai unne de 
simple adunări poate că natiunea română ar sta si 
mai rău decât a stat până la 1848 ... a fost pentrU 
noi un bărbat providential." 
Mprmâptpl eroatid. loc de inehinăciune 
. Scrierile ulterioare, sutele de monografii, studii 

ŞI legende i-au imortaiizat definitiv si l-<1u trecut în 
cartea de aur a natiunii române, 'in eternitatea 
istoriei romanesti. F'apte/e si viata lahcului s-au 
impus pentru iotdeauna: iri conStiinta urmasilor 
care ca semn de recunostintă, vin'rn fiecare an să 
se inchine la mormântul Eroului. In 1924 • de 
exemplu - se aniversa 100 de ani de ia nasterea 
lui in prezenţa regelui Ferdinand, a reginei a 
primului ministru 1. Brătianu si a altor personalităti. 
Profesorul universitar 1. Lupaş, delegat al societă~i 
ASTRA spunea: .b1necuvantat şi preaslăv~ să fie 
numele tău Avrame, rege al muntilor nostri şi 
mucenic allibertătii nationale". ' ' 

Ieri. ........ !Î iaoOrită,- ... _ 
au dus la febea · 

In acest an, ia implinirea a 175 de ani de la 
naşterea Eroului, 150 de ani de ia revolutia de la 
1848-1849 şi 127 de ani de la trecerea in eterni
tate a lancului, incă de ia răsăritul soarelui toata 
drumurile care duceau spre Pantheonul eroilor de 
la Ţebea arau piine de oameni, ce se îndreptau -
cu tot felul de mijloace - spre mormântui in fata 
căruia se si!vâ'\'ea slujba de pomenire si parasta
sul. O zi frumoasă de început de toamnă a fost 
cadrul fericit de comemorare a lancului. Mii de 
oameni au asistat la slujba religioasă oficiată de 
un ales sobor de preoţi, în frunte cu P.S. Timotei 
Seviciu, episcopul Aradului, lenopolei, 
Hălmagiului ~i HunedOarei, la fastuoasa cere
monie a depunerîlor zecilor de coroane (din 
.partea oficialită~lor centrale şi locale, a partidelor 
politice, a diferitelor organizatii, societăti si insti
tuţii) în ritmul .Imnului eroiloi" şi a .Ma'\''ului lui 
Avram Iancu" la cuvintele evocatoare rostite de 
către oficialităti locale ia căpătâiul eroului. S-a 
remarcat cuvântul de învătătură ai Preasfintituiui 

· Episcop Timotei ce a scos' in evidenţă persOnali
tatea uriaşă a lui Avram Iancu, idealul său de feri
cire a natiei române, care trebuie să rămană si 
idealul noStru. '· 

ANTENA X PRIMATV 
7,00 Observator 7,00 Karaoke show-
8,00 Dimineaţa devreme rei. 
10,00 Ştiri lf,OO Dimineaţa cu 
10,15 Cafea cu pa'rfum 

Prima de femeie - s. 
11,00 Fete din provincie 12,00 Nadine show -
- s. rei. 
11,30 Inspiraţia ~noi 13,00 Politica de 
• s. mâine- rei. 
12,00 Tropical Hoat -s. 
13,00 Ştirile amiezii 15,00 Viata în direct 

13,15 VIHorul incepe azi- 16,00 T elenovelă 
s. 17,00 Nadine show 
14,00 Esmeralda - s. 18,00 Focus 
15,00 Ape lin~ita - s. . 19,00 .. Tiberiu & 
16,00LuzMa -s. 

Tibanu 17,00 Ştiri 
19,15 Karaoke show 17,25 Elena, vleţa mea -

s. 20,00 Dosarele Y 
19,00 Observator 21,00 Serial 
20,00 Pericol Iminent- s. 
21,00 Dublă Identitate -

22,00 Tiberiu & 

s. Tibanu 
21,40 Prezentul simplu 22,15 Focus 
22,00 Observator 22,45 Revista presei 
22,30 Marius Tucă shoYI 
0,30 Retrospectiva etapei 

23,00 Politica de 

1,30 Prieteni~ iubiţi - mâine 

dral)lii, SUA, 1 1,00 Film artistle 

TELE 7 ARC 15,25 Prn;t Moridian 
?,OO Stiri 16,30 O singuri viafi. s. 
7,10' Buni dimineata, · I?JODocumcntar 
România , 18,00 Stiri 

18.10 i.ou Graat • s. 9,00 Forţa destinUlui • rol.· 
IO,OOStîri l9,00Pronosport 
10,15 Tclcsh"opping 19,05 Seeţia de politie· s. 
10,30 Dintre sute de ziBIC • 20,00-Actualitatca Tele 7 
rei. 20,30 Documentar 
11,30 Rendcz-vouala TciC · ··21,00 Dintrc.sutedczi&rc 
7- rei. 22,00Dincolo de stadion 
12,301locumentar · .• 'Î),JQ Cutia muzic:aiă- n:i. 
13,00 Orn unu a vcqj,~. ... .fcl. 0,00 Ştiri . 
IS,OOŞtiri .• : ·--- - 0,200raH 

6.fMI~!~~!f~IŞ 
R.UO -<JJII.) Cânt~mi liubare- muzk:ăpopularii 
'JlXI- 111,111.1 Alo, tu 111eei! 
ln,OII- 12.00 Cufl'liiUl fk zece 
ll,(M.I- 13JIO lA porţile dorului- ~uziCă'popu-
1""' 
1.3,00 • 14,110 FM-ul de prhz 
14,00-15,00 Poosis 
15,011- 16,tHI Asbizi te silrbitorlm -mutică 

\
"lOpu\mit si Jodic:~lii rnu?Jcale 
6,00- tltiMI Oup'li patru 

IR,OII- 14,111.1T~>kfnnul eu fmlmme 
19,00- :ZO,OO LM mul~ uni!- dodicatii m.uziea1c 
20,011- 2:2.30 Pas montan ' 
20 ... "\0 - 2:1 /MI St'('~tdc \it'tii 
21,110- 2..1,111.1 FothHI Cluh li- talk-show 
23,1MI- 24,00 Ast."1dhi ~i tu! 
ll.tMI- :Z,tlt191.,1 ln!MunnU 
2,tlll- 6.110 Not1UmM muzicală 

IM~~~~~~;~;~~i ~1 spre 
scena amenajată in aer liber. acel moment la 
microfon a ven~ senatorul P.R.M. Corneliu Vadim 

·Tudor care a anunţat mutţimea că nu este lăsat că 
~orbe~~~ spunând că ,.opozi~ei i se pune pumnul 
1n gura ş• puterea a .confiscat" sărbătoarea inchi
na~ memoriei lui Avram Iancu. El i-a invitat pe 

să-i asculte într-<Jn alt loc, la o tribună 
cu microfoane. 

Dar s-a i 

1 

aer liber pe care trebuia să înceapă spectacx>lul 
In să, după căteva cuvinte, • T nbunului" i s-au 
microfOanele dar la insistentele multimii - ~""J ...... 
numeroaselor filiale ale P.R.M: - după S-6 
senatorul s-a putut adresa.., celor câteva mii 
oamen.i de pe platoul Câ':!'pul Moţil9f. Cuvântul! 
Corneliu Vad1m Tudor - 1n stilu'i cunoscut, 
labtl • a fost un excelent omagiu inchinat. ~~~~~~f.._~ 
Revolu~ei române de la 1848 dar v. 
pamflet la adresa conducerii .co•ru,,te" 

Bucureşti. Epoetele .omante" la ..,~~t,::l:'~: 1 
telui, a coal~iei, a intregii puteti .' g 
sponsabile, bazată pe cârdăsia '-'·'~·"'-·LJ.".U.-1 
U.D.M.R. - a atins coarda senSibilă şi multimea 
scandat diverse lozinci de la ~Trăiască laricul" lă!:.tllil 
.Vadim, preşedinte", .Jos Guvemur •• Trădătorin· 
până ia ... .Jos Ţ apu!". ... · 

..Gala laureaţi!or" cu marele 
premiu pentru. .. Arad 

După cuvântarea senatorului Corneliu Vadim 
. Tudor scena a apa~nut ... folclorului. Cunoscuta 
prezenta_toare Manoara. Murărescu - care a primit, 
in deschidere, un cadou stmboiic (un colac şi o 
clă de vin) de .la primarul din Bogdan Vodă 
(îrnbrăcat în straie populare) - i-a "adus" in scenă 
pe cunoscutii interpreţi de muzică populară Furdui 
Iancu,. Nicolae Muresan, Veta Bilis, lonut Fulea 
Sava Negreanu Brudaşcu. Muniean Drăgan: 
Matiida Pascal, Mariana Anghel... 

1 

ltfl 
. ., 
J 

1 

.....! 
""'î Pentru prima dată, ediţia a V-a a .galei lau

reatilor" Festivalului folcloric .FeUdan Farcasu" de 
la Brad a avut loc pe această scenă si, spna'bucu-
ria noastră, marele premiu a fost 'cucerif di 6·P.• 
arădeancă ... Len01a Petrică Gyure (preşedintele 
juriului a fost Marioara M.;'_rărescu) 

O zi frumoasă de toamnă, In care mii de 
oameni şi-au amintit de Iancu aserT}enea lui o. 
Goga, care scria .. Trăi-va vesnic Iancu Tn doina 
plângătoare/ Ce-atinge tremurând adâncul codru

. lui/ Şi dacă lumea-ntreagă de lâncedă ce-i moare/ 
Trăl .. va, scris sub stele, etern numele său"/ 

• V. FIUP; C. 

TVARAD TVINTERSAT 
7,00 Obseovator 8,55 Deschiderea pro;gra· 
8,00Ştili1VA-rel. mutui 

1 ~:~=· 9,00 lntersat Music """-.: ·' 
9,30 Ţinta goală- film ·~-i 

10,00Ştiri 
10,15 Cafea cu p!rium de 

- -ep. 308.309 
11,00- dn p.ovb--
ep.7 
11,30 A- In jungli-
ultimul episod 
12,00 Troplcal- • ep, 50 
13,00Ştirile1Vlliezii 
13,15 VIHorullncepo azi • 
ep.25 
14,00 Eomoralda" ep. 107 
15,00 Ape llnl,tfta- ep. 116 
16,00 Luz Maria - ep. 80 
17,00~ 
17,25 · ent •. 
18,00 Studioul- ·<~~~ 
18,20An~ . 
18,30~ 
19,00 . 
20.00 Studioul economic 
arădean 

21,20~-rel. . 
21,30Ştili A-rei. 

·in continuare program kten-
tic cu cel al Antenei 1 

HBO 

11,00 Ştirile lntersat 
_11,30 Echipa de ~ 
12,00 lntsrsat Music 

·12,30 c~c11tJUI<; 11\11 . film . " .. 

13,00 lntersat Sport ShoW'_, 
14,00 Bumerang 
14.30 Pe cont propriu -
film 
16,00 Safari 
16,30 Maeştrii cascadoriel 
17,15 Luminile nordului -
film 
18,45 ŞUrile lntersat 
19,30 Edllpa de şoc ~.~ :, 
20,00 Prietenl·...,..telinl 
-film 
21,45 Amintiri din ... 
22,30 Radical Power 
23,00 Săptămâna sportivă 
arădeană 
23,30 Ştirilelntarsat : 
0,00 Erotica 
O ,45 _lnchld~~a _Progra· 
muiUI . --~ 

17,15 Tom !fi Huck
dramă, SUA, 1995 
18,45 Politicianul .: 

. . ~ 

1 

r~J . -,, 

) 
<1'-:·· j 

! 

10,00 Maşini uciga .. ~ 
actiune, SUA. 1994 
11:30 'franklin - desene 

dramă, SUA, 1998 ;j 
20,30 Dantlstutfl.•-hQt• : , .... , 

animate rar, SUA, 1998 ' .. · 
12,00 Mama '' fil,Ş;.. ·n.15 Totul despre sex · ·;· 
dramă, SUA, 1996 - • s. "' ., 
14,00 Dragoste ne-bună 22,45 Acea plslci " 
-dramă, SUA, 1995 blestemată • comedie, 

15,45 Comoara din SI,JA, 19:~9~7ili.ilifllllllîilillli .... 
pod - comedia, SU&_,_-::0, tS c~ ~ 
1997 .. .. . SUA, 1997 

TVIINTEINATIONAL 
21,30 S-a intâmplat ... azi 
21,35 Revista presei 
21.40 lnfo edttorlal :· · · 
21,45 Lunetist de elită 
22,00 Jurnal • Curs valu-

tar• Meteo 
22,30 Impact 
2a.oo · TJnerâţil·.""'• 
Costinesti 
23,20 Arilive ~. 
23;50Dor 

ATOMIC TV rei. 
7,00 Selector 18,00&:1cctor 
10.00 Rc-a.:lor 19.00 Atomix cu lna 
10,30 ilai llut _ rei. 21,55 Rcactur 
11,00 Atomix cu Andreea~ 22,00 Soutb Park- des. 
rei. anim. 
14,00 Interactiv 22.30 File de poveste~ rei: 
15.55 Rcactor ,, 23.00 Aria 52 
16,00 Romanion Top_IOO- Q,OO Insomnia 

• 

. ·.~··. 
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f':~P.,!ţ!!!f!!!~~!!P!!~a 
L -Este o ,..stauraţle? rand, există si lecţia poloneză. face parte din CA-uri? Evident, 

Partidul România Mare işi 
propune să ajungă la putere. E 
firesc, e ţelul oricărui partid care 
se respectă. Odată ajuns la put
ere, PRM vrea nationalizare. 
Toată lumea ştie c6 înseamnă 
nationalizare: se ia de la cei care 
au', care se mai numesc şi 
boga~. şi se dă la cei care n-au, 
chipurile, dar statul este, in fapţ 
beneficiarul luatului. Trebuie să 
precizăm neapărat că PRM 
explică de la cine va lua: de la 
cei care au pus mâna hoţeşte pe 
bunurile statului, mă rog, ale 
poporului. Şi nu sunt puţini care 
au procedat astfel in haotica 

minunea cu naţionalizarea 
(Romteleccrn, de exemplu), nici 
măcar nu le-ar mai trece prin 
cap să audă de Romănia, dar să 
si vină să vadă doar-doar 
iOvestes.c şi ei ceva pe aici. Ca 
să nu mai vorbim că in România 
nici n~am terminat cu repara~a 
nationalizărilor ccmuniste (vezi 
lei;le proprietă~i care se dezbat 
acum) si iată că se aduce in ât&
cutie o OOuă nationalizare. 

-In toată puterea cuvântuluil Polonia, stat'cu un bu9et mult reprezentanţii actualei puteri, 
O restaura~e care reintoarce pro- mai consistent ca. al nostru, a care nu vor sta prea mult pe gan
prietatea la nivelul anului 1945 şi hotărât abia acum (tot după zece duri pentru a restitui inle9ral... 
care tinde să minimalizeze ceea ani} ca restituirea să se facă doar - Fără a ţine cont de ceea 
·ce s-a construit In ultimii cincizeci Intr-o proportie de 50%. ce s-a construit intre timp? 
de ani. Spre exemplu, eu cunosc In faţa acestor presiuni şi Fără a apăra Interesele cetăle
foarte bine Focsaniul.ln 1955 era exemple ccncrete, preşedintele nllor? 
doar un târg d'e provincie, cu o · Emil Constantinescu n-a mai awt - Amintiti-vă campania alee-
stradă principală si căteva ma93- ce face ... Mai ales că viteza cu torală din 1996: in ccnfruntările 

, zine. Acum, este Un oraş in toată care legea a fost trecută prin directe, Ion fliescu il acuza pe 
[e9ula ... Evident, valoarea unui Cameră este de-a dreptul abe- Emil Constantinescu de faptul că 
teren sau a unui imobil - care rantă. __... doreste o restituire a fostelor 
astăzi poate că nici nu mai există -_Credeţi ~ă puterea fi averi (.boieri, moşieri" şi tot tacâ-, 

' In mod cert campania elec
torală naste tot felul de dema
gogii in rândul tuturor partidelor. 
PRM vine pe piaţa electorală cu 
nationalizarea, evidenţ după un 

-'o:iiieiiiiîOiU:TneiiPe'm eu 
,_i~"'::.~;-->~.rece_nt.a întâlnire de la 
· ,._:~,.. Cotroceni, întâlnire la c_are 

pre;;edintelc Constantinescu a 
mediat între liderii principalelor 
partide din România ceea ce 

-este mult mai mare. opoziţia vor aJunge până la mul), iar Emil Constantinescu 
-Aceste lucrurt s-au dlscu- urmă la o lnţelegere in acest nega din toate puterile acest 

tat la Cotroceni? sens? 1 E" b" ăz" · • 
N 1 

R . . . A ucru. 1 1ne, ast 1 se pare ca 
- u ştiu dacă s-a discutat şi -<?reu de :pus. est1tu1nle 1~ acuzete lui ton lliescu erau pe 

despre acest aspect, dar întâi- natura s~nt '"· ~ulfe ca.zun deplin întemeiate. Numai că nu 
nirea de la Cotroceni este un pas apro~pe ~~pos1b1l .de apl~cat: inteleg de ce atâta grabă in apro
inainte in sensul unei abordări Despagubm_le băneşti sunt ŞI ma1 bcirea acestor legi... 

perioadă a tran
ziţiei. Altfel spus, 
PRM ar face un act 
reparatoriu luându
le hotilor ceea ce 
au furat. 

' calcul făcut de spe
cialiştii partidului. 
Pe cine sau pe ce 
mizează acest cal
cul? Pe ideea că 
românii ştiu că s-a 

Numai că ... 

, , • numim astăzi ,;legile. propri-
! · · etătli"? 

l SJ:" - Intr-adevăr, acesta a fost 
1 __ .. ~ ."-<principalul eveniment al săp-
~ ~ tămânii. Numai că eu n-c:s folosi 

sir.t:gm<.: de ,.legile proprieiătii", ci 

--· }~],_,~puDene .. legile re. stituirii". ;:;:-,..~, 
~,._ ce? . .. . .. 

i , .. . . .:. Deoarece Intre: cele două 
~ .• ,....".": sintagme există o diferenţă 
~ covârşitoare. Acum nu vorbim de 
' · proprietate sau de garantarea 
1_ '-.·_.;_,~ _ 9cesteia, ci de restituirea propri~ 
l '"~~tii!'i lo momentul 6 martie 1945. 

T o3te aceste legi vizează resti· 
. __ -~~- tuireaJostelor avSfi.-~·. 

maifireştialegilorrestituirii. problemat1ce, deoarece _ y y A 

C te ti d - It "b"l.'"t"l t" .. -Poate ca raspunsul stă 1n 
- are es rarunea aces- epaşesc _mu posl ~~~.' e .?n~··.: această intrebare: cum comen-

tei intâlnlri, deoarece Camera Pe de alta parte, l99ea res!nUint t 
1
. 1 t 1 ă E 11 · b"l 1 • 1• t a 1 ap u c m Deputaţilor a aprobat pachetul 1mo 1 e or nat1ona 1za e nu se C ta f f t h 'd ·t 

de legi, chiar t;i in lipsa opo- referă doar la' case, ci la intre- ons n mesc_u a os 01 .u• 
ziţiei? prinderi, ateliere, platforme indus- atât pe stadion,. la mec_•ul 

- Există mai multe aspecte. triale etc. Putini sunt cei care au Românla-P~rtugalta, ~ât ŞI la 
In primul rând, a existat o anu- citit textul 199';; din 12 iunie 1948. concertul lui JuUo lglesl_as? 
mită presiune externă în sensul Ei. bine, legea respectivă face _- ~u cred ca _aslst~m. la ~ 

. punerii in acord a actualei puteri referiri in primul rând la averi şi . pra~uşlre a a~alel put~ ŞI a lu1 
cu opoziţia. Pragmatici cum Ji nu la imobila de locuil De ce nu li Emil Constantmescu '" preta
ştim, occidentalii au sim~t că la se spune cetătenilor ce trebuie să rinţele ele.~~ratului şi atUnci s~ 
al99erile din 2000 se va produce restituim? De ce se practică fac gestun disperate. Puterea. ŞI 
o schimbare politică in România această vic:lenie? In actuala 199e preşedintele Constantinescu~ 
si n-ar fi bine ca noua putere să se spune că se restituie inclusiv faptul că nu prom1terea restitu1n1 
revină asupra acestor"l99i. în al· utilajele. Mai rămâne 0 problemă. averilor naţionalizate i-a adus in 
doilea rând, chiar si noi, jurnalistii, ConfOrm legii, Consiliile de fru~te~. ţării, ci tocmai tăinuirea 
am avizat asupra 'peritolului P<>li- administratie vor hotărî ce se aplicănl acestora. 
tizării l99ilor restnuirii. în al treilea restituie dintr-o fabrică. Dar, cine DO~U SIHfiCI 

Discernământul partidului 
suferă cumplit pentru că legile 
eccncmiei nu functionează după 
cum vrea partidu't. Bunăoară, 
PRM spune că ar naţionaliza 
Romtelecom-ul. Or, acesta 
aparţine grecilor, care I-au 
cumpărat cu o anume sumă . 
Sunt de acord că grecii ne-au 
păcăl~. dar nu ei sunt vinovati că 
noi sunt~m tolomaci în privinţa 
afacerilor. A nationaliza 
Romteleccm-ul presupune un 
scandal internaţional, de pro
porţii, cu implicaţii incalculabile. 
Investitorii străini şi aşa nu se 
înghesuie pe meleagurile 
româneşti. Dacă ar mai vedea şi. 

furat in prostie şi că trebuie 
făcută dreptate in acest sens. Şi, 
de ce nu, să moară si capra 
vecinului, mai ales daCă a foSt 
furată. Apoi; sunt mult mai mulţi 

_ cei care n-au apucat să fure şi 
care gândesc că s-ar putea ca 
din nationalizare să apuce si 
poporul ceva. Mai e aici şi ideea 
proletară care înfierează pe cei 
care sug sângele poporului. 
S.a.m.d. 
' Tntr-o lume care se lndreaptă· 

cu paşi mari spre proprietatea 
privată, PRM vine cu ideea de 
nationalizare, adică cu propri
eta'tea de stat cam contra vân
tului. 

1. IE~CfiN 

fParia~eJita!~ arăCter~t~~~Jii!iCI~)esiuij~ 
.:..,-H,v:l.'i-.us Gheorghiof - depu•a• .PNL 

_-· ..... ~.... - ·''·~··ţ. . . 

~~r' ,<~,VOI AVEA O ACTIVITATE MULT SPORITĂ". 

T1 Gheorghiof este 
deputat PNL ~i pre,edlnte al 
organizaţiei judeţene Arad. 
Este· membru In Comisia de 
servicii si industrie a 

~...... Camerei ' Deputaţilor. 
-~--~-.:·a fost numit 

~
.chestor: C. ii activitate supl.l
mentară presupune aceasta, 
in rândurile ce urmează. 
• t'Ht!!...«?heoi'J!hiol le va 
·da. dieputafilor salariile 

"In această sesiune, activi· 
tatea mea va fi sporită, pentru 

~ : . ca am fast desemnat in 
~_:::-,. fu~cţia ~e chestor al Camerei 
~eputaţ1lor. Fac parte din cei 

.. Cea mai mare noutate va. 
fi că in Camera Deputatilor 
legile se vor dezbate şi dacă 
sunt absent"e, dar cănd va fi la 
vot, va fi_ necesară prezenta in 
sală a fiecărui deputat. Orice 
absenţă va fi s.ancţi!)nată 
drastic: · . · · 

Imi păstrez in continuare 
loCul în Comisia pentru servicii 
şi industrie şi sper ca in 
această Comisie să finalizăm 
cât mai urgent legea cu privire 
la sistemul informational al 
României şi de tehnologie şi 
comunicaţii la care, împreună, 
cu d-1 Sergiu lliescu, preşedin
tele Agenţiei Naţionale, şi alţi 
colegi, am participat in ve
derea perfectionării ei. 

• Baui Pentru Arad 
.Ştim cu totii că vine o rec

tificare de buget. Noi, PNL-ul, 
avem preşedinţia Comisiei de 
Buget - Finanţe a Camerei 
Deputaţilor. Sper că voi reuşi 
să fac un lobby eficient pentru 
ca .la rectifica re judeţul Arad 
să primească o sumă căt mai 
mare." 

SIMIOH TOI)()(fJ 

~pc~~:~~d~~~~l~e~~r~~!~!~a!~!~ă~e~~c:~~t~i~e. 
: at~osferă de ."adulmecare• vi_itorului negociator-sef la vom reusi să realizăm ceea ce 
~e~1procă a participanţilor, U.E., PNL-ul consideră' că in ne-am propus", a declarat 

. . . mtalntrea de la Cotroceni s-a rriod obligatoriu acesta ar tre- Puia. . . 
desfaşu_rat intr-o atmosferă but să fie desemnat din interi- · e 'riNERE'I'UL · 
agreabtla, ne-a spus d"putatul arul Min"isterului Integrării 
Titus Gheorghiof, la Conle- Europene, pentru că acesta LIBERAL 
rmţa de presă. Deputatul s-a ocupat cu armonizarea ,.VREA ALTFEL" 
arădean Şi preşedintele legHor româneşti cu cele Presedintele OT PNL, 
M~rcea lonescu-Quintus au europene. PNL-ul s-ar orienta Cristian 'stragea, împreună cu 
fost reprezentanţii PNL-ului Ja spre Aurel Ciobanu-Dordea, alţi 14 delegaţi, vor fi prezenţi 
acea mtâlntre. • S-a stabilit care a muncit mult in dame- la Forumul Tineretului 

1"F""•~ ''" dintre legile cu privire la niu. National Liberal, unde va fi 
-retrocedare, cea referitoare la e FPS-UL ES'I'E analizată implicarea tineretului 

" imobile mai trebuie discutată . ln pregătirea campaniei elec-
in comisiile de specialilate. OPTIMIST - 1 torale, sub deviza .. Vrem alt. 
e DUCU BERTZI "V'A . Vicopreşedinte 1 e Donr .fel", adică un caritalism real in 
CÂNTA PARTITURA Sţver Pu1a a prezentat rea- • locul unui simulacru de capi

lizările ~i eşecurile FPS-ului talism. e în vederea alegerilor 
PNL" • ·" RTVR lift. de la înfiinţare -Şi până acum. locale, tineretul liberal va ihtra 

-Reprezentanlul PNL-uiui Preşedinlele FPS-ului ară- -în competiţie cu şase propu
î.n~ C,Dnsi:iJ! dG Administ.raţie al i- c~e~n c~te oj1t::ni~t,.a:-ătând că rieri de ~andidaţi Sub 35 de 
RT\ R va fi F>ucu Be:izJ. PN~-' l ma• sunt de ofe~~t sve ţ~~vati- ani: 
ul va avea ş: un supleant. e In • zare 39 de s~cietaţi coiner- SIMIOI'I TODOCA 

ŞAPTE MORTI 
~(Urmare din pagina 1) 
De ce? f'.ără să dispun de rezultatele 

vreunei cercetări cu caracter 'tiinţific, imi 
rămâne la îndemână capacitatea ziaristului 
de a percepe realitatea, de a sesiza mersul 
vremurilor 'i de a Inţelege cam ce se 
ascunde in spatele unei realităţi. Chiar 'i 
cetăţeanul obi,nuit, de altfel, este capabil 
să inţeleagă că în ultimii ani, românii nu 
prea au avut motive să se simtă fericiţi. Ba, 
din contrâ,.pe măsură ce ne depărtăm de 
dictatudi-•1 ne apropiem de capitalism, 
condiţiile de viaţil ale românului sunt tot 
mai grele, puterea cetăţeanului de a se des
curca - tot mai restrâns. De la un raport de 
un pensionar la un salariat imediat după 
revoluţia din decembrie 1989, s-a ajuns 
astăzi la aproape trei pensionari la un 
incadrat in muncă. Situaţie aproape imposi
bilă, primejdioasă, gata să ducă la 
pr~bu,irea economică a ţării. Guvernul 
este incapabil să mai asigure la timp salari
ile unor bugetari. In învăţământ, in armată, 
in poliţie, in sectorul sanitar, in cel al 
ocrotirilor sociale se înregistrează restanţe 
serioase la plăţi. Nu este departe ziua in 
care guvernanţii nottri vor fi nevoiţi să 
aplice istoricele curbe de sacrificiu din anii 
de criză 1930-33. Sătui de lipsuri fi nevoi, 
tra"casaţi la fiecare ghifeU in spatele căruia 
se încruntă un funcţionar de stat, acru fi 
important de istorica sa misia, încovoiaţi 
sub povara impozitelor de tot felul, scllrblt 
de neru,inatul comportament al celor PU)Ii 

pagina 1} 
Datoriile lui le suportam noi, toţi, din impozitele 

noastre, băncile se clătinau, unele chiar au murit 
sufocate de prea multe credite pe care nu le-au inai 
recuperat niciodată. Şi miliardarii, şmecherii miliar
dari, ce făceau? Se simţeau bine, dispreţuindu-i pe 
cei ce încearcă să trăiască din muncă cinst~ă. Vile, 
masmi, spectaculoase. vacante de vis ... să tot 
trăi~ti! Intr-un cuvânt: TARA LUi PAPURĂ VODĂ! 

Acum, oamenii (ui Ovidiu Grecea seful 
A.V.A.B. -ului, au la-ndemână o l99e care le PeÎmfte 
să acţioneze rapid şi eficient cu miliardarii care nu 
vor să dea banii inapoi. Fără procese interminabile, 
fără ch.ichite avocătesti, oamenii lui Ovidiu Grecea 
vor putea Să le ia n1ili~udarilor de carton, care până 
acum au sfidat o tara întreagă, vilele superbe 
je:p-urile, să le blocheze ccnturile din bancă, decl 
sa recupereze banii furati de tot ~oiul de ticălosi 
care s-au dat oameni de 8raceri respectabili, până 
s-au văzut cu banii in mână. . 

Ordonanţa cu titlu lung, emisli de Guvernul 
Român!ei, _repreZintă unul din tovrte puţinele gesturi 
de normalitate pe care 10-am văzut in ultimii ani. 
Prob~::-:a cs~e dacă e<l va fi pus8 cu adevărat în 
ap;:care sau este încă una di:1 nl1!Tleroasele miscări 
de aruncat praf in ochii alegătorilor. Pentru că au 

să conducă această ţară, revoltaţi de marile 
hoţii rămase nesancţionate, sătui de promi
siunile mincinoase· ale d·Jui 
Constantine~cu în precedenta campanie 
electorală, românii si-au pierdut astăzi nu 
numai increderea intl--un viitor mai bun, dar 
'i dorinţa de viaţă. Apăsat de atâtea 
greutăţi ~i indignat de neru~inarea celor 
ajun'i prin politica de algoritm la condu
cerea unor intreprinderi de stat, a unor 
regii ori bănci ale statului fi care jefuiesc 
averea poporului fără jenă, românul s-a 
plictisit de asemenea viaţă ticăloasă ce i-a 
dat-o democraţia. Mai grav este faptul că 
a'a cum merg treburile 'i după cum se 
îndreaptă ţara, romAnul nu intrevede vreun 
v_litor mai bun nici măcar pentru urma!fil 
săi. De aceea refuză să aducă pe lume copii 
din care să rezulte români nefericiţl. 

La câteva zile după revoluţia din decem
brie 1989 m-am lăsat de fumat, după 30 de 
ani de "practică" susţinută cu un pachet
două pe zi. Am socotit că o dată cu înlătu
rarea dictatorului din Scornicesti, au fost 
înlăturate pentru totdeauna cauzele care ii 
obligau "pe români să supravieţuiască in 
mizerie fi întuneric. lntuind drumul 
României spre economia de piaţă, spre li
bertatea celor buni de muncă să se apuce 
de o activitate particulară, am socotit in 
Ianuarie 1990 că au venit pentru români 
vremuri in care merită să trille'tl cu ade
vărat. Cred '' astăzi acela'i lucru, dar con
stat că mulţi români gândesc altfel. Picati 

i care nu s-au 
cat niciodată. Vor avea domnul Ovidiu Grecea si 
oamenii lui suficientă verticalitate ca să folosească 
fără milă şi fără părtinire prevederile ordonanţei? 
Sau vor executa unul-doi miliardari de carton mai 
mici .şi apoi, din diferite interese sau jocuri, vor 
obosi, îşi vor domoli avântul justitiar şi se vor odih-
ni? · ' 

Rămâne să vedem. Oricum, prevederile ordo
nanţei le pun la îndemână toate instrumentele 
necesare pentru a recupera, dacă nu toti banii 
măcar o parte din ei. Asa cum, de altfel se intam: 
plă peste tot in lume. Nu ti-ai restitu~ imprumutul pe 
care l-ai luat de la bancă, reprezentantii băncii vin" 
şi-~ iau casa sau .maşina, fără să clipeaScâ. 

Nu se poate să nu ne întrebăm de ce a trebutt 
să treacă zece ani ca să apară un astfel de act nor
matiV, mai mult decât necesar? Răspunsul este 
unul singur: nimeni nu a vrut o astfel. de l99e. Se 
verifică, astfel, încă o dată, că pentru a face ordine. 
in atât de zbuciumata noastră societate este nevoie 
~e foarte, foarte puţin: de bunăvoinţă, mai exact, de 
voinţă politică. Atunci cănd există, voinţa polftică 
poate face, de nenumărate ori, bine societătii. 
Repeţ atunci cănd Sxistă... ' 

' 

__ -. 



!f!if), a ţ.W:._T 

. ' 

;;, 

-
., 

- . 

' 

Pagtna6- ADEVĂRUL COTIDIAN Luni, 13 septembrie 1999 

F$A.'~"'pdN(j\tf'[1î'C.ilfiRILOR7PE''l'&Ii.ME1 &,~,... . .... ~:. -•4~·"-·-<-•riA&crttW•· 'WC < L ·-c;,_,.J:;,,.,_;~LAbtJ: •. ;,.,;,,;;..,;ciJi, .. :Wfj ··11w -·.:ML\f ~ 
Rvstitutio in inWgrom • in foswle ~ri comonisw 

In ultima perioadă, ziua şi isi are domiciliul in tară; in cazul in oritate faţă de problema restitu
noaptea liderii noştri politici nu dis-· c'are locuinţele naţionalizate sunt 'irilor. Locuinţele cumpărate legal 
cută altceva decat despre aşa-zise- deţinute_ de persoane juridice aces- şi de bună credinţă de către 
le legi ale proprietăţii, temă care tea sunt obligate să le restituie foştii chirla.şi nu se restituie; in 
este intoarsă şi .pe o parte şi pe foştilor proprietari: cei care locuiesc general, in cazul despăgubirilor in Viaţa 1 unora aveau 
alta, evident din motive in primul cu chirie in locuinte nationalizate - echivalent s-a mers pe despăgubiri neplăcute surprize. Apare uneori un acestia. Au muncit pe unde au 
rănd electorale. Pentru că, să nu care deci, nu le-a~ cu~părat - vor sub forma hârtiilor de valoare. mult moment de cumpănă peste care ince'puseră să se descurce. Dar rudele 
uităm, a mai rămas exact un an de rămâne in continuare in locuintă mai avantajoase pentru fostii pro- unii nu pot trece, se lasă duşi de val lor au plecat in străinătate, iar casa au~..._. 
zile - iar până la cele locale şi mai statl,l!ul lor şi raporturile chiriaş-p,.;,. prietari. De reţinut insă că plăţile in Şi ajung la cea mai de jos treaptă a vândut-o. Asta se intâmpla in urmă cu · 
puţin - când prea moile perne ale prietar fiind reglementat prin legi contul acestor hârtii de valoare se traiului uman. Iar de acolo, pur şi patru ani. N-au mai avut unde să se 

·· simplu nu se mai pot ridica. Nici nu 
puten1 vor zbura de sub şezuturile speciale. va face cu incepere de la 1 ianuarie mai încearcă. Ei ştiu că nimeni nu le ducă. După mai multe încercări · 
celor mai mulţi aleşi, drept pentru BULGARIA: Singura ţară unde 2004 (!), legea interzice restituirea intinde 0 mână de ajutor. Societatea nereuşite de a-şi găsi un aC~>Periş, soau 
care toţi se dau astăzi de ceasul s-a aplicat intr-un fei restitutlo In intreprinderilor in cazul in care uită de ei 'i refuză să-i vadă. Dar ei aşezat in Gară, sub pod. : """''!ii"'!M~~o.. 
morţii spre_ a-şi arăta ,.profunda" integrum, in sensul că legea, acestea au fost privatizate: de există, trăiesc lângă noii 0 ătu - 1 două 
şi ,.părinteasca" ingrijorare faţă adoptată in 1992, dă dreptul asemenea nu se restituie in natură P ra Ş 
de soarta amărâtelor noastre de oricărui fost proprietar - indiferent spaţiile cu caracter comercial aşa perne, toată averea ' 
proprietăţi. dacă are cetăţenie bulgară - să cum se găseau ele la data adoptării Şi-au făcut culcuşul intr-o struc-

De unde şi versiunile - care de repornească locuinta cu 3 amenda- legii restituirilor (septembrie 1990). tură de beton de sub pod. Cine ştie de 
care mai .sigure" privind modul de mente: 1. Propriet~rul va trebui să LITUANIA: Legea proprietăţii • unde au adunat o pătură şi două 
rezolvare a acestei extrem d9 ramburseze fostului chirias toate datează din iunie 1991 şi ea perne care inseamnă culcuşul lor. ..,., 
spinoase probleme in celelalte ţări cheltuielile făcute cu intre~nerea şi conţine, printre altele, următoarele: Lângă culcuş e .bucătăria". O tigaie, "' 
foste comuniste. In replică, la ce- repararea locuinţei 2. Proprietarul revendicarea imobilelor poate fi două oale, un cuţit ruginit şi două lin- -~ 
rerea mai multor cititori, puolicăm este obligat să nu denunţe 3 ani făcută doar de către cei care locu- guri de aluminiu sunt toată vesela pe .ti' 
mai jos un scurt documentar pe contractul de inchiriere de la data la iese efectiv In Lituania; restituirea care o au. De mâncat, mănâncă direct ·· ' 
această temă. care a reintrat in p6sesia locuinţei. se face, de regulă, In natură, dar din oală. Ce mănâncă? Ce d'f!'--:; . 

UNGARIA: problema restitu- Şi 3. Locuinţa nu se restituie inainte de restituire statul trebuie să Dumnezeu! "Mai cerşim, adunăm 

1 irilor imobilelor con,fiscate de foăs~ul ddacă ăfostubl' ~i bpăroprie~r ~ prim1 t1ă't asigureă 1chiriaşu1Jăudi or_lleocu1i~1 Jă co
1 

r~n- din gunoaie ... Nici nu vă daţi seama ~ ,;: 
,.,.eg•m comunist a .ost rezolvat 1n esp gu 1r1 neşt1 on o a spunz oare; c ' ' u 11za e 1 câte bunătăţi aruncă oamenii la 
1991 prin Legea nr. 25 care, in locuinţă la vremea trecerii scopuri sociale sau comerciale şi gunoi. Pâini intregi, prăjituri, când 
esenţă, stabileşte următoarele: locuinţei in proprietatea statului. aflate in posesia statului sau a avem noroc găsim oase pe care le,:",...; 
restituirea se face in natură şi prin ESTONIA: Legea restituirilor a unor persoane fizice nu se restituie, fierbem. Odată am găsit un pul ' 
despăgubire in bonuri de compen- fost votată in 1990. Ce prevede rostul lor proprietar primind pentru intregi". ne spune Cristina. "'' 
sare. In natură insemnand, retro- legea? a) fostul proprietar poate aceasta titluri de valoare: chiriaşii Bărbatul caută ziua de:.tucr.u. · 
cedarea locuinţei acolo unde aa reprimi locuinţa dacă ea aste care acceptă să rămână chiriaşi Uneori e angajat cu ziua in constru~c_;,, 
este liberi, legea precizind că liberă de sarcini. Adică, nu a fost intr-o locuinţă retrocedată fostu- sau la cules. Astea sunt zilele bune. ..-
nu se restituie locuinţele vindută celor care au stat in ea lui, proprietar plătesc chirie către Când mănâncă bine. Cel mai mult le ·,,,_ 
cumpărata legal de către fo'ftil cu chirie, situaţie in care fostul primărie şi nu direct proprietaru- place .cărnaţul trandafir" şi crenvurştiL . 
chiriaşi. Ţinând seama de sumele proprietar este despăgubit nu In lui, tot primăria negociind lfi pla- cand vine iarna vin si problemele. ·, 
mari ce urmau a se acorda ca şi de bani, ci in bonuri de bancă ce se fonul chiriilor cu proprietarii Dă frigul şi nu prea au' haine să se-. 
perioada grea pe care o tra- pot folosi la privatizarea unor Intre- locuinţelor. (1) incălzească. "Facem foc, dar a mic. 
verseazA ţara, Guvernul ungar a prinderi b) Beneficiază de restituiri POLONIA: Guvernul polonez a Te incălza'ti Intr-o parte 'i inghaţl <'~ , . 

optatln cazul despăgubirilor pentru In natură sau in bonuri de bancă adoptat abia săptămăna trecută o tn cealaltă." ·-~. . . . . .
1 

acordarea acestor despăgubiri sub cei care in momentul naţionalizării- hotărâre privind regimul proprietăţii. · Noaptea se·nu:ii~"'Şf~-j!l~ilt "!k 
forma unor bonuri de compensare in 1940- sau In 1990- anul votării Asemenea Germaniei şi Ungariei, d~ctele de apă caldă. Acolo e _ma~ Ă'f.ll 
care pot fi folosite la privatizarea legii - aveau cetăţenie estonă c) ba mai mult chiar, Polonia a socotit bine. Dar -ş 1 concurenţa e mare. Vin ŞI_",.. ..•.. · 
unor intreprinderi sau terenuri ori Spre a intra in posesia locuinţei că situatia ei economică actuală aurolacii să se culce acolo şi e Tnghe- , 
pentru cumpărarea de felurite fostul proprietar trebuie să facă nu-i pe~ite să acorde despăgubi- suială. '111.. ,. ,.,g' 
bunuri, inctusiv locuinte. dovada unei .confiscări ilegale• a riie bănesti care s-ar cuveni, asa La l - d 1lit. 

• • .f o poveste banala,- anu vor sa ea c.~·-· CEHIA ŞI SLOVACIA: legea proprietăţii, respectiv că la data incat foştii proprietari vor i 'tit'. 
reparaţiilor datează din 1990 ea naţionalizării imobilului (sau despăgubiţi doar pe jumătate din dar tragică copilul la şcoală -"'~"~'*-
fiind valabilă pentru Cehoslovacia locuintei) aceasta s-a făcut .pe valoarea imobilelor, şi in cele mai Famma Cordoş e de undeva din .Noi nu suntem ca boscheta~ ... . ; 
(la vremea aceea ele formau baza ~nui contract incheiat prin multe cazuri, ea se va face, nu in părtile SălajuluL Povestea lor e căt se Nu prlzăm aurolac, nu furăm. Mai · jjll; 11# ., 
cunoscuta federaţie). In principiu, constrăngeri". bani peşin, ci in bonuri de tre- poate de banală. Tragismul insă bau eAte 0 ţuică, rar cind prlme'!c 
iată ce cuprinde legea in cauză: GERMANIA: Restituirea Tn zorerie sau bonuri de reprivatizare, depăşeşte banalul. După spusele lor, da pomană, dar atât" • ne spune 
locuinţele se restituie fo,tllor natură, deşi inscrisă ca principiu de cum mai sunt numite: locuinţele au venit In Arad In urmă cu 6 ani. Ioan. Visul lui e să-si dea copilul la 
proprietari acolo unde acest bază in lege, a fost Tn practică cumpărate legal nu sa restituie, Atunci, casa in care stăteau In Sălaj s-a scoală. La anul face 7 ani şi neapărat 

· d t't · d t 'b'J dărămat din cauza unei furtuni puter- • . -lucru este posibil, adică dacă ea foarte restrictivă datorită sumedeni- e res ' Ulre - un e es e posl ' • 0 să-I trimită să-nvet,e. Poate a~a o să-"~ . 
· d d ă b' · b 1 nice. Au tot aşteptat să-i ajute cineva T ~ . nu a fost cumpărată de chiria•, Hor de except,ii prevăzute d.e lege. sau .e esp gu "' su orma fa scape de viata, de. mizerie. ',,.,.,,, 

T b să şi-o re că dar nimel'i nu le-a sărit 
caz In care fostul proprietar este Guvernul german a ţinut să pre- bonurilor de reprivatizare pot ene- Tn ajutor ... M-am dus fa Primăria '1 ' In că_ mai speră că cineva se !Ilo." .~'.: 
despăgubit astfel: până la valoarea clzeze că nu se simte obligat faţă ficia toţi foştii proprietari care sunt mi-or zis Că nu se mai poate face gând1 ŞI la ~~- .,Sun_t at_ăta!_ clifi"' .- · -· 
de 30.000 de coroane restituirea se ·de actele 'i conduita fostelor polonezi, fie că locuiesc In Polonia, casa ala. Atunci la-am cerut o părăsite tn Grădl,te. Daci ne-ar,_,."...l F 

face Tn bani, iar diferenţa pănă la· guvernAri, ca atare, de'l fie că domiciliază in străinătate: bucată de pământ să-mi fac alta. Or lăea si stăm intr-una .•. ", se găndesc~ · 
valoarea. reală a locuinţei se face In· · recunoa,te importanţa proprl- hotărărea de guvern unnează să fie râs şi mi-o zis că pămAnt imi dă ei. Dar soarta lor nu interesează pe ._;... ~--·. 
a'ia-numite hArtii de valoare; rein- atiiţll el i'l arogă dreptul de a dezbătută si aprobată de Parlament numai la cimitir ... Ce să fac, am ple- nimeni. Ei sunt condamna~ să trăiascli _.-· . 
!Tarea Tn posesia Jocuint,ei se poate limite aceste "'stltulri •• compen- şi apoi p~ulgată de preşedintele cat de-a acolo." acolo, sub pod, pe betoane. 

- Al d K · k' Ioan, ~i-a luat.nevasta Cristina si ŞERBA" POPES",. face numai <lacă petitionarul are sa"i dacă alte probleme şi obiec- exan r wasmews '- T T ....., 

, r 111....., .. ............r .. " copilul Valentin, şi-au venit la Arad, Foto AL MAD'A"UT _ cetăţenie .~ă sau slovacă şi dacă tlve economice şi publice au pri- "~ """'....,.,... _ .(. : "" --.-" · ... '· 

A. 

Intre legendă şi adevăr 

!~!~~~i~~~c!e~v!a~s~t~ra~niu. i i i spre 
dia, aflată de la doctorul cer şi vede .un fel de căpi~ 
Flor_in Bârneţlu, era legată roşie dându-se peste cap •: 
de un sfinx. Referitor tot la Căpiţa .,bumnea" ca si când 
acest sfinx, medicul din s-ar fi lovit de un deaL )a jurul 
Chisindia ,cunoaşte şi o altă lui adie vantul şi pădurarul 
poveste. simte că trăie~te altceva, că 

CAPIJA DE FOC este agitat 
Prin ani1 '80, invătătoarea Căpiţa de loc se indrepta 

din Ctlisindia n roagă'pe unul inspre direcţia SfinxuluL De· 
dintre părinţi să-i aducă un frică, işi propuse să tacă şi să 
brad pentru serbarea' de nu amintească acasă nimic 
sfarsit de trimestru. Tăticul, din cele văzute si trăite in 
care' era pădurar. pleacă in pădure. Coboară In sat cu 

. pădure inspre dimineată. lncă bradul şi când ajunge in drep
nu căzuse zăpada. "fn timp tul statiei de autobuz, toti 
ce mergea prin pădure aude călătorii care aşteptau să 
cum fâ~ie frunzele 'i vede plece vorbeau despre .acelaşi· 
ci afară se luminează, cu fenomen: lumina roşiatică ce 
toate că mai era până să se se i.ndree_ta ~~re Sftnx. 
facă ziuă". In jurul lui simte. . TI:OWRA MATICA 

-· 

...--------,;____------------,· -,~7"c 
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OH MEDICAMEttT HUMIT •• PUMBARE·~, J'; 
Termenul de promovare a 

sănătllii, incelăţeo il deja In dome
niul vast al ştiinţelor medicale, 
latură a medicinii care nu se mal 
-doar la~ d !şi pm
pune să PREVINA, apare tot mai 
des folosit si reprezintă o medicină 
pentru oamenii sănătoşi, care să le 
ajute să fie şi mai sănătoşi. 
o~~a~a~~~ 

şlleaculilor adoptate de această 
mediană, se detaşează pretiosul 
med'IC8ment numii.PLIMBARE" 

Descris în maniera curel inW. 
nitâ in prospectele din cutiile de 
medicamente ar suna cam SfiS: 

Ac~une terapeutică; 
Medicamentul se încadrează 

in grupa preparatelor bazate pe 
excercitiu fizic in redobandirea şi 
consolidarea sănătă~i. Preparate 
similare: gimnastica şi sportul. 

Compozi~e: 
Med1camentul este compus 

prin asociere a doi factori naturali 
imposibil de sintetizat in laborator, 
ru inegalabilă putere lerapeuti<>l şi 
preventivă: mişCarea şi aerul curat. 

Mod de acţiune: 
Cei doi factori menţiona~ se 

protejează reciproc şi acţionează in 
primul rănd asupra aparatului kx:o
molor. Ellllnllică ~ şi menţin 
supleţea articula~ilor. Concomitent 
stimulează schimburile respiratorii 
şi circulaţia sangelul, ajută la 
digestie şi reglează tranzitul intestl- ' 
nal. Tn special factorul mişcare, 
face să se intensifiCe arderile in 
organism, asigurănd metabolizarea 
optimă a compuşilor anmentali cu 
valoare calorică ridicată, 
Tmpledicănd Tngrăşarea. 
Remarcabil este faplul <>l acţiunea 
conjugată a celor doi factori con
tribuie la reducerea unor stări de 
tensiune nervoasă. la obţinerea 
unui somn profund odihnitor. 
Asupra sferei neuropsihice mai 
actionează stimulii mediului 
a'ffibiant, cu excelente efecte 
liniştitoare. raaxante, deonectante. 

INDICATII: 
Medicamentul !şi găseşte indi

catia majoră in combaterea temu· 
tuiUi ftagel care este sedentansmul. 

Se recomandă şi In formele de 
sedentarism precoce, adică la 
varsta cand ar trebui practicate 
diferite sperturi, unH tineri com
plăcandu-se intr-un imobilism pre
lungit Afte indicaţii importante sunt 
constitu1te de oboseala după o 
sustinută activitate nervoasă, stări 
de ' tensiune, surmenaj. De 
menţionat este faptul ca medlca
mentul .PLIMBARE" este reco
mandat <;i de medidna clasică, In 
numeroase cazuri de: conva
lescenţă după glipă sau alte boU 
Infecţioase, după boli debilitante 
sau după lnterven~i dlirurgicale; in 
hipertensiune arterială şi IX>Iile de 
inimă compensate; bolile cronice 
ale stomawlui, ficatul şi intestinului, 
indusiv in constipa~a cronică; in 
tratamentul obezită~i. corectarea Şi 
mentinerea siluetei. 

Contraindica~i: 
in afarGt unor situaţii 

excepţionale. contraindicaţiile sunt 
nule. La fel de inex:stente sunt şi 
efectele secundare şi reacţiile 
adverse. 

· Modul de administrare: . 
Dozele prea mid şi sporadice 

~~ 

au eficacitate neg~abilă. Utilizarea 
medicamentului nu se poate . !IPIP'; ..... ill 
cepe-o cură -· .. lidi. lungită, In orice sezon. De preferat 

·-: ... ~, 

ca medicamentul să fie tuat cat mai 
~te de marile artere ale cen
trelor urbane, cu atmosferă impu
rificată de autovehicule şi alte 
surse. 

Fonna de prezentare: 
In afară de cea uzuală, 

mecticamentul se prezintâ si sub 
formele .forte• si .fortissiffium·, 
respectiv plimbări mai lungi, 
drumeţii, excursii. Utilizarea in 
aceste forme a blostimulatorilor -
miscare · aer curat - constituie o 
metodă superioară de valoli1icare a 
timpului liber In benefidul sănătătii. 

Şi cel mai important: COSTU
LUI =O lei, 0$, O DM 

COIUtEUA ~BA" 
Direc~a de Sănătate Publică 

Serviciu de Promovare a 
Sănătăţii şt Programe de 
Educaţie pentru Sănătate 
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COMERA- PODGORIA 
GHIOROC 3-2 12-11 

Multe goluri, dar un joc 
modest, sâmbătă, la Şofronea. 
Gazdele porneau favorite, 
indiscutabil, pe cănd Ghiorocul 
Incerca "marea cu degetul", In 
schimbul unei prime de un 
sfert de milion de lei, după 
cum spun .gurile rele". 

Dacă primele 15 minute au 
fost, oarecu.m, echilibrate, In 
doar doi@ n1lnute, 19 şi 20, 
Camera s-a desprins. Prima 
dată a marcat Caia, din penal
ty, iar apoi, imediat, R. Balaj, 
după o acţiune personală, a 
ridicat scorul la 2-{). Din păcate 
pentru elevii lui Viorel Purcel, 

pe antrenorul Podgoriei, 
Şofronici, sâ-1 scoată din teren 
pe Perţan, care era pasibil de 
o eliminare. 

Totuşi, In repriza secundă, 
ambele echipe au fost 
aproape de victorie, Tnsă mai 
multe oporiunită~ de 1! Inscrie 
au avut gazdele. Golul a căzut 
In min. 80, când R. Balaj a 
şutat puternic, de la 8 m, por
tarul Duc reuşind să respingă, 
doar până la Someş, acesta 
Inscriind lejer, de la doar doi 
metri: 3-2. 

La reluare, cei de la Motorul 
nu mai riscă nimic, forţând 
desprinderea şi reuşind-o 
plin golurile lui Cuedan (min. 
47), Buruiană (min. 51) şi 
Grepan (min. 68). Victorie 
fărâ dubii a liderului obţinută 
însă pe fondul unei dârze 
rezistenţe a "copiilor" lui Fen 
Tlsza. : 

Formaţii - Romvest: 
Mureşan - Tisza, Roşu, 

. Maliţa, Bier, Şerb - Radu, 
Clepe, Cioară, Ponta - V. 
Fritea. Au mai evoluat: 

~1111!'>11 la doua două minute, după o 
acţiune simplă, purtată ca la 
antrenament, Lovasz a inscris 
imparabil, reducănd din handi-

In ultimul minut de joc, 
indisciplina!, Vlădoaia a fost 
eliminat. 

Comera: Măduţa - Todea, 
Joldea, Olariu (N. Ardelean), 
Stein, Bangăil, Caia (Roman), 
Botezatu, Sandu, R. Balaj 
(Van), Sameş (Banto). 
Podgoria: Duc • Sârnu (Cios, 
Julan), Păşcălău, C. Kato, 
Perţa, Crişan, Delamarian 
(VIădaia), Lovasz, Voica, 
Damian, Ornan. 

bătă după-amiaza, pe sta
dionul "F.Z.", care a opus 
fonmaţiile Romvest şi Motorul 
nu a prezentat nimic ieşit din 
comun, oaspeţii, lideri ai 
diviziei, forţând cât a fost 
necesar pentru obţinerea 
victoriei. Aproape 100 de 
spectatori au ţinut să vadă 
pe viu duelul dintre cea mai 
tânără echipă din .D" şi, 
probabil, cea mai experimen
tată. Jucătorii de 15-16 ani ai 
gazdelor nu au putut ţine 
piept unor jucători cu sute de 
partide In spate, ca Sucigan, 
Madoş, Cean, Corsenti sau 
Cuedan. De altfel, inceputul 
jocului avea să confinme cum 
nu se poate mai bine acest 
lucru, Buruiană (min 1 0). şi 

Vezan, Strecicov, F'edor, 
Nădăban. 

Motorul: Raşce - Caal1 -
Czank, Sucigan, Bordea, 
Madoş - Corsenti, Cuedan, 
Călin - Buruiană, AngheL Au 
mai evoluat: Negrilă, 

Grepan, Hada şi Lucacs. ' .-·-

1. 

cap: 2-1. .. . 
, In repriza secundă, in chiar 

mln. 5, oaspeţii au egalat, 
oarecum surprinzător, dar 
meritat, prin Ornan, care a tre
cut de toată apărarea adversă: 
2-2. 

Apoi, .centralul" Apătean a 
Inceput sâ strige la jucători, de 
parcă nu existau alte modalită~ 
de a conduce jocuL Chiar mai 
mult, pe final de meci; 
.fluieraşul" arădean 1-a rugat 

Au arbitrat satisfăcător: 
Adrian Apătean - la centru, 
Nicolae Dehelean şi Mircea 
Toderici jr.- asistenti. 

LEO SFÂIUI 

. Anghel (min. 17) Inscriind pe 
rând, după două servicii ide
ale ale lui Mihăiţă Corsenti. 
Cu puţin !nainte de pauză, 
gazdele rămân In zece, 
Roşu fiind eliminat pentru 
două .galbene". Totuşi, In 
minutul 45, Vezan (născut 
1985) reduce din diferenţă, 

Au arbitrat: D. Buică, 1. 
Dlaconu şi R. Cadar. 

Observator AJF: Remus 
Vlad. 

La juniori: Romvest -
Motorul 20-0 (!). 

DftCIAH TODOŢA 

TRICOUL ROŞU· PĂULIŞANA PĂULIŞ 5-0 (1-0) 
Partida de sâmbătă dintre cădea inevitabil in minutul vederea hentul clar al unui (min. 68 Vasiu), Barta, Gallo, 

Tricoul Roşu şi Pău.lişana 29, cănd Man corectează Tn apărător găzdar in propriul Katona-Topor (min. 66 
Păuliş se anunţa una echili- gol centr;~rea lui Gallo. ca reu. Şi, in loc de 2-1, Donca). Man. 
brată, mal ales că oaspeţii .Roşii" au posibilitatea scorul va lua proportii prin . Păull'fana: Bujor-Panln, 
ş1-au Tntărit lotul cu "pân- desprinderii Tnsă· Topor punctele semnat~ de Luchian, Gherga, Coraş 
cotanii" Burtea, Sinescu si ratează incredibil din pozitie ( 
Ungureanu. Echilibrul a du~t de unu la unu cu golkeepe~l omniprezentul Man, care min. 30 Petcuţ) - Nicoară 

realizează astfel hatrick-ul (min. 66 Neaga), Voinea 
doar 65 de minute pentru că PăulişaneL 
elevii lui Mihai Roşea şi-au In debutul reprizei (min. 73 şi 80) şi Barta (min. . (min. 76 Niţu), Bulzan, 

86). Burtea-Sinescu, Ceh (min. 
pus in valoare pregătirea fi- secunde, oaspe~; prind curaj 
zică superioara, reusind. nu ~~ ameninţă poarta lui Szabo Aşa s-a scris istoria unui 64 Ungureanu). 
mai puţin de 4 goluri in prin Sinescu şi Nicoară. meci care a scos In evidenţă Cartona' ro,u: Katona 
ultimele 25 de minute ale Golul de' 2-0 al • Tricoulul" forma deosebită a Iotba- . (min. 80). 
lntalnirii. vine oarecum neaşteptat, la lişblor de la Tricoul Roşu, dar Au arbitrat: Claudiu 

Meciul_ Incepe cu o o greşeală Tn lanţ a apărârll şi uriaşele carenţe din jocul T~p~ • la centru ajutat de 
uşoarâ dominare a gazdelor oaspete care-I permite Jui Păullşanei, aceasta neconfir• . Vorgol Ştrengar Şi Emil 
care forţează deschiderea Sarta să Inscrie la coltul mAnd startul bun din acest Cristea· asistenţi. 
scorului prin Unc (min. 2 şi lung, după 0 pasă a lui u~. sezon. Observator A.J.F.: Ioan 
23), şi M~ (min. 10), dar de In minutul 72, se consumă T-ricoul Ro,u: Szaboc· . Şandor. 
liecare dată portarul momentul psihologic al meci- Re:linic, Welrer, Kocsis, c. . . La juniori: Q.3, 

oaspe~lor ela post Golul.va ului, arbitrul Tripa trecăncl cu Matei (n1ln. 89A. Matei). unc-. c:fiUH ttHEIUE 

~- m:lJ CUPA "BOX ClUB AUD". 
Sâmbătă a avut loc: la Bartha Eugen (BCA) 1-a Invins 

• ARENA MOTORUL, proma la puncte pe Lauric Alin (UMT}; • = a cup~.' BOX. CLUB La 60 kg_ Bega Marius (UMT} a 
.- • com~e ooganozată de invins pnn 1nfenontatea adver-
către clubul cu acelaşi nume. In sarului in defavoarea lui Martin 

• cadrul acestei ~ompetiţii s-au Daniel (ASTRA) şi Oprean 
• intrecut sportivo din oraşele Arad Lucian (UMT) 1-a invins .la 

şo Timişoara, oraşul nostru fiind puncte pe Gherman Gabi 
reprez_entat de pugilişti ai (BCA)· La 51 kg B tu . M'h . 

. cluburolor BOX CLUB • . , u noo ' ao a 
MOTORUL ASTRA ia; mvms la puncte surclasându-1 

corn 'titlei pe Pascu ~oan (BCA); la 71 Kg 
~~ooaitin.i lnd uMf • ' H~JOS M1ha1 (ASTRA) a Invins 

galei ·s-a pnn 1nfenontatea adversarului In 
desfăşurat după cum urmează: defavoarea lUI Radu Da mei 
la :ategoria 33 kg au boxat (UMT); La 67 kg Delamarian 
Bradean Gheorghe (BCA) şi S1lv1u (BCA) 1-a Invins la puncte 
Bhdar Ovidiu (ASTRA) cel din pe Potroviţă Sergiu (ASTRA) si 
urmă Tnvingănd la puncte; La 37 Slabu Răzvan (UMT) a fost 
kg Brădean Daniel (ASTRA) 1-a Invins ia puncte de Dărău Ionel 
Invins la puncte pe Grancea (Motorul). Au arbitrat această 
Alex (BCA); La 45 kg Lingurar gală Coman Andrei si Cioca 
Dănuţ (BCA) a învins la puncte Petru delega! general fiind Bujor 
in defavoarea lui Moisean Victor Constantin. Toţi pugiliştii care 
(Motorul); La 51 kg Buda Adrian au urcat în ring au fost premiati 
(BCA) a fost învins la puncte de cu premii constănd Tn bani. ' 
Sas Nicolae (Moton;l); La 54 kg VALI ~AM 

. ·<-"""" _. 
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CRISANA SEBIS • 
F.C. INEU 1·1 (0·1) 

Stadion .Crişana". Timp 
favorabil, teren bun. 
Spectatori: · 200. Au marcat: 
Balaci (min. 43) respectiv 
Mican (min. 56). 

Formaţii - Crişana: Laza
Jurcă, Olariu G., Fericean, 
Pap, Sas, Şaba, Negru, 
Cimbrea, Mican, Luca. Au 
mai jucat: Rotari, Blaga. 
Antrenor: Sandu Gaica. 

F.C. lneu: Feies-Sernan, 
Jurcă, Foltean, AVram', Matei, 
S. Herman, Huţu D .. 
Abrudan, Bun, Balaci. Au 
mai evoluat: Tudor, Ursoi, 
Goldiş. Antrenor: Ioan Sas. 

Au arbitrat: Mircea 

Bondar, Enoiu Traian, Forton 
Nicuşor. 

Observator AJF: lonut 
Leac. ' 

La juniori: 0-4. 
Joc tipic de campionat, in 

care ambele echipe si-au eta
lat valoarea. cu' putină 
şansă, echipa gazdă' !şi 
putea trece Tn cont toate cele 
trei puncte puse Tn joc. 

De remarcat prezenţa pri
marului oraşului Sebiş, 
Gheorghe Feieş, care este 
trup şi suflet alături de 
această echipă. 

6EW 6ROZA 

Gloria-M. Moneasa 14-0, Crişana Sebiş-FC lneu 1-1, 
Tricoul Roşu-Păuliş 5-{), ş. Pâncota-Beliu 6-{), Şoimii Lipova-. 
CPL 2-0, Comera-Ghioroc 3-2, Romvest-Motorul Astra 1·5, S. 
Macea-Nădlac 2-1, Curtici-Cr. Ch. Criş 4-1. 

Clasament 

Etapa următoare (miercu1ci, 
Ghioroc-Romvest, CPL-Comera, Moneasa-Lipova, Dacia 
Beliu-Gioria Arad, Cr. Ch. Criş-Pâncota, V. Nădlac-Frontiera 
Curtici, P. Păuliş-S. Macea, FC lneu·Tr. Roşu, Motorul Astre
Crişana Sebiş. 

i) · ;rr, , 1 
l - 1 • ' 1 ' 

Secţia .Sport" a ziarului 
nostru organizează, marţi, 14 
septembrie a. c., ora 11 ,00, la 
"Clubul Presei" (Bd. Revoluţiei 
nr. 81), o intilnire cu cei care 
doresc si colaboreze cu coti
dianul ,.Adevărul" pe Unle de 
sport. 

Lansăm Invitaţia in primul 
rând tinerilor din localităţile 
arădene, pentru a reflecta in 
cit mai mare măsuri activi
tatea sportivă din orateie fi 
comunele judeţului. 

Informaţii la telefon 
281701. 
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ba,schet feminin a 
continuat în acest week-end cu meci
uri destul de interesante, mai ales 
marea finală care a avut ca adversare 
echipele BC ICIM Arad şi Hemofarm 
Vi"şeţ. Să urmărim, in ordinea 
desfăşurării, meciurile. 

Hemofann Vrset- "U" • • 
Cluj 73-65 (36-28) 
A fost un meci ce a opus două 

echipe parcă pu~n obosite în joc şi de 
aceea .nu putem spune că au încântat 
prea mult publicul spectator adunat la 
.. Sala Sporturilor" într-un număr destul 
de restrâns. Tn mod identic jocului ·cu 
Dejul, sârboaicele se dovedesc a fi 
mai bune şi încă de la inceput preiau 
conducerea cu 21-17 (minutul 13). 
Clujencele însă nu se lasă usor bătute 
şi vor egala în minutul 15: 23:23. Până 
la pauză Vrset preiau din nou conduc
erea şi priffi~ repriză sf:lrşe~te la 
scorul de 36-28. In cea de-a doua 
repriză jucătoarele de la Vrset se dis
tanţează destul de mult', punând 
stăpânire pe evolu~a meciului (minutul 
25: scor 55-41 ). Tn partea a doua a 
reprizei secunde, clujencele încearcă 
in disperare de cauză să mai facă 
ceva. Joacă mult mai bine, însă din 
păcate nu reuşesc să se impună. 
Poate că jucătoarele din Cluj s-au 
trezit prea târziu si astfel au fost 
învinse cu scorul de 73-65. 

Marcatoare: 
-1 H. Vrşeţ: Stankovici 14, Vulovici 

8, Radunovici 19, Mantovici 14; Stakici 
4, Sijepanovici 5, Kovacevici ~. 

1 "U" Cluj: Vass 18, Kiss 6, 
Vescan.20, Bocoş 9, Kapelovies 12 

Au arbitrat: M. Coldea (Cluj) şi A. 
Roşu (Oradea) 

Arad - So.mesul 
De) 68-39 (37-24) 

Pentru a caracteriza acest meci 
ne-am putea folosi de două cuvinte: 
.fără' replică", pentru că într-adevăr 
echipa noastră a fost ·mult peste jucă
toarele din Dej. Dar să urmărim 
evoluţia scorului: în minutul 5 ICIM-ul 
era deja detaşată la 12-2. Chiar dacă 
echipa din Dej a dat dovadă de mai 
mult chef de joc decăt în meciul prece-

dent, nu a putut ajunge la nivelul ICIM
u/ui, care a fost de neinvins în această 
partidă (min. 10: 18-11; min. 25: 40-
26). In cea de a doua repriză meciul a 
ajuns să fie mult mai aprins si mai fru
mos. George Mandache, antrenorul 
ICIM-ului a rulat tot lotul în acest meci. 

Tn timpul jocului am putea spune 
cii lucruri!~ au fost a~a cum trebuie să 
fie: atmosferă excelentă, aplauze si, 
ca de obicei. neobosita galerie in 
frunte.. cu Zoran. 

1 B.C. ICIM Arad: Matei 3, 
Mandache 8, Nitulescu 12, Tretiak 12, 
Stoenescu 13, Nastor 6, larochko 14. • 

1 Someşul Dej: Meszaros 6, Chira 
8, Duma 6, Anghel 14, Gagyi 3, 
Vinghereu 2. 

Arbitri: O. Roşea şi A. Rosu 
(Oradea). ' 

"U" Cluj - Someşul Dej 
62-61 (35-31) 

Luptă mare pentru locul al III-lea! 

Nu putem spune care dintre echipe a 
fost mai bună sau care merita mai 
mult acest loc. pentru că ambele for
maţii au avut un joc asemănător. Tn 
cele din urmă echipa norocoasă s-a 
dovedit a fi .. u· Cluj. Clujencele au 
abordat meciul cu calm, în timp ce 
jucătoarele din Dej au fost mult mai 
încordate, ratând egalarea în ultima 
secundă! · · 

Marcatoare: 
1 .,U" Cluj: Vass 17, Kapelovies· 

21. Bocoş 4 •. Vescan 12, Kiss 8 · 

7, Mes:•aroŞ 
6. Cătinean 

Arbitri: M. Coldea (Cluj) şi A. Roşu 
(Oradea) . 

BC ICIM Arad - Hemofann 
Vrset 57-63 (26-28) 

Finara 'turneului a avut două 
jumătăţi distincte. In prima repriză ară
dencele au controlat ostilitătile minute 
bune, desprinzându-se la b-6 (min. 
8). Cu excepţia a două mici divergente 
având drept protagonisti pe 
Radunovici, de o parte. arbilrul Alin 
Rosu. şi arăde.anca Nastor, de 
cealaltă, meciul a fost aprig disputat si 
în spiritul fair-play-ului. Oaspetele vcir 
reveni si vor conduce fntâia oară fn 
min. 17' (22-23}. De aici încolo iniţiati
va le va aparţine cu claritate, .. ruptura" 
definitivă producându-se in primele 1 O 
minute din repriza secundă. 

Au punctat: 
BC ICIM: Stoenescu 8 (2x3}. 

Mandache 8, Nitui eseu 1 O, Nas tor 2, 
Matei 7 (1x3}, 'larochko 10 (2x3), 
Tretiak 12. 

Hemofarm: Sijepanovici 4, 
Raduncivici 9 (1x3}, Stankovici 17 
(1x3), Stakici 3 (1x3), Kovacevici 4, 
Mantovici 17 (b3), Vulovici 9. . 

Arbitri: O. Rosea - A. Rosu 
(Oradea). ' ' 

• 
La finele turneului a avut loc festiv

itatea de premiere, recompensa con
stând în cupe, diplome., Hori si bani: 
3,5 milioane lei - locul 1, 2,5 milioane 
lei- locul 11, 1,5 milioane lei - locul 111. 

A~adar, clasamentul final s-a 
prezentat astfel: _ · 

i· ~~n:~re,1~~eţ' '"'' ,,~, ,.,,, ; 
3: Universitatea Acsa Cluj • · · 
'4. Somesul Dej · · 
t ' fiLIHA BOTACI 
- .. , fiDitiAH tiĂiqĂO 

REGAL BfiSCHE 1 BfiUmc 
Cei 400 de spectatori rămasi vif1eri seara la dar a condus ..ală" în ...",,Za secundă. • Pentru 

1 
Rapid Bucureşti - Elba Timişoara 76-63 

Sala Sporturilor din laşi nu au avut ce regreta, gestul său necUgetat, Bubanja va fi taxat cu (52-26) 
deoareCe jocul West Petrom-Soced a fost un 10% din salariul pe luna aceasta. Asa a hotărât Galtour Galaţi- Soced Bucureşti 71-96 (39-
adevărat regal baschetbalistic. Apărări agre- Dragan Petricevid, deoarece sărbul şi-a lăsat 51} 
sive, faze spectaculoase, coşuri incredibile, echipa la greu într-un moment important al Petrom Sibiu _ West Petrom Arad 88-86 
aruncări în gen NBA şi un război psihologic rar jocului. Chestie de profesionism ... • Cu trei (49-40} 
înlălnit, câştiga! în cele din urrnă de Petricevici minute înainte de finalul meciului cu Soced, Marcatori: Petrom Sibiu: Bacov 34 (3x3), 
şi compania. antrenorul Petricevid si-a dezbărcat haina de la 

Socedul a început în fortă, dorind să-si oostum si a aruncat-<l'în tribună, cerând sălu·să Tordai 18 (4x3), Spasojevici 16, Alecu 14, 
. inpună stilul ca favorit al hârti<ii si în minutul a fie alături de West Petrom. Detegatul F.R.B. Lăpădat4, Pelger2. 

conducea cu 15-10, moment în care banca· Ioan Olaru i-a cerut arbitrului Oprea să-I West Petrom: Veres 29 (3x3), Bubanja 
·tehnică a Aradului (Petricevici- Budurean- .atenţioneze pe antrenorul arădean să nu mai 22, Marianovici 18 (4.x3), Bobroczky 7, 

Oavidhazi) cere time-oot. Recuperăm punct cu instige publicul. lată reactia lui Petricevici: .Ca Muntean 6, Dehelean 3 (1x3), Spătar 1, Mazilu. 
punct, având în Marianovici un jucător de clasă, · vrei mă, le-am cerut sP.,ctatorilor să strige Arbitrii: Marian Oprea (Braşov) - Bogdan 
care după redtalul coşutilor de trei puncte diri Oprea, Oprea! • Conditiile de cazare şi masă Bădilă (Bucureşti). 
jocul cu Bba, ne-a oferit un show al pătrunder- sunt excelenta. La restaurantl.tl Sălii Sportutilor, · Delegat F .R.B.: Radu Orăgănescu 

· r~'siav Pop 
(antrenor, Hemofarrn}: ""-'~~"
fost momente foarte dificile 
în acest meci cu B.C. ICIM, 
dar totul a ieşit până la urmA 
bine: 'Aveam nevoie de . 
turneu pentru confnunlările "11.. 
ce vor urma. Au existat jocuri 
foarte reusite, iar succesul 
ne-a apartinut. Vom · 
avea un alt' turneu, la Vrset, 'f;-0..
unde, printre invitatii noStri, 
vor fi si cei din Ara'd; poate 
acolo.' vor avea mai mult 
noroc. Poate! Nu se stie i"i•C' 
niciodată.". ..,.. -

• George. Mandache 1 

(antrenor, B.C. ICIM): 
.Competitia s-a dovedit uijlă. 
Pentru perioada in care ne 

. . . ."._ ... : 
__ -y 

aftăm sunt partial multumit. 
Incet, încet, jocul echipei se 
leagă. Sper ca potentialvl 
formaţiei ·să cr"eascâ la 
turneul de la Vrset, oş''ll">j.,,_. 
înc.ât debutul se~o~ulili f'"llli!~.f-1 
ne găsească ore.aăl!iti 
spunzător. Ap,t'e<:te<~ 
ile făcute drept 
a~tept ca larochko şi 
să se integreze în jocul 
echipei. Este nevoie însă de 
răbdare."-. , . •• 

-. . 1{. BUTACI 
fl.tiĂiqĂO 

ukiase. 

CLASAMENT~~~~·-~ ·~~~ 
M.P. AL IT AUEI: 

1. Heinz Herald Fientzen 
(Jordan); 2. Ralph Schumacher 
(Williams): 3. Mika Salo (F<•rraril 
4. Rubens Banichello (Stewart); 
David Coulthard (McLaren); 6. 
Eddle ltvine (Ferrari). 

CLASAMENT GENERAt· 
._ . -· PILO'JI: . _ • 

itor·şi a unor aruncări 001 poziţii imposiqtle. In rnancarea e ca la mama acasă, cu setvirea e (Bucureşti). 
"" minutul 13, Bubanja ne aduce pentru prima puţin mai altfel, dar cum ospătarele sunt .super" Aşadar după primul tl.tmeu din seria A a 

dată în avantaj 20-19, pei1tru ca Marianovici să tăcem mălc. • In ce priveşte disputa cu Sibiul CN de baschet masculin, băietii de la West 

Ieri dupa-amiază, circuitul d<i
la Monza a găzdurt Marele Premiu 
al Italiei de Formula 1, o cursă 
extrem de · spectaculoasă, 
încheiată cu surprinzătoarea victo
rie a lui Heinz-Harald Frentzen, 
venita pe fondul abandonului 
marelui favorit Mika Hakkinen. 
Acesta a condus fără probleme 
mai mult de jumătate din cursă, 
însă o greşeală de pilotaj t-a dus în 
decor şi in pragul disperării. 
Frentzen a profitat, obţinând a 
doua victorie in acest sezon. Pe 

· -- f Mika fiakkinen {FIN) 60 p;}~~-,-
2. Eddie ltvine (IRL) 60 p; 3. H. 
Frentzen (GER) 50 p; 4. David 

--

•, 

~· 

-~ ' 

ne ducă la 29-22 (min. 17}. Din păcate, finalul antreoorul Petricevici a declarat .E un meci al Petrom au adunat două victorii s;'au fost invinsi 
· repritei aparţine constructorilor bucureşteni, !'e!romul~. Ei sunt cu Petromul pe piep~ iar noi si cu ..ajutorul" arbitrilor de ech;p.Î campioană, 18 
care prin Fometescu şi T <iader egalează la 31 tn inină... .:., cos, dilerenlă,·. 
şi vine pauza. • • • LA PRIMA iNFRANGERE 

După două reuşite .,man::a Marianovici". in CULESE A TREI ZI 
rnin. 22, Bubanja comita un gest nesportiv, • Arâdenil au avut o zi de pauză, cu pro- Deşi echipa care câştigă nu se schimbă de 

· scuipănd în directia arbitrului, primeste fault gram lejer. '-1ic dejun facultativ, vizită 1a muzeu, obicei, antrenorul Petricevici 1-a preferat în 
tehnic şi este eliminat pentru cinci ~i per- odihnă, vizionarea meciului Moldrom-Sooad, primul "cind' pe Muntean în locul lui Bobroczky •. 
sonale. Fără el, Apostol şi Szijarpok (antidpam dna şi... stingerea. • T~ antrenorii prezen~ la solutie ce nu s-a doveda a fi prea inspirată. 
noi că nu vor primi drept de joc), arâdenii strâng acest turneu au spus la unison că şeptarul nos- Sibi~l a condus permanent în prima repriză, 
dn dinţi şi reuşesc să rârnană la tirnala jocului. tru Mifian Marianovici, e cel mai complet jucător având în Bâoov si Tordai doi finalizatori în mare 
Cu Veres în mare formă. desi a săngerat tot al momentului în campionatul masculin de formă. După g.g' (min. 5) a început dezastrul şi 
meciul, ne ducem la 41-35 (rilin. 25) şi 4540 baschet al României. Să recunoastem. ni s-au la 13-18 (min. 7), cerem primul time-<lut. 
(mirt 28}.1ntr-un moment greu al jocului în min. umflat piepturile de mândrie la aUzul acestor .Tripele" lui MarianCJvici si veres sunt anihilate 
34, acelaşi Marianovici .,aruncă" sala în. aer cu consideratii. • Elba este de departe de reusitele similare al~ lui TOrdai si Bâcov, 
o .triplă", 55-50. Se merge cap la cap pănă în .cenusăreasa" seriei, băietii de pe Bega ajungâ~u-se la 21 _27 (min. 10). eu' reuşitele 
rmutul38 (scor 58-54). Sala e cu noi iar sărbul pietZâtid şi 111 faţa Gjlla~ului la un scor eate- lui Bobroczky si Bubanja mai avem 0 .zvâcnire" 
Nicolici e pe post de pivot, deoarece si goric. Gazdele au mvins şi Socedulla 10 ~i este 3541 ·(min. 5). Din păcate pe finalul 
Munteanafoste6minatpentrudncigreşeli pef- puncte, după un (l'leci tensional, în care repnz· ei ratăm trei contraatacuri,.; este Ml-40 
sonale. Ai noştri ~n bine mingea în atac şi .fluierasil au avut <In rol hotărâtor. • In fine, r 
înscriu puncte pretioase. In disperare de cauză, carnpioim şi-au revenit şi au făcut suta într-un pentru campioni. 
Şofan şi lheadindu înscriu coşuri de 3 puncte şi antrenament cu public cu nişte figuranţi Debutl.tl reprizei a doua aparţine tot sibie-
se ajunge la 65-63, cu 8 secunde înainte de rapidişti. • Noaptea de vineri spre sâmbătă, ofi- nitor care prolită şi de ralările a Şil5e libeni con-
final, Veres transformă două .libere" si 6Hi3, dalii si arbitrii si-au petrecut-<l intr-un bar de secutive de către Bubanja şi se ajunge la 46-64 
rezultat final, care aduce mare bucurie în noapti,. PtietenU ştiu de ce. la fel cum au plecat (min. 26). Nimeni nu mai credea în minuni. 

· tabăra noastril şi prima sernt-surpriză a COlT>- bagajele la gară, înaintea olidalitor BUOJeŞ!i. Treptat, Veres şi Marianovici reduc din difer-
peliţiei. • • • enţă: 58-71 (min. 30); 70-76 (rilin. 34) şi 78-84 

A fost victoria echipei, dar Marianovici a · Rezultate: Bba Ttmişoara- Galtour Galaţi (min. 38). Rnalul e dramatic. publicul ieşean ne 
mai demoi tSllat o dată că este .the best".. 79-93 (32-43) • . încurajează. dar arbitrul Oprea îşi bate JOC de 

CULE~ ~ ~UA 
21

. :31) Soced Bucureşti - Moldrom Jaşi 62~72 <32- rioi prin câteva decizii. Se ajunge la 83-86 în 

'• Rapidul a învins ma greu decat 0 arată Rapid Bucureşti- Petrom Sibiufi6.105 (32- ultimul minut iar Veres e eliminat pen!P.J fautt 
sccn,!-o echipă din Galav. care n-a jucat deloc" 63) tehnic. La 88-86 pentru Sibiu, în ultimele 
râu .• Gazdele de 1a MoidiOOl au câştiga! med- west Petrom Arad a stat.. secunde, Marianovici ~i Spătar ratează 
ul cu Ei ba cu rezervele, datorită exageratei • t * • aruncările unei posibile egalări sau, de ce nu,\ 
cifecente ,., valoace d1otre e:hipe. • Tn medul NE·AU FURAT CU CAMPIONm . victori'. Şi uite aşa West Petromul pierde in fa\8 
nos~u~· cu~.:~! de v:b~t.~i Oprea-'h"lc:Şi a car~ . În ultima zi a ~meului de la laşi s-au con-~ Sibiu!ui. Pe de o parte din vina ei, .i8r pe de alta · 
greşrt on pnrna repn:za tn defa>t>area ~· L set1/nat rezultatele: _ . . din cauza f\uÎ<jr\Jiui ..str~mb" al lui Oprşa. 

.. '-. ·-
.,._-

. locul secund a venit germanul de 
la Williams- Ralph Schumacher. 
Cele două monoposturi Ferrari au 
incheiat in puncte, Mlka Salo 
prinzand ultima Uaeplă a podUntt
lui. 

COulthard (SOD) 48 p; 5. Michael 
Schumacher (GER) 32 p; 6. Ralph . 
Schumacher (GER) 30 p. 
CLASAMENT GENERAL CCJN. 

STRUCTORI: 
1. Mcl.aren-Me~ 

2. Ferrari 102 p; 3. · 
Murgen-Honda 57 p; 4. In urma acestei curse h.Jpta din 

truritea celor două clasamente 
generale s-a fncins şi mai mult, 
ultimele trei curse ale sezonului, 
anunţându-se extrem de spectac-

Supertec 30 p; 5. Slii!Nfii-FOf!i 17 
p; 6. Benetton-Piaylife 16 p. 

DfiCifiH TOiliU)'fiiJ<~~'' 

Handbal~ preliminariii~~.E. -.• -· 

România· Franţa 15·22 (7·11} ~ :~-_ .. 
Ieri dimineaţă, la Sala Sporturitor din Qladea, naţlonala de handbal ~-

ma_sculin a României a ratat practic prezenţa la turneul fmal al 
Campionatului European, ce va av~ 1~ la i~eputul anul~i .viitor J~~- ; 
Croatia. Astfel, in prima manşâ a barajulut de calificare. RomanLB a fost ... - ,:.: 
depăŞită net de Franţa (lăr.l Jackson Richardson), după un joc. la discreţia ·. l, 

. reprezentantilor .cocoşului galic". Doar o m111une mat poata califica echipa-· .. 
noastră în ..itl.trul de pi,ste o săptămană, de la Dijon. · · i ~ 

_ D.lODCI'ffl-"'-'<•" y ~ 

T~~!~e:~~~St'egp~~ ~~Ş~iJ;~~g~A -:~:r .--~ 
Open, organizat la New In runda inaugurală. a. --"" . , ~;' ~ 
York, a ajuns in faza ultimu· Diviziei A de handbal mascuhn: \ _ .. <1 l., 
lui act. Tn proba feminină CifdÎ'o Drobeta Tumu Severin _..~:....;__· ,~ - 1 

• U" Arbema Arad 25-17 (13- .. · 
Serena Williams (SUA) a 6). într-un alt joc: ASA 'rg. ~-
intrecut-o pe Martina Hingis- Mureş - 'Po!itehn1ca Tim~şoara _:·:.' f'· 

(Elveţia} cu 6·3, 7-6. \1·15-19. . · . 
~--..;.._ __ A_. tt..,...J. ~ . .· . fi. tt. ~. ,. 
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Magazinul de vopsele 

2 Color Plus , · 
- ''AI'Cid Str. Dr. Ioan R.crtiu nr. 2!5 Tel. 2!512!19 

' r . 

Vă oferă produsele 

-<\Vopsele decorative pentru construcţii 
~ · ,:.·~ Spor elllail, SI!PCr polilac, Polilac, A1sati1 . · 

Vopsele lavabile pentru interior şi exterio 

. :.. . -~~c~ .. ::.t#r::.-"'' Spor, .. ". . .. - •· ..... . 
...•. · • ' · ;.~3·;· Vopsele şi lacuri auto 

Emaur, Duralchid, SilverpoJ. 

" Vopsele industriale, răşini, cemeluri 
_"E. 

. Pentru informaţii vă stăm la dispoziţie la 
·~·"'· ;.,., Tel. nr. 251259 

· • Doriţi o tâmplărie modernă pentru 
--·-,_. eastJ dvs.1· . . > • 

·:+ Preferaţi ea aeeastă tâmplărie 
eu stielă termopan să fie de ~alitate fi 
din. import? . · • • · · -

-------· 
·-· .v-·· · Apelati la: 

--..... ~.,._ 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
i'"'~-osl. FEitESTitE CO 

ST.ICLĂ TEitMOPfirt! 
-~.-~(-' -. • > .,, 

' 

~ ~A.a<jUjŢ~ifi::'Piillurfî ni~·c,a~ ief!"ilo'2so :f:~i'f 
'AICI TOTUL ESTE IEFTIN DE O CALITATE DEOSEBITĂ! ; 

' e' -~,> •'''•>) 
'l 

"•'):'"' 

TELEFONUL NOKIA 5110 BONUS 

69$* sau 300.000 lei** 
RcJag;~ 'ltE:.rta Ma.dja s~.tt · 

. lmpreună cu oferta CONNEX . 
CONECTARE GRATUITĂ 2 LUNl ABONAMENT GRATUIT ... 

""u'"' ŞI ABONAMENT CONNEX START 5$/ LUNĂ 

~!c) _.,c .... 
.,. ""::nNNi:" 1;;~=~-i:l"lli~~ 

lnformează membrii 
Colegiului Medicilor Arad 
despre organizarea fi 
desfă,urarea privind alege
rea membrilor Consiliului 
Judeţean al Colegiului 
Medicilor Arad fi a repre· 
zentanţilor in Adunarea 
bo · .,~.."lă Naţională. 

ln !..t!-t sens vă comu
nicăm că până la data de 
15.09.1999, candidaturile se 
depun personal_la secre
tariatul Consiliului Judeţean 
al Colegiului Medicilor -
Arad din str. Vasile Goldiş 
nr. 3 (sediul C.J.C.M.A.) de 
luni până vineri, orele 9-13. 

Condiţiile de fond fi 

formă a candidaturilor sunt 
precizate in articolele 30-34 
din Regulamentul Electoral. 

Votarea se va destătura 
la sediul C.J.C.M.A. din 
Arad, str. Vasile Goldiş nr. 3, 
in zilele de 15-16 octombrie 
1999, intre orele 8-20. 

Prevederile 
Regulamentului Electoral 
referitoare la ,.Candidaturi", 
.,Buletine de vot" fi. 
,.Desfăşurarea votării"' sunt 
prezentate in extrasul din 
prezentul Regulament. 

Pentru informaţii supli· 
mentare vă puteţi adresa la 
sediul C.J.C.MA. 

(659494) 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toate grosimHe • SOBE 
TERACO'TĂ • UŞI 

• FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 

. -
· .r Preţuri promotionale în prima lunii de vânziiri 
.r Acltios eomerei'al minim .. 

· .. · · AL ... E INFORMATII · . 
LA ... ELEFDNUL 299088. 

·.:· Program zilnic: 8,00 - 16,00 
· .sâmbătă: 8,00 - 13,00 _ .. _, 

-~-

' 

. ' ~-
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S.C .• IIUTIIE 111• Slllra-
ANGAJEAZĂ URGENT: 

e CONFECŢIONERE iNCĂLŢĂMINTE- calificate. 
e MAŞINISTE ŞI RICHTUITOARE -calificate. 
e CIZMARI, TĂLPUITORI- calificati. 

SALARII FOARTE AVANTAJOASE. 
De asemenea, din 15 septembrie începem CURSURI 

pentru ucenici, la locul de muncă, pentru băieţi şi fete, 
până la ~tsta de 17 ani. PERIOADA: 2 ani. 

INFORMAŢII LA TELEFON: 230825,094-552054. 
(5224320) 

S.C. EllEPI ROMANIA SRl 
IITiportantă f'iriTiă de conf'ectii , 

Angajează: 

• 2 INGINERI(E) TEXTILE, 
care să posede cuna!ftinţe de limba italiană llli PC. 

SALARIZARE 
OPTIMĂ 

(5224328) 

Relaţii: Arad, Calea 
Aurel Vlaicu nr. 56-76 

(vis-a-vis de Fabrica UT A} 

eSEIFURJ· 

eAPARATEOE 
NUMĂRAT BANI· 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE SIGURANŢĂ 

Vinde prin publică următoarele: 

- cai de muncă şi tineret cabalin 
. ,,. 

- utilaje agricole 

- utilaje pentru Industria Alimentară 

Licita~a va avea loc in ziua de vineri 17.09.1999, iar in 

caz de ne,adjudecare se repetă in zilele de vineri ale urmă

toarelor săptămâni. 

Lista obiectivelor scoase la vânzare se poate consulta zil

nic intre orele 8.00.15.00. la sediul societă~i. 

De asemenea închiriază spaţii d.e depozitare in cadrul 

depozitului frigorific Neudorf. 

lnforma~i suplimentare la telefon: 561414; 561409. 
(Ag. Lipova} 

PUBUCITATE Luni, 13 septembrie t 999 

DISTRIBOJ,TOB 
UNIC Al. 

PRODUSELOR 
PENTRU ACOPERIŞ 

COVERDACB 
DESCRIERE: sistem pentru 

acoperifUrl din tabli de oţel alu· 
zJncată R 0,5 mm profllată f ~ 
ulati, cu strat periat sau granulat, 
din ardezie colorată. 
GARANŢIE: In c:ond'l'l .,..._, 30 
de ani. 
DURABILITATE: circa 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 1185 
mmX450mm 
Element DELTA 1200 mm X 450 
mm 
Acoperire 2,26 elemente 1 mp 
GREUTATE: 3 kg/buc.; cea. 6 kg/ 
mp 

Al-ild, Calea A. 
Vlalcu nr. 257 

(lângă Paco Vlalca) 
Tel./fax: 

057/289740 
(66827) 

ANIVERSĂRI 11!); 
Tati dragă. 

NEWIŞTOC, 
te iubim 'i îţi dorim multă 

sănătate, fericire '1 .. LA MULŢI 
ANI ... RAZVAN 'i ANGELICA 
IŞTOC. (27n1) 

.. LA MULŢI ANI" ,1 multi 
aănitate domnului 

· JŞTOCIOAN 
din partea finilor: LAVINIA '' 

FLAVIUS. (27771) 

ISTOCIOAN 
multă sinătate, bucurii '1 un 

călduros •• LA MULŢI ANI .. 
ocazia zilei de na!flere, ii doresc 
angajaţii de la .se .,IŞTOC 
TRANSPORT .. ,1 .,IŞT6C 
KESSEL ... (27771) 

Vând urgent garsonieră confort 1, 
Alfa. el 4/4, mobilală, 7.500 OM. 
Telefon 235784. 094 592 290. 
(27821) 

Vând apartament o cameră, ln 
casă, str. Iancu Jianu, nr. 7, ap. 9; 
Gn!dişte. (27071) 

Vând apartament 1 camerA, 
îmbunătăţit, Micălaca, 11.000 DM 
negociabil. Telefon 266392. 
(27101) 

Vând garsonieră confort l, 9.500 
OM. Telefon 274960; 263832. 
(27118) 

Vând apartament o cameră, con
torizat. Telefon 257851. (27169) 

Vând garsonieră, Praporgescu, 
etaj 1. 14.500 OM negociabil. 
Telefon 250966; 256954. (27208) ' 

Vând urgent garsonieră cf. 1, 
Micălaca. Informatii telefon 092 703 
126. (2nll0) • 

Vând apartament o Cameră, el, 
III. bl. 21. Vlaicu, avans + 250 OM/ 
Juna rată. Telefon 285955. (27150) · 

Vând gan100ienl confort 1. Pili\& 
Soarelui, dotare excepţională. 
Telefon 264711. 092 202 610. 
(27443) 

imi !i~n;ii)ii'~. '• •. t .. 1 '''-=.1 
Vând apartament 2 camere, 

Vlaicu, confort 11, 9.500 OM. 
Telefon 270834. (27154) 

Vând urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, Calea 6 
vanători bl. V2, se. B, et 111. ap. 14. 
Telefon 222530, 277337. Arad. 
(27193) 

Vând urgent apartament ultra· 
central, 2 camere; decomandat. 
Telefon 094 776 723. (27114) 

Vând apartament 2 camere, 
aranjat stil occidental, mobila~ la 
cheie, str. Miron Costin, etaj III, 
preţ 45.000 OM negociabil. 
Telefon 094.122.434. 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat. parchet, etaj 11, Banu 
Mărăcine. Telefon 250209. (27136) 

VAnd apartament 2 camere, bloc 
cărămidă, etaj 1, Mioriţa. Telefon 
255133. (27136) 

Vând apartament 2 camere, 
Mlcălaca 304 E. Telefon 269190. 
(27621) 

Vând apartament 2 camere, 
Romanilor, 23.000 DM. Telefon 
283271 sau 094.929.918. (27577) · 

Vând apartament 2 camere, 
Grădiste. bloc R, se. B. ap. 21; 
10.800 OM. Telefon 237048. 
(27816) 

~ pr~n Gl MOTOR ARAD ,.,; • ...._"....,~·· 
Tei/FaJG .057/ 288009 

S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI"""""; .....,.;a&z..zu 1o ;nt..;............, 
.!lrem!!ra!le Mc~n~UroiG.tocue pe buzi el. bihrruri ....lfirolr .. ""'"" ~~ tiR ,. ..,!Ko 

·; -~-

ptin/ipire cu 1/oc<i'O. la gr01imi de l-6 mm pe"""""'" dil.ril. !i pmmale w nisip "" <rrlrzir rolorală; · ,c..·;~illi' .... ~ ... 
lKmnl!rgM htdrptlrglqtqqn! 9r"'9MuPY penhv <aruhvclii citii. li ;nG.,friolt.dr ....... 

~o&.durid.,..... . 
Memln'Glle hi.droioJGIG.toanro .,.. I>Uum """""t <r., .O crp~<4 prin lipiro ru bihln oold; 
fin4ri!e hidroi.lool.atoo.n cu ....aaie col<>mtd. odopldlilr la loole for .. le dt occrperiJ; 

Masticuri lritwmnocue aditiPGW penfru lipire lo '""'; 
Mauria.le &ermD fi fo-~ din whi ninffdă • SILAif. 

Produsele m~adre sunt aannaantate in Romăni01 pria MLPAT - PROCEMA., 
cit fi in Dannania. la "'MATERI~l PROFUNGSAMT NORDRHEIN - WESTfALEN". 

iar CIUTATEA.aceston; este as.ÎJUr.tA prin ISO 9002. 

Vând apartament 2 camere, 
zona Intim. Telefon 092 548 944. 
(27784) 

VInd apartament 3 camere, 
central, la casă, cu·tncălzire pe - '1 garaj. str. Gh. Bar~lu nr. 
15. el 1. Telefon 287776, 092 298 
298. f. 0973875 

Vând apartament 3 camere, con
fort il. el IV, Vlaicu. preţ 14.500 OM 
şi apartament 3 camere, central. 
Telefon 250976. 094 645 899. 
(27267) 

vand apartament 3 camere, 
semidecomandat, VIa ieu, et. II/IV, 
pivniţă, garaj autorizat. Telefon 
287609. (27684) . 

Vând urgent apartament ultra
central, 3 camere, et. 11. lnforma\U · 
telefon·262462, orele 16--.21 sau 
092 990 184. (27654) 

Vând apartament 3 camere. con- · 
fort 1, preţ negociabil. Telefon 
255133. (27136) 

Vând urgent apartament 3 
"'camere, etaj III, decomandat 
(Podgorta); 28.000 OM. Telefon 
249806. (27408) 

Vând urgent apartament 3 
camere decomandate, etaj III, cen
tral (Banu Mărăcine), 39.000 OM. 
Telefon 249806. (27408) 

vand urgent apartament 3 
camere, et. 1, Podgoria (Bd. Iuliu 
Maniu, lângă Astra), decomandat, 
31.000 OM. Telefon 249806. 

1 (27805) 
Vând apartament 3 camere, 

zona 300, etaj 1. Telefon 250209. 
(27136) 

Vând 2 apartam.ente 3 camere, 
cu garaj. lnfonna~i telefon 258920 
după ora 18. (27388) · 

Vând 3 camere, zona 300, 
22.500 OM. Telefon 242991 . 
(27449) 

vand convenabil apartament 3 
camere, ultracentral. Telefon 
233098. orele 12·22. (27104) 

Vând apartament 3 camere + 
gem]. Chişineu ~- str. Primăverii. 
Telefon 265489. (27174) 

Ocazie! VAnd apartament 3 
camere. Fortuna. preţ12.200 OM 
negociabil. Telefon 289054; 
092.246.290. (27808) 

li 1!;~;~;:)Vi~ 
Vând (schimb) apartament 4 

camere. Vlaicu. bloc 428. etaj 818, 
confort 1. Telefon 281215; 
094.873.047. (27138) 

Vând apartament 4 camere, 
decomandate, imbunătăţin şi garaj. 
Mlcălaca 300. Telefon 259891. 
(27404) 

Vând apartament 4 camere, 
Micălaca.Qrizont, al. III. contorizal 
Telefon 284060. (27613) 

Vând urgent apartament 4 
camere decomandate, etaj l, 
Micălaca, zonă liniştită. finisări mul

""'•:::~a:~b:~il. Telefon 

VÂNZĂRICASE 

Vând casă mică, Grădişte, 2 
camere, bucătărie, suprafaţa 1.000 
mp. apă. gaz slradal. 21.000 OM. 

Telefon 235784. 094 592 290. 
(27121) 

Vând casă cu grădină sau 
schimb cu apartament + diferenţa, 

• Ă Chişineu Criş. str. Teilor, nr. 11. -t:· _ 
Vând VILA NOU : 2 aparta- lnfonnaţii comuna Mişca, nr. 272, · 

mente, intrări segarate, trifazic, telefon 114. (5226475) 
garaj, curte, grădină, încălzire Vând casă 2 camere, gaZ, grăd-
proprle, posibilităţi multiple, lnă, curte c;:omună, UTA. Telefon''·~~'~ 
accept variante. Telefon 285485, 249206: 092.294.842.,(27058) · ,. 
092 607 568. . Vând casă modem flnisată 'i 

Vând (schimb) casa 5 camere, : utilată (gaz. apa. trlfazfc, satelit. 
bucătărie, curte fără grădină, apâ; · Alcatel, garaj dublu), zona 
gaz, renovată, bună privatizare, Stadion Strungul, preţ 53.000·,~ 
Aradul Nou, 38.000 DM. Telefon OM, negociabil. Telefon 092 295 
281215. 094 873 047. (27742) 353. (27273) 

Vând (schimb cu apartament Vând 2 construcţii, zona 
Arad) casă in Galşa. Telefon 094 Gradişte, pe su~faţă de 700 ~-~,-< 
706 620. (26097) 1-a: 2 camere. bare, gaz, canallzare; ". ·""" .. 

Vând casă mare, construcţie a-11-a in roşu (fără uşi, geamuri), P 
nouă 1997, 1998, la cheie, toate + 1 + mansardă·180 mp pe nivel, 
conditiile, zona Miorita. Telefon 092 piscină (cu canallzare)·: -Tâttl'fcHI..:'"".,', 
621 611.092 292 559. (27028) 238636,253609. (25434) "'· 

Vând casă 6 camere, 2 spa~l Vând casă în -Arad şi 
cpmerciale 1.000 mp, apă, gaz, Vladimirescu; preţ negociabil. 
canalizare, Piaţa Soarelui. Telefon Telefon 255133. (27136) 
092 292 559. 092 621 611. (27026) Vând sau schimb casă In comu-

na Peclca, str. Florilor nf-: 455, cu· 
VInd urgent construcţie noua, apartament in Arad. (27153) · 

ridicată tn rO!fU, parter + etaj Vând casă cu grădină Semlac,,-
mansardat, preţ avantajos. 3.000 mp, mobilă buCatarie italiană, 

1 ~~;:~t 258771; 094.53.4.726 •. ~~~vi9:;r,e,n~ 79;_, ·~- . \' 

Vând casa cu spa~i comerciale. Vând casă amenajata, Ti"lcă!zfre?-::.- .. · 
lnfo1ma~i deta"ate telefon 211414. centrală, baie. gaz, curte. gn!dină<·~~ . 
(27124) Pâmeava. Telefon 271105. d~pa ":''--" _ .. , 

Vând casă str. Porumbului, nr. ora 17. (27384} -.~ '! 

32; Grădişte. (27089) Vând casă + spaţiu comercial, 
Vând casă Sânicolaul Mic, toate str. Pădurii nr. 91. Telefon 285955 . ..". ..... .., 

oonditiile. Telefon 254990; 233822. (27150) 
{27092) vand, schimb cu apartament, 

Vând casâ în Pâmeava, cu grăd- casă, curte comună, zonă centrală. 
ină, apă, gaz. Telefon 094 773 308. lnfo~maţii Arad. tel~fo~_25_5982.:' ••· 
(27227) (27070) . .. '~. 

Vând urgent casă in Sâ.nicolaul Vând casă mare, cu anexe, · 
Mic, 26.000 DM. Telefon 234608, grădină, apă, canalizare Chişineu ţ" 
094 183 043. (27274) Criş, str. Crişana nr. 24. Telefon 

Vând casă cu grădină. localitatea 520288. (5228481) 
Miniş, nr. 200. Telefon 094.- Vând urgent casă, toate condlţi--
192.950. (27416) · ile. Sânicolau Mic. Telefon 288772. 

Vând casă, grădină. Grădişte. (27748) 
str. Prunului, nr. 42. Telefon Vând casă neterminată,lneu, str. ~ 
224322. (27433) A. Iancu. nr. 38. Telefon 511~·- .{ ·""' . 

Vand casă cu grădinA, Zimandul (27744) . . .. . ... . . . . ·~ 

~~~)r. 81. Telefon 224322 ... 'm:r!~~;~~~~t...~:iT. --r-.: 
vand casA-Vladlmlrescu, -4 lângă casă. Localitatea Vladimires- . 

camere, 2 băi, grildină, piscină. ru, str. Eroilor, nr. 13. (27773) %~ ... -_ ...",, 
Telefon 057-414188. (27431) Vând casă 2 camere, hot. <.' · ,-;.:J.· 

Vând casă Şotronea (schimb cu pivnită, anexe, 2 familii in curte, in '· -"'~'~. ·' ·j 
apartament 3-4 camere şi difer· Aradul Nou; 15.500 OM. Telefon .-· . ..::>. _ .. '-
enta). Telefon416209. (27606) 092.592.530. (27709) .. · · ··: 

11', 
Vând urgent casă cu 2 aparta- Vând casă In localitaiBa Nădlac, A 

rnente, curte cu garaj, gaz stradal, zonă centrală. Relaţii telef.on. ~ 
langă Şcoala UCECOM. str. E. 094.577.955. (27736) .. 4 
GMeanu nr. 11. Telefon 211683,.- vand casA tn Vladimi~I"W' · 
(27610) ProgresulUI, nr. 121. cu 4 camere, . 

Vând casă, cartierul gaz, bucătărie mare, grădină mică; .... : 
Functionarilor, str. Mi!tăsari nr. 33. preţ info~mativ 19.000 OM. (27809) •• 
(27653) Vând casă. gn!dină mare; moiJilă . ~-

Vând casă ultracentral, 49.ooo· combinatA. Localitatea Sânpa#· · . ; 
OM. negociabil. Telefon 094 837 nr.272. (27793) ·• 

Vand Casa 400 mp, curte. ..> 193. 259246. (27576) 
· Vând urgent şi oonvenabil casă mobilă. Relaţii telefon 285328. 

mare. comuna Llvada. Telefon (27798) 
412204. (27077) . . 

Vând casă santana. zona gălli. 
grădină, apă, gaz. Telefon 057 -' 
462819. (5228478) . 

Vând Ieftin (eventual note) casă 
Cu curte pe str. Luchlan. Telefon 
092 313 283. (27725) 

Vând casa cu grădină. Gal"!i!t.: 
Tribunul COrcheş nr. 21. (27712) · 

Vând casă mare, Cuvin nr. 312, 
magazii 120 mp, pivniţă cu boltă 
200 mp cu posibilită~ privatizare, 
depozit vinuri, suprafaţa totală 
2.750 mp, ·acces din 2 străzi. 
Telefon 461205. (27652) 

vand casă cu 3 camere, tratoş. 
nr. 370. Telefon 249506. (27746) 

Vând urgent casă 4 camere, 
dependinţe, zonă foarte bună, 
Chişineu Criş. str. Cânepii, nr. 22; 
preţ negociabil. Telefon 520704. 
(5228480) 

VÂNZĂRISPATII lt' ..... : 

Vând sau tnchiriez spaţiu co- · 
• mei-clal, 150 mp, zona Alfa. 

Telefon 092 209 665. (27557) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 

Vând loc casă 1.000 mp, 
Micălaca, str. Ciobanului nr. 4, preţ 

' 

30.000 OM. Tel elon 264032. .. . , .. ·._·.· .. 
092.344.621. (26651) --~ . 

Vând ieftin, loc de casă cu grăd· . 
ină (1.000 mp). Telefon 279283. fi 

1 i27728) !"< 
Vând loc de casă, 1.100 mp.:- ~"~:~t : 

Vladimirescu, str, Reformei. posibD-
ităţi gaz, apă, curent. Telefon 
414210. (27767) 
. , (Contlnuara in pag 15) 

- .:;· 
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(Urmare din -.14) 
Vând loc de casă, 720 mp, posl

'bll gaz. apa. Telefon 246859, orele 
19-21. (27178) 

Vând 2 Ioa pămllnt arabil 1n 
Fantlnele. Informaţii telefon 
!66?'89 (27754) 

Jl!!:fHIIhf"~l 
Vând ANVELOPE camion 

diametru 17,5; ARO • 15, 18: 
autoturisme ·13. 14, 15. 16, 17. 
Telefon 563027, 259339. (27222) 

·, VlAd .convenabil Dacia o km, 
orice model. livrare imediati. 
Telefon 094.391.896.122886\ 

Vind avantajos anvelope auto, 
~-·foloslte., in stare foarte bunA. 

Telefon 563027; 259339, 262616. 
{5224868) 

Vând Oltcit' slare foarte buni. 
Telefon 278396: 094.834.010. 
(27050) 

Vând urgent VolskwageA 
Passat, 1981, funda~e. 2.700 OM. 

, .. Teleloo 092.735.983. (27094) 
Vând urgent Opei Vectra Tuot>o 

Diesel, an 1994 cu toate 
. ~ :îmbunătăţirile; vând Dacle O km, 
.....-1iventual la schimb cu una mai 

· 11eche + -diferentă. Telefon 
'~ 094.291.600: oss' . :219869. ...... 

,,., (27108) 
Vlind AUTOCARE MAN inme

. triculate ş.l neinmatricutate + 
... . IKARUS cu motor IFA. lnfo"""!i 

telefon 094.847.948. (27121) 
Vând Dacia papuc carosat. 

Telefon 287384. (27152) 
Vând autofurism BMW 524 TD 

"" ·din 1986, cu piese schimb, stare 
foarte bună; vizibil zilnic str .. 
Constituţiei, nr. 55. T-28674 
(~~. 

~a..a l\oit- 45. 900 cmc, 
· - -an 1984 şi VW "(broascâ)., cutie 

viteză automată. Cbişineu Criş., 
':telefon 520713. i522647) 

Vând ·scule .pentru tr.aclof~ 
lnforma~i localitatea Şia.lla m. 2,JI.. 
telefon 12lA. '(522544lll 
~ RenaUit Express, Glesel, ilfl/lllt fabrica!ie 1991, preţ 7 200 OM. 

Telefon279674. (27581) 
Vând Ford Fiesta, an 95, inscris 

;persoană fizică, toate extrasele, 
preţ 9MII OM. T- 279674. 
(27581) 

vand avantajos TV color, 
vldeouri; receptoare satelit, mia'o\o. 
ele. Telefon 259339: 563027, 
262616. (5224868) 

Vând avantajos ~ de spălat 
automate Philips, Bosch, combine, 
lăzi frigorifice, congelatoare cu 
sertare, frigidere. Telefon 259339; 
563027; 262616. (5224868) 

Vând diferite tipuri televizoare 
color, garanţie 1 an; noi; maşină 
spălat autornali<:i. Telefon 284604. 
(27040) 

VIndem -TELEVIZOARE 
COLOR, preţuri foarte conve· 
nabile. Telefon 280260, on~le 1G-
20. (2n50) 

V'And congelator,. combină, 
mru;ina spAlat automat:l, TV color, 
6 luni garanţie. Telefon 285010. 

. (27257) 
Vllnd TV COLOR en gros, eA 

detall, FUNC'JlONALE 'i NEFUN
CŢIONALE; ce·e mai mici preţuri. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(27332) 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX AMO K61 266, 30, 32 MB 
SD RAM 1,44 MB FDD, 2,5 GB 
HOD, Yamaha Scund Card, in 
garanţie, negociabil. Telefon 
468920. {27611) 

Vând, la jumătate preţ cuptor aJ 
microunde nou (2.500.000 leO 
model Whirpool AVM 606. 
Informaţii teiefon 271204, intre 
<ll1!le 12-13,20-21. (27657) 

vand, cu garan~e. televizoare 
color. preturi convenabile. Telefon 
2n2so. (i7563J 

VAnd calculatoare 486 Pentium; 
preţuri negociabile. Telefon 
289679; 247182. (27129) 

VAnd TV color stereo 70 -cm. 
leflin, garanţie. Teleloo 211491. 
(27562) 

Vând ladă frigorifică 200-301lll. 
Jeflin. Teleloo 211491. (27562) 

VInd diferite TELECOMENZI 
pentru televizor {155.000 lei), 
vjdeo. satelit; transformatoare 
tinll. Telefon 092.368.868. (mp) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vâ~d ŢIGLĂ PORTUGHEZĂ_ 

ŢIGLA MARSILIA 3.500 leU buca
ta; TE RAS IT, MOZAIC, PRAF 
MARMO~ 70~ ~U kg;_DEŞEURI 
JIARMORA, CARAMIDA eficientă 
30012501140 • 500.000 lei/ m~:. 
.lnformaţii localitatea Măsea, fll' .. 
33. Telefon 531498. (27085) 

VâAd rnicrobus Ford Tranz;t, 
1'981, "benzină.1nscris .p.f. Telefon 

'~~-ijj253409 seara sau 094 183 059. 

"'::~~~:'!::~ Man 3,5 tone. Vllnd PLASĂ GARD zincată: 
JJ telefon 00499532169~- _,. orJce dimensiuni, PLASĂ RA· 

,~~rfiJ~~~~Idll Bf1Z fl CUIE CONSlRUC'jll, str. 
~ 16<1Arcircu1afie.sas Vrabiei nr. 4. Telefon 289997 •. 

11entru j>ie.., schimb. TalefoA : 094.558.552,(27190) ' 
':"'·~ li81551,1:ipc>va. (27n0) . ,, :· Vând SARE la saci fi bulgăt.i. 
~ .. · ~ Audi 100, an 1!!118, nliln- -· -cantităţi mari. 'flftefon '059-

. ulat, stare foarte bună. 144334. {26321) 
Tele 217193. (27768) ,------------., 

Vând Dacia 1310, 1999, multiple Vindem avantajos mobilier :co-
-.~~unătăţirl; preţ foarte .81/8~. ·~ere~ al (ra~u;i. pulturi, .m~~· · 
~ 'l'l>iefon 094.206.599. (2m6) . biroufi, e~t:): vitrine; dulapun !rigori-

Vând ·U651, ~emorcă RM7. Jice; congelatoare; cântare electron-
înmatriculate, CIV .. .tWmere nQl. ice fi -nonnale; scări duble; gră:tare 
.semănătoare SPC 6, disc~,4. pigg. lemn; cărucioare; masă 'Jiliard. 
stare ,perfe_otl de .funcţionare. : informatii telefon 281060. 2ti708 

. . :""'~ -oCCMuna ·Şia:ila .fir. 70. Vând lemne foc esenţă tare, 
... ~37) orice centltale. Telefon 21:~ 

Vând microbus mara l"i>rd {27080) . 
l"riOS:It, alh, supraînălţat, 1992, Vând ouă de prepeliţă -cu 

· august 98, 12.000 OM. ·instrucţiuni. Telefon 289966; 
531 801. (27561) 248064. (27138) 

08Cia 'Sl!~ lllllll, . . . Vând dozator bere, butoaie 'keg, 
'Telsfoa :2il'fin4." •;·:tub bioxid. Telefon 287384. (27151) 

tractor U 445 .. :rs.paralie 
, r.a••ci••an1.noi; cabini'U 

-a.nr.1.62. 

tractor U 650, stare foarte 
+ CIV ~.remorcă 

tone. Localitatea Semlac, nr. 
(27664) 

· ·.,".. · 'Vănd ·ll!mOI<:A auto 5looe, -. 
1:11iablll.. stare foarte bunll, 
Săllatşin, nr. 400. Teleloo 55'/'486, 

CI': ·'~-·<luPă ora 13. (27666) 
·~:. autoltlrisme Dacla 13tll. 

-an fabrical,ie 1990, 1986, stam de 

·~JIIli!·"'V"Wi" T-28~ ;2lll995 oreile 7-15. 
.....c2i'437) . 

· ,",. 1/ănd Dacia 13111, 1985. T-
.- :28943%, <flu>ă ora 15. (27650) 
'" llând ARD 1'0, fabricat 199S, 

, . . stare excelentă, 3.200 OM. Teleloo 
.. '":.~~. (3039724) 

. Whll-Audi BQ, .an t98a, Insclis, 
._,.nr nOi: Peugeot 406, aa 19!16, 

full Qplion, inscris persoana fizici. 
:-fon276712. 272046. (27810) 

1Fflii!J1W ,,, .. t' 1 
Vând diverse tipuri T-v 

COLOil.lPI'II 800.000 .lei; 110 ........ 
lfE;~ T~244804,Q'01e9-1T. 

Vând HAINE secorul-hand, an
-gros~ peste 2D sortimente. 
Telefon 289<1511. 092.239.242. 
(27332) 

Vând dormitor Ludovic., 
sufragerie 623 (bibliotecă, vib'ină. 
argintar), canapea cu 2 fotolii, 
colţar bucătărie. Telefon 236334, 
seara. (27580) 

Vând sufragerie "Ulllng, ·rnoblll 
·combinată şi de'bucătărie, sobă 
;motorină, cuptor electric., TV 
Telecolor, caloriler-. T-
211683. (27.fl1Q) 

Vând .U nouă'la 15ilm<le.Arad 
· ''!li :afecere rentabilA. 'l'alefDn ·OII! 

o592 685.127682) . . . 
Vand TV colorl'.un81,.,megllfifD

.Icn Rostov, geamuri bloc. Tille!Dn 
2'13776.(2n24) 

VAnd EUROBO.LŢARI TER
JIOIZOLANŢI .cu garanpe. 
3DDx2SOx200; 3.600 lei/bucala; 1 
.mc • 240,000 leL Telefon 281491; 
092:381.750. (27336) 

Vând instalaţii sanitare, 1a cele 
mai mici preţuri. Telefon 285955. 
~27150) 

V.ănd aparat -stomatologic·_. 
lftll:oliu Siemens Slromat, stare 
'foarte i>ună, preţ 3.500 OM, nego
ciabil. Informaţii telefon 251360, 

• lJ94 396191,241213. (27243) .. 
. . Vand iapa .3 ani. Informatii Tn -
Cladova nr. 47 (la pa~). preţ 
negociabil. (3040353) 

Vând 1500 'bucă~ ţiglă Jlmboiia. 
T-elefo~ 251752, după ora 20. 
(27399) 

PUBUCJTATE 

VAnd disc şl cuttivator pentru 
ln!ctor L445 si motor IFA multicar. ANGAJĂM MECANIC AUTO 
Localitatea Horia, nr. 213. (27569) cu experienţă._ vechime minim 7 

Vând car mortuar. Localitatea ani; CASIERA !fi MUNCITORI 
Spinuş. nr. 206, jud. Bihor. (27689) NECALIFICA 'jl. Telefon 259704; 

Vând aparat spălătorie auto. cu 264274; 266300 inlnt orele 7.30 • 
111călzire. lnformalil Maoea, IY. 993. · 17. (27314, 794) 
(3039722) :=~=.~;::=.=.=::::;~;;=::; 

Vând parchet, mari dim8nsiunl, Direcţia Judeţeană pentru 
stejar superuscat; 3 teracote Protecţia Drepturilor Copilului, 
deosebite. Telefon 211146. (27730) organizeaZă concurs pentru ocu-

Vand 2 fotoni, un pat extensibil, parea posturilor de: 1 PSI-
una masă televizor, una combină HOLOG; 1 ASISTENT SOCiAL; 1 
muzicală si una masută micii; toate EDUCATOR. Telefon 210035; 
In stare buAă. Teieion 271320. 210055. (2n08) 
(2n33) 

Vlilnd contract de inchiriere .. s & O COMPANY" angajează 
apartament 50 mp, ultracentral, AGEN'jl COMERCIAU (papetărie 
mobilat modem, parohetaţ laianţat. • birotlci). Telefon 255874. 
gaz. lambriuri. Telefon 246659, (27699) 
orele 19-21. (2n78) 

Vând 2 dulapuri; o vllrină; ~ se .DRESS COMPANY" SRL 
de bucătărie. Telefon 247798. cu sediul in Arad, str. Cocorilor 
(27815) nr. 24/A, angajează CON· 

VAnd termote'kă gaz, ins&ant FECŢIONERE cu 'i firă expe-_ 
baie, bucătărie, calorifere; ofer 1 an rienţă, prioritate avind cele cu 
garanţie. Telefon 092.989.017_ experienţă; condiţii avantajoase. 
(2n99) 'i 1a sediul firmei. (2n26) 

Vând 120 <li resa merinos, toate 
mioare. Informaţii telefon 
092.534.615. (2n92) 

Vând termoteka Ocean • Bereta, 
24 KW, sigilată,1.200DM. Telefon 
259854. (2n96) 

Cumpăr garsonieră ·confort 1, 
centru, ofer preţ bun. Telefon 
235784, 094 592 290. (27821) 
Cumpăr urgent 2 apartamente, 

etaj 1, zona Podgoria (Maiakovski); 
ofer 35 • 38.000 OM. Telefon 
249806. (27408) 

Cumpăr apartament2-3 camon!, 
etaj 1, confort 1, Piaţa Mică (str. 
·oobrogeanu Ghereaj. Telefon 
249806. (27408) 

CUMPĂRĂRIAU'I'O 
Cumpăr masină recoltat porumb 

'tiuleţi, pe i rânduri. Telefon 
462388. (3045901) 

CUMPĂIIĂIIIDIVUSE 
Cumpăr acţiuni: Astona, 

Feroneria.. BAT, A:rădeanca, 
-Metalimpex, Agromec Curtici. 
Telefon 094 693 517. (27191) 

Cumpăr Jiaarea.........U. ·T-. 
1194 793 013. (27432) 

Cumpăr -piese mobi&i vecRe., 
ceasuri, .tablouri etc. Telefon 
:283423, 094 630 195. (27447) . 

CEBERIŞIOFERTE 
DESERVICII 

ANGAJĂM, pentru re1a!i1 .cu 
publicul • Administraţie, absol
venţi de facultate, sub 27 ani. 
Cun~nJe; runba englază, oper
are (programare) PC; program 
ftexlbil, aspect fizic plăcuţ ţlnulil 
obligatorie. RelaţU la 2fil380. 

. (27105) 

TOMAIFtCIO VENEZIANO 
; caută PERSONAL cu experienţa 
. In DOMENIUL INCĂLŢĂMINTEt. 
. Telefon 254233. (27188) . 

FIRMA PARTICULARA anga· 
jează TÂMPLAR! CALIFICAŢI 
pentru lucrări PAL Telefon 
284883. (27856) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează COFETAR 'i PATISER. 
vechime minim 3 ani. Telefon 094 · 

· 705 645,258 274. (2n1BJ 

'OMNIASIG JU'gan'lz:eazi 
, C!!RSURJ COIISIUERI ASIGU-

RARI, ofal'indu--vi oportunitatea: 
: formării şi consoUdjrU propriei: 
; structuri In sistem MUL Tl LEVEL 
' MARKETING. Informaţii taltlfon 
. 255520. 271 

Angajăm BARMANI-OSPĂ- · 
. TARI. Telefon 281074. (27666) 

Angajăm INGINER MECANIC 
· (confecţii metalice), vârsta 

maxim 30 ani, cunoştinţe operare 
PC, limba italiană. Telefon 
2501138. {27564) 

ANGAJAM TINERI, minime 
cunoştinţe eJectrotehn!_că; BOB~ 
NATOR: SECRETARA minime 
cunoftinţe contabilitate. Telefon 
-.709.036; 254113. (2n87) · 

ANGAJAM V TOARE cu 
•echime minim 5 ani, profil alf.. . 
mentar, vârsta maximă 40 ani. 
tnfonnaţii telefon 246515. (2n86) . 

ANGAJAM -absolvent facui· 
late, profil ELECTRO. Condiţii; 
limba germană, engleză, opera-
tor calculatoare, carnet caL B •. 
Telefon 280047. (2n79) 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajează pentru atelier tâm
plărie: vopsitor, tâmplar calificat, 
cu experienţă, finisor-montator. 
Telefon 280958. (27814) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează VÂNZĂ TOARE. 
Telefon 250154, numai azi, orele 
1G-17. (27804) . 

se .MOBILA ,1 BINALE" SR.L, 
cu sediul in VJadimirescu, str. 
Libertăţii, ar. 60, angajează 
TÂMPLAR! UNIVERSALI. Relaţii 
la telefon 057 • 234974. (2n92) 

ANGAJEZ PAZNIC do 
NOAPTE, zona Gbioroc. Telefon 
256228. (2n95) 

PRD'I'ĂRI SIRIICD 

EXECUT CONSTRUCŢII Dl:
VERSE: finisaje, faţade. izolaţii 
contra_ igrasiei, hidrolzolaţii, re-
110\tări Interioara Telefon 272B95. 

8f 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
automate. Telefon 259146, omle 
14-21; 094.241.398. (27639) 

JI!;ŞTERUL CASEI repară:' 
aragaze, mafini spălat, televJ... 
zoare, audio. Talefoa 270098.' 

044 

· DIVERSE 

se DALINA IIIIEU vinde TR~. 
COT tip bumbac "Italia. Telefon 
094698 557,512692. (5225449) 

In data de 13 Septambrie 1!199. 
ora 10, se va vinde la licitaţie pu
blică, 3 tractoare U 650, proprl
e·tatea Societăţli Agricole 
.ŞEITIANA .. , preţul de strigare 
este de 33.5004000 lei pentru 
fiecare tractor şi licitaţie ae va ţine 
in Şeitin, jud. Arad. str. Rapublicii, 
.... 43. znso 

ARENDĂM 120 ha pAmint, 
localitatea Cicir, jud. Arad. (27596) 

Cimfnul Spital LIPOVA, .cu 
sediul In Upova. str. A. Iancu, nr. · 
1. prime'te oferte de preţ in ,.... . 
derea aprovizionăril de toamnă-
.larni. la următoarele produsa: 
cartofi, varză., ceapi, fasole · 

· uscatA, conserve {rnadre boabe, 
' fasole v8rde, IDcanli de legume) · 
' • lemne de foc.lnlonnaţflla .., 
dlul fnstlluţlal sau la talefon 

: 561D98 • .(2m4) 

COOPERATIVA DE CONSUM 
, VĂRĂDIA DE MUREŞ, vinde 
~u comer.cia~ bufat dolat cu' 
apA curentă, in suprafaţă de 82 • 
mp, ln localitatea Vărădla. 
Informaţii la Vărădla, lalelon 
417147. (3718834) . 

OFER PUl de PISICĂ, unor 
iubitori .de animale. Telefon 

25211"'6'======='-' 

··· CI'I'ATD · 
Se oteaz.â numita Bacon>" Mana . 

.. fostă Holmoni, în cafitate de pârâtă, 
in dosarul civil nr. 201011999. cu ter~ 
men la 16.09.1999, la Judecătoria 
Arad, camera 2, parter, in proces cu 
redamantul Axinte Vasile. Cauza 

(';,~"-. Beţiune In constatare. 
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EfectueazA zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS· 
TRIA fl FRANŢA, la pnoţur1 oooo
slbUe cu autocare rnodarne. 

NOUI!IITAUA cu tranzit AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA.. 

IMPORTANTI Prin "ATL ~ S
SIB" puteţi cilitori 1n to•ti 
EUROPA: BELG~A, OLANDA, 1j 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLtA. SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentru grupuri Ofll•ntz•te, 

inchi"""' - fi -modeme. · 
"ATLASSIB .. efactueiiZi Mr-

vlcll de-·--_,..,..,. ....... 
Agenţiile din ce~: tel.rct_n 

251871 " 252727 " AUTOGARA, 
tekJfon 270562. . 
VĂ AŞlEPTĂM. zilnic. te. 171 

NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI 

vă oferă: 

zilnic spre Gennanla 
PASSAU • REGENSBURG • 

NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORzeURG • 
FRANKFURT • MAINZ , 
GIESSEN. 

SERVICII: c:ăllltorle 1n auto
care noi. moderne; 2 bagaje 
gratuite; lnsoţitoare de bor<l; 
o masă caldă in Ungaria 

Informaţii ~i Inscrieri ta 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; UPOVA. 
telefon 057-561377, telefon 
057-563011; TIMIŞOARA. tele
fon 056-200119; LUGOJ, tele
fon 056-359651; REŞifA. tele
fon 055-224904. fc.) 

ÎiiCBIBIEBI 
Doresc să închiriez apartament 1-

3 camere prefer (ne)mobilal T-
235784, 094 592 290. (27621) 

lnchiriez (ofer) locuinţă (ne)molli
lată. zonă bună. Telefon 235784, 
- 592 290. (27821) 

Ofer spre inchiriere ~~ 2 
camere, curat. mobilat, frigider, 
aragaz, satelit, telefon, Grădişte. 

. Teiebl 221400, 266798. (27624) 

lnchiriem spaţii oomeoWie pereu 
magazine, depozite, biroUJi, etc. 
Telefon 281060. 2670 

Dau in chirie un spaţiu pentru 
:bifou. zona Jntim. T '81efDn 
002.684.643. (27418) 

lnchiriez apartament una ........a, 
Ultracentral, str. Horia, .parter. 
Informatii ·telefon 253070, de luni 

·.pana vtnen. orele 8-18. (27567) 
lnchiriez apartament zonă cen· 

trală, in Arad. Informatii telefon 
561385. (Ag. Upova) ' 

Dau in chirie apartament 2 
camere mobilata, la bloc. Telefon 
245764. (27360) 

Studenţi serioşi dorim si 
tnchiriem apartament (ne)mcibilat. 
Telefoo 210255, 210555. (26431) 

Ofer spre inchiriere apartament 
(ne)mobllal. Telefon 210555. 
(26431! . 

lnchiriaz garaonieril ·OORfort !, 
mobilată, zona 300, Micălaca. 
lnfclmaţii- 279201, tll4lA <>III 
l7.(2n62) 

'lnehhiez apartament 3 camere, 
ullracentral, ru telefon ~ Incalzire· 
centrală. Telefon :255.782; 

. 692.512.960. 1 
Dau in chirie spaţiu <X>IIOicial str. 

Andrei Şaguna. Tele!Dp 232371. 
(27811) 

'ii' DECESE 'ii'· 

Cu adâncă durere tn 
anunţăm incetarea din 
scumpei noastre mame, ""''~"'" 
bunici 'i străbunici, 

. BOTA MA'IIIDA. · 
·fnmormăntarea va avea loc azi. 

13 aeptembrte 1999, de la Capela 
Cimitirului Pomenirea. ·Familiile: 

'lmpărti\"lnd durerea· doamnei 
lnvăţătoare MARIAN ELENA, ii 
suntem alături in momentele 
grele ale despărţirii de tatăl său. 
Părinţii fi elevii clasei a Ul·a C. 
(27777) 

. 

Suntem alături de colega noa&
tri Uvla Buptea, in marea durere 
pricinuită de decesul mamei sale. 
Colegii de la Serviciul Juridic al 
Primăriei Municipiului Arad. 
(27818) 

lmpărtă,lm durerea naş.llor 
nm;tri, familia Buptea, in greaua 
incercare provocată de dlsparflia 
ma"!_ei. Familia Faur. (27819 

!1 ' i 1.1 1 1 1 1 t 1 1 
1 j., ii 11 • 1 1 

Sl' "NOSFERA'IV' SRJ., 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Sprijinul de 
care avetf nevoie i'! momentele 
grele 

NON·STDP 
SEIMCJi FUNERARE COif. 

PLETE. 

SICRIE: d- __,. " mod
ele occldenlale. RESPEtE: pinză, 
mătase (seturi completa), voal. 
CRUCI: lemn ti metal. ACCE· 
SORII: prosoape, -. panglică 

eagri, baticurl, mânere, 
lumânirl, catafalc, "'-'nlce, steag 
de doliu. SERVICD; spălat, îmbăl
sămat, imbrăca~ transport intern 
ti internaţional; ASIGURĂM 
colaci, colivA, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fanfară; 
ORGANIZAM pomeni; INTERME· 
DlEM gratuit obţinerea actelor 
necesare inhumării. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce • 
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRATUITI!!. Experienţa noastră. 
este garanţia dumneavoastră! {c) 

'ii' COMEMORĂRI 'ii' 

Cu sfinţenie respectăm rnerno
rla scumpi a celui ce a fost soţ fi 
tată,.iubitul · 

BUNDĂU PETRU, 
de la a cărui dispariţie se 

"implinesc 5 ani. Dumnezeu să--I 
odihnească in pacei FamUia. 
(2nSO) 

Lacrimi ,, dor nestlll'lfft aşez pe . 
.mormântul părinţilor mei. 

PAN'I'EA SUSANA 
. fiiLIE, . 

la ·4 Jl respectlv 14 ani de la . 
deces. Dumnezeu să·i odih· 

: neasdl FIIca DoinaCzlli. (27688) 

Azi, 13 septembrie, comemo
. dm cu acnati mare durere .• · 
Implinirea a 4 "ni de la decesul 
dragulul nostru fiu fllnlte 

It FILIP FLORIN. 
· ·w rtrnane ....,uc 1n .....
:noastrll FamiU1 lndurerati. 
27802 

Se implinesc 4 ani de cind """' . 
,părăsit scumpul nostru l8li, 

DONFLORE, 
din Curtici. Si·i fie ţărAna 

"'oari '' memoria blnecuvlntatăl 
FamUia veşnic nemlngâiată: soţia 
Maria, copiii: Marian, ~uminlţa. 
Nicoleta cu soţul Ovidiu " fiica lor 
Melania. (3039728) 

Se ·impHnesc 5 ani de lacrimi fi 
durere de la dispariţia prematură 
a fratelui " fiului nostru drag, 

OPRIŞDAN. 
·Fratele Cosmin fi pirlntU. 

(27820) 

. ......... '. -~.· 

.. : 

. . 

' . 
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C...Ulul da Admlnlallrapa al 

St TRANSDARA SA ARAD 
"""""""'--~ • Acţionarilor In-de 25.09.1999. ""' 10, 

la-~din Arad. str. LMu ~ .... 915, aJ tiiiMtnaraa onlne de 
zi: 

1. Analiza IIUuaţiel· -mtce aferenUi perioadei de 01.01.1999-
31.1J1.1!199; 

2. - raporiiAJI prMnd' -- pmg&rrulti de mllsuil.
..... pnoluarea acţiunilor deţinute de F.P.S de dltra SC ATlASSIB SRL; 

3. Pntzantaree şi a,.- S1lategiel de dezllollare a socieblţi pinA la 
31.12. 1999; 

4. Majonlrea coptalulti social; 
5. Aproban!a investiţilor - ai)OI1ul de capilal, asuma111· de se ATlASSIB 

SRL prin conttactul de vAnzare - cumparare de acţiuni nr. AR/16 din 
18.12.1998; 
6.~ 
ln caz de nelndoplnlnt a c:vorumulul In dafa de 25.09.1999, Adunarea 

Generalii a AcţionariiOr se TRANSOARA SA va avea loc Tn data de 
26.09.1999,1& ~ onl şlln acolaşi loc. 

CONSIUUL DE ADMINISTRA ŢIE 
(5224329) 

J,~ . SC~!~!!J.!!Rl 
~ SINGURA firmă din judeţ A TESTATĂ de 

pompieri pentru IGNIFUGAR!. 
director prof. GHENOF GH. Col. (r) pompieri 
• EXECUTĂ lucrări de IGNIFUGARE a LEMNULUI din 

şarpante (poduri) pere~ mansarda şi a TEJ0"1LELOR din tapiţerii, 
mochete. draperi, asigurandu-Je să nu ARDA in caz de incendiu şi 
protejând..,.le impotriva cariilor, moliilor. 

•INTOCMEŞTE documente pentru avizarea şi organizarea 
apărări impotriva incendilor; planul de interventie la incendi; insbu
iea personalului şi organizşrea PSI in obiectiv.' 

• COMERCIALIZEAZA, la comandă - vopsele ignifuge, articole 
şi accesorii PSI- Setips, int1irzitor de priză a ipsosului cu 1-2 ore. 

"DIRECTIA __ REGION 
VAMALA" ARAD 

INAUF 
GOlDBAND 
• a:llirlsllci dll gllllf 

itnplllt Belgia, • -
bunA ealltala; la sar;;:·;.· 

PVBUCJTATE 

SILDDR P 

IFRIGIDERE 
REPA.RAŢII G4SNICE COMERCIAlE 

.·. CONGELATOARE 
V ANZĂRI - ac_~l Frlgotifice 

- fiigidem second-hand 

CLIMATIZARI -_;::;oare 
Plaiuri avantaJDua,acordim garan11e la nqwa111. 

Transportul esle asigurat de ctbe llnru1.. 

Arad,Bd.luUu Manlu nr.2-ID seC ap 1 
MobU,092.870.877 092.281.838 

ARAD 
-B!v. Revolutiei Nr. 101 

Lînga dispeceratul "GETAX' 
-ORAR: Luni-Vineri 9-17 

Sarr;bata 9-13. 

tel. 057-280.785 

Tjmjsoara 056-191 334 

059-414.521-141 

PC AMD K~ 2 350 MHz 
-32 Mb SCRAM PC 100 
-Hdd 4.3Gb 
-CD RO,_. 4<lx SONY 
-MoniiO!' SAMPO 14~ SVGA dfgdaf 
-Tasla!Uia, ,-,ouse. pad SI hosa '· 

Sisteme pretestata . 
3 ani garantie 
vanzare si in rate 

colaborare 

TAXIMETRJSTI 
' cu lllafM1i proprii 

~.,..statii ... 
elllia~L 

.· Eli GROS ;;·" \1 ~ 

Luni. 13 septembrie 1 

S.C .• "UTA" S.A. 
· vinde din stoc: 

-PĂCURĂ- aproximativ 150 tone 
-ULEI TERM 53- se utilizează ca agenUenniel'lllnstalaţi-

ile cu circuft inchis; aproximativ 16 tone. · '"'" 
vanzarea se face la licitaţie. Licita~ se ţine la sediul S.C. 

.UT A" S.A. Arad, str. PoetUlui nr. 1/C, in fiecare zi de joi, orele 
1 0,00, pAnă la epuizarea stoculul. 

Taxă de participare, nerambursabilil, este de 20.000 lei. 
lnformatU Bllplimenlan la teleiDD ,., /24711'17, 

latra orala 8,00 • 19,00. . · 
. MANAOERQ a / 

Ing. CĂTĂLINA CODRIN 
(5224332) 

S.C. SCAR COMPANY SRL 

l(ff'J'fr. . ANGAJEAZAW VHAk. It' .. ;,ţ;_~·-"<{,_:~,f- " _;_,_,,~,;'."2~~~-;, l -,, __ •. _ 

• LUCRĂTOARE PENTRU BOBINAT 
VÂRSTA MAXIMĂ 35 ANI 

• ING. ELECTROMECANIC 
• MAISTRU CONSTRUCTOR 

"fi!.;.. 

• TÂMPLAR CU EXPERIENŢĂ 

Informaţii telefon 286782. 
Str. A. M. GUTTENBRUNN NR. 129, ARAD 

S.C. ANNO SRl-
comercializează fil!le JAMINA • Import 

Ul'IIG.~RIA, modelele• HOLLAND; «:SARAI; 
TANGO; l:SARDAS; KERING6, I!Jazarate şi 
aeglazura&e, preeum .. alee -&erbtle --.,., 
aeersare .,..iastr•eţlllor, la .,reţarl r ....... ~-: .,....,.. ... 

Societatea asigură transport ~ la otamiclllu pe 
raza municipiului Arad. 
w. ~~rrt)&~o la telefon/fax: 057-285333. str. AmlreS Ş&Quna 

Noi vă oferim, dlls. ajeg8!ll 
. Alegeţi calitate!!! ' (5224317) 
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~~~::~~~ ...... îl.: .. ·.•.· 4f5i~~~~~~~!i~Ci~Ci1 11~~~~~~~~~~::::~~~ 
ToglăJ500 lai/buc. <.; . 21 ·--·.. ., -.c:iirimidl~ 

· prin depozitul cln *. • ;j 
·- Preparandfet, nr. ct.':·_.;:%,5 

"''ELEFOR ~-,'Tr' 
2846&0 •. '"'~ 

s:~ ROLINI'rPLUS s:ll:.L. 
RID. Sll. MIIIIEI $MIIIllll. 31,.11L..ZIDD 

1/tJ'--. ,... __ t-fl_.,_ ·--· 
.......... ~lpula. ..... ........ ,... ...... --
• 1 ........ eh n 1 ~~ .............. ·...-._,_.,.....~ ................ 
"_.... L.unl'--""7:-.... 
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VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNELTE 
ŞI ACCESORII DE VoPSIT DIN IMPORT 

• •opsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZ!T TIT AN. SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 

lemn şi metal - 1000 nuanţe 

<so'1rl".ERT~î8Nl>I: 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 Jet 

Arad, sir. Lucian Blaga nr. 19 (fost loforon Constantinasc:ul 
TELEFQIIl210676; PROGRAM ZILNIC a..16.38o. 

SÂMSĂ TA9,00•12,00 

~f:A'fv'X~,_, 
leattacte~e>wa ii~~~&!IUill'il 

str. Lucian Blaga, nr. 2-4 
tel. 280175. 281800 

· · Utilizare baze de date Ilo~· ~ESI 
l?'r0gPB:aat. 't~_Q&_gg,~..,. 

·,-__ 

.......... _._......,_ ............... 
program de gesrtw. a baZelor da ctat& ret~on-. ---- __ _, ______ .. 
.EeonGmi~lm ~-
.studenţilor: la $tiinţa- ec.mromieeo ş;. rnarttetlngl 
.PrQQTamabD.nJor; şi utilizatorilor: dit- b-.e·<lllt, ~; ( 
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