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RAZMERITA DE T O ACTMTATE ' . 

LA BRAŞOV CU RISCURI TOT MAl MARI 
• După crima de la 

Călugăreni, taximetrhptii 
încearcă să-•i creeze un sistem 
de auto-apărare 

Tn loc de motto, clf8w loolncl adaptal8 la """lliifile ..,.._ 
'mutilor: ' 

"lkaf<wenl, nu llfllafl, ne-au mlnfit nlfla pungaflln · . 
"Ţapule, din barba ta, o să facem bldlnean, nGlgacalorla 

omoară Rom4nla" 
Citeva mii de salariaţi de la Roman S.A. 

'Bnoso·v: adunaţi vineri la un miting de protest 
mp•otn•ta guvernului, au atacat cu violenţă sediul 

~~~:~ producând pagube lnsemnate. lnstiga1f de 1~ 
~~ fi scandall.a~ de reflaul prefectului (PD) de a 
jos, la o intrevedere directă, protestatarii s-au infuriat 

peste mAsură. Scandănd '87:'87, el au dorit să flxem pe clădirea 
Prefecturii insemnele comuniste cunoscute, cele cu secera fi 
ciocanul. Mesajul era cât se poate de clar: protestăm acum ca fi 
In '87 pentru motive similare, aau aptoplate, defl era mal bine pe 
Ynlf11ea dictaturii decât astăzi. ' 

Adevărul e cA nu prea cred să existe asemănAri prea multe 
intre noiembrie '87 când constructorll bratovenl de auto· 
camioane au atacat sediul Primăriei fi noiembrie '99. Atunci ne 
strtvea teroarea, astăzi trăim In libertate. ŞI toru,l unele cau.e ale 
celor două rămlertţe muncl~tl sunt comune. ŞI atunci ca şi 
acum aalarta~l au leflt nervofl on stradă pentru eli nu au prtmlt 
lefurile la timp. Atunci, autorităţile se lncredeau In lnfalllbllltatea 
regimului, ceea ce astăzi nu mal poate fi vorba. Acum nu mal pot 
fi chiar atât de neghiobi guveman~l incAt să nu lnJeleagă cA se 
joacă exact cu focul atunci când românii les infuria~ in stradă. 
Cu toale acestea Primul Ministru Radu Vasile a ihcen:at să-l ducA 
pa ,,stegarl" cu dhărelul, promlţându-le plata la timp a salariilor. 

. . . . Jnffllt ffiB(IIfl 

'UŞI ŞI FERESTRE DIN 
. PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profite ~ Germania 

~ţJJLtNE 
Tel·fax: 251461 

094 607211 
Arad B-duii.Maniu bl.26 ap. 

• MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
. COMERCIALE 
• MATERIALE IMPORT 

•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞIN ULUI NR. 74 
TEL:OS7/224888 

092/777381 
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GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 
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• Din cauza condiţiilor eco· 
nomice, rentabili sunt doar 
"piraţii" . · 

• Până acum nu s·a emis 
nici o licenţă de taximetrist 
· • Drumurile dau, drumurile 
iau 

Cunoscutul analist politic 
Ion Crlstoiu comentează Tn 
exclusivitate pentru cititorii 
ziarului "Adevărul" evenl· 
me.ntele săptămlinli. Astăzi, 
despre e:;ecul coaliţiilor Tn 
Romlinla fi nece.sitatea 
impunerii ordinii, de.spre. nece
sltate.a dictaturii de. de.zvoltare 

fn contrapartidă Ta alinierea 
privind cre:;terea :;1 protejarea 
llllecllor, despre faptul că tara 
a devenit neguvernabila :;1 
despre exemplul pe care Ion 
1/iescu 1-a dat Tn 1991, clind a 
propus un guvern de tehnl· 
cieni. 

SPORT 

Pagina B 

.Tragedie 
pe 'oseaua 

.Arad· 
Oradea 
Tatăl a fBSe 

cop11 a murit 
sub roţile. unei 
mafini 

jPagina zj 
•• 

SA VINA STRAIN III 
lstorls se repetA. Cindva, nomAnll ş~ edus un rege 

străin, fiindcA el nu se puteau Inţelege fi nici nu sa 
puteau conduce singuri. Norocul românilor a fost un rege 
bun. Acum, după atâta amar de vreme, am ajuns In 
a""""''l situa~. Nu ne putem conduce singuri (nu film, 
nu vrem, nu suntem capabili ... cine ftle ... ) fi avem, din 
nou, nevoie de străini. ŞI atunci - de mult, când ne-am 
edus rege străin - f~m. de vinA pentru această situ
aţie, hal să-I •lcem stranie, a fost clasa politică. Cu o, 
totuf~ mare deosebire: politicienii de-acum un veac au 
reallmt au recunoscut că-I mal bine pentru ţară să albă 
un conducAtor străin. Afadar, au dovedit o fărâmă da 
bun-simţ Astăzi, când suntem In aproape acee"''l situ
aţie, ln~latlva vine din afano Romănlel. Deogustătoarea 
noastră clasă politicA nu mal are nici măcar dramul de 
bun-simţ de a-şi recunoatte pnostla, Incompetenta fi 
lipsa de patriotism. 

• DOMITIW TOMfl 
(Continuare in pagina 5) .. 

PRETURI DECENTE 
la tlmpiArle din 

. ALUMINIU 

GJlEGfJ.RJRt 
Slam-dank-ul lui Apostol (in tricou de cu/oara 

deschisă) aratii, cum nu se poats mai bine, că la Arad a 
fost spectst:OI. Fază din meciul: West Petrom:.SOCED 
90-83 •. ABONEAzl.tE LI, -

Vă oferă 
• Tamplărie aluminiu din 
import şi româneşti 
eP.V.C.şi geamuri leu nepal 
e Rolete şi jaluzele 
Telefon: 279699; 092292559 
Arad, Sir. Voin/cilor, Nr. 34. 

.. '. 

OVlctorie pentru UTA fi atAt ... 
O Rubinacci, jucAtorii fi damele fletblnţl 
O Basche!baliftii de la West Petrom, evoluţie de .ne mari 
O Boxerul Florin Delamarian, medalie de argint Ia "Centuno 

claAwn 

·. Pag. 8, 9, 10, 11. 
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·' 
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• Pentni luna decembrie, preţul abona- J'lirli'"iifli'iJlliiriiiiiTiiil';\i 
mentulul este de 27.400 lei 
• Se pot face abonamente 91 pe urmi
toarele trei, 'ase luni '1 un an 
• Abonaţll pot cAştlga lunar 10 premii de 
fidelitate In valoare de o jumătate da mi
lion ele lei fiecare. 

abonaţllor la vor fi 
riie premii speciale 
valoare da ••el de 
lloana de lei. · 

PEiftlll ZIDUL COS'Ă DOAI 1010 Lll 
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'f' Astăzi, Soarele răsare 
la ora 7 şi 2 de minute şi 
apune la ora 16 'li 57 d.e 
minute. 

T Au trecut 311 zile <lin 
acest an. Au mai rămas 54 
zile pană in 2000! 

T Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxă: Soborul 
Sfintilor Arhangheli Mihail si 
Gav'ril; Biserica romanO-

. catolici: Elisabela a Sfintei 
Treimi; Biserica greco
catolicii: Sfinţii Arhangheli 
Mihail si Gavril si toate cetele 
Puterii<~- cereşti. ' 

La Arad: Cenădan Gabriela 
Olimpia, Stoica David Augustin, 
Nica Sara Denisa, Bene 
Vanesa, Moţ Cosmin Rafael, 
lvuţ Andrei Petru, Pinean Diana 
Alexandra, Mare Andreea Diana, 
Pop Iulia, Mal Mihai, Ştefan 
Paul, Bercean Ioana Ciitiilina, 
Răşinar Răzvan, Mariş 
Alexandra, Coste Gabriel Paul, 
Ruja Denisa Andreea, Lingurar 
Roxana Denisa. 

La Chltineu Crlt: Covaci' 
Loredana. 

La lneu: Fenici Paul Ioan, 
Maliţa Sebastian Petrişor. 

La Seblf: Costea. Damaris . 
Mirabela. . 

H 
bud, 8 noiembrie 

~ ,..JI"'BERBECUL (21.03· 
~ .. 20.04). Se anunţă dru

...._ ~muri lungi, obligaţii. 
Cooperaţi eficient cu 

cei apropiaţi. Puterea dum
neavoastră de convingere trece 
cu brio un test dificil. 
TAURUL (21.04-
20.05). Ar fi bine săn 
încercaţi să-i înţele-

geţi pe copiii şi tineri 
din familia dvs. Amintiţi-vă că şi 
dvs. a~ avut varsta lor şi atunci 
aşteptaţi inţelegere din partea 
părinţilor. 

...,GEMENII (21.05-
a 1!& •20.06). Aveti in sfâr~it 

1 "l ~putere de decizie. In 
ciuda oboselii, căutati 

până in pânzele albe amănun:. 
tele care vă aduc mult dorita 
schimbare. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Fiţi aten~, că cine nu..- -:;;; 
are grijă de sinet'~ 
pierde orice bătaie. ~ 
Inclusiv pe cele duse in dormi-
tor cu partenerul (a) de viată ... 
LEUL (23.07-22.08). Ve~ fi pus 
intr-o situaţie delicată. Dacă 
ve~ gusta din cupa răbdării, ve~ 

I'J il~ 191! #ţ1 
Vremea se va răci faţă de 

ziua precedentă. Cerul vari
abil se va innora treptat, iar 
spre seară şi in cursul nopţii, 
local va ploua. Vântul va 
sufla şlab până la moderat 

•s ieşi cu bine dintr-o···~ 
incurcătură greu de ((,~ 11111 

evaluat. ' 
FECIOARA 
(23.08-22.09). Pe plan 
profesional veţi avea 
parte in această zi de 

discuţii in contradictoriu cu 
şefii. Ar fi cazul să mai ceda~ şi 
dvs. 
BALANTA (23.09-ge 
22.10). l'enta~ile apar 
la tot pasul. Aflaţi 
noutăti care vă pun in 
gardă: Evita~ activ~ăţile obos~ 
toare, · cc'\ci vitalitatea este in 
scădere. · 

SCORPIONUL (23.10-
21.11). Ambianţa din 
jurul dvs. este extrem 
de plăcutii. Comunicati 

foarte bine cu cercul dvs. de 
prieteni. Nu este deloc cazul să 
priviti spre trecut! Ce a fost a 
fost,' mai important este ceea 
ce urmează. 
SĂGETĂTORUL~ 
(22.11-21.12). Sunteţi .iiJ 
pus (ă) pe şotii şi vă ~ 
este dor de aventură. Este o zi 
de bun augur. 
CAPRICORNUL (22.12-19.01). 

din sector estic. 
Temperaturl maxime: 12 

la 15'C. Temperaturi minime: 
21a 6'C. 

Dimineaţa, izolat se va 
semnala ceaţă. 

Me!_eoroiO!b 
DANA GAVRUŢA 

~ .. '"~·w.r;:rrAXE>> .. · UT..a:"""'''"'""''"'""·"'"''"-·""-'''····-~··-···~···-~ 
·~TiBana 

Astăzi este zi de piaţă la 
Curtici, Nădlac, Bocsig, 
Gurahonţ, Moneasa, Pliu, 
Vladimirescu. Tot astăzi se orga
nizează târg săptămânal la. 
Gurahonţ, şi Bârzava. . 

Mâine, marţi, este zi de piaţă 
la Sebiş, Almaş. Apateu, Semlac, 
Sântana, Silindia, Vârfu,uril:;;e;;,·,..m 
• Fllllllln='• DE aacua:m 

In noaptea de luni spre marţi 
este de serviciu, cu program non
stop, farmacia ,,ARGEFRAM", 
str. Abrud, bl. 126. Telefon 
256985. 

Farmacia "Sinapis", Bd. 
Revoluţiei nr. 68, lângă Noul Stil, 
telefon 282369 şi şi .Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. u;, telefon 948, sunt · 

de~cm&ut'T'ATiistop. 
11 TRATAMENTE CU 
IIROGBUI NOJf.STml 

· Cabinetul ,Apollonia", situat 
la parterul blocului din Spatele 
Casei Albe (zona 'Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1. 

tel. 251225, efectuează trata
mente injectabile (intramuscu1ar 
şi intravenos), aerosoli, E.K.G., 
eq>grafie şi analize laborator. 
• CAIIINET STOMA'I'OI..Ca: 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00· 
1~.00 şi 14,00-20,00. 
•IIITRERUPEBJ DE CUilEin' 

Tn municipiu: Luni: Str. 
Ubertă~i. Ratarilor, Maramureş, 
Str. Poetului - TEM Electromon
laj. Marţi: Bd. Iuliu Maniu Bl. 1,3, 
5, 7, 16, 22, 24, 26, 28, 3Q, 32, 
34, 36. Str. Gen. Moşoiu, A. 
Russo, Bolintineanu şi Bd. 
Maniu, Revoluţiei, Piaţa Bujac, 
Str. Tiberiu, Sportului, Sânziene
lor, Dâmbovitei, Oborului, 
Bucureşti, MăHn.'Ruturilor, bl. 1A, 
1B1, 1B2, 7, 1 A, 8, 8 A, Vasile 
Milea, Ioan Suciu (p) . 

In judeţ nu sunt programate 
Intreruperi de curent. 
·.SE crnsc· IPOIIEftiiLI 

In perioada 8-12 noiembrie 
a.c., se vor citi apometrele de pe 

PIATA DE MASINI • • ::;acur IIEGRU, 
1111L • M.IDIS 

ln timP ce pe piaţa europeană a 
automobilelor firma Robert Bosch a 
realizat un sistem de frânare mai 
performant, care permite oprirea 
maşinii cu câţiva metri mai, repede 
decât la sistemele 1:unoscute iar 
Audi a lansat modelul de lux A 6 cu 
motor de 193 CP. arădenii se 
mulţumesc să ... franeze in vecina· 
tatea pieţell de maşini pentrU a o 
vizita. Spunem a o vizita pentu că, 
mai nou, piaţa arădeană de maşini 
s-a extins atat de mult incAt e 
nevoie de aproape două ore pentru 
a .inspecta" toate ma~nile. Vedeta 
pieţei de maşini a fost ieri un 
Chevrolet decapotabii de culoare 
neagră. preţul acesteia ridicandu-se 
la 14.000 $. Dar să vedem ce 
preţuri mai au ~nile roman~ " 
cele străine. _ 

r=:nm=: 
Marca: VW Go~ III (an de fabri

caţie 1998): preţ 16.300 OM, Opal 
Frontera (1995): 17.500 OM, VW 
Passat (1996): 19.400 OM, 
Mercedes Benz (1994): 20.800 OM, 
Opel Vectra (1990): 7.900 OM, 
Rover 620 (1996): 24.000 OM, 
BMW (1977): 2.100 OM, F181 Ritmo 
(1988): 4.300 OM, Renault D 
(Diesel) (1968): 5.750 OM, Nlssan 

'':'-. 

"'·' 

Blue Blrd (1990): 7.000 OM, Opei 
Kadett Cabrio (1991): 7.000 OM, 
BMW (1995): 18.700 OM, 
Mercedes D (1980): 5.750 OM, 
Ford Fiesta O J1987)c 3.500 OM. 
IIIŞDO NEINIIATIIICULATE: 

Ford Orion D (1988): 3.200 
OM, Ford Sierra Combi (1985): 
1.700 OM, Ford Escort (1987): 
3.300 OM, Renault (1993): 8.300 
OM, Renault (1983): 1.800 OM, 
Opal Omega (1990): 22.300 OM, 
Seat lbiza (1993): 6.800 OM, Ford 

E=7,~Ş1~ il~ 
Dacia nouă: 5.800 OM, Dacia 

Nova (1999): 6.000 OM, Dacia 
(1990): 2.600 OM, Dacia (1989): 
2.500 OM, Dacia (1984): 2.500 OM, 
Dacia (1991): 2.500 OM, Dacia 
Break (1989): 2.400 OM, Dacia 
(1994): 3.700 OM, Dacia (1995): 
2.300 OM (!), Dacia (1980): 1.750 
OM, Dacia (1979): 1.600 OM. 

OUMPIO BOLZAn 
P. S. Trebuie să precizăm că 

unii cumpărători cer intenţionat 
preţuri exagerate pentru a avea de 
unde Jăsa~ la negociere iar alţii au 
nevoie atăt de stringentă de bani 
lncât vAnd maşinile la un preţ mult 
sub valoarea lor. De aici şi dife
renţele intre maşinile care au 
aceeaşi marcă, acelaşi an de fabrl.. 
caţie dar preţuri diametral opuse ... 

.-, >·._· 

' -

;.".··--

unnătoarele străzi din muncipiu: 
C. Negruzzi, 1. Mureşan, V. 
Nicula, B. Deleanu, P-ta Carpaţi, 
1. Chendi, Voltaire, 1. Blaga, M. 
Eminescu, Dosoftei, Lermontov, 
Liliacilor, Viorelelor, Maximilian, 
Fabius, Conduraşilor, Pionierilor, 
Bucureşti, Măgurei, Aviaţiei, 
Orfeu, Caisului, Gh. Groza, 
Piersicilor, R. Basarab, Tlfan, D. 
Coresi, Gutuilor, M. Cuţan, Miraj, 
A. Marinescu, Gh. Sion, C-tin 
Gurban, Gladioielor, N. Horga, A. 
Şaguna cu soţ, Veseliei, 
Porumbacului, Filotei, Lungă, 
Bulgară, Mehedinţeanu, 
VuHurilor, Voita, Podului, Rodnei, 
Vadului, Rosmarin, Făt Frumos, 
Turdei, Olteniei, OHului, Retezat, 
T. Cipariu, Buciumului, Tocilescu, 
Odobescu, Răzvan, Vidra, 
Boemiei, Bârsei, Kardoş, 
Trandafirilor, Moşilor, Brumărel, 
O~uz fără soţ, Preparandiei, P. 
Veche, Florilo<, Sibiului, B. 
lăutaru, Minervei, Militarilor, 
Garoafelor, Voluntarilor, Selari, 
Mătăsari, Sportului, Tiberiu, 
Mălin; Independenţei, P-ţa Bujac. 

Daela• Bowflinger 
(SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 
18;20 

Mar...,..b Star Wars -
ep. 1 Ameninţarea fantomei 
(SUA) 10; 12,30; 15; 18 

Arta• Idolii anilor 
fierbinţi (Germania) 15; 17; 
19 

Sala •leAt Şac,alul 
(SUA) 15,30; 18 

Progr.,Mah Sfera 17 
(SUA) 

Prin tot ce intreprindeţi la" 'W 
Vizaţi o diversificare a ..,.::- ~ 
planurilor dvs. cu ca-
racter strict secret. Vă _.... 
limpeziti gândurile. 

' VĂRSĂTORUL (20.01-
19.02~ Investigaţiile. vă 
confirmă unele ipoteze 
mai vechi pe care le 

aveaţi cu privire la unele per
soane din jur. 
PEŞTII (20.02-20.03).~ 
Sunteti din ce in ce mai • j 

moroCanos şi găsiţi • ~ 
tuturor nod in papură. 
Nimeni nu este perfect şi dvs. 
nu faceţi excepţie. Partenerul 
(a) este supărat (ă) deoarece 
crede ci n (o) neglijaţi. 

AU PLECAT 
DINTRE NOI 

. *Butar Daniel (1964); 

. Hodlf Alexandru 
(1920); Szilcs Alexan

dru (1934); Bran Petru Ioan 
(1954); Moise Elena (1934); 
Denk Iosif Antonlu (1929); 
Brehar Cornella (1914); Mic 
Maria (1938); Rohatlnovlci 
Marloara Alexandra (1947); 
Domide Paraschiva (1922). 

Trag~ie ~şoseaua Arad-Oradea 

·. TATAL A [ASE COPil A MURIT 
. SUB ROŢILE UNEI MAŞINI ·. 

Ieri dimineaţă in jooJI orei 6,00, 
pe şoseaua Arad-Oradea, pe raza 
locaiHă~i Livada, s-a petrecut un 

. tragic accident de circulaţie. 
H.P., cetăţean român cu 

domiciliul in Germania, conducea 
autoutilitara VW cu număr de 
inmatriculare MATW 172. Dintr-o 
dată i-a aparut .in faţă un biciclist. 
Nu 1-a mai putut. evita .• Din 
cercetările noastre rezultă că bici
distul a virat la slânga fără să se 
asigure. In plus, bicicleta nu era 
echipată corespunzător, Pe timp 
de noapte", ne-au declarat 
reprezentanţii Poliţiei. 

VICtima este F.l., de 53 de ani 

din Gtădişle. care kJcra ca paznic 
la Serele din acelaşi cartier 
arădean. Tn urma lui au rămas 
şase copu. 

Bicicletele care nu sunt 
echipate corespun~tor cu far, 
ochi de pisică etc., şi biciclişlii care 
de cele mai muHe ori efectuează 
viraje bruşte fără o asigurare şi 
semnalizare corespunzătoare, 
reprezintă cauze care au generat 
deseori accidente tragice. 

Tocmai de aceea, poliţiştii 
atrag bicicliştilor atenţia la modul 
cel mai serios asupra acestor 
aspecte! 

'"·'" "·o. 

ce s-au 
analize, s-a constatat că trebuie· 
dus la Timişoara, la Spitalul de 
neuro-chirurgie. 

Pe la ora 9,30, o maşină a 
salvării, cu sirenele pornite, era 
in drum spre Timişoara ... • 

"·o. 

CÂSTIGfiTORII TOMBOLEI fiTM fiRfiD • 
Asociaţia Turiştilor Mon

tani Arad anunţă că, in urma 
tragerii la sorţi, feric~ii ciştigă
tori ai tombolei organizate cu 
ocazia primului târg al organiza~ 
ţiilor neguvernamentale din 
Arad la data de 4 noiembrie 
1999, sunt posesorii biletelor cu 
nr. 68, 79 şi 93. Cum aceştia 
vor beneficia de o excursie gra-

!uită la cabana Şasa din mun~i 
· Zărandului, ii invităm să se 

prezinte marţi, 9 noiembrie 
1999 la sediul ATM Arad din 
B-dul Revoluţiei nr. 73 (Palatul 
Cenad), telefon 252272, intre 
orele 17-19, pentru a stabili 
detaliile excurşiei. * 

Preşedinte AMT Arad 
av. dr. CRISTIAN ALUNARU 

r ,, (}OG LO(~IJlll n 1~ ..... . pe va e 
Banca Populara 

IIIJN(~li J)JSI,ONIIIIJ .. I~ MINERVA 
IICCN'da &arlft&toarele doban.ld 
,.....tnad•pc;,aJtelea.hnn Agen~a judeţeană de acu

pare şi formare profesională 
ne-a informat cu privire la 
situaţia locurilor de muncă 
vacante de la data de 8 
noiembrie 1999: 

Agent asigurare 18; Agent 
comercial 1; Agent imobiliar 4; 
Agent recrutare personal 1; 
Agent de vânzări 7; Agen~ pub
licitate 1; Analist programator 2: 
Asistent social-studii superioare 
.1; Automatist electronist 2; 
earrnan-ospătar 4; Cannangier 
2; Cofetar 3; Confectioner 
îmbrăcăminte 137; eonteCţ;oner 
"Tncălţăminte 60; Confecţioner 
KETT 5; Consultant asigurări 
10; Consultant financiar 50; 
COntabil 3; D~edor economic 1; 
i>l'l'CIOr tehl)ic.Qng, rnecantc> 1;_ 

TI:ATRUI. DE STAT 
ARAD prezintă joi, 11 
noiembrie a. c., cu 

incepere de la ora 18, 
spectacolul cu plasa 

.Moartea unul comis-voi• 

jor" de Arthur Mlller. 

Regla artistică: Horia· 

Popescu. Scenografia: 

Doru Păcurar. 

"" ">·< •. · •• 

Dulgher 82; Economist 1; · 
Electrician 12; Faiantar 5; 
Gestionar 5; lmpletitor 40; 
Inginer automatizări calculatoare 
2; Inginer confecţii îmbrăcăminte 
1; Inginer construcţii civile Ind. 1; 
Inginer electronist 1; Instalator 
sanitar 5; Lucrător în alimen
tatie pUblică 3; Macaragist · 
autoriza! 1; Măcelar 5; 
Magazioner 1; M9'1inist eleclro
eroziune 4; Mozaicar 5; 
Muncitor necalificat 2; Patisier
brutar 1; · Preparator paste făi
noase 2; Programator 1 O; 
Şofer O 1; Sudor 20; Tâmplar 
22; Tricotoare 10; Vânzătoare 
8;2>dar47. . 

Tn total sunt 606 locuri de 
muncă disponibile (pentru 
Jl8ri!>:adlll!."12 noierlibrie a.c.). 

11una- 67~ 
31unl-70~ 

&luni-
91uni-
21uni-

la"""" cllentu~l dobln<ll11 poata capi!JID. 
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S.C •• Adevărul• SRL nu-'i asumă 
responsabilitatea pentru conţinutul arti· 
colelor publicate. aceasta revenind in 
exclusivitate autorilor. 
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Vă ascultă, vă inţelege 
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i ragofii 
Agri'u Mic este cunoscută 
in sat ca fiind familia cu 
cea mai grea situaţie mate
rială. Elena Dragoş a dat 
na'ltere la opt copii. Patru 
cu un soţ, patru cu altul. 
Unul dintre băieţi locuie'lte 
cu tatAl, la lneu. Ceilalţi 
trăiesc impreună cu mama. 
De doi copil se ingrije'lte 
mama Elenei, o femeie de 
69 ani. 

Bătrâna încearcă prin . 
propriile puteri să la asi
gure hrana zilnică celor doi 
nepoţi care locuiesc cu ea. 
,.Am o pensie da 150.000 
lei de la CAP 'i 300.000 lei 
după bărbatu-meu. Mal 
primesc 'li câte 65.000 pen
tru fiecare copil. Dar mă 
descurc cu greu. 103.000 
lei trebuie să plătesc numai 
drumul fetei până la 'lcoala 

din Hă'lma'l." 
De,na. o virstA destul 

de inaintatA, bătrâna a 

cum putem. Dumnezeu nu 
ne lasă. In fiecare an am 
putut să tai UIJ porc de 
CrAciun. Am o va!'ă cu 
lapte, doi porci, un ha de 
pământ. La câmp mA duc 
cu copiii. Cât sunt de mici, 
mă ajută 'li ei săracii." 

La câteva case distanţă 

locuie'lte Elena Drago'l cu 
ceilalţi cinci copiii. Nici aici 
situa 

.,Ne intretinem cu mare 
greutate. Soţul aduce bani 
in casă. In ultimul timp 

lucrez !fi eu la !fCOală ca 
femeie de serviciu. Primesc 
155.000 lei. Cum putem trăi 

atitea suflete din suma 
asta? Intr-adevAr cazul 
familial Drago'l a grav. Din 

păcate, nu a unicul ... 

"· f11Cf'n 
O. BUUf'n 

Foto: f'L f1f'Rif'nUT 

Anul acesta, cinci cazuri 
de abandon de copii 

· Comma Macea, imp,oeună cu satul 
aparţinător Sânmartin. numară in jur de 
6.000 de locuitori. Prima localitate are 
peste 1.500 de numere de case şi cele 
mai multe dintre ele arătoase. De aftfel, 
părerea generală despre măceni este că 
sunt oameni instăriti. Tinind cont de tap-· 
tu! că cei mai mulţi 5e Ocupă cu grădinări
tu! Şi cu curtivarea pepenilor, nici nu ne 
miră că este aşa. AHfel, însă, stau lucrurile 
în Sânmartin, unde cei mai mulţi sunt 
săraci, iar starea caselor lasă de dorit. 
Ceea ce este impresionant la aceste 
locaTIIă~ este numărul mare de familii care 
îşi abandonează copiii prin spHale. Anul 
acesta s-au inregistrat nu mai puţin de 
cinci astfel de cazuri. Trei in Sânmartin şi 
două in Macea. 

Primarul comunei Macea, Ioan 
Mercea, spune: .Cele trei familii din 
Sânmartin sunt de romi, iar cete două din 
Macea sunt români. De fapt nici nu am 
putea spune că sunt familii, pentru că 
părinţii copiilor trăiesc in concubinaj." 

. Fiecare dintre cele cinci fami\ii are 
acasă mai mu~i copii, asta in cazul in 
care nu a dat dintre aceştia bunicilor 
care-i ingrijesc. Astfel că, naşterea unui 
alt copil, in loc să reprezinta un prilej de 
bucurie pentru ~. nu este decât un 
mare necaz, o gură in plus de hrănH. Iar 
in conditiile in care nici unul dintre părinti 
nu mun'cesc (cum este în majoritatea 
cazurilor}, femeile işi abandonează nou
născuţi! prin spHale . .Tn dosarele noastre, 
din declaratiile mamelor rezultă că ele ar 
dori să-şi aducă acasă copiii, dar nu au 
condiţii pentru a-i creşte. Şi asta aşa şi 
este. Pentru că, efectiv, te îngrozeşti când 
vezi in ce sărăcie trăiesc unii. Casele lor 
(dacă se pot numi aşa) nu au curent elec
tric şi nici măcar o fântână in curte. Ca să 
nu mai spun că in casă nu au decât sbic
tul necesar. Dar cei mai mulţi dintre ei nu 
fac nimic pentru a ieşi din această situ
atie. Şi tol mai multi copii ajung la casa 

· c0p;Julur, spune Ioan Mercea. 
f'. BUGf'RIU 

"' Traian Băsescu a făcut 48 c'e ani, aniver
sare care anul acesta s-a lăsat cu huiduieli si 
demonstraţii ale ceferiştilor nemur,umiţi de .politica 
de cadre" a fostului căpitan de cursă lungă ajuns 
ministru peste tot ce mişcă in aer. pe apă şi pe 
pământ T Tinerii ţărănişti vor să organizeze un 
concurs national .Miss Politica". La atâtea con
cursuri, unul in plus ce mai contează, nu? ... 
Alcoolul sanHar .Mana" cunoscut şi sub numele de 
.Coniacul Crucea Roşie (!)" a fost declarat de 
către organiza~a G.V.U. (Gâtui V"'inic Ud) drept 
cea mai .sănătoasă" şi .curată" băutură 
românească. Aferim. T Parlamentul a votat o lege 
prin care proaspe~i ta~ au dreptul la un concediu 
palemal de 5 zile. Plătit. evident In sfârşH, in~p şi 
bărbaţii să fie băgaţi in seamă ... T România 
ocupă al treilea loc in lume in producerea diaman
telor sintetice, fabrica cu pricina - creaţie a lui 
Ceauşescu - scăpănd, ca prin minune, de .bine
facerile" guvernelor care s-au perinda! la condu
cerea tării. T Un american de 60 de ani. ajuns m~ 
lionar, 'a mărturisit că a învăţat să cHească doar 
la 56 de ani. 

p nă 

I"A fost sesizată şi Curtea Europeană de la Strasbourg" 

atunci el bazându-se doar pe ne
vastă-sa care seara in dormHor ii cHea toate con
traclele si hârtiile mai importante de peste zi. Greu 
de crezut, si totusi! T Pentru toti acei care vor să 
filmeze in 'cadrul Casei Poporului s•a instituit o 
taxă de 200 de dolari pe orâ. Nu e mutt, dar decăt 
nimic ca până acum .. :"' Apropo de bani. Se zice 
că pentru fiecare apariţie televizală la binecunos
cuta emisiune politică duminicală de la PRO TV, 
Silviu Brucan prim"'ite 10.000.000 de lei. Net Aşa 
să tol faci politică. T Dănuţ Tunaru, cel mai gras 
om din România cănlăreşte exact 275 de kg, el 
fiind urmat, tot de un bucpreşlean • Alexandru 
Comea - cu .doar" 207 kg. "' Tn lran a avut loc o 
grevă a ". foştilor spioni care au cerut • se pulea 
allceva? - mărirea substan~ală a pensiilor. Cum se 
vede a fi pensionar nu esta o plăcere nici pentru 
urmasii lui James Bond. T Conform intelegerii 
dintre' guvernele celor două ţări, românii var putea 
lucra legal in -Germania doar 3 luni de zile. S-a 
cam dus baba cu colacii .. . T Lucian Mândruţă, 
cunoscutul prezentator de la PRO TV s-a hotărât 
să se căsătorească încă o dată, aleasa sa fiind de 
data aceasta o dociDriţă, nunta urmând să fie oflci.. 
ată intr-un ... avion sanitar! O idee, să 
recunoaştem. la inălţime. T In Rusia a !bat fiinţă 
Partidul Stalinist el speriind ca dupA alegerile 
viHoare. să intre ih Parlament Tot ce e posibil. T 
Ovidiu Grec:ea, şeful Corpului de Control al primu
lui ministru, declari! deschis că In România existll 
mafie. Ştie el ce stie. ,. Un tanăr din Bacă, ce 
spărsese o m&'lină', a fost areslat chiar tn noaptea 
nun~i. ~a ghinion, mai rar! ,. Un cen:elăllli rus a 
descoperit că Lenin avea pe lăngă soţia şi o 
amanlă, şi o ... iubiţică, cum o mmaa el, de re-

In ciuda demersurilor numeroase la 
toate organele de stat, soluţionarea 
cererilor privind un drept de proprietate 

• asupra autoturismelor, drept dobândit 
Inainte de 1.11.1990, odată cu achHarea 
pretului de 70.000 lei, este departe de a 
se fi realizat • ne transmHe responsab~ul 
filialei arădene a APCA, d-na Csorba 
Luiela. 

Deşi, la un moment dai, se părea că 
problema va fi rezolvată, Tribunalul 
Bucureşti dând drept de cauză in 1995 
membrilor APCA, totuşi, in iunie 1996, 
Curtea de Apel a admis prin Decizia 789 
recursul inaintat· de Guvern, Ministrului 
Finanţelor şi ComAutoSport Nemaiavllnd 
altă soluţie, APCA a sesizat Comisia 
Europeanâ a drepturilor Omului de la 
Strasbourg, iar in data de 28 iunie 1999 
s-a primH un răspuns din partea acesteia, 
prin care se anunţa că s-a intreprins 
eXaminare~ adrpisibilităţii cererii. 
Concomilent, Curtea de la Strasbourg a 
decis să comunice hotărârea sa şi 
Guvernului României pentru ca acesta 
să-şi prezinte, dacă doreşte observaţiile, 

. atât in ceea ce priveşte admisibHHatea cât 
şi lemeiul plângerii. 

APCA de asemenea, a Intemeiat şi 
câteva propuneri care să ajute la 

solutionarea problemei. Variantele de 
despllgubire luate in calcul de preşedin
lele APCA, C-tin Şarpe şi de ceilalţi mem
bri ai asociaţiei sunt fie restituirea con
travalorii autoturismului Dacia 1300, la 
preţul actual, fie restituirea sumei de 
70.000 lei, cu dobinda qferentă, Indexată 
In funcţie de creşterea preţurilor. Mai mult, 
membrii APCA au propus ca aceste sume 
să le fie rambursate eşalonat şi chiar sub 
forma unor titluri de stat 

Din datele pe care le are APCA. in 
ianuarie 1991 erau in evidenţa CEC cu 
banii depuşi pentru cumpărarea de auto
turisme, circa 900.000 de persoane, de la 

. care s-a incasat aproape 70 de mUiarde 
lei. Raportat la nivelul parităţii leu-<lolar din 
anul1990 (8,741ei/$1a necomerciaQ, con
form datelor ob~nute de la BNR, rezultă 
că statul a incasat peste 7 miliarde $ 
SUA, bani care au fost rulaţi in economiii 
naţională prin investiţii şi credHe de pe 
urma carora s-au realizat mari venituri, 

. fără ca vreunul din depunători să obţină 
vreun beneficiu. Azi, asocia~a numără 
12.000 membri, majoritatea pensionari. 

lată motivul pentru care, cei ce au 
achHat inainte de 1990 costul integral al 
maşinilor DACIA, îşi caută dreptatea la 
Strasbourg. . . 

ze!Vă. Ăsia, da pArinte al comunismuul . 

f11RCEA DORGOŞfUt 

Disputele cu conuolorii pot n 
rezolvate de conducerea CTP · 

Ioan Tomuţ, domiciliat In 1.-au re11nut bu. ·tinul In loc: să 
. comuna Cermei, s-a gândit In noteze datele lm .. Jiat după""""' 
unnă cu trei luni să-şi viziteze nişte cere. Astfel, pensiolnaNI, bolnav, a 
rude din municipiu. De la o casă de mal făcut un dru:n pănă la Arad 
bilete şi-a cumpărat un bilet pentru pentru 11-11 18Q41C1'8 acllll da Jda>. 
două călătorii şi s-a urcat intr-un 
tramvai ce se indrepta spre tilate. 

Gamă completă de telefoane GSM 1 
Diversitate MAXIMĂ de ACCESORII!. 

cartierul Aurel Vlaic:u. Pensionarul Oir8ctDrul teilloic al Ccn.,aulel 
a compostat biletul la una din po- de Tranşport Public, Petru 
zi~i. Tn unnă cu două săptămâni Cuvlneanu. ne-a declarat că, din 
bâtrănul a revenit la Arad şi, cir- ·motive financiara, nu se pot emlle 
culând cu tramvaiul, a perforat şi bilete pentru o singură călătorle. 
cel de-al doilea careu. In vagonul .De mal mulfli vreme coutroloou au 
respectiv se aflau trei controlor! depistat călători care ş~au făcut 
care I-au solidtat omului să pre-
zinte biletul de călătorie .• MI-au stocuri de bilete compostate pe 
sptis că biletul este vechi şi m-au care le-au folosit In nenumărate. 
coborăt dih tramvai, deşi 1-am per- rânduri. Unii, chiar aveau .o 

.. ,, 

.,.-,,, 

Noi suntem Importatori 1 
. Cu noi numai afaceri bune ! 

, 1 

·. 

!oral, nu am prejudiciat pe nimeni. colecţie" ou toate variantele de 
Băieţii mi-au luat buletinul şi au compostare", ne-a spu,s dl. 
spus că trebuie să plătesc pe loc Cuvlneanu. Tocmai de aceea s-a 
amenda de 50.000 de lei. Au zis că recurs la metoda tipărifii biletelor 
dacă nu acM co.1travenţia atunci, Intr-o anumiti! culoare, cu valabili-
să merg după actul de idenbtate latea de 0 lună. Oitec:lc'UI tehnic a1 , 
pesie căteva zile, la dispeceratul 

CTP men~onează că, a d~t~ cu delaU.TA 
Penslonarul nu a ştiut că bli9tul alegerea acestei soluţii, n.Jrr,;;ool 

a fost valabil doar o lună şi ar fi de călători frauduJoş' s-o m;"s0<'3l 
cti~rat unul cu o singura căJăto- ,.Ooir .. ""'• :1 T omuţ at ti u-er-1.. · ··' "~ 
rie dacă ar fi găsil .• Nu mă deran- adresa: ox'1ducerii CTP. ~:;;; ····'
jează faptul că biletele sunt tipărite . tem cH se poala de trer._c;;a~ 
cu altă culoare in fiecare lună, dar Iar pro~leme de genul acesta, le 
mă supără faptul că nu pot circula analizăm de la · caz-llr caz, 
cu unul cumpă,.;;t an!~rior. Mi se 
pare 0 ata"cere necurată·, ne--a 

1 

~oluţlonand•J-Ie convenabt!• ~--
spus bâtrănul. Ioan Tomuţ a fost . mentlonoo:ă Petru Cuvineanu. 
lndi!Jlat de faptul că acei oo . .trolorl Fi.f1VIUS nflSTĂSfiCHE 
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persoane 
au foSt audiate, duminică, in unna 
evenimentelor de la Braşov, mai 
muft de jumătate dintre aceştia fiind 
angaja~ ai societă~i •Roman" SA, a 
declarat prefectul judeţului Braşov, 
Adrian Manole. 

Primarul Braşovului, Ioan 
Ghise, a cerut jandarmilor si 
poliţi~tilor să folosească toat8 
mijloacele legale pentru a anihila 
orice acte care ar tulbura grav 
liniştea şi ordinea publică. De 
asemenea, el a cerut preşedintelui 
Emil Constantinescu să-i âcorde o 
intrevedere, in cadrul căreia să dis
cute pe marginea evenimentelor 
petrecute la Braşov, precum şi per· 
spectiva evoluqel imediate a mani
lestafiilor de stradă. 

De asemenea, primarul 
Braşovului va avea o intilnire cu 

anilor precum şi cu 
Stinghe, liderul Sindicatului Liber 
Independent din "Roman" SA, pen
tru a analiza situatia aeală. 

O echipă tormată din procurori 
şi poliţişti a inceput, vineri 
după-amiază, cercetarea in cazul 
actelor de violenţă şi distrugerilor 
produse la Prefectura Brasov in 
timpul protestelor muncitori~ de la 
Uzina Roman SA. Citeva mii de 
angaja~ ai Uzinei de autocamioane_ 
Roman SA din Braşov au protestat, 
vineri, timp de ctteva ore, in fata 
Prefecturii. prOtestele lor au deg~ 
~erat in violenţe, mai mutţi jandarmi 
fiind răniţi. Sălile de la_ parterul 
clădirii administraţiei judeţene au 
fost devastata, iar majoritatea gea

au fost sparte. 

Deşi prntes'tele eon'tinuă 

STODEtiTII fiitĂDEtil MEitG 
DE AsTĂZI LA CORSOitll 

Liga studenţilor de la 
Universitatea ..Aurel Vlaciu· face 
parte din F.O.L.S.R. (Federaţia 
Organiza~ilor şi Ligilor Studenţeşti 
din RomAnia). Trei din reprezen
tanţii F.O.L.S.R. (liderii din 
Timişoara, Gala~ şi Constanţa) s-au 
aflat la Bucureşti unde, din păcate, 
nu au fost primiţi la negocieri de 
către pramlerul Radu Vasile şi s-au 
Intors Ieri dimineaţă In oraşele lor şi 
au luat legă1ura ru liderii din Intrea-

poimaine vor fi primiţi la negocieri 
(există posibilitatea ca şi preşedin
tele L.S.U.A.V. să participe la 
negocierile de la Bucureştii) 

lată ce ne-a declarat A. 

( 
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Simpozion organizat de dl. Melefr.anu la C. 1'fea de Argef 

!PRESA LOCALÂ· O fjRTĂ!I 
(insufieien-t. luam în .seawua Ia ••• ee:!trn) 

Despre Alianţe pentru România se spune, 
adeseori cu malitiozitate, că s~a consolidat ca 
partid politic şi a ~rcat in preferinţele electoratu
lui până la pozi~.a a dOua, in urma PDSR (n.a. -
peste PNŢCD, PD, PNL, PUNR etc.) fără să 
facă nimic deosebit. Ceea ce se poate spune 
că e aproape de adevăr, intrucat, până acum, 
Alianţa nu prea a i~it in lume, la bătaie cum se 
spune. Principalii săi lideri de la centru ori din 
teritoriu au stat mai mult pe la sedii, intervenind 
mai discret şi mai prudent pe scena politică a 
ţării. Atunci când totuşi au făcut-o, aceştia au 
avut presta~i de bun simţ, lipsite de trufia speci
fică aroganţilor deţinători ai puterii pe 
Dâmboviţa, apreciate de omul simplu, cetăţean 
onest, dezamăgit adeseori de prestaţia mai 
marilor zilei. Şi totuşi, in ciuda faptului că 
_aliaţii'" au stat la cutie, partidul dumnealor, tnfi
inţat doar de doi ani şi ceva prin ruperea unui 
grup de initlativă (condus de Teodor 
Meleşcanu) din PDSR in unna alegerilor din 
1996, ApR este, potrivit unui sondaj de opinie 
realizat de Metro Media Transilvania, al doilea 
partid din Romania. Cum este posibilă o 
asemenea ascensiune a unei fonnatiuni atat de 
tinere, fără istorie şi chiar fără' glorie re
volu~onilră (vezi PDSR sau PD provenite din 
Frontul Salvării Na~onale)? 

latul de onoare Ion Cristoiu. In ampla sa inter
ven~e. reputatul şi, in acelaşi timp, mult recla
matul jurnalist făcător de gazete de succes la 
cititori, a relatat despre numeroasele sale pro
cese in care este hărţuit, demascând mârşăvie 
puterii pusă pe răfuială cu_ ziariştii nesupuşi. 
Astfel, printr-o ordonanţă guvernamentală, au 
fost anulate taxele de timbru in procesele civile 
de presă. Astfel, oricine reclamă că prin ceea 
ce. ai scris i-ai adus daune morale, acesta 
poate pretinde despăgubiri astronomice, chiar 
şi de miliarde de lei, fiindcă nu are obligaţia 
plătii taxei de 10 la sută din suma solicitată. 
ceea ce fnseamnă că la pretinderea sumei de 
un miliard lei, reclamantul nu trebuie să achite 
suma de o sută milioane lei. Aici e ticălosia 
guvernului CDR-PD-UOMR, aici e disc'ri
mtnarea ziariştilor şi incercarea de a-i Intimida 
prin aplicarea de sancţiuni financiare sub
stan~ale. Aici e incercarea de a inchide gura 
păcătoşilor din presă, In mod deosebit, cea 
locală. 

ln acest context, parteneriatul d-lui 
Meteşcanu şi al ApR cu. presa locală este căt 
se poate de ... natural, de firesc şi necesar. 
Avem nevoie de o putere care să respecte 
Constitu~a şi legea şi care să garanteze liber-· 
tatea presei. 

,. -' --· ...... - ~ ' ga ţară. ' 

Che""': .Conform dorintei parti
cipanţilor la mltingul de vineri, 
studenţii de la ,,Aurel Vlaicu" vor 
intra la cursuri incepand de 
astăzi. Protestul nostru însă va 
continua prin organizarea de 
mitinguri zilnice pa platoul din 
faţa Primăriei intre orale 12,00 fl 
13,00 ...... 

Domnul Teodor Meleşcanu, preşedintele 
ApR, apreciază că această creştere a popula
rită~i fonna~unii politice pe care o conduce se 
datorează faptului că ... .Aliatul firesc şi cel mai 
important care n~ ajutat să devenim un partid 
adevărat, cu larg sprijin in rândul oamenilor, a 
fost, In primul rănd, presa locală. E greu să-~ 
explici cum a fost posibil ca in doi ani de zile, 
un partid care a pornit mai mutt ca o idee să 
devină al d6ilea partid ca importanţă in 
România. Dar, in perioada aceasta, singurul 
mijloc de comunicare cu oamenii a fost presa 
locală". Această apreciere a fost făcută de dl. 
T ea dor Meleşcanu Tn faţa a peste o sută de 
ziarişti, participan~ la seminarul organizat sâm
bătă, 6 nov. a.c., la Curtea de Argeş, in sala de 
şedinţe a. Consiliului Local Municipal, sub inedi
tul generic: .o forţă • presa locală". Este pentru 
prima dată când reprezentanţii a zeci de publi
ca~i locale, practic a marii majorită~ a ceea ce 
convenţional numim presă locală, se întâlnesc 
in număr atat de mare pentru a se consfătui pe 

probleme de interes comun şi de a Tncerca să 
găsească cele mai potrivite fonne de colabo
rare şi conlucrare. Tn acelaşi timp este prima 
intâlnire (apreciată, pe drept cuvânt, ca 
istorică) intre reprezentantii cei niai de seamă 
ai presei locale din Romârlia (in majoritate par
ticipanţii au fost redactori şefi de cotidiane, 
redactori_ şefi adjunCţi, directori, directori 
adjuncţi, publicişti cu experienţă îndelungată 
etc.) cu preşedintele unui partid politic impor
tant din România. Chiar dacă oficial sim
pozionul a fost organizat de domnul Teodor 
MeleŞcanu, adevărul e că in spatele preşedin
telui a stat ApR cu puternicii săi membri din 
rândul oamenilor de afaceri. Cheltuielile cu 
m.asa şi cazarea jurnaliştilor la hotelul Posada 
a suportat-o un aperist de frunte Tn persoana d
lui Dan Grecu, unul dintre patronii stabilimentu
lui. OI. Meleşcanu a dorit ca această întâlnire 
cu ziariştii să nu pară un fel de instituire a unei 
tutele binevoitoare .a ApR asupra acestui 
important segment al mass-media, dar nici nu 
a ascuns dorinţa de apropiere intre ApR şi 
presa locală. Chiar un· parteneriat ApR - presă 

locală consideră dl. Meleşcanu că ar fi necesar; 
o alianţă naturală intre doi parteneri preocupa~ 
in egală măsură de înfăptuirea reforme,.eco
nomice, a i.nnoirii. Interesaţi deopotrivă de 
găsirea celor mai practice soluţii pentru 
scoaterea urgentă a României din criză. 
.Facem parte, a apreciat dl. Meleşcanu, fn 
mesajul de salut adresat invitatilor săi, din 
aceeaşi familie de luptători: preSa locală cu 
presa centrală şi ApR cu PDSR şi din aceastii 
perspectivă propun un parteneriat Intre ApR şi 
presa locală in scopul garanU!irii respectării 
legii". Apreciind independenta presei locale ca 
o valoare deosebit de' importantă, dl. 
pr FtŞedinte a afirmat că nu crede tn presa 
cumpărată, aservită unor interese, ori santa
jată ... Este inadmisibil, de netolerat abuZur de 
putere a justiţiei impotriva ziariştilor, târârea 
acestor slujitori oneşti ai adevărului in procese 
de calomnie", a mai spus domnia sa, in asenti
mentul deplin al asistenţei. Cei care au luat 
ulterior cuvântul au demascat abuzul de putere 
al just~iei: aservite puterii, care şi-a pennis să 
trimită ziarişti in puşcărie pentru invinuirea de . 
calomnie. Ubertatea cuvantului este in pericol, 
au sus~nut mai muf~ ziarişti printre care şi invi-' 

Gestul lui Teodor Meleşcanu_ va fi fără 
fndoială taxat ca o manevră electorală, ca o 
Tncercare de cAştigare a presei locale. Ceea ce 
este perfect adevărat, dar, personal, nu văd de 
ce să sprijinim o putere mascată de tentatia 
sugrumării libertăţii presei şi nu o formaţie 
politică pentru care presa locală este conside
rată o puternică forţă de inftuenţare a opiniei 
publice, un segment mass-media aliat natural 
al ApR. Personal am sprijinit această formaţi
une politică şi o voi face şi in continuare, con
slderând că personalitatea d·lui Melescanu 
reprezintă o garan~e sigură pentru o altfel de 
prestaţie a puterii. Deocamdată ne aflăm in 
faza constituirii unui organism regional care să 
reprezinta interesele presei locale si, in acest 
scop, simpozionul de la Curtea de Argeş ·a fost 
un prim, dar nu ultim pas. 

•, 
.·"- .• 

. . 

:-.:. 

• 

: ... 

• 

;;:., 

Astfel, liderul studenţilor ar.!deni 
de la stat. Alexandru c"""" a fost 
informat că abia mâine sau OUMPIO BOWIN 

TVR1 
12,00 Surprize, sur

prize -<el. 
14,00Jumal 

14,15 TVR Craiova 

15,00 Pro Patria 

16,00 Emisiune In 

limba maghiară 

17,30 Agenţia de 
plasare • 

18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpre-

mieră Ştiri 

19,05 Amin.tiri din 

secolul20 

19,05 Sunsat 

Baach - ep. 566 
20,00 Jurnal • 

Meteo • Sport 

20,55 Fallclty .• ep. 

7 
• 21,40 cu ochii'n 4 · 

. 22,10 FBI • C1&-

ep. 7 
23,00 Jurnalul de 

noapte 

23,15 Recurs la 

morală 

0,00 Marele Jazz 

TVRz 
12,00 Integrale- rei. 

13,00 Tribuna partide· 
lor parlamentare 
13,45 cantece din 
Năsăud 

14,00 ConvieţuiĂ 

15,00 Obsesia - s. 
18,30 Santa Barbara 

- s. 
. 17,15 Tineri interpreti 
17,45 Latinitatea 'şi 
povara crucii M 
18,15 C11rier de ambe 

sexe . 
19,0ClŞtiri bancare· 
19,15 Pagini din isto

ria teatrului românesc 

20,10 Studioul ~la
gărelor - Oana Sârbu, 

Sanda ,Lad~i. Sfinx 
Experience · · 

20,30 Locuri cu 

pove~ti 
20,50 Măiestria tine
rilor muzicieni 
21,15 E dreptul tău!~ 
mag. social-economic 

22,00 Fotbal: New· 

castle • Everton • 
meci din Campionatul 

. Angliei, in direct 

0,30 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, 
PRO TV e al tăul 
10,00 Tânăr fl neUnlfUI • 
rei. 
10,45 lnlilnlre cu Venus 
-rei. 
12,30 Royaf Canadian 
Air Farce • s. 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propozilje pe zi 
13,05 Babyfon V- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Mlracoluttlnere!ll
s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din 
Mlaml-s. 
16,00 Tânăr '1 rMiilnlftlt
ep.671 
17,00 Stifle PRO TV • O 
propoz;\ie pe zi 
17,17 Ştinle PRO TV Arad 
17,30 Spitalul Chicago 
Hope-s. 
18,30 Doi polltl,tl '1 
jumatate - ep. 7 
• Extragerea cărţii poştale 
• Te uiti si căştigi" 
19,30 'ştirne PRO TV 
20,00 Stirile PRO TV Arad 
20,30 Karate Kid Hl • acti
une. SUA, 1969, cu Ratph 
Macdlio 
22,25 Ştirile Pro TV 
22,30 Chestiunea zifel 
23,30 Ştirile Pro TV • 
Profit • O propoziţie pe zi 
0,00 Criminaliştil · s. 

'IV ACASĂ 
5,00 Maria • s. 
5,50 Acasă ·la romAni -
muzică populară - rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor • 
rei. 
8,00 Floare ~e aur • ret. 
9,00 Inger sălbatic. rei. 
10,00 Acasă la Cristina 
Stamate - ret · 
10,30 Doctorul caset • rei. 
11,00 Mlcutele doamne'
rei. 
12,05. Jackiil Colllns: 
Hollywood. rei. 
12,35 Umbre In soare 1 ' 
rei. 
14,15 Viata noastră· s. 
15,00 Dragoste ti putere 
. s. 
15,30 Renzo fl Adriana • 
s. . 
16,30 Luz Clarlta, primul 
episod 
17,25 Vremea de acasl 
17,30 Rosalinda - s. 
18,30 Angola • s. 
19,25 Vremea de acasA 
19,30 Acasă la bunica • 
reţete culinare 
19.45 Somn uşori 
20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 SAnge din săngele 
meu- s. 
22,25 Vremea de acasa 
22,30 Camllla • dragoste, 
Canada/Anglia, 1994, cu 
Jessica Tandy 
0,15 Dragoste fl putere -
rei. 
0,45 Surorile • s. 

ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Oimineaţa devreme 
10,00 Ştiri 
10,10 Colivia da aur- s. 
11,00 Rivalitate in lumea 
11nodel - dramă, Australia, 
1997, cu· Heather 
Thomas - partea a doua 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul incape 11Z1 
.- s. 
14,00 Deceptll • ... . 
15,00 Luz Marfa- s. · 
17,00 Stiri 
17,25 Dragostea lrivtng8 

;;~~--·· 
20,00 Pericol ilninent -
s. 
20,50 Dubli ldantltate -
s. 
21,40 Prezentul stmptu · 
22,00 Obsarvator 
22,30 Marius Tucă sh<iw 
0,00 Retrospectiva etapei 
1,00 Un dlitectiv la data-· 
rfe • dramă, SUA, 1968, 
cu Ben Masters 

TELE7ABC 
7,00Stiri 
7.1 O' Buni dimineata • 
Romănla ' 
9.00Fcxta-;'iat. 
10,00 Ştiri 
10,15 Teleshopping ' -
10,30 Dintre su1e de ziare-. 
noi. • 

11.30 --vous la Tele 
7 ·rei. 
12,30 Ora unu a -a- rei. 
1500Stiri 
15:10 Teleshopping 

PRIMATV 
7,00 Nadina show ·rei. 
8,00 Dimineaţa cu Prima 
- magazin matinal * Ştiri, 
reportaje, meteo, muzică 
şi concursuri 
12,00 Celebri fi bo1181f -
rei. 
13,00 Poltlca de măino -
rei. 
15,00 Chlc ·rei. 
15,30 Cinemagla ·rei.· 
16,00 Nadine show 
17,00 Celebri ti boll8lf
s. 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 c"' Art · 
19,00 Frontal· radiografia 
săptămănii trecute 
20,00 Dosarele y . 
21,00 Brooklyn South -•. . 

' 22,00 Clip)lrt' rei. 
22,05 Foous Plus 
22.45 Revista presei · 
23,00 Politica de măino -
talk-show 
1,00 Circul groazel • f. 
suspand 

15,25 Post Meridian. 
16,30 O singurii YlafA- li> 
17,30 Documentar 
18 OOStiri 
11:10 Lou Grant- s. 
19,00 Pronosport 
19,05 Secţia .de polllle- s. 
20,00 Actualitatea Teae 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare' 
22,00 Dincolo de stadion · 
23,30 Cutia muzicală • noi. 
O,OOStiri 
0,30 bra H • Omisiune de 
confestuni 

~~ !!~~~~&~1 e,oo~12n~~!!~.oo. 

· ŞTEFfiN TfiBOifl 
P. S. ln cursul acestei luni, dl. Meleşcanu 

va face o vizită rn Arad. Vom infonna la timpul 
potrivit despre scopul şi programul vizitei. 

TVARAD 
7,00 Observator 
6,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,30 Emisiune in limba 
bulgară 

8,50 Anunţuri 
9,00 Divertisment · 
10,00Ştiri 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 Rivalitate in lumea 
modei • f. Australia, 1987 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul Incape 11Z1 
. s. 
14,00 Deceptll· ep. 5 
15,00 Luz Maria - s. 2 ep. 
17,00Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Studioul artelor 

~::~g~~~1 
19,00 Observator . 
20,00 Divertisment . 
21 ,20 Anunţuri • rei- ~ ' 
21,30 Ştiri TVA,- rei. . 
22,00 ObserVator 
22,30 Marius Tucil Show 
0,00 Retrospectiva etapei 
1,00 Un detectiv la dato
rie ·dramă SUA,1988 
ln continuare, program 
identic cu cel al Antenei 
1 

BBO 
lO,OO Din junglă In 
junglă - comedie, SUA, 
1997, (lJ nm Allen 
11,45 Călător prin tfmp 
·dramă, SUA, 1994, cu 
Rabin Wiliiams 
13,45 Regele poplcefor 
·comedie, SUA, 1996 
15,45 Glorie 'i onoare
dramă, SUA, 1997 
17,15 Bămatul perfect' 
comedie, SUA. 1996 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Al incredere tn 
mine -film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Earocops- film 
12,30 lntoarcerea crea
turii din mlaştină • film 
14,00 lntersat Sport 
Show· 
15,00 Aventurii ameri· 
ca ne 
15,30 Planeta video a 
copiilor 
16,00 Cursll fatalA-flim 
17,30 Underdog Show 
18,00 Săpt~mAna. 
sportivi. arădeană 
18,25 lntersat Culturel 
18.45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce ispiti!- s. 
20,05 Mistere, fannece 
fi miracole- s. 
20,30 Dragoste '' min
ciuni· film 
22,00 Lovitura din 
umbră ·film groază 
23,30 Ştirile lnt...,.at 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

18,45 şantaj • thriller, 
SUA,1995 
20,30 Squanto: Poves
tea unui războinic - acţi
une, SUA, 1997, cu 
AdamBeach 
22,15 Totul -pra sex.
s. 
22,45 Vocile • dramă .. 
SUA,1995 • 
0,15 Speed: Cursă 

Infernală • acţiune, SUA. 
1994, cu Keanu Reeves 

~ la fiecare sfert de oră; 6.00 - 7,00 RON· 9,00 Cinti-mi IAutare ·muzică populară; 9,00 
OUL DE DIMINEAŢĂ- INFO PRO cu Dan - 10,00 Alo, tu alegi!; 10,00- 12,00 Cafeaua 100 _rei. 
Apostol şi Laur~ Călăceanu; 7,00 • 10,00 de zece; 12,00 - 13,00 La porţile dorului - A TOMJC 'JV 
PRO FM PANA LA ZECE· cu Flavius muzică populară; 13,00- 14,00 FM-ul de 7,00 Selector 18,0Q Selector 
~; 10,00- 13,00 MIHAI cu NOI - ru prânz; 14,00- 15.00 Poesla; 15,00- 16,00 10,00 Reactor 19,00 Atomix cu Dinu 
Mihai Qobrovolschi; 13,00 - 14,00 13-14 cu Astăzi te sărbătorim - muzică populară ~i 10,30 Hai Hui _rei:- 21,55 Reactor 
ANDREI· ru Andrei<3heorghe; 14,00-17,00 de<lcaţi muzicale: 16,00 • 18,00 După patru; 11 00 F tyl 1 22,00 South Park,-
ORAŞUL SUB LUPĂ . ru Cătălin I.Apuşcă: 18,00 - 1!1.00 Telefonul cu butoane; 19,00 • • rees e -re· 
17,00-19,00 STAR STATtON MIX _cu Mihai 20.00 La mu~l anii. dedicaţii rnuzîccUe; 20,00 11,15 Atomix cu des. anim. 
Glni; 19,00 ·21,00 ASCULTĂ· ŢI MUZICAl· . 22,30 Pas montan; 20,30. 21,00 Secret&Je Michelle- rei. 22,30 File de poveste • 
cu_Călln Gheorghe; 21,00. 22,00 SPORT vieţii; 21,00- 23,00 Fotbal Club 21 . talk- 14,00 Interactiv rei. 
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Luni, 8 noiembrie 1999 

Ceea ce trebuia să se întâm
ple se inlămplă. La Braşov a fost 
atacată Prefectura, care este sim
bolul puterii. Şi in atte păl\i lumea 
se mişcă. dar BraŞOVUI are tradiţie 
In lupta cu puterea. 

Trecem peste noiembrie 
1987, pentru că atunci problema 
era oarecum de altă natură. După 
revolu~e. cele două mari intre
prinderi braşovene: .Roman" şi 
"Tractorul" au avut parte de un 

testare. Dar se pare că altlel pu
terea nu pricepe nimic din ce se 
intamplă in această ţară. Aş da un 
singur exemplu de la locul faptei. 
La .Roman· functionează 14 
(patrusprezece) diredon. Nici mal 
mulţi, nici mai puţini. Care au 
salarii cam cât vor ei. Dar ca ma
nageri sunt la genunchiul broaşte!. 
Şi atunci să nu se ridice prole
tariatul şi să facă scandal? Că nici 
proletariatui nu se omoară cu firea 

tratament spe
cial din partea 
puterii, oricare 

Tableta zilei cănd e IIOiba 
de muncă e 

a fost aceasta. Muncitorii acestor 
două mari uzine s-au ridicat ade
sea la luptă aşa-zis sindicală pen
tru a mai adăuga ceva la un 
salariu, ce-i drept, total irldecent 
pentru vremurile actuale. Şi, de 
fiecare dată, puterea a cedat in 
faţa muşchilor muncitoreşti. O sin
gură dată doar Petre Roman şi-a 
intors Tn .faţa muncitorilor 
buzunarele pe dos şi le-a arătat 
metaforic că nici el, nici ţara nu 
mal au bani. Si atunci de unde? 
Dar acesta a fOst un caz singular. 
Muncitorii brasoveni nu sunt sin
gurii care o dUc prost in ţară. Dar 
ei au invătat un luau: fac scandal, 
şi nu unut' oarecare, şi se aleg cu 
ceva., 

Tntrebarea este cum trebuie· 
privită mişcarea de la Braşov. A<J 
sau nu au mundtorii dreptate? Pe 
fond, da. Nu şi Tn modul de mani-

cu totul altce
va. Căci socoteala se face in func
tie de căi primeste fiecare pentru 
Că trage de timpul tranziţiei prin 
fabrică. 

in timp ce directorii iau zeci de 
milioane, proletariatul ia câteva 
sute de mii. Pentru aceea17i ne
muncă. 

Guvernul va mai ceda Tncă o 
dată pentru că i-a invăţat pe 
braşoveni cu năravul. Şi se ştie că 
năravul din fire n-are lecuire. Căci 
gUVfli11UI nu cedează decât in faţa 
celor de care se teme. Profesorii si 
medicii, chiar studentii, nu dau 13 
cap cu ranga şi rulnientul. O fac 
Tnsă cei de la .Roman" şi alţii ca 
ei. Guvernanţii vor ceda încă o 
dată pentru a ajunge la linia de 
sosire a mandatului. Acolo, atai ei 
cât şi ţara vor avea nevoie de· 
tubul cu oxigen. 

I.IE~tl 

Răzmeriţa de la BrafOV 
r {Unnate din pagina 1) 
Roman SA., fostă .,Steagul roşu", este una dintre intreprinde

rile cu pierderi din economia românească. Guvernul democrat 
cre,tin a Tncercat după alegerile Câ,tigate in noiembrie 1996 să 
lichldeze unele societăţi comerciale cu capital de stat producătoare 
do pierderi, intre caro şi unele din Braşov. Nepregătită, cum se 
cerea, tentativa guvernului Ciorbea din '97 a fost dată peste cap do 
Ieşirea agresivă a prolotarilor in ... şosea! ocupănd drumurile pu
blice sau calea ferată. Poliţl!flii d~lui Dejeu Gavril, fost -Ministru 
ţărănist de Interne, nu au reuşit si stâpănoască situa~a. Guvernul a 
dat inapoi, mastodonţii roşii au rămas neclintiţi la Braşov. 
Acumulănd tensiunile pănă in pragul exploziei SOt;iale din ziua de 5 
noiembrie a.c. 

Din semnalele primite de la cititori-pe marginea celor sus~nute 
la aceasta rubrică in legătură cu bătălia dusă de proletarii roşii pen
tru menţinerea privilegiilor comuniste, am Tnţeles că necesitatea 
reforrnării intreprinderilor cu piordlerl este pe deplin inţeleasă do cel 
mai mul~. Ce nu vor si inţeleagă românii este minciuna lnstltuţlo
nallzată chiar şi la cel mai Tnalt nivel. Nici măcar Tn cuvântul 
miniştrilor nu te mal poţi increde fiindcă viclenia balcanică o la ea 
acasă şi pe malul DAmbovtţol. Romanii cred că societatea capita-. 
listă este aceea In care salariaţii muncesc foarte mult şi foarte bine 
Iar patronii n plătesc la fel de bine, dar la noi o asemenea rolapo nu 
este valabilă. In RomAnia poţi să lucrezi pănă cazi, să prestozl 
manoperă do foarte bună calitate că tot prost voi fi plătit La noi 
legile capitalismului nu func~onează. IncA. Guvornanpi nu inţeleg 
că nu este !Miclent si pul lacătul pe porţile fabricilor '' să trimiţi 
oamenii in 'omaj. Pe cel productivi şi inalt califica~. Nu distrugi, nu 
prăbuşeşti o casA părăglnltă pănă nu construieşti una nouă. La noi 
scade numărul salari~ţilor productiv! şi creşte cel al funcţionarilor 
do stal Normal, toţi vor să Ilo funcţionari la stat, să stea la căl
durică, si ciubucărească, să-I jupoaie pe cetăţean 'i să mal '' la o 
leafă bunicică. In căpva ani vom deveni o ţară de lefegil la stat 
Nimeni n-o si mal lucreze nici in fabrică '' nici pe ogoare. Fabricile 
do stat se inchid pentru că sunt nerentabile Iar cele particulare se 
prăbuşesc su!> povara unei flscalităţl excesiva. Guvernanţii nu sunt 
capabili să stimuleze crearea de noi locuri do muncă pentru forţa 
do muncă dlsponibillzată prin inchiderea mastodonţilor nerentabili. 
Incapabili, cel aflaţi la putere azi, ca '' cel do ieri, cei care ne-au 
spus că mal intăi trebuie si trăim rău ca si ne fie bine. Până acum 
am cunoscut doar răul. Guvernan~l. preocupaţi doar de afacerile 
lor, au şi uitat de economia românească roasă de criză. Nici parla
mentarilor nu le pasă prea mult de soarta ţării! Unii dorm in timpul 
dezbaterilor, alţii chlulesc. După spusele resemnatulul Gavril 
·Dojou, parlamentarii puterii nu mai sunt atât de entuziaşti şi patrioţi 
ca la inceput Au ajuns pănă acolo incăt chlulosc do la dezbaterile 
parlamentare. Asemeni unor 'colarl indlsclpllnaţl, unii merg până 
acolo cu nimicnicia, incăt la apelul de dimineaţă se prezinta pentru 
a fi pontap, apoi disp~r. Din această cauză cvorumul nu s-a _mai 

.intrunit de multâ vreme iar legile necesare ţării nu se pot votat . , 
, Una peste alta, sunt nevoit să-I inţelog pe .,rebelli" braşovonl, 
deşi nu sunt de acord cu actele do violenţă sAvărşite. Dacă nu inţo
leg ceva, cu siguranţA, aceasta este Puterea trădătoare de pe 
DAmbovlţa. 

PD-ol doreste o politică agricolă natională 
· Invitatul special al organlza

~ei judeţene Arad a PD la confe
rinţa de presă de la sfărşitul săP: 
tămânii trecute a fost Aurel Pană, 
secretar de stat la Ministerul 
Agricuituril. Domnia-sa, odată cu 
accederea in acest minister, s-a 
specializat In politici agricole, o 
specializare destul de restrânsă 
pană acum, in ceea ce priveşte 
numărul celor ·ea re au urmat-o. 
D-1 Pană a prezentat oferta 
PD-ulul In domeniul agriculturii. 
Acesta propuoe o politică agri-

• 

cotă naţională, având Tn vedere 
că in următorii 5-7 ani Romania 
trebuie să prezinte dovada că 
poate susţine politici agricble 
compatibile cu politicile agricole 
comunitare. Trebuie dovedită 
posibilitatea subvenţionării 
directe a producătorilor agricoli Tn 
cuantumurt care să asigure veni
turi care să acopere atai un nivel 
de trai corespunzator _cat şi 
Investiţii pentru dezvoltare. 

s. 1'0DOCt1 

. ::....-· 

POUTIC ADEVĂRUL - Pagina5 

"Am fi naivi să credem în ajutoare dezinteresate" 
O-le Ion 

Cristoiu, in această 
săptămână, comi· 
sarul european 
pentru extind_erea 
Uniunii i-a trimis o 
scrisoare premieru
lui Radu Vasile prin 
care condiţionează 
ajutorul financiar 
dat României de o 
supraveghere a 
ţării noastre de 
către un grup de 
experţi europeni ... 

- Intr-adevăr, 
această suprave
ghere internaţională 
a stârnit vii contro

verse in presa românească. Pentru informarea 
oorectă a cititorilor ziarului .Adevărul·, trebuie 
să men~onâm faptul că România a mai cunos
cut un protectorat internaţional tot pe vremea 
ţărăniştilor. in 1929, cu ocazia .imprumutului 
pentru stabilizare", experţi străini au suprave
gheat aplicarea acestui imprumut. Conse
cinţa? S-a ajuns la gravele şi la criza din 1933, 
cănd s-au impus curbele de sacrificiu ... 

- Credeţi că putem face o paraletă intre 
1929-1933 şi astăzi? 

-Cred că dai Şi atunci, ca şi acum, marile 
pu1eri europene şi mondiale şi-au urmărit pro
priile interese. Am fi naivi să credem in aju
toare dezinteresate •.• Chiar dacă vor veni 
bani in România, aceştia vor fi direcţionaţi 

către obiective extrem de clare şi care s-ar 
putea să nu coincidă cu interesele noastre 
naţionale ... 

- Şi-atunci, despre ce ajutor mal poate 
fi vorba? 

- RămAne de văzut. Bunăoară, se 
primesc saptezeci de mmoane de .euro· pen
tru copiii' handicapa~. dar nici ur, leu pentru 
copiii superdotaţi ... Tn curând, Parlamentul 
României va discuta o initiativ3 legislativă 
PrMnd protecţia liliecilor ... Vă klS pe d-voastră 
să deduceti dacă această initiativă - sub
venţionată de CE - este sau n'r.1 o prioritate 
na~onală. Sau cea pnwoare la pl.strarea iden
tităţii romilor ... Nu m-aş mira - iertată-mi fie 
comparatia - că o să primim bani pentru a ne 
cumpăra' frânghie, săpun şi scaun, l.r apoi să 
fim acuzaţi că nu pricepem mesajul spon
sorizării ... 

- Până una-alta, poziţia premierului 
Radu Vasile este căi se poate de favorabilă 
monitorizăn1 •.• 

- Nu este pentru prima dată cănd Radu 
Vasile preferă să ia o hotărâre pe şest. fără a 
consutia Guvernul României. In cazul de faţă, 
nici ministrul Integrării europene ~ nici ceilalţi 
membri ai guvernului nu cunoşteau ceea ce 
se intamplă ... 

- După cum refuză si priceapă fi ceea 
ce s-a intâmplat la Braşov ... 

- A deveM căi se poate de evident faptUl 
că nici măcar timpul nu mai are răbdare cu 
actuala putere. Efectiv, ţara a deven~ negu
vernabilă. Vorba lui Arghezi, a·par .mii de 
flăcări prin ţară". Oamennnu mai au cu ce trăi, 

revoltele nu mal pot fi ~nut&-sub control ... 
Trebuie făcută o mi'l""f" . . . . 

-Ce mişcare? · 
- O gură de oxigen: demisia Guvernului, 

provocarea alegerilor anticipate etc. Ceea ce 
se întâmplă acum este comparabil CU- anul 
1991, când a apărut mineriada ... 

- Dar atunci lliescu a luat mAsura 
guvernului de tehnicieni. · 

- A luat-<>1 La fei's-ar putee lua şi acum, 
pentru a da speranţe românilor. · 

-Speranţe in ce? Tntr-o nouă coaliţie? 
- Nu! Cred că '!h România nu merg coaliţi-

ile. Este un fapt doved~ ... 
- Credeţi că salvarea ţării ar veni din 

partea unui partid care depăş"ffe 51% din 
preferinţele electorale ale românilor? . 

-Vă referiţi la PDSR? 
-Dai 
- Ar fi· o variantă, chiar dacă PDSR-<JI se 

va i~ de un partid de centru-dreapla, care 
să-i satveze imaginea internaţională. 

- N-a• fi vorba despre o dictatură?· 
- Nu cred că mai poate fi vorba despre o 

ăoctatură in România, dar cred că va fi nevoie 
de decizie, ordine şi disciplină. Votul negativ 
de astăzi, dat actualei coaflţii guvernamentale, 
ar putea produce o majoritate parlamentară 
minimală in favoarea PDSR. lnsă, nu cred că 

• un astfel de vot ar fi o catastrofă pentru 
România. 

DORtl SIMfKI 
Foto: Mfm(EL CAtKIO 

ARIPA ,,PUTIN':,,.A ALES NOUL PREŞEDINTE 
.AL PSDR ARAD: STEFAN OtTAVIAN PAStU ,. 
Erni/ Putin nu a candidat pentru 

Conform rezutiatului Conferinţei Judeţene 
a PSDR - varianta Putin ' desfăşurată ieri, la 
Casa Sindicatelor, noul preşedinte al organi
zaţiei judeţene este Ştefan Octavian Pascu, 
ales cu 155 de voturi pentru si nici unul 
impobivă. i ot in Unanimitate au fOst aleşi cei 
doi vicepreşedinţi, Cornel Oprea şi Sorin 
Neamţu. Au mai fost aleşi p~tru secretari şi 
şase membri, plus un supleant. 

se ştie dacă ac<>ştia vor fi acceptaţi. Noul 
preşedinte ne-a declarat că va discuta cu 
Athanasiu, după C'3 acesta se va intoarce de 
la lntema~onala So·::ialistă şi acesta va hotări 
dacă va merge la Congres doar una din 
.tabere" sau vor merge la paritate. Din surse 
neofldale, am aflat că (şi) această Conferinţă 
Judeţeană s-a făcut cu acceptul preşedintelui 
Athanasiu, ca şi cea organizată de aripa 
Prişcă. Incurcate sunt căile domnului ... 
Athanasiq. Oricum, nu este de neglijat faptul 
că Pascu este subordonatul lui Athanasiu şi 
nu a fost .debarcat" după Congres. De 
asemenea, trebuie luat in calcul faptul că pe 
Pascu I-au ales 155 de delega~ din judeţ, pe 
cănd la cealaltă conferinţă judeţeană numărul 
de participanţi a fost mult mai mic. Presa, 
căreia i s-a interzis accesul in sală, a fost 
informată că au fost 76. Nici aripa Putin nu a 
informat presa despre Conferinţa judeţeană, 
de alegeri, insă ziarişdi care au aflat au fost 
primiţi in sală fără probleme şi s-au putut 

. convinge personal căţi au fost prezenţi. Până 

Mai multi membri ai fostului Comitet 
Judeţean au refuzat să mai candideze pentru 
vreo funcţie. printre aceştia numărându-se 
Gheorghe Dumitriu şi Ovidiu Olaru. Din lunga 
listă a celor care au refuzat să candideze, sin
gurul care a afirmat cu hotărâre că nu va 
merge la alt partid a fost Gheorghe Dumitriu. 
.Fiin<l de vârsta a treia, am preferat să mă 
retrag, după modelul lui Cunescu. Voi rămâne 
simplu membru in PSDR, funcţie ocupând de 
acum inainte doar Tn cadrul partidului numit 
familie.' Emil Putin se va orienta cu certitudine 
spre ApR, însă nu a declarat-<> ferm. 

~ua~ rămâne extrem de incurcată. Noul 

fiind mandata~ oficial de către Athanasiu, in 
timp ce aripa Putin nu ne-a putut arăta nimic 
olicial. Dar, aşa cum spuneam, incurcate sunt 

Comitet a fost însărcinat cu una-alta, cu certitudine că Ileana câOO .•• 
Sll110tl TODOCA la Congres, insâ nu Dragornir Popa au organizat 

partid? 
-Nu. 
- Şi de ce nu vă 

înscrieţi in vreun partid? 
- Nu m·am hotărat 

incă. 
- De zece ani aţi fi 

avut tot timpul si luaţi o 
hotărâre. 

- Mă mai găndesc. 
- Dar aveţi măcar sim-

patie pentru un partid? 
-Da. Pentru liberali. 
- ŞI ce părere aveţi 

despre liberali. 
- Eu mă gândeam la 

partidul lui Câmpeanu. 
- E un partid ca. fi 

Inexistent. 
- Există, cum există. 

Altă opţiune nu am. 
· Cum e condusi 

ţara? 

Ştef'an Bulzan, 
rnedic, Cuvin 

- Aş zice că relativ 
bine. Ar putea fi şi mai bine. 
Trebuie să avem in vedere 
faptul că suntem in 
perioadă de tranziţie şi e 
greu. Pentru toată lumea. 

- Ce au. greflt actualii 
guvornanţr? : 

- Probabil au forţat prea 
tare nota cu tranzi~a. 

- Mie mi. se pare ci 
n-au forţat-o. . 

- In ul!imul timp s-a 
apăsaţ pe· acceleraţie. 

- Tocmai asta 11 se 
reproşează -de cit re 
·organismele europene 
actualilor guvernanţi: ci 
nu apasă pe accolaraţle. 

- Au făcut-o pănă 
acum, din '96 incoace. Se 
vede căt de căt ceva. 

- Dar oamenii trăiesc 
tot mai rău. 

- E şi normal să fie aşa. 
Când iti faci o casâ trebuie 
să faci 'un efOrt. să pui osul, 
mai tragi de la gură, mai 
strangi cureaua, ce să 
facem? Nici eu nu sunt 
mulţumit. aş prefera ·să fie 
mai bine şi eu sper că va fi. 

1. IERCAtl 
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r (Urmare din pagina 1) 
De zece ani de zile politicienii români innebunesc, se umfllă in pene " 

nu le mai ajungi ·cu prăjina la nas imediat după ce se instalează in fotoliile 
puterii. Dar, in afară de a se crede buricul pământului, politicienii români 
nu mai acceptă nici o altă obligaţie. Să muncească ei? Să construiască ei 
ceva pentru viitorul ţării? Hai să fim serioşii. Munca este pentru prostime, 
care prostime trebuie si fie fericită dacă alesulişi aduce aminte o dată, cel 
muH de douâ ori pe siptâmână, si treacă pe la parlament sau pe la minis
terul unde ar trebui si lucreze pentru ţară. Ar trebui •.. Fiindcă de făcut, 
politicienii români fac un singur lucru: i17i încasează cu con~iinciozitate 
lefurile imense, trăiesc precum nişte prinţi, dispreţuind pe toată lumea şi 
ţara n-are decăl si se ducă dracului! Aşa am ajuns in haosul şi deznă
dejdea in care ne inecăm acţtm. E adevărat, politicieni mai slabi şi mai 
dezinteresaţi ca in ultimii trei ani, de când la putere sunt cederistq
ţărăniştii, n-am avut niciodată. Ultimii trei ani au izbutit să--i scârbească 
definitiv pe români de ceea ce se numeşte clasA politică românească. 

Norocul României, dezgustul faţă de oamenii politici autohtoni nu 1-a 
C\IPfÎnS numai pe români. El a trecut graniţa şi a inceput să-i infioare, sâ-i 
cutremure 'i pe străini. Care, se. pai11, au hotărit că e timpul să intefVină 
pentru salvarea poporului român. Gunther Vl!l'hengeil, comisarul pentru 
extinderea Uniunii Europene intinde, Tn SfâJlit, o mână de ajutqr României 
şH propune formarea unui grup care să cuprindă experţi ai organismelor 
internaţionale (UE, FMI, Banca Mondială) care si scoată ţara asta din 
mocirla Tn care au impins-o politicienii români. 

Europa, in ace~ti zece ani care au trecut de la Revoluţie, ne-a ajutat 'li 
pănă acum. O mulţime de bani s-au trimis in România, insi ... oi s-au topit 
ca fulgii. de nea te miri pe unde .. : Administraţi, desigur, de ponticienii de 
strânsură din România •.. Aşa cum alţi bani, sume importante. n..au mai 
venit in ţară pentru că politicienii români n..au fost Tn stare să vfere acele 
proiecte care ar fi pennls deblocarea banUC>r. Tiple pentru clasa politică de 
la noi, nu-i aşa? ' . 

Propunerea domnului Vl!l'hengen vine intr-un moment de disperare a 
poporului român, vine ca un adevărat cadou pentru o ţară călcată in 
picioare de propriii conducători '' ea se constituie intr-o speranţă de care 
aveam atâta nevoie! Nu ne putem conduce singuri pentru că-avem cea 
mai jegoasă .clasA politică din lume. Aşadar, si vină străinii ~ ne con
ducă! 

P. S. La Cluj, muncitorii'' studenţii sc"'lin stradă de foamea fi frigul 
din locuinţe, de extraordinara mizerie in care trăiesc. au purtat pancarte 
pe care se putea citi: ,,Mult iubite tovarăşe cărmaci E. Constantinescu, 
NE-AM SCĂRBITI LASA-NE!" Fără comentarii! 
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URI 
lneadrată la eategorla ,.liber-profesionişti" - aetivltatea de 

taximetrle se praetieă in Arad din· 1990. La drept vorbind. nn se ştie 
exaet eâte taximetre eirenlă astăzi prin orWjUI nostru. vehleulându
se ,.numere" in- 1500.:1500. De fapt. asupra legaUtăfii din a<.oest 
domeniu planează o mare nebuloasă. Taximetriştii dau vina pe 
autorităfi• Iar ellenfii pe- tarife. C::a certitudine rămâne doar con
statarea eă eel mai eâştigafi sunt partienlarU eare eireulă in aiara 
legH. . · 

iiiiBID, GIIEATA A F'OS'I' IPAII'I'Ă mutatli cu o sută de metri mai in faţă, exact in locul 
DE "FAVOIII'I'" unde opresc şi autobuzele. Asta in ciuda faptului că 

In 1990, 50 de persoane s-au hotlirAt să infi- Primăria a promis amenajarea şi marcarea acesto-
ra .• Sunt zone din oraş unde efectiv nu putem opri, 

inţeze prima firmă de taximetrie din Arad. Şi cum fi H 1 .Ard 11" Hot 1 1 .M 1" bă ·1 
.locul" intrunirii lor a fost situat vizavi de alimentara cum ar ote ea u • e u ureşu · net e 
.Favorit" de la Podgoria ... a venit •i denumirea Bucureşti şi BRD, Ziridava etc. Dacă nu putem opri 

T acolo unde suntem solicita~ pentru a ne lua clien~i. 
firmeil Astăzi, .Favorit"-ul numără 31 de asociaU, înseamnă că nu ne putem indeplini obiectul acU-
din care doar 13 mai fac parte din vechea gardă. 
Tot in prezent societatea beneficiază de serviciile a vită~i. aşa cum scrie în autoriza~a pe care o vizăm 
117 .indicative", din 170 căte existau in luna martie şi plătim anual"- mărturiseşte dl. Kelemen. • 
a acestui an. ~GioOBAL" • D EXCEPTIE FEIIICI'I'A 

Pentru unii taximetţia este şi singura sursă de Una dintre puţinele firme arădehe care n-a 
ven~. in timp ce alţii o fac in timpul liber, pentru reuş~ să fie imitatli (ne referim la forma siglei) este 
comp~tarea salariului .• Eu vreau ca activitatea de taxi .Global• Firrl'lâ care - tot o excepţie - are un sin-
taximetrie sa devină o profesie, un loc de muncă, gur patron, ca asociat unic, dL Dorel S..leJ-. 

căruia să i se acorde tot respectul, indiferent de 
clie~. Noi, cei de la .Favorit" am militat intotdeauna 
pentru un comportament civilizat, decent• - ile 
spune dl. KP.I .,. C'all -. preşedintele~ 
etli~i .Favorit". 

Drept argument, dAnsul ne-a spus că, pentru 
suprataxare şi comportament necMiizat, in ultima 
lună, din această firmă au fost .puse pe liber" trei 
persoane. In funcţie de gra~atea faptelor, prima 
dată se dă un avertisment, mergăodu-se apoi până 
la suspendare sau desfacerea contractului. 

DRliNUiliLE DAU, DB1IIIURILE IAD 
Cea mai mare nemulţumire a taximetriştilor 

vizavi de autorităţi este problema drumurilor. Din 
discuţiile purtate cu reprezentanţi ai mai multor 
firme, am re~nut un top al celor mai .păcătoase":· 
Preparandiei, Hunedoarei, Merfy, Ghiba-Birta, 
cartierele Micălaca (Mioriţl, Abrud, Bega) etc. 

Starea carosabilului influenţează, evident, ven~ 
!urile acestor categorii de liber-profesionişti. Un cal
cul sumar ne aratli că la t 00 km parcurşi (la un tarif 
situat undeva in jur de 2000 leilkm, plus 3000 lei 
pornirea) se incasează brut 200.000 de lei. Din 
care, după scăderea cornbustibilului On majoritate 
benzină) mai rAmăn 100.000 de lei. Bani care mai 
reprezintli contravaloarea uzurii maşinii la aprox~ 
maw tot atăţia kilometri parcurşi. Sigur, de marca şi 
vechimea autoturismului cât şi de atenţia ...• la 
gropi" a şoferului depinde In final cu că~ bani mai 
rămâne in buzunar un taximetrist. 

Plll'I'IC1ILAIII .. nRMIU FU'I'OIIĂ 
Ca-n orica breaslă şi taximetrişUi işi au oile lor 

negre. Cum sunt, de pildă, cei cunoscuţi sub 
numele de .particulari", ale căror tarife (8000-
10.000 lei/km 'şi tot atâta pornirea) .uscă" 
buzunarele clienţilor. O parte din aceştia ~u con-. 
fecţionat sigle care, prin formă şi conţinut, imHă 
firme consacrate (Arad-Vest, Micro-Michi, Micro
Viii). Aşa sunt fenta~ clienţii şi dezavantajate soci
etli~le serioase. Din motive încă neelucidate, nici o 
autoritate n-a fost încă in stare să pună piciorul in 
prag şi să aplice legea. Unii vorbesc de faptul că o 
parte din particulari ar fi infonnatori ai Poliţiiei. "Aici e 
legea junglei - ne spunea un taximetrist. Cel mai 
tare rămâne pe piaţa şi căştigă. Ăla mai slab circulă 
cum poate." 

Pentru a se putea face mai bine auziţi, 
· · arădeni vor să se constituie intr-un 

sirldicat. atunci însă unii tac şt. .. merg. 
PIIIICĂBILE EXISTĂ IlAI IIUL,. PE IIÂil'l'll 

Vizavi de legalitate şi aplicarea ei, taximetriştii 
sunt de acord să-şi achHe obligaţiile faţă de stat 
dacă şi acesta din urmă este receptiv la solimările 
lor. Un fel de .noi dăm, dar să ştim pentru ce." 
Astfel, deşi se plăteşte (sau ar trebui să se 
plătească!) trimestrial 19.500 lei pentru parcări, 
acestea sunt lăsate in plata Domnului. Domnul 
Kelemen (.Favorit") aminteşte aici de cea din faţa 
cofetărfei .Mimoza" (de la Podgoria) care a fost 

.,. 

< 
r,· 

De forma~e optician, dânsul's-a apucat de taxi in 
1990, când lucra pentru Global Dagi LTD, din 
Bucureşti (ca filială arădeană). ln 1991 se 
desprinde de BucureşU, devenind .... Global". Din 
cele 12 indicawe s-au .făcur mai tărziu 60, ca in 
1994, 1994 să ajungă la 150 .• Astăzi, parcul 
«Global• numără 60 de taximetre, însă suntem din 
nou in creştere• - ne spune dl. Selejan. Fluctua~ile 
amintite, lucru valabil de altfel şi la celelaHe firme 
arădene, s-au produs in momentul in care o soci
etate de pe piaţă cobora brusc tariful. Moment in 
care o serie de taximetrlşti migreaza spre acea 
societate. 

Unii spun că acest fenomen a apărut de cănd a 
Inceput să se circule cu gazolină. PracUcă eficientli 
temporar, banii câştiga~ mai ieftin urmând să se 
ducă ulterior pe repara~a motorului .• Părerea mea' 
este că Oficiul concurenţei ar trebui să stabilească 
un tarif minim obligatoriu. In plus, poate să circule 
fiecare dupâ cum doreşte" - crede dl. Selejan. 

PDIATD 
Una dintre l~ile cele mai solicitate, atunci 

când este vorba de reclamaţii la adresa 
taximetriştilor, este Oficiul Judeţean de Protecţie a 
Consumatorilor (OJPC). 

.Firmele serioase nu prea au probleme. Cel 
puţin din numărul reclama~ilor care vin la noi este 
clar acest lucru. Insii, cei pe cont propriu n-au nici 
urf fel de Dumnezeu. La ei tarilele sunt de peste 1 O 
mii de lei pentru un kilometru in oraş. Clie~i aces
tora au venft nu o dată cu lacrimi in ochi spunându
ne că de exemplu de la •Mioriţl» până in Aradul 

Nou au plătit 100.000 de lei, pe puţin", ne-a 
declarat dl. Gelu Florincaş, directorul OJPC Arad. 

Modul de lucru al .piraţilor" este destul de sim
plu. Bazăndu-se pe neştiinţa, pe graba clientului, 
uneori chiar şi pe intuneric, aceşti .• piraf stau la 
pândă de obicei in locurile cele mai .strategice": 
gară, spitale etc. 

Vine clientul, convins că urcă la o firmă 
serioasă, are chiar banfi pregă~. doat a mai fost cu 
taximetru pe distanţa respecUvă, însă cănd ajunge 

. :_... 

se spune are 
mai mult. .. se urcă tensiunea la nu altceva. 

Pentru a-i prinde pe aceşti piraţi se organizează 
raiduri cu poli~a însă, aşa după cum ne informa dl. 
Gelu Florincas, este foarte greu·. 

.JrmiEaAuA MOAB'I'E NIIE" 
Toanai de aceea, OJPC atrage aten~a oame

nilor la modul cel mai serios, să nu urce in taxime
tre cu o siglă mai mult sau mai putin vizibilă, cu ta

. rif? neafişate pe bord, fără ceas de cele mai muHe 
on. 

Mai bine să intrebe căt costli kilometrul sau căi 
costli in totalitate cursa respedivă inainte de a se 
urca in maşină! Altfel, odată ajunşi oamenii acolo 
unde doresc se vor trezi cu buzunarele goale. . 

Chiar şi atunci cănd astfel de piraţi profită de 
faptul că nu circulă tramvaiele (din cauza unor 
defecţiuni ori reparaţii la linii) este valabil avertis
mentul! .Să se găsească aHmijloc de deplasare şi 
să renunţe la o astfel de cursă pe care, dacă o vor 
face, o viJr ~ne minte toatli viaţa!" ne-a mărturisit 
dl. Gelu Florincaş. 

O altă situa~e intălnită este aceea in care, cu 
toate că un taximetrist nu mai lucrează la o firmă, el 
păstrează pe maşină chiar Şi după ce a renunţat la 
cadrul organizat, firma de urille a plecat. 

Tn toate aceste cazuri, atunci când sunt prinşi 
taximetriştii, amenzile sunt de 250.000 lei pentru 
neafişarea tarifului şi de 1 milion de lei dacă nu au 
actele corespunzătoare ... sau nu au r~vizia maşinii. 

"Nln'A DECEN'I'A 
Cu toate că nu are nici un fel de legăturA cu ta

rilele, sigla şi celelalte de acest fel, la OJPC au fost 
primne sesizări cu privire la ţinuta taximetriştilor şi la 
claxonarea (la nun~) mai ales in orele de linişte. 

Aceste obliga~l şi restriclii nu sunt prevăzute in 
nici un fel de regulament, totusi, împreună cu 
patronii firmelor de prestigiu din Arad, OJPC a con
venit un fel de .genUemen's agrement" (înţelegere 
intre domni) . 

.Mai ales vara, cănd e căldurA de innebuneşti, 
taximetriştii să inţeleagă şi ei clienţii că, dacă lor le 
este cald şi transpiră şi au dreptul de a munci căt 
mai comod, ei bine, şi clienţii au dreptul de a călă
tori decent, fără a-i ntirosi şoferului transpiraţia" 
ne-a mai mărturisH dl. Gelu Florincas. 

In Arad sunt ap<oape 3500 de' taximetrişti, in 
opinia OJPC, cu toate că numărul optim este unde, 
va la 2000 de maşini. Dacă se va reuşi ca o parte 
mare din aceştia să inteleagă, omeneşte, cele pro
puse de OJPC, atunci' cu siguranţă se va mai face 
un pas spre ceea ce numeşte ... normalitate. 

In conformitate cu Ordonanţe 44, intrată in . 
vigoare la 1 ianuarie 1998, taximetriştii care doresc 
să facă unele curse in afara municipiului, trebuie să 
aibă licenţă de la Autoritatea rutieră romană -
reprezentanţa Arad (care se află in subordinea 
Ministerului Transporturilor). 

Ei bine, cu toate că de aproape doi ani este in 
vigoare Ordonanţa cu pridna, doar dnci autorizaţii 
au fost eliberate până in prezent, iar după părerea 
A.R.R. in municipiu sunt vreo 2.000 de taximetrişti. 

.Practic, excluzându-i pe cei cfnd, toţi ceilalţi 
fac curse ilegale atunci cănd circulă in judeţ" ne,a 
informat dl. Ioan Onciu, şef birou control In cadrul 
A.R.R. 

De prins, tot foarte' puţini taximetriştl au fost 
prinşi circuland astfel. .Inchide omul ceasul, zice că 
duce un prieten nu client, iar tu dovedeşte că-i alt
fel" s-a plâns dl. Ioan Onciu. 

LICEIITELE DA'I'E DE CONSD.IIIII 
SUN'I' SUBLIME .•• 

Dacă in ceea ce priveşte Judeţul", este clară 
situaţia, bomba a venit abia după ce dl. Ioan 
Onciu ne-a informat că in aceeaşi Ordonanţă 44 
se aratli că pe raza municipiului, CLM Arad trebuie 
să dea licenta! Ce a făcut CLM-ul? 

Autoritatea ruUeră română a schitat In primă
vara anului 1999 un proiect de' licenţiere. 
.Consilierii nu s-~u arătat prea interesa~ de aceas
ta, deoarece şi in momentul de faţă proiectul este 
plimbat pe la comisii", afirmă dl. Ioan Onciu. 

PracUc, pentru a fi respectatli Ordonanţa 44, 
licenţa se va da abia după ce la dosar se vor 
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na o 
Roman este nevoie de certificat de omologare a 
ma~inii pentru taximetrie: casetă, ceas, stare 
tehnică etc. e şoferul trebuie să depună o autor
izaţie de la pol~ie (că are 5 ani vechime ca şofer, 
test psiho etc.) e să aibă loc de parcare ş.a.m.d. 

Primăria este musai să delega pe cineva să 
verifice dosarele. După ce s-a trecut de toate for
malităţile acestea (şi multe altele) se va elibera 
licenţa. 

.Că până acum nu s-a acordat nici o licenţă, 
este de prisos să ma.i amintim. Şi au trecut 
aproape doi ani de cănd prevederile Ordonanţei 44 
sunt in vigoare" a conchis dl. Ioan Onciu. 

DOAR 608 ,.AXIME'I'IUŞTI AD VIZĂ ... 
La Consiliul Judeţean există serviciul de 

Autorizare a liberei iniţiative. Persoanele fizice 
autorizate să desfăşoare activitatea de taximetrie 
sunt obligate să aibă o viză anuală din partea 
acestui seiViciu. 

Pentru autoriza~e (cănd se face prima datli) ei 
trebuie să depună atestatul de la poliţie, o cerere 
tip, copie după B.l., două fotografii, vize de la 
primăria de domiciliu, de la pompieri şi de la pro
tectia mediului. 

'.De la inceputul anului, doar la 508 taximetrişU 
li s-a pus viza pe 1999. Oricum, până la sfârşHul 
anului, mai au vreme• ne-a declarat d-na Marioara 
Motoi, şef serviciu autorizare liberă iniţiativă. 

Când am adus vorba că pană la 3500 de 
taximetrişti mai e cale lungă de ... vizat, d-na 
Marioara Motoi ne-a spus că: .Nu. are cum să fie 
aşa de mulţi". Chiar aşa să stea lucrurile, dar tot la 
nivelul zecilor se situează cei care lucrează fără 
vizăl 

Şi In cazul lor există un singur răspuns: e 
foarte greu ~să-i prinzi ... 

GREUTATILE SUN'I' LA ORDINEA ZILEI 
Firma Mirco-Mili (patron dl. Milivoi Mihailovici) 

se confruntă, la fel ca toate celelalte firme de 
tax:imetrie, cu o serie de probleme: drumurile sunt 
sub orice critică, impozitele sunt mari, piesele sunt 
scumpe, carburantii se majorează intruna. Apoi, 
vin taxele pentru diversele dotări pe care le ai"e 
masina. Tn plus .pirateria• cu care se confruntă 
firma dă şi ea bătaie de cap .că ii prinzi pe cei in 
cauză, ii dai in judecată, dar şi judecata costă· ... 
ne mărturiseşte dl. Milivoi Mihailovici. 

Astfel, cei 150 de taximetrişti de la Mirco-Mili, 
trebuie să tragă tare ca să ducă acasă painea. 

.Avem in firmă medici, ingineri, rilaiştri, munci
tori care, pe lângă serviciu vin şi fac taximetrie să 

şi ei un ban în plus pentru familia lor. 
Ei nu se duc la birt sau la «bagaboanteo. Unii au 
copii la facultate, nevasta şomeră, necazuri, ce 
mai. Şi atunci, vine domnule un golan şi le ia viaţa, 
cum s-a intamplat săptlimana trecută cu colegul 
de la «Favoribl" ne-a mărturisit dl. Milivoi 
Mlhailovici. 

SiSi Eli DE AU'I'O-APĂBARE 
Pentru a se proteja împotriva unor astfel de 

riscuri, dl. Milivoi Mihailovici le-a propus colegilor 
taximetrişti un ... sistem de auto-apărare .• o să ne 
adunăm cei de la firmele serioase şi atunci~ in 
respectul deplin al legii, vom stabili cum anume ne 
putem ajuta şi singuri. Spre exemplu, cănd cineva 
are probleme, anunţă dispeceratul firmei sale, care 
la rândul său dă alarma la celelalte dispecerate 
pentru ca to~ taximetrişUi de ~ traseu să meargă 
in zonă! 

Dacă acest lucru era valabil săptămâna tre
cutli, noi am fi prins criminalul care 1-a omorA! pe 
colegul nostru de la «Favorit», in localitatea 
Călugăreni. 

Dar, aşa, tata a trei copil e in pământ, Iar asa
sinul in libertate. Ce folos că la înmormântare 
facem coloană ca să-I petrecem pe ummul drum 
pe cel care a căzut doar din vina că a vrut să-şi 
intretinA familia. 

Plangem, ne tănguim, dar riscul ce un aH coleg 
să fie omorât sau tlilhărit rămane· ... 

COSHI"~IF 
"JCOLfJE OPREA" 

Foto: fTEFA" HATYAŞ 
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Elevii din Seeas ajung Ia seoală înainte 
' . ' eu două ore de începerea cursurilor 

Actualele alocatii de hrană pentru 
copiii instituţionalizaţi se acordă din 
octombrie 1998. Atunci, acestea au fost 
stabilite la 10.950 lei pe zi pentru copiii 
sub trei ani, 12.350 lei pentru preşcolari 
şi 13.500 lei pentru şcolari. 

Guvernul a considerat că din aceste 
sume nu se mai poate asigura hrana zil
nică pentru copiii din centrele de plasa- · 
men~ hotărând majorarea aloca~ilor cu 
aproximativ 10%, ceea ce reprezintă o 
mărire Intre 1 ()()()..1300 lei. Chiar infimă 
- ~nând cont de faptul că acum, la muRe 
produse alimentare preturile aproape 
s-au dublat fată de anul 'trecul • majo
rarea nu poaie fi aplicată, deoarece 
hotărârea nu a fost, lncă, publicată In 

cerile centrelor de plasament acum, in 
prag de iarnă, când se anuntă alte 
scumpiri ale produselor alimentare? 
Probabil că la fel ca pănă acum, adică 
greu. Noroc cu unii sponsori, care mai 
ajută aceste centre ba cu alimente, ba 
cu bani. 

Pentru cei 28 de" elevi de gim· 
naziu ce locuiesc In satul Secaş 
şcoala a devenit o corvoadă. Nu 
sunt de vină manualele alternative 
şi nici exigenţa profesorilor. 
Singurul motiv îl constituie trars
por1ul. Aceşti copii lnvaţă la şcoala 
generală din localitatea lacobini, 
aflată la 4 km de domiciliul lor. 
Până la şcoală elevii din Secaş 
călătoresc, zilnic, cu autobuzul. 
Şcolarii secăşeni sunt nevoiţi, in 
fiecare dimineaţă, să se trezească 
la ora 5,30 pentru a-şi face toaleta 
şi după aceea să alerge la autobuz. 
Cursa porneşte spre satul lacobini 
la ora 6,30. Copiii ajung la şcoală la 
ora 6,45, fiind nevoiţi să aştepte 
afară până cănd apare femeia de 
serviciu să le deschidă poarta. 
Orele de curs încep abia la ora 
8,30. Intr-o scrisoare primită pe· 

adresa redactiei noastre, comitetul 
de părinţi ai eievilor din Secaş ne-a 
relatat: .Pană In data de 15 
septembrie, autobuzul pornea spre 
lacobini la ora 7,00, ceea ce era 
convenabil, deoarece aduna şi 
copiii din satele Mădrigeşti, 

Suceava şi Şoimuş. Dar după data 
amintită soferul a anuntat elevii că 
ora de plecare este 6,30: 

minarea cursurilor secăşenii sunt 
nevoiţi să parcurgă pe jos aproape 
trei kilometri până la staţia de auto
buz din comuna Brazii. 

Seful Biroului Circulatie din 
ca&ul Companiei de Transport 
Public,- Jurj Maxim, spune că situ
atia acestor copii este regretabilă, 
lnsă nu se poate face nimic In 
acest sens .• Acest autobuz nu 
poate fi reprogramat pentru aRă oră 
deoarece s-ar deregla tot progra· 
mul acestuia. Astfel nu ar mai 
ajunge, In timp util, cu navetiştii la 
staţia CFR-Gurahanr. 

.Ca să hrănim un copil aşa cum tre
bUÎil, cu alimente care con~n vitaminele 
şi proteinele necesare, ar fi nevoie de 
18-19.000 de lei zilnic. Banii daţi de 
Guvern nu ajung sub nici o formă. 
Pentru lmbunătă~rea alimenta~ei cap~ 
ilor mai sunt Qameni de bin~ care ne 
ajută, unii chiar In mod regul'lf, spune 
Edita luhasz, director al Centrului de 
plasament nr. 1, unde sunt inslitutiona-
lizati 220 de copii. . ' 

Dorinta noastră este ca auto
buzul să plece din Secaş puţin mai 
târziu, Intre 7,10·7,30. Altă soluţie 
ar fi să se mai facă o cursă pentru 
elevii din Secaş, mai numeroşi 
decât toţi elevii preveni~ din restul 
satelor amintite, ad~nati la un loc". 

. Părin~i ne semnalează că elevii 
aşteaptă minute în şir, In .jurul 
şcolii, uneori prin ploaie şi frig; 
până vine cineva "să le deschidă 
poarta de la intrare. ln plus, la ter-

Reprezentantul CTP menţio
nează că autobuzul nu poate afec· 
tua o cursă suplimentară pentru 
acesti elevi deoarece pe acest 
drum se circulă In pierdere. Adică. 
parcurgerea traseului prin satele 

Monitorul Oficial. · 
Hotărârea are aplicarE! de la 1 

octombrie '99, .cleei se va aplica retroac
tiv. 

ln Arad, cele trei centre de plasa· 
ment au aproape 600 de copii insii· 
tuţionaliza~. 

Cum se vor descurca, oare, condu- GERUrtDE IOifiP 

In urmaanlcolululaoilrut 
IR ziarul ,JIDEIIJIRUI." 

Familia Vereb 
trăieste mai bine • ln urmă cu două săp- · sau obiecte de imbrii· 

tămăni aţi putut citi in ziarul clmlnte. Astfel, un domn l·a 
"Adevărul" povestea fami-

. liel Vereb. Ambii părinţi 

sunt pensionaţi de boală, 
fiind suferinzi de TBC. Cu 

toate că acefti oameni nu 
dispun de. venituri prea 
mari • cele· două pensii 

insumate nu depăfe&c 

700.000 lei • ei luptă din ris· 
puteri ca cel trei copii, toţi 
sănătofi, să frecventeze 
fCaala in mod ·constanl Vii 
reamintim că băiatul cel 
mare, Claudiu, Intrat in 
primul an de liceu, a 

inceput fCOala firii ma
nuale pentru el părinţii lui 
n-au dispus de bani pentru 
a-1 cumpăra cărţile nece· 
sara. 

In urma articolului nas· 

tru, mar multe persoane cu 
suflet nobil 91 care n-au 
dorit să·fi declina .idanti· 
tatea s-au oferit si ajute 
familia Vereb atât prin sume 

de bani cât fi prin alimente . 

cumpărat lui Claudiu o 

parte din manule fi câteva 

rechlzlte iar o femeie a 

donat familiei, alimente, 

haine fi 150.000 lei. De 
asemenea, două angajate 

ale ziarului .Adevărul" au 

dăruit acestor oameni 

netariciţi o sumli de 200.000 

lei. Situaţia critici in care 

se află aceastA familie a 

.sensibilizat '1 două doam

ne • noteri publici - care au 
făcut un cadou soţilor 

Vereb constând in alimente, 

haine fi un milion de lai. 

Rodica Ver.eb mulţu• 

me,te persoanelor care au 

ajutat familia el ai trăiască 
mal decenl , . 

.Nu 'tiu cum Să mul· 
ţumesc ziarului •Adevărul• 

care a mediatizat cazul fa· 

mlllel mele", ne·a apua 

mama lui Claudiu. 

f.rtĂSTĂSACHE 

Naţional de Investiţii 
la zi a UF: 61.500 lei 

"fllţi de 1 ianuarie 1999: 180,31 % 
de siptămâna precedentă: 1,94% 
net: 2.088.015.528.000 lei 

de UF în circulaţie: 33.951.4'72 

III 
FONDUL 

~AŢIONAL 

DE INVESTIŢII 

~ 
~.···.-.... 

FONDUL NAŢIONAL 
DE AC.UMULARE 

Data lansării: 3 februarie 1999 

.. Valoarea la zi 
a Unitătii de Fond: 21.105lei 

Numărul de UF in circulatie: 4.473.941 
Activ net: 94.422.524.805 lei 

Creşterea fată de săptămâna precedentă: 1,54% 

Anul trecut, in unna unei dis
cuţii lrrtre Inspectoratul Judeţean 
de "Protecţie Civilă, Consiliul 
Judeţean '1 Centrul Zonal 
Ecologic Arad, s·a hotărât lnfi· 
lntarea Serviciului Tehnic de 
Intervenţie la Dezastre (STID). Iri 
luna iunie a acestui an a fost Tnfi
lnţat oficial, şeful acastui .serviciu 
fiind d-1 Ştefan Bakoş. . 

Serviciul Tehnic de 
Intervenţie la Dezastre este o fOr
maţie mobilă, cu o structură 'i 
dotare specifică şi poate Indeplini · 
urrrilltoarele misiuni: căutarea şi· 
salvarea oamenilor surprinşi sub 
dărâmături, salvarea victimelor 
rezultate in urma accidentelor 
rutiere, feroviare; salvarea per
soanelor şi bununlormatariale In 
caz de inu~~i. cutremure; sai·. 
varea persoanelor surprinse in 
peşteri sau pe munţi. Chiar şi 
Inainte de lnflinţare, această 
echipă a acţionat In perioada 
inund~ilor. salvând bunuri mate
riale şi animale in unele localită~ 
din judeţ (Cermel), dar şi Tn oraş 
(cartierul Bujac, Aradul Nou). De 

De la lnfiinţare, membrii săi 
s-au perfecţionat In activilatea de 
Jnterven~. fiind instruiţi In acest 
sens, prin cursuri efectuate de 
organizaţia similară din 
GermaniaTHW. De 2 ori pe lună 
au pregatire teorEitică şi practică. 

ln dotarea acestui serviciu 
există o autospecială, o 

fâtanl pentru animale din Pâneota se deschide 
doar eu eheia administratorului l!i$i 

·In fiecare sAmb!\tă a săp- cu o u~~ă din oA'!!l! v.;o poate fi 
tămAnli, Pâncota se află In daschlsă ~""r de administratorul 
atenţia ţăranilor prin piaţa· pleţ~!· ·ne spune NICu,ar Lazea, 
deschisă aici. De la· primele ore vi·~eprimarul din PAncota. 
ale dimineţii, drumurile care duc Motivul pentru care cântarul. 

.la piaţă sunt aglom~rate cu este .ascuns" In acest fel este 
cărute ori ma~ini In care oamenii teama că el va fi deteriorat. Şi 
se pfegătesc de tArguială. doar anul trecut Primăria din 

Cei care vin la piaţă cu ani- Pâncota a Investit bani In 
male plătesc la Intrare o taxă de repararea lui. · 
8.000-10.000 de lei, In functie de Vânzătorll sau cumpărătoiii 
mărimea acestora. In serVICIIle . de animale trebuie să ştie lnsă 

· pe care piaţa le oferă contra că au dreptul ~e a folosi ac':st 
acestei sume Intră ~i posibilitatea căntar. Ei trebuoe doar să solocote 
de a cantăo'l animalele. Nu toţi acest lucru administratorului 
oamenii ~tiu lnsă că In piaţă pieţei, singura persoană rare are 
există un căntar special pentru cheia potrivită pentru loa.l unde 
animale. Aceasta deoarece .cân- elnchls cântarul. 
tarul este lmprejmuit de un gard D. DOŢO 

.. ~~~WI~~d~e~pa~st~e~ care~au~~~~~~~~~ 
centrele de plasament sau căminele de capii vor primi de solidar>
. tate al căror cuantum va putea ajunge plnă la 50 la sută din salariul minim 
pe aconomle, a declarat Slmona Marinescu, seaetar de stat In Ministerul 
M4ncii ~i Protecţiei Sociale (MMPS). Marinescu a precizat câ specialiştii 
MMPS eu Inceput să lucreze la lntoanlrea dosarelor acestor tineri cara, 
potriv~ inlorma~llor furnizate de către Departamentul pentru Prot~ 

amintit'fUNion~a~~nfiSAcHE 

za~a THW şi ConsiUul Judeţean 
Arad. . 

STID este corismult din 16 
oameni de bază, lmpărţiţi In două 
echipe: una de cercetare şi una 
tehnică. Din aceste echipe fac 
parte alpinişti profesioni,ti, 
lnstructori al Şcolii Române de 
Speologie, scafandri. Toţi sunt 

~oluntari şi membri ai unor duburi 
cum ar fi: .Speowast", .liliacur. 

.Colaborarea cu Inspectoratul 
Judeţean de Protecţie Civilă se 
deslăsoan!i In conditii foarte bune, 
acestB .ocupându-Se de asigu
rarea logistică a serviciului -
aprovizionarea cu tehnică, bunuri 
materiale de interven~e. asigu
rarea stării tehnice '1 de 
lntreţinere", spune Ştefan Bakoş. 

Sursele financia_re pentru 
funcţionarea Serviciului Tehnic de 
lnterven~e la Dezastre ar tre~ui 
asigurate de către Consiliul 
Judeţean. Cum anul acesta nu 
s-a alocat nici o sumă de bani de 
la buget, este foarte greu pentru 
snD să-şi desfăşoare in condiţii 
căi de că! normale, activitatea . 
Este totuşi vorba despre salvarea 
vjeţli oamenilor, a bunurilor mate
riale. Mai ales că acest serviciu 
este format numai din voluntari • 
"nu au nici un căştig material din 
activ~atea depusă. Orice spon
Sorizare a STID ar fi binevenită. 

DlrtO fiLEXflrtDRESCO 

.... ..., 
In fiecare luna, 70 de 

· .familii sărace primesc 
haine donate de populaţie 

In municipiul nostru obligate să depună o cerere la 
functionează de câtăva vrame· Serviciul Social (camera 5), 
un centru de unde persoanele ~n cadrul PrimAriei. Solicitan~i 
sărace primesc lmbn!icăminte 1/or prezenta In cerere, s~u~a 
provenită din dona~ile făcute economică dificilă a familiei. 
de cetăţeni. .Referenţii sociali se vor 

De la Inceputul anului, deplasa la domiciliul familiei 
peste 600 de familii nevoiaşe · respective unde va constata 
au intrat In posesia unor arti- dacă cele menţionate In 
cale vestimentare de cerere corespund sau nu cu 
lncălţliminte, lenjerie de pat. realitatea: In urma verificărilor, 
Responsabilul Centrului pen- dacă inspectorii dau aviz 
tru achizitionarea donatii lor de favorabil, persoanele sArace 
la populaţie, Adrian SArbu, vor fi invitate la Centru, având 
ne-a spus că numai In luna asupra lor buletinul de identi· 
septembrie au beneficiat de tate. 
haine, .. pantofl sau de lenjerie Nevoia'H vor primi haine, 
peste 70 de familii cu o situa~e lncillţăminte ori lenjerie de 
materială precară. Mai precis ~ din 61n 6 luni. · · 
persoanele sociale având ve- Cetăţenii care vor să 
nituri extrem de reduse. Lunar.. doneze lmbrăcăminte pentru 
Centrul distribuie celor lipsiţi cei săraci sunt anunţaţi că 
de posibilitll~ o cantitate totală acest Centru se află pe strada 
de 800 kg haine. Adrian Sarbu Andrei Mureşan nr. 11 şi este 
men~onează că anual peste deschis zilnic Intre orele 
90? de familii sărace primesc 8,00-14,30, iar marţi ~i joi, 
hame donate de;populaţoe. Tntre.orele 8,00-17,00. Pentru 
Haonele stocate. In magazia detalii, donatoi"li pot suna la 
Centruluo provon, In mar~ tel. 252869_ 
măsură, de la persoane parti- . 
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Creşterea fată de 03.02.1999: 111,05 %. 
'· ·. Depuneri la Agen!Uie FNI-FNA din incinta Casei de Culturi 1 

Copilului, sunt In jur d!l700. . .. . . 
1..a ora actuală, salariu! minim pe eccnomle este de 450.000 de lei pe 

lună, TnSă acesta ar putea ae!ile, potrivit special~lor. plnă la valoarea de 
700.000 de lei. Aceste aloca~i pen)ru tinerii de peste 18 ani provenind dn 

culare, dar şi de la fundaţii Adnan ~Arbu s!"'ne câ o 
autohtone ori $ăine. dată':" ventii!B iem?, ~ . '"" . -~ · .... " 

Familiile cu 0 stare materl- cerenlor pentru pnmtrea de " .•.. 0 : .. ·) . Sindicatelor Anod, str. Lacului nr. 8 bis, teL 270237. 

. -~~~DU~~~J'~~~~ ~E ACU~UL~4030l : ' . ca&!>i<! ~copii '!Of fl acordl!te din Fontlul NaJional de SoilderRate, . : ..••. , ·. 
- •• · ·~- •· ·"··--·--.. -·-~·;· ••• <. -~-..., ... ___ .. -. ·"- • •• • • ___ .,. ___ _ 

aiA grea 'i care doresc să haine va cre,te simţitor. ·' ·' ._ . . • . •• ~ 
primească .lmbrăcămlnte sunt. FLfiVIOS rtĂS'J'ĂSAQIE ~?,;:'5_;;' :r;:;'~:Î 
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'· SP\!JRTI a=at 
Fotbal -Divizia 

partida cu Jiul, UT A a dat satisfacţie doar pe 
jumătate, In sensul cA fi-a adjudecat punctele vic
toriei. La urma urmei, asta-1 Important Din păcate 
jocul prHiat de elevii lui Rublnaccl a lăsat mult de 
dorit, demonstrând că mal e Inci de lucru la 
aceastA echipă. Noroc cu băiatul ăsta din lagos, 
care a semnat cele două goluri din meciul cu 
minerii din Petrotanl, având astfel lnscrtse trei 
goluri In cele tase partide In care a evoluat la 
UTA. Dat sA nu uităm cA atacul UTA-el nu lnseam
ni numai Kent, "'tep!Am ca fi CI. Drăgan fi Marlf, 
cAndva un cuplu de temut pentru advereart, sA se 
treacA mai des pe lista marcatortlor. DeocamdatA, 
UTA lfl păstrează pozitia a treia ih clasament, 
doar Intre primele două clasate producAndu-se 
rocada, lnvingând pe ARO, Gazul Metan a trecut 
in Trunte. Tn etapa următoare, ultima a turului, UT A 
se va deplasa la Sibiu, iar inainte de a lua vacanţa, 
echipele din acest lfalon vor mal disputa două 
etape din retur. Asta pentru că urmează vara 
"europenelor" fi federapa vrea si Incheie cAt mal 
repede conturile in folbalullntem. 

Cuplajul baschelbalistlc de la Sala Sporturilor 
a fost o reufiiA, cel pupn din punctul de vedere al 
echipelor arâdene. Fetele de la BC ICIM au lntAinH 
o echipl cu pretenţii, care tocmai invinsese li
derul, pe Rapid, dar care la Arad, cu antrenorul 
Moise pe margine fi cu Magda Moise In teren nu 
ifi-a glsH cadenţa, fiind InvinsA de campioana en
titre la o dlferenţl concludentA. Şl alei, peste două 
zile, dupl meciul arădencelor de la Galaji, se 
Incheie turul, urmând ca .naţionala" si ntâl
neasci tot la Arad, echipa Garmanlei pentru un 
loc sub soarele "europenelor" din anul 2001. 

Evoluând pentru prima datA in faţa propriului 
public in grupa valoricl 1-8, blieţll de la West 
Petrom s-au impus In faţa bucurettenllor de la 
Soced, oferind celor prezenp In tribune un specta
col baschetbalistic de calitate. Suntem convlnfl 
cA, Incet dar sigur, elevii lui Dragan Pelricevlcl vor 
Intra In preferinţele publicului, care va veni in 
număr tot mai mare la meciurile acestei echipe. 

fUEX. CHEBELEO 

MINUTUL 91 Plasa 
Sunt bucuros de victorie. Nu intot
deauna putem evolua bine, ia spec

·lacol." 

Lorenzo Rubinacci (antrenor 
principal, UTA): "A fost cea mai 
difidlă ~tămană de cănd sunt in 
România. Am avut foarte multe 
probleme, a trebuit să schimbăm 
programul nostru de muncă. Am 
fost nevoiti să lucrăm intens la 
aspectul psihologic al fotbaliştiior. 
Echipa era obosită, nu atăl1iz[c că! 
psihic. Mulţumesc jucălo<ilor şi puJ>. 
licului care a avut răbdare faţă de 
noi. A fost o intăinire care, cu sigu
ranţă, nu a produs feridre plătitoru
lui de bilet. Vina nu este doar a 
noastră, ci si a adversarului care nu 
s-a ridicat ia nivelul necesar. Am 
fost obligaţi si jucAm om la om, si 
ne inarmăm cu răbdare şi să 
căşligăm lactic. Oaspe~i au incercat 
si ne .adoannă', luăndu-ne puţin 
prin suprindere, Am dirijat partida şi 
am obţinut puncte importante. Golul 
doi a fost precum o QlJI'ă de oxigan. 
Din pacate am comis greşeti, intre 
care şi pasele repetate, fără rost, 
prin care am .făcut jocul" partene
rilor de iijlrecere. Este îmbucurător 
cA marcAm fi din faze fixe, lucru 
nereu~it' pană in prezent. 
Mărginean a fost inlorult pentru a fi 
menajat In vederea modului unnă
tor, in care ne var lipsi Todea (sus
pendat) şi Aimă~an (accidentat). 

GabrieiStan (antrenorprtnc~ 
pal, Jiul): "Am venit ia Arad cu o 
echipă improvizată, o serie de jucă
tori fiind indisponibili. Băie~i mei au 
evoluat slab. UT A mi s-a părut o for
ma~e tanără dar uimHrx de matură, 
organizată, care a meritat succesul. 
Doar apărarea m~a multumit, in 
~tac nu am fost percutanţi. 
RezUltatul este in sfera normalului. 
Jucătorii noştri se exprimă în teren 

. sub nivelul Diviziei 8. Conditiile 
financiare ale Jiului imbunătă~ndu
se, intreprindem efortui-i pentru 
achiziţionarea u~r fotbalişti, intre 
care şi Damian Militaru. li remarc pe 
iorga, Cazangiu şi Put. ultimul cu 
excepţia greşelii de la golul doi. 
Astăzi băieţii pe care n pregătesc au 
jucat pentru o prima de 4 milioane 
de lei, impozabilă, la victorie. UTA 
este o echipă frumoasl, poate prea 
puţin agresivă. cred cA se menţine 
In cursa promovărli, mai ales dacă 
noi dispunem de 13az Metan 
Medlaf, runda urmltoare." 

o deviere eu·' :a!•lllf 

luj,.fllarhf, CiJLililinc;l(lţ 

frumo.s, d~ 

!fnar·~•~rea careului 

Balonul lov·estil 

.spectatorii 

A consemnat 
fiDRiflrt HĂRJĂO 

~~~--·-=-
Rezultatele etapei 

a XVI-a 
Dacia Piteşli-.Poli" laşi 0-1: 

Callatis Mangalia-Poiana Câmpina 2- f1,; !'o~.,.,tll;&':;i611 
O; La minorul Roman-Sportul @. LamlltO.oil 

La pauză, consultantul Studenţesc 1-D: Diplomatic Foctani- I:,SFrorlul 
F.C. UTA, Lulgl Pledlmonte, Chindia Târgovi~te 1-0: Metrom 1\·Meii'OI!Itfir. 
firi ai afl,eze 0 figură Bratov-Cimentul Fieni 1-0; Juventus ~··.COiillli§'l~. 
gravă, se declara nesatisfă- Bucureşti-Petrolul Moine~ti 2-0; Gloria 

Buzău-Tractorul Braşov 0-0; Dunărea 
cut de prestaţia echipei. Gaiati-Foresta Suceava 0-0; Midia 
.,Parci nu ar fi jucătorii Năvodari-Precizia Săcele O-ci. , 

f'frâc:&ii\irar.· 1a 7-- 3 

nottrl" • aprecia dom· Etapa viitoare (sâmbătă, 13 
nia-sa, miii In glumi, mai in noiembrie 1gg9): .Poli" laşi-Callatis 

Mangalia; Tractorul Bra~ov-Dunărea 
serios, adresindu-ae 

Gaia~: Foresta Suceava-Dacia Pite~ti; 
ziarittllor de la masa pre· Poiana Câmpina-Midia Năvodari; 
aei. Şi chi11r daci remarca Sportul Studenţesc-Metrom Braşov; 
era făcută cu zimbetul pe' Precizia Săcele-Laminorui Roman: 
buze, tot nu putea să nu ne Cimentul .Fieni-Diplomatic Focşani; 

Chindia Târgovişte-Juventus 

18 7 2 
166 3 

1 

pună pe ginduri. Bucureşti; Petrolul Moine,ti-Gioria 

--·~--~-------ft~·~u~A-rM~~~~~~--~B~~~------------~ 

RUBINACCI, JUCĂTORD ŞI DAMELE FIERBINŢI 
După primul meci pierdut acasă, in acest campionat, cu Corvlnul, publicul arădean nu \'l·a 

putut saluta Idolii din cauza programului fizic impus de "allenatore" Rubinacci. lată el acest 
program, de-a lungul turului a evoluat, mutându-se de pe gazonul stadionului in atmosfera 
discotecii .,Viva". Surse confidenţiale deghizate in banmani \'i DJ, ne lnformează că sâmbătă 
noaptea, Renzo Rubinaccl a fost one man show turnind cu largheţe vin in paharele elevilor 
sAI, acompaniat de trei dame fierbinţi aflate pe post de agent tennic. La acest dezmăţ au par
ticipat majoritatea componenţilor lotului "Bătrânei Doamne", care i-au cintat in strună lui 
Mister, totul sub semnul recupenllirti după efortul depus in memorabila partidă cu Jiul. 

. .. . . . SORirt Cfllflrt 

UTA ·JIUL PETROŞANI2·0 {1•0) 
Stadion UTA. Vreme bună pentru fotbal, gazon in 

condiţii acceptabile. Spectatori: 3000. 
Formaţi/le: lf'I'Az Pap-Diaconescu, Giiman, Botlf, 

Panln, Mărglnean (Bogoljel, min. 74}, Todea, Ciba {Zaha, 
min.61}, C/ubăncan, Kent, C. _Drăgan (Marlf, min. 75}; 
111!1..1 Botezatu-Po/enarlu {Ghlvlzlu, mln. 87), Cioară. 
Irina, Pufu, Cazanglu, Mocanu, Vesa, Pr/săceanu (V. 
Drăgim, m/n. 54}, Apetrei (Kandut, m/n: 68}, Iorga. 

Au arbitrat Silviu Crlinga'lu (Pioiefti} /a centru, 
Alexandru Nicolae fi V/ore/ Badea (Bucureftl), asistenţi. 
Observator F.R.F.: Octavian Ştreng (Oradea}. 

Golurile partidei au fost realizate de Kant {mln. 44 fi 
68). Şuturi spre spaţiul porţii: 14-7, dintre care pe poartă: 
7-4. Raportul camerelor: 4-1. Cartona'le galbene: Todea 
(mln. 48}, Prisăceanu (mln. 53}, Pufu (mln. 67) fi Irina 
(mln. 77}. Jucătorul mec/u/u/: Kant 

.Bătrâna Doamnă" a fost, Todea (mln. 13), Kant (mln. 25) 
din nou, destui de zgârcHă cu fi Ciba (mln. 34) fUiează spre 
suporterii ei. Jocul fotbaliştiior buturile apărate de Botezatu, 
arădeni a lăsat de dorit, aceştia fără un grad ridicat de pericuio
rămânănd dat<Jri faţă de sus~nă- zitate. ln replică notăm rabin· 
tarii in allrrOfU. După un meci in sonada lui Pap, din min. 24, la 
care nu s-a intampiat aproape lovitura liberă executată de 
nimic, cu exceppa celor două Prisăceanu. Elementele de 

goluri ale lui Kent, şi pe care ar 
trebui, poate, sA n uHAm ţ:At mai 
repede, UTA a cAftigat meritat, 
evoluând, insă, foarte slab. 
Reaiizarea cea mai importantă a 
echipei noastre o reprezintă toc
mai victoria, chiar dacă adver
sarul nu a fost unul de tap iar 
maniera in care punctele au fost 
adjudecate, nu s-a dovedK deloc 
convingătoare. 

culoare nu lipsesc. Mocanu intră 
in câteva clinciuri cu 
Diaconescu şi. Ciubăncan, îh 
timp ce Găman il descalţă pe 
Iorga, scăpând fără cartonaf 
galben. In cei mai potrivit 
moment posibil, in penultimul 
minul ai părţii întăi, .cade" golul. 
Lovitură de colţ de pe partea 
dreaptă a terenului, reluare cu 
t:apul a lui Botiş pentru Kant. 
nigerianul catapultând ba
lonul, tot cu capul, in plasl, · 
din apropiere. UTA prinde curaj 
(Şi aripi), Mărginean testand vi-

Prima reprlză debutează in 
nota de dominare a gazdelor. 
Totuşi, ocaziile mari întârzia sA 
apară. Ciubăncan (min. 9), 

• s~ria. 
Drobeta Tr. Severin-ASA Tg. 

Mureş 3-0, Bere Craiova-Oiimpia 
S. Mare 1-1,_ Corvinui 
Hunedoara-lnter Sibiu 3-0, U.M. 
Timişoara-Apullum A. Iulia 4-0, 
Gaz Metan Mediaş - ARO 
Câmpulung 3-2, Ghimica 
Târnăveni-.U" Cluj 3-0, Minerul 
Metru - .Poli" Timişoara 1-3, 
UTA.Jiul Petro,anl 2.Q, Flaclra 

IVâlcea1-F .C. Bihor 3-0 (l.j.) . 
Etapa viitoare (sâmbătă, 13 

noiembrie 1999): ASA Tg. 
Mureş-Bere Craiova, .u· Cluj
U.M.Timişoara, Apullum A. lulia
Drobeta Tr. Severin, Olimpia S. 
Mare-Corvinui Hunedoara, Jiul 
Petroşani-Gaz Metan Mediaş, 
ARO Câmpuiung-Minerul Metru, 
.Poli" Timisoara-Fiaclra Vâlcea, 
· .C. Biho~-Chimica Târnăveni, 
lnter Sibiu • ,,C. UT A. 

gilenţa portarului petroşenean 
pe finalul reprizei. 

Dupl pauză fotbaliştii anl
deni vor continua sA deţină con
trolul, dar jocul se va lega (iar) 
extrem de greu. Dezechilibrat, 
Kent reia din carou alături (min. 
51) pentru ca peste 4 minute, 
Claudiu Drăgan sA fie aproape 
de o reufHI involuntară, balon(j 
ricoşat din .ledu" la degajarea 
unui fundaş ollean ocolind, de 
puţin, poarta. Ciba ţâşneşte 
spre careu Tn min. 58, faza se 
stinge, in vrem~ ce Botiş nu 
nimereşte ţinta (mln. 60). Jiul 
iese incet la joc, ameninţă poar
ta arădeană prin V. Drăgan 
(min. 63- fUI incomod de ia dis
tanţă, respins de Pap) şi 
Poienariu (min. 66 - reluare 
imprecisă). Din fericire .vine· 
golul al doilea, care urmează 
incercării lui Panin, din mln. 64 
(Boiezatu s-a opus). In mln. 66, 
la o lovitură liberi d~ pe flan-

''' ·, 

eul stâng, acelaşi Panin cen· 
trează pentru Kent, "capul" 
ultimului, plasat, invlngându-1 
pe "goal-keeperul" advers. 

Parlida se linişteşte. UTA 
mai beneficiază de cAteva opor
tunHI~ (Drăgan - min·. 73, Kant -
min. 75, Ciubăncan - min. 80 şi 
86, Mariş - min. 85 şi 90). La 
rândui lor, oaspetii n .testează" 
pe Pap prin inte~ediullui Iorga, 
la o lovHură liberă din unghi, in 
min. 83. ·• · 

fiDRiflrt HfiRJĂO 
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Noroe eu. Voloearu. 

.C.-ARAD TELECOM
METALURGISTUL CUGIR 2-l(O~l) 

ADEVĂRUL - Pagina9 

LaPâneota Un turneu 
denota zece 

• Vineri după-amiază, pa 
terenul Şoimii din Păncota s-a 
desfăşurat un atractiv turneu de 
mini-fotbal, rezervat amatorilor. 
la care au participat: Old-Boys 
PAncota, Tricotaje lneu, Tedy
.nans Arad (formată pe .schele-

., --~-" 

' 
Stadion "Telecom", taran tare, timp excelent pentru fotbal, spectatori 150. 

t\.a ..-Volocaru • mln. 50, Oprescu • mln. 56, respectiv Varga •. autogol, 
mln. 33. Ş..turlo 13-6, pa poartă 6-3, camera S-3, ofsllidurl 3-4. a 

Repriza secundă a apaf1inut, totu~ 
Telecom-ului, care a reuşit să întoarcă 
rezultatul, relativ repede. Astfel, In min. 50, 
Volocaru a reuşit un gol antologic, cu un lob 
senzaţional, dintr-un unghi aproape imposi
bil: 1-1. la doar şase minute, după o fază 
bine lucrată de arădeni, la finalizare a 
apărut Oprescu, care nu a Iertat. S-a făcut 
2-1, In ciuda faptului că pănă atunci arbitrul 
Mandi a fost ostil gazdelor, el neacordănd -
printre aHele - un penalty, la un faun clar in 
carau, asupra lui Rus. 

··- lul~ Pofiliei) ~ ziarui.,Adevărur. 

prima oară de pa margine de 
Cosmin Tril nu s-a făcut de 
ruşine. In ultimul moment am 
reuşit să-I transferăm Intre 
buturlle noastre pe ineuanul 
Tripa, care nu a dezamăgit, 
semn că inv~ noastră nu a 
fost zadarnică. Au jucat pentru 
.Adevărul": Trlpa, Scridon, 
Dănilă. Mnerie, Oprean, 
<:ot~na, . GAică, Todula fi 
Tănase. ·· . 

T.,leeoms Sabău-Pupăză, Varga, Szel, Bama, Ujvarl • Oprescu (mln. 90 • 
Bugariu), 1. Arman, Berar-Rus (mln. 80 • Sabou), Patruţ (mln. 37 • Volocaru). 
~-Mihai Ţârlea. 

MH.. .(;uglro Groza.Marcu (mln. 30-lgnat), Avram (mln. 73 • Ţlplea) D. Adrian, 
Şuvalna, ltu - Gogan, Patcanu, Repede (mln. 81·0v. Marin)· Lonca, Jula. 
.o\11-.n Vasile Dobrău. 

t\. ~t......., Lucian Mandl (Cluj) ·la centru, ajutat bine de Emat Komlves 
fi Marcel Rus (ambii din Câmpla Turzli). aslaten~. 

CartotuujP ga....._ Varga, Bama, Rus, respectiv Lonca, Şuvatna. 
.._._,_ ftlFI Adrian COCOf (R8flţa). 

Gazdele au inchis jocul, după ce au tre
cut in avantaj, aşa că ocaziile au lipsit cu 
desăvă'lire, cu o singură excep~e. lnsă, 
pericolul a fost foarte mare, in mtn: 65, 
când Paşcanu a şutat senzalional, dar 
Sabău a scos uluHor de sub bară. 

Gazdele ~-au privit adversarul cam de 
sus şi nu muH lipsea să plătească pentru 
comoditate. Se pare că Telecom nu mai 
este echipa din trecut, care pe teren propriu 
câştiga fără probleme. Acum, mai fiecare 
joc este deosebit de dificil şi nu intotdeauna 
cele trei puncte rămăn In Micălaca. • 

in partida de ieri, .telefoniştii" nu au 
jucat nimic timp de o repriză, după care 
s-au trezit la realn&te, fiind conduşi cu 1-0. 
Bine că a fost Introdus In teren Volocaru, 

acasta reuşind să lnvloreze fOarte muH 
atacul. 

la o fază cere nu 11f1t1$ nimic, in mln. 
33, Jula a trimis un şut - centrare in cereul 
arădean, Iar Varga a intervenn nefericit ~ a 
introdus balonul in propria poartă: 0-1. 
Pănă la pauză doar Volocaru a pus in real 
pericol buturile apărate de Groza, lnsă por
tarul din Cugir a fost ocrotit de zelia 
.Fortuna", in min. 41, când atacantul ..tele
fonlst" a ratat de la 4 m. · 

Cam la atAI s-a rezumat partida din 
Micălaca. Una destul de modestă, salvată 
de câteva minute din repriza a doua. 
Oricum, Telecorn nu mai e echipa de odi
nioară. Oare, ce se întâmplă In .grădina" 
subordonalftor lui Gheorghe Marinca? 

LEO SFÂRfl 

5-euden-,ii - siguri pe ei Rezultatele 
etaPei a XUI-a "UNIVERSITATEA" ARAD· 

MINERUl CERTEJ 3-0 [1-0J 
Duminică, ora 11. Stadion .Motorul", 

teren tare, timp insorit, spectatori 150. Au 
marcat: Chetronie- min. 15, Foiea- min. 
49, Ionescu - min. 89. Şuturi: spre poartă 
22-13, pe poartă 15-6. Comere 4-5, off
side-uri 2-4. Cartonaşe galbene: orago; ~ 
Rădos. 

,.U" Arad: Rusu-lonescu, Oprean, 
Zamă, Leucean-Chetronie (min. 90 
Gagea), Folea, lftimie, Corinda (min. 67 
Niculescu)-Biăniţa (mln. 87 Georgiu), 
t-jada. Antrenor!: Marius Demian şi Mihai 
Jivan. 

Minerul Certej: Dobre-Fartuşnic, 
Bolea. Poverea. Cnezan. Micnea (min. 52 
Ţibichi) - Scurtu (mln. 46 Ococişan), 
Drăgoi, Filip-Rădos (min. 59 Banc), 
Tăgâlţă. Antrenor: Ioan Petcu. 

Au arbitrat slab: A. Voica, N. 
Popescu (ambii ăm Năsăud), A. Fântână 
(Turda). . 

Observator FRF: O. Danciu (Alba. 
Iulia) 

Voctorie fără dubii a stud~lor arădeni 
care au reu.şit să se impună intr-o manieră 
categorică in faţa unei echipe din prima 
parte a clasamentului. Elevii antrenaţi de 
Marius Demian ~ Mihai Jivan au reuşit o 
partidă bună, inchizăndu-se bine In 
apărare şi atacănd periculos, mai ales pe 
flancuri. Partida a avut un ritm bun, 
ambele echipe căutând finalizarea prin 
şuturi mai muk sau mai Mn periculoase. 

Partida incepe cu câte o ocazie la 
ambele porţi. Chetronie respectiv 
FartuŞnic şutănd alături din poziţii favora
bile. In minutul 15 se deschide scorul: 
Folea centreaza la lntalnire şi Chetronle 
reia cu capul, superb la vlnclu: 1·0. 
Oaspeţii forţează egalarea, lnsă Rusu 
respinge de sub bară lovitura de cap a lui 
Rădos. · 

Imediat după reluare, gazdele reuşesc 

·,. 

r Piwctăriii'ciiMi/iiriircerteiJi!A 
antrenorul studenţilor, Marius. ,jjî 
. mia:', ar trebui să r~e m1/TY/t. ~ 

.M •. , •• mff1~.!'1 .....•. *'1 
desprinderea: Leucean n deschide pe 
Hada, aşezare in faţa porţii pentru 
Folea care nu poata rata: 2-0. Stude~l 
preferă să se apere şi să contraataca pe
riculos, având ~ două bare prin Blăniţă ~ 
Hada. In finalul partidei oaspeţii 
incasează şi golul trei, când portarul 
Dobre respinge greşit şutul lui Hada, 
permlţăndu·llui Ionescu să ducă tabela 
la un scor de neprazentara. 

· Aşadar trai puncte ~nute destul de 
uşor de arădeni care au ioceput să se 
exprime tn teren extrem de concret, 
dovedind o siguranţă mare la construqe 
şi continuând drumul ascendent pe care 
se aftă. 

DfiCIAn TODOŢfl 

-Cuprirom Abrud-Minerul Uricani 1·0; 
Telecom Arad·Metalurgistul Cuglr 2·1; 
lnter Petrila-Gioria Reşiţa 1-0; Telecom 
Timişoara-Cetate Deva 1-0; Universitatea 
Arad-Minerul Certej 3-0; Minaur Zlatna
Eiectrica Timişoara 3·1; Caromet 
Caransebeş-Weat Petrom Arad 1·0; Minerul 
Lupeni-C.F.R. Timişoara 3-1; Aurul Brad· 
lnter Arad 1.0. 

CIASAMElVI' 
1. Telecom Timiş.16 11 3 2 24-11 36 (+12) 
2. Cetate Deva 16 11 2 3 34-13 35 (+11) 
.3. Electrica Tlmiş.16 9 3 4 25·15 30 (+6) 
4. Gl. Reşiţa 16 9 2 5 22·9 29 (+5) 
5. Minaur Zlatna 16 9 1 6 28-17 28 (+4) 
6. Minerul Certej 16 8 2 6 31-27 26 .(+2) 
7. Aurul Brad 16 7 3 6 19·16 24 (O) 
8. Te/ecom Arad 16 7 3 6 21·20 .24 (·3) 
9. Caromet 16 8 O 8 18-21 24 (O) 
10. West Pelrom 16 7 2 6 18-19 23 (·1) 
11. Cuprirom 16 7 2 7 22·27 23 (-4) 
12. ,.U" Arad · 16 7 2 7 21·26 23 (·1) 
13. Minerul Uriicao\116 6 2 8 23-28 20 (·1) 

, 14. Minerul Lupeni16 5 3 8 16-23 18 (-6) 
15. C.F.R. Timlf. 16 4 2 9 15-33.17 (·7) 
16. Met. Cuglr 16 4 1 1119·24 13 (·8) 
17.1nter Petrlla 16 3 4 9 10-23 13 (·11) 
18. lnter A111d' 16 2 1 13 22·38 7 (·14) 

Etapa viitoare 
Dumlnlcli, 14 noiembrie 1999: Minerul 

Urlcani·Telecom Arad; West Petrom Arad· 
Minerul Lupenl; C.F.R. Timişoara-Cuprirom 
Abrud; Metalurgistul Cugir-Aurul Brad; Gloria 
Relflta·.U" Arad; lnter Arad·lnter Petrlla; 
Minerul Certej-Telecom Timişoara; Cetate 
Deva-Minaur Zlatna; Electrica Timişoara-
Caromet Caransebeş. · 

HATIOHAL SI CitfiiOVfl 
• • w 

Penultima etapă a turului 
Diviziei A la fotbal s-a dovedij 
destul de prolifică In goluri, lnre
gistn!indu-se două scoruri ,fluviu", 

·In Giuleşti ~ Cotroceni, dar ~ vic
torii in deplasare pentru Dinamo, 
.u· Craiova ~ F.C. Argeş. După 
un parcurs extrem de neconvin
gător, F.C. Naţional şi .u· Craiova 
incep să ravină, putând fi numite 
protagonistele rundei. 

T Oţelul •. F.C. Arge; 1·2. 
Uvertura etapei a dus o nouă 
infrângere pentru gâlăţenl." "dubla" 
lui Ghindă ducănd Argeşut lui 

itEHASC DIH CEHUSA • Halaglan pe locul doi in clasa· 
mentul adevărului. T F.C. 
BrafjO'f - .,U" Craiova 0-1. 
Frăsineanu a semnat prima victo
rie a Ştiinţei in deplasare in acest 
sezon, in detrimentul Braşovului 
care va avea o viaţă grea după 
acest eşec. T Rapid • CSM 
Refiţa 4·0. Victorie clară a 
gluteştenilor In faţa noii lanterne a 
clasamentului. Bănăţenii au fost 
lnvlnşi pe rând de Bolohan, 
Mutică, Voicu şi Măldărăşanu. T 
Extenslv • Ceahlăul 0-0. Singura 
partidă fără gol a rundei inseam· 

nă prectic condamnarea echipei 
mai mici a Craiovei, un dez
nodămănt aşteptat de majornatea 
specialistilor. T Petrolui-F.C.M. 
Bacău '1-0. Partidă extrem de 
tensionată la Ploieşti, cu două 
eliminări în prima repriză. Cele 
trei puncte au fost decise de 
reuşita lui Crăciun. ~ Rocar
Astra 2·1. Bucureştenii au reuşit 
să oprească seria excelentă a 
ploieştenilor, cere deşi au des'chls 
scorul prin Dunăreanu s-au văzut 
infrânţi de reuşitele lui Călin şi 
Niia. T F .C. N~onaf.Farul 6-0. 

Scorul etapei s-a inregistrat in 
Cotroceni unde bancarii, cu 1. 
Savu şi Lilă (fiecare eAte o 
.dublăj In zi de gra~ au spulbe
rat modesta echipă a Farului. 
T F .C. Oneşt~Dinamo 2-4. Joc· 
extrem de plăcut la Oneşti, unde 
Dinamo ~-a demonstrat din nou 
clasa, lmpunându-se datorită 
golurilor lui Mutu (de două ori), 
Mihalcea şi Florentin Petre. T 
Partida Gloria Bistrlla-Steaua a 
fost amAnatll pentru data de 1 O 
noiembrie. 

DACIAn TODOTA 

Noi am deschis .balur cu o 
frumoasă victorie şi f.am Inchis 
prin disputarea lin.alel m~ri. 
Jocurile au fost spectaculoase,' 
arbitrul Dumitru Buică regretllnd 
că a luat cartonaşele cu el. 
deoarece, fair-play-ul a dominat 
cornpeti~a şi nu au fost nevoie 
de avertismente. 

Pe · pedium a urcat '' 
Tricotaje lneu cu Teo Varga ~ 
post de antrenor. Cât despre·:·' ··· . .....;,····,~ . 
jucători, aceştia au fost: .-~~ ... ___ .""'-"~·-· 

Rezul-
FoHean, Balaci, Nogea, ŞSndor, . 
TrAnc, Stan, Sabău, Alb, ltisle, ' 
Ripan~· . ·. . ··-· 

~-_ .. __ : .... -;, 
·~-

~.·~ AdevărUl- Tricotaje-IMuT:o
Tedy Trans Arad - Old Boys 

PAncota 3-1 
Finala mici: lneu-Pancota 

S-3 

In fine, dar nu In cere ·din· · .;;:····~-.:. 
urmă, aşa cum le stă bine unor 
organizatori, cei din PAncota nu 

Finala ""'"'' Tady Trans • · 
Adevărul 4-1 

Pentru Tedy Trans. antre
nată de T. Lup şa şi M. 
Dănciulescu au jucat: Dronca. 
Miiler; Pietraş, M. Bondar. 
Novanc, Uzur, Grepan, Lupşa, 
Lepădat, A. Bondar, Cuc, Turc, 
Puie, Cean, Ionescu şi 
Dănciulescu. 

Deşi lipsită de aportul câtor· 
va piese .de calibru.·, echipa 
ziarului nostru condusă pentru 

G.rmaala .. Piapa a 11 ... 
Hansa Ro.stock-Hamburg 

3·3; Freiburg·MSV Duisburg 
3·0; ssv Ulm-Bayern 
Milnchen ll-1; Wolfsburg·VFB 
Stuttgart 0·2; Borussfa 
Dortmund·Bayer Leverkusen · 

· 1·1; 1860 Miinch~n-
Unterhacing 2·1; Eintracht 
Frankfurt·Hertha Berlin 4-0; F. 
C. Kaiserslautern-Schalke 04 
2·1; Arrninia Bielefeld-Werder 
Bremen 2·2. 

in eJ ... e=eau.:1. Bayem 
Munchen 23 p; 2. B. 
Dortmund 21 p; 3. Hamburg 
20p. . . 

.o\agtla ........... 14-a 
Manchester Utd·Leicestar 

2-CJ; Bradford-Coventry 1·1; 
Llverpooi-Derby County 2..0; 
Middlesbrough·Sunderland 1· 
1; Aston Vllla-Southaropton o-
1; Sheffield W. • Watford 2-2; 
Chelsea-West Ham 0·0; 
Wimbledon-Leeds Utd 2-0; 
Newcastle·Everton 'i ·1; 
Tottenham-Aroenal2·1 

p ........... ---
1. Manchester Utd 30 p. 2. 
Leeds Utd 29 p. 3. 
Sundertand 28 p. ....................... 

Paris S. G.·St. Etlenne 2.0; 
Bordeaux-Sedan 1·1; Stras
bourg-Nancy 0-2; Rennes· 

au supăiat pe nimeni, probabil, 
la indicaţiile .treiner" ·ului Dan ... 
Bogoshian Mănăilă. Au ,mimat" 
uneori fotbalul: Huzdup, Stoica, 
Morar, Motnar, Mănăilă, Farceş, 
Baco'l· Bernardin, Faur, 
Ră~nar. 

Nu putem Incheia fără a· 
mut~Umi gazdelor peniru tot, der 
in specia~ pentru repriza a ... 

· treia care s-a intins pănă seara 
tllrziu. 

S. fiDEUn ,. 

Bastla 0-0; Metz·Lens 0-0; 
Lyon-Le ·Havre 3·0; Troyes· 
Montpellier· 2·1,; Nanles· 
Auxerre 3·1; 

la ela,.••••t 1.Lyon · 
27 p. 2. Auxerre 26 p. 3.Parls 
S.G.24p .. 

ICaUe·f!tapae
Perugia-Bari 1-2; Cagliarl· 

Fiorentina 1·1; Milan·Venezia 
3·0; Bologna·lnter 3·0; 
Placenza-Parma 1·2; Lazio· 
Verona 4-0; Regglna-Roma O· 
4; Lecce-Udinese 1-o. Partida 
Torino..Juventus s·a disputat · 
după inchiderea edlliel. 

p .................... -
1. Lazio 21 p. 2. Milan 17 p. 3. 
Juventus 17 p. (un meci mal 
puţin). 

Sp=•ta·etat-all ... 
Rayo Vallecano-Real 

Madrid 2·3; Raclng 
Santander-Espanyol 2·2; 
Zaragoza·Aiaves 2·1; Celta 
Vlgo·Real Betls 5·1; Real 
Socledad·Valladolld 3·0; 
Atletico Madrld·Numancia 2· 
2; Sevilla·A.th. Bilbao 0·0; 
Oviedo-Deportlvo La Coruna 
ll-1; Mallorca-Valencla1.0; 

i• el,.••••ta 1. Rayo 
Vallecano 22 p. 2. Zaragoza 
21 p. 3. Deportlvo la Coruna 
21 p. 

··.-

1. Dinamo 16 14 2 O 49·11 · 44 (+23) 
2. Rapid 16 10 , 3 3 28-15 33 (+g) 

~ 3. Ceahlăul 16 9 4 3 22-19 31 (+7) 
4. F.C. Argat 15 9 2 4 19·13 29 (+11) 
5. Astra 16 8 2 6 23·19 26 (+2) 
6. Steaua 14 8 1 5 28·21 25 (+1) 
7. Gloria 15 7 1 7 22·22 22 (+1) 
8. F.C.M. Baciiu 16 6 4 8 17-21 22 (·2) 
9. Rocar 16 7 O 9 23·25 21 (·3) 
10. Petrolul • • 18 8 . 3 7 · 17-24 21 (·3) 
11. Oţelul ~8 8 2 8 26-25 20 (-4) 
12. F.C. Onetti 18 8 2 8 22-30 20 (·7) 
13. F.C. Naţional · 16 5 3. 8 25-23 18 (·9) 
14. "U" Craiova 18 5 .3 8 18·19 18 (-6) 
15. F.C. Bra1fOV 16 5 1 10 23-25 16 (·8) 
16. Farul 16 4 4 8 16-25 · 16 (·8) 
17. Extenslv 16 3 2 11 10·29 11. (·13) 
18. CSM Re'liţa 16 2 5 9 15-39 11 (·13) 

Etapa viitoa{e (13 noiembrie): Farui·F.C. Oneşti; .u· 
Craiova-Rapid; CSM Reşiţa-FC National; Oinamo-Oţelul; 
Steaua-Extensiv; F .C. Argeş-Gloria; Caahlăui-Petrolul; FCM 
Bacău- Rocar; Astra-F.C. Braşov. 
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Runda cu numarul unu a 
returului Diviziei o a adus. faţă 
in faţă. pe terenul ,Biănarul" din 
Aradul Nou pe Tricoul Roşu 'li 
liderul campionatului, Motorul 
Arad. După un meci viu dispu
tat, cel mai bun, adică echipa 
pregătită de Mihai Roşea. şi-a 
trecut in cont toate cele 3 
puncte, lăsând impresia celor 
ap(Oximativ 1 00 de spectatori 
prezen~ la acest derby că ·dife
renţa de puncte dintre cele 
două formaţii este una artifi ... 
cială, Oaspeţii nu au arătat mai 
nimic, experimentaţii Madoş 
sau Cuedan rămânând fără 
repUcă in faţa muH mai tinenlor 
lor adversari: Matei, Unc sau 
Barta. 

Inceputul părea echilibrat. 
dar a fost de ajuns o ac~une 
~nur a gazdelor pentru a inre-· 
gistra primul gol al intălnirii. Era 
minutul 15, cănd după o combi
naţie cu Re_vnic, Barta cen
trează ca la carte pentru Man. 
care din 6 metri nu poate rata, 
1-0. După această reuşită, 
Motorul pune stăpânire pe joc, 
leagă bine la mij~l terenului 

1 c1rca 
70 de spectatori au profitat de 
vremea ·frumoasă pentru a 
urmări pe malul Mureşului parti
da de pe sladionul .Gloria" dintre 
echipa gazdă şi C~şana Seblş. 
contând pentru pnma etapă a 
returuluL Un joc destul de bun, 
cu un ritm alert Tn teren al celor 
două .echipe, Incheiat, după 
opinia generali, cu o remi;ză 
echnabilă. · 

Chiar dacă gazdele au fortat 
mal mult, nu au reuşit sa.-'şt 
impună presiunea in fata unei 
apărări bine Tncheg8tă ·a 
sebişenitor. Scorul a fost deschis 
de Bărlă, fn minutul 14, care a 
reluat din apropiere un şut deviat 
al lui Fâşie. Oaspeţii au reuşit 
egalarea prin Cimbrea. opt 
minute mai târziu, care inscrie · 
după ca treca In dribling de por· 
tarul Malec, 

lnsă apărarea gazdelor rezistă 
·c-u bine şarjelor rapidului 
Grăpan. După exact un sfert de 
oră de la gol, .fluieraşul" 
Oiogeanu jr. dictează penalty 
pentru oaspeţi la un contact 
intre Kocsis şi Pap in suprafaţa 
de pedeapsă a .roşiilor". 
Execută precjs Cuedan şL. 
1-1. 

După pauză, gazdele atacă 
mai mult poarta lui Leric şi 
după ocaziile semnate Man şi 
apoi Răduţ. va cădea şi golul 
de 2-1. Acelaşi Răduţ execută 
bine un corner, Leric trece pe 
sub balon şi Kocsis, venit in 
viteză, inscrie printr-o frumoasă 
lovitură de cap (min. 59). 
• Motoriştii" caută cu disperare 
egalarea însă, acţiunile lor sunt 
lipsne de claritate. Singura fază 
mai importantă la-poarta lui 
Szabo il va avea in prim-plan 
pe nou intratul Corsenll, însă 
şutul său din apropiere este 
parat de goalkeeperul 
• Tricoului·. Golul cu numărul 
trei pentru gazde va fi marcat in 
ultimul minut de joc de către 
jucătorul meciului. Man, după o 

1 nu 
reuşeşte golul victoriei, Glulău şi 
Bota nereuşind să-I Invinga pe 
goalkeeperui oaspeţilor, Laza. 
din pozi~l favorabile. 

Brigada de arbitri compusă 
din Miroaa Gomic, Eugen Roşu 
şi Mihai Jlvan a condus bine 
echipele: 

Gloria: Maiec-Faşte. Maier. 
Negrea, Sârb, Craşovschi, Pop, 
lftimie, Boia, BMa. vtad. Au mai 
evoluat: Glulău şi Tudose. 
Antrenor: Gheorghe Cameniţă. 

Crlfana: Laza-Jurcă, G. 
Olar[u, Fericean, Negru, 1. 
Olariu. Şaba, Căndea. Clmbrea. 
Lupşa. Moţiu. Au mal evoluat: 
Dimoiu şi Luca. Antrenor: 
Alexandru Galca. 

Observator .AJF: Emil Jlvan. 
La juniori: 16-0. 

OfiCIAH TODCI'fA 

RAI SA FACEM 
, ŞPAGA OFICIALA 
Uneori, mai marii AJF-ului arădean au idei. E drept, de cele mal 

multe ori, acestea ori sunt proaste, ori sunt cointeresate. Cu câteva 
săptămâni Tn urmă, un personaj sinistru din pivniţa din spatele 
Primăriei, a lansat o provocare conducătorilor echipelor de Divizia O. 

.. Domnilor, haideţi si oferim dupA flacara meci, cel care 
suntem gazde, o masă oflcNtlllor"' - era ideea geniala a unui fost 
genist. Unii au imbrăţişat ideea fiind obişnuiţi cu astfel de practici, 
alţii precum Păulişul, Curlic\ul, Sebişul au rea~onal prompt: "Ne 
îngropaţi. asta vreţi. Nu sunt mari baremurile de arbltra1 nu plă
tim destule taxe, mal ne pune-ţi o piatră In spinal'll?" - au fost 
doar câteva din rea~ile .,răzvrăti~lor". 

Dacă stau bine şi ma· găndesc .ajefişUI". au dreptate, VIaţa e 
scumpă, grea şi s-ar .tipii" şi ei la un prilnz sau la o cină pe de-a 
moaca. Ba, mal mult, am gasit şi o ~eţţ!ta calorica pentru siluetele 
.fluieraşilor·, observatorilor. super-observatorilor, şo.ferilor şi body~ 
guardzilor:Cidl, felull: supă de zarzavaturi cu un morcov râZâlit. un 
păstamac şi pu~na fidea cu ouă. Apoi, la felul 11: o mana de orez 
fiert. pentru a evila orice neplăoari stomacale, 68 gr. şn~el vienez 'li 
un ardei cu varză. Ca desert, poate fi un buşeu In barbă, pardon. cu 
gem. ori o clătită cu branza. Masa va mai fi stropită din belşug cu 
apă minerală, sifon şi suaJri naturale, care nu fac acid, gAndindu-se 
la b~le consumatorilor. 

Noroc că au mai existat oameni realişti, care s-au opus unei 
aberaţii de acest fel. Nu de alta, dar exista pericolul apariţiei 
fenomenului, "fp&!IA oficiali", cum bine puncta unul dintre 
;:>Uvrătif. . ' 

Pănă la urmă, totul a rămas ia latitudinea şi bugetul gazdelor, 
care, dacă au, dau, decă.nu ... greaţă, S1J18 regretul genlaluiul genist 

ajefisl: ., , "'-' , . DfiHIEL SCRIDOH 
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pasă .printre" a lui Gailo. 
Aşadar, victorie meritată 

pentru ambiţioasa formaţie a 
fabricii • Tricoul Roşu· in faţa 
trupei antrenată dilfandemul 
Cean w Coraş care mai au mutt 
de lucru până cănd Motorul să 
prin)ească înfăţişarea _uoei 
echipe de Divizia c. 

.Centralul" D. Ologeanu jr., 
ajutat de Fi. Dumitru şi O. 
Herţeg - asistenţi au condus 
bine forma~ile: 

Tricoul Ro,u: Szabo
Revnic, Weirer, Kocsis, C. 
Matei-Vasiu (min. 71 - Gailo)1 

Barta. Răduţ (min. 90 - Donca), 
Katona-Unc, Man. Antrenor: 
Mihai Roşea . 

Motorul: Leric-Marian (min. 
46 Gheraşa. min. 77 Corsenti). 
Bordea, A. Vizitiu, Sucigan, 
Pap-0. Tril, Madoş. Cuedan
Grăpan (min. 35 Anghel, min. 
70 Cean). Negrilă. Antrenor: 
Marcel Corat-

Observator A.J.F.: Iosif 
Manu'i"v. La juniori: 7-2. 

tĂUH MHE~IE 

FllON'I,IIUlll (~IJR'f)(~l· CO)IEllJ\ 3·3 (1·2) 
Stadion: "Frontiera"; t.ten: denivelat; vreme: 

lnoorită, spectatori: 200. 
..... ........., Suclu (mln. 30 '1 min. 90 ·din 11 

m), Lava (min. 61)- R. Balaj (mln. 17, min. 39 ·din 
11 m, mln. 71). 

F<t=Bf"' --Dobra-leva (min. 69: 
D. Balaş). Popa, lanoş, Barbu-Pădureanu, Suciu, 
Mladln, 'Duma-Tuef, Clume.ctean. AaU....ra O. 

s-a 
dezminţit nici de această dată. 200 de specta
tori asistând la un joc bun, lncrâncenat, cu faze 
spectaculoase 'li goluri pe măsură. Din nefelicire, 

Co•ll"ra:r Măduţa-VIădoaia, Joldea, Stein, 
Olariu-Botezalu, N. Ardelean. Ghlmbir (mln. 55: 
Van), vtdlcan - Sandu, R. Balaj (min. 90 Roman). 
AllÂ'ftiDI'I V. Purcel ·• 

.4.rloltrla T. Enoiu ·O, Mtha11, S. Mocanu 

- .uFIIoan Şandor 
~- Botezatu (mi~L 85) 
La juolorb 0-3 (f,j.) 

nu 
a reuştt să se nivelul partidei, luând o seria 
de decizii eronate, scăpând - la un moment dat -
jocul din mană şi. in final. inftuenţând rezuHatul. 

Avilnd o echipă bine construită, Comera a be
neficiat ieri de un Roland Balaj in zi de gratie. el 
făcănd - in repetate rânduri - şah-mat apărarea 
gazdelor, reu'lind să inscrie de trei ori şi ratând lncâ 
două-trai mari ocazii de gol. 

De cealaHă parte, curticen6 se bazează, in ge
neral. doar pe execuţiile lui Suciu, jucălpr ce in ~ 
rânduri şi-a salvat echipa de la Tnfrângeri. · 

.Recitalul" lui Enoiu a inceput. cu adevărat in 
mirt 85. cănd Botezatu este eliminat in mod gratutt. 
pentru o Infracţiune ce nu impunea o asemenea 
decizie 'li pe care nici măcar nu a comis-o el. 

Apogeul spectacolului infect creat de arbitrul 
partidei s-a consumat in primul minut de prelungiri. 
Enoiu invenlănd un penaHy pentru gazda, in urma 
unei simulări spectaculoase dar care s-a produs. 
oricum, in afara careului de 16 metri. 

Chiar dacă. per ansamblu. rezuHatul este, totuşi • 
echilabil, ei a fost - In mod vădit - influenţat ae 
maniera de arbitraj. 

SO~IH BOGDAH 

Crişul Chişineu Criş • 
Dacia Beliu 2·0 ( 1·0) 

Aproximativ 50 de spectatori 
au asistat la o partidă frumoasă, 
cu multe ocazii de poartă. Gazdele 
au dominat pe toată penoada par
tidei, singurul sut pe spatiul portii 
al oaspeţilor fiind dintr-o' lovitură. 
liberă. Campionul ratărilor a fost 
Butărită, acesta irosind câteva 
ocazii Clare de gol. Scorul a fost 
deschis rri minutul 32, când după 
o sene de ratări ale gazdelor, 
Lazea centrează perfect şi din 11 
m. Ardelean prinde un volâ care 
poposeşte in plasa porţii lui Jurcă, 
1-0. După pauză gazdele continuă 
s.ă te ,Joace" cu ocaziile. Minutul 
54 · aduce cea mai mare ratare a 
gazdelor, Butăriţă trimiţând din 2. 
m. pe deyupra porţii goalelll 11 
Imită tn ratări, Lazea in mln. 70, 
Brescan şi Hldiş lll mln. 77. In mln. 
89, Brescan ,.InchideM tabela cu un 
şut frumos din 10 m, 2-0. Aşadar. 

i ora 
teren bun, timp frumos, speclatori 
80. A marcat: Ursoi ~ min. 74. 

, F. C. lnau: Feieş - S. 
Herman, Jurcă, Foltean, Şerban
.Balaci, Abrudean. Nica. Goldiş

. Oprea, Bun. Au mai jucat: Matei, 
Avram, Ursoi, TUdor. Antrenor: 
Ioan Sas. 

P. Ghloroc: Duc-SArbu, F: 
Rădac, lovuţa. 1. Orban-G.Rădac, 
Oamian, Oetamarian, FaurNoica, 
L. Orban. A mal jucat:. Boja. 
Antrenor: Marcel Damian. 

A arbitrat bine: Mircea 

victorie şi trei puncte Importante 
pentru gazda. Arbitraj foarte bun al 
centraiului Emil Cristea ajutat de 
către Mircea T oderici şi Leontin 
Buda. De remarcat că portarul 
gazd- Pali a avoluat acddenlat
timp de 83 de minute, ei rel\lzănd 
să fie schimbat. 

Au evoluat: 
Criful: Pa\1-Chiş, Lase, Ballrit. 

Ardelean, Bembe, Hidlş. Lazea, 
Iancu (min. 65 Brescan). Mlhoc 
(min. 65 Gomol), Bută(iţă. 
Antrenor: Radu Turcaş, 

Bellu: Jurcă-Mocanu (mln. 84 
Plnţa). Dutcean. Btc. Jerpat, Glgor 
c .. Cotuna, Fărcuţa (min. 13 
Fillpaş). Pavel, Gligor A. (min. 59 
Păcurar), Husvet. Antrenor: 
Lebntin Plnţa. 

Observator AJF: Mircea. 
, Roşea. La juniori: 1-0. 

. PAUL ALTMAHH 

Hărduţ. 
Obseryator A.J.f·.: Cornel 

Tiulea . 
La juniori: 14-0. 
• Zeiţa Fortuna a sur$$ pe tot 

parcursul jocului echipei oaspete, 
lneuanli trlmiţand de două ori 
mingea In bară şi ratand un penaJty 
prin Balaci (mln. 50). • Apărarea 
aglomerată a Celor din Ghioroc a· 
oadat doarlll minutul74 când Ursoi 
a lnsais printr-un şut plasat la colţul 
lung, după o pasă venită de la 

Balad. MARIUS HICOUIE 

Păulisana Păulis • CPL Rrad 0·0 
. 1 1 

·Partidă sllracă tn faze de 
pori ata! in prima repriză cât şi tn 
cea de-a doua. Singurele faze nota
bile din prima reptlză au fost ocaziile 
retate de către Bocşe in minutul 22 
respecllv Sinescu tn minutele 35 şi 
41. După pauză. In minutul 48 cen
lralul VIda acoroa o lovitura d~ ta 11 
metri la un fault asupra lui Butzan. 
Executl! şi ratează Burtea iar spec
tatorii devin neliniştiţi. 

Arbitraj bun al ce.ntralului 
Marcel VIda ajutat de asistenţii 
Mihai Hălmilgeanu şi Sebastian 

Pantiş. Au evoluat: 
Piui\': Bujor-Panln. Petcuţ, 

Dudaş. Ungureanu,C«aş(rrrin.60 
Ceh). Nicoarâ (mln. 67 Luchlan), 
Gherga. Burtea, Bulzan (mln. 77 
Neaga). Sinesai. 

CPL: Boiţi-Drida, Neacşu. 
Suclu, Maghici, Poeei, C. Vizitiu 
(mir>. 87 Manea). Şule. Brandaiş, 
Nescovlcl, Bocşe (rrrin. 66 Boriea, 
min. 85 Martincsek). 

Observator AJF: Comellahol 
... L!! jul)_lori: 2-0. · 

PAUL ALTMAHn 

' ' - ~ 

-· ... 

ora 
timp frumos. spectatori 150. Au 
marcat: Leucea - mln. 75 respec
tiv Maliţa - mln. 36. 

Formaţii: . Semlecana: 
Avram-BedO, Trif. Croitoriu, Vuinf. 
Scrob, Vidican, Şimăndan, 

Lucacs. Leucea. Păşcuţ. Au mai 
jucat: -covasan, Tăucean. 
Antrenor: Gheorghe SAcul. 

Romvest: lenei-Cioară, 

Maliţa, Radu, Şerb. Roşu. Clepe. 
Tisza, Ponla, Fritea. Nădăban. Au 
mal jucat: Fedor, Strecicov. 
~trenor: Francisc Tlsza. 

Au arbitrat bine: Dumitru 
Bulcă, Mircea Todericl jr .• Ştefan 
Mercea. 

Observator A.J.F.: Dan Clos. 
La juniori: 2-8. 
Jucătorul meciului: Mallţa 

(Romvest). 
'f' Meci slab, duminică la· 

Macea, cele. două combatante, 
Sernlecana şi Romvest com
plicându-se Intr-un joc mediocru la 

deschis scorul in minutul 
urma unul corner executat de 
Fritea şi reluat imparabil cu CSP'JI 
de Mallta. 'Y Măcenii egalează 
târziu. In minutul 75 prin Leucea 
care după o cursă solilara printre 
staticii @părători a lui Feri Tisza 
trimite pe IAngă lenei ieştt la lnter
cep~e. 'f' In ultimul minut de joc 
Leucea este oprit eronat din dru
mul spre gol de către asistentul 
Mercea pe- motiv de ofasid, retn
nodăndu-se astfel .telenovela" 
lncepuiă Intre oai doi la meciul cu 
F.C. lneu. 'f' In minutul 94, 
Coilăsan refuză slatutul de erou al 
meciului, ratand singur cu portarul. 
'Y Tn urma acestui rezultat 
gazdele se afundă din ce tn ce 
mai mult Tn .hatisurile· retro
gradăril. "' De semnalat prezenţa 
In tribunele stadionului din Macea 
a prefectului Aradului. Gheorghe 
Neamţlu. · " · 

SORIH CAlAH 

Rezultatele etaPei a XVIII-a -Tricoul Ro,u-Motorul Arad 3-1; Gloria Arad-Cri,ana Seblf 
1-1; Şoimii PAncota-Şoimil Lipova 2-0; Crişul Chi,ineu Crif· 
Dacia Beliu 2-0; Păuti,ana Păuli,·CPL Arad 0·0; Frontiera 
Curtici-Comera Arad 3·3; Semlecana Macea-Romvest Arad 
1'1; F.C.Ineu-Podgoria Ghioroc 1-0, VIctoria Nădlac a.stal 

Clasament 
1. Motorul 17 13 1 3 51·18 
2. Pâncota 17 1f 3 · 3 39·14 
3. lneu 11· .11 1 5 32-17 
4. Cr. Seb" ., 17 li 4 4. 43·24 
5. CPL Arad .17 9 1· 7 36-22 
6. Tricoul ROfU · 17 7 6. 4 34-18 
7. ş. Lipova 17 7. 3 7 32·34 
8. Gloria Arad 17 7 2 8 33-24 
9. V. Nădlac 16 . 7 2 7 26-24 
10. Păulişana 17. 7 t 8 26-31 
11. Gomera 17 1 2 8 38-44 
12. C\lrticl 17 8 2 9 27-47 
13. CrifUI 17 5 4 8 26-38 
14. Macea 17 4 5 8 25-36 
15. Romvest 17 5 2 10 14-33 
16. Ghioroc 17 4 2 · 11 22-49 
17. Bellu 17 3 2 12 13-45 

e Minerul Moneasa s-a retras din campionat. 

ETAPA VIITOARE 

40 
36 
34 
31 
28 
27 
24 
23 
23 
23 
23 
20 
19 
17 
17 
14 
-11 

(+16) 
(+9) 
(+7) 
{+7) 
{+4) 
(+3) 
(·3) 
(·1) 
(+2) 
(·1) 
(·1) 
(-4) 
(·8) 
(·10) 
(·10) 
(·13) 
(·16)· 

12-14 noiembrie 1999: Şoimii Lipova-Gioria Arad; Dacia 
Beliu-VIctoria Nădlac; CPL Arad-F.C. lneu; Podgoria Ghioroc
Trlcoul Roşu; Crlşana Sebiş-Criful Ch. Criş; Motorul Arad
Semlecana Macea; Romvest Arad-Frontiera ~urtlci; Camera-
Şoimii Păncota. Păunşana Piiuliş stă. . • · · · ' .. · · 
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BC ICIM Arad • Oţelul Târgovifte 64·45 (4Z.23) 
Peste 500 de spectatori 

au aplaudat sâmbătă 
dimineaţa in Sala Sporturilor 
succesul categoric al cam
pioanei en-titre, BC ICIM, 
care ne-a amintit parcă de 
vremea când îşi punea adver
sarele la respect. Fetele 
noastre nu s-au speriat de 
Moise el company, chiar 
dacă cu o ~ăptămână in 
urmă, târgoviştencele 
invingeau Rapidul la 20 
puncie diferenţă .. 

Practicând o apărare 
agresivă. şi avansată, ară
dencele le-au pus in mare 
dificultate pe oaspete: care 
nu au găsit prea multe 
.breşe" in. defensiva 
arădeană. In atac, elevele lui 
George Mandache au oscilat 
momentele bune, in special, 
in prima repriză, cu cele mai 
puţin reuşite, in repriza 
secundă. Din nou M.V.P.-ul 

ului a fost Ancuta 
Stoenescu, care a·făcut spec
tacol. 

Arădencele incep in fortă 
şi in min. 5 conduceau deja 
confortabil 11-2. Nici .time
out"-ul cerut de antrenorul 
Moise nu le trezeşte pe .oţe
l are", care nu pot să se 
apropie prea tare de cam
pioana. Doar Nicolae 
încearcă câte ceva de una 
singură, dar nu poate decât 
să reducă scorul la 17-10 

(min. 10). Urmează cinci 
minute .seci" pentru adver
sare, timp in care Matei şi 
Nastor inscriu coşurile unei 
desprinderi decisive, 34-12 
(min. 15). Spre supărarea 
tehnicianului vizitator, elevele 
sale par debusolata complet, 
pauza salvându-le de la K.O .. 
si la 42-23 nu se mai punea 
problema învingătoare!. 

Relaxarea cu care am 
abordat debutul reprizei 
secunde ne-a costat ·o 
redu+cere a diferentei la 44-
29 (min. 23). După o .triplă" a 
veteranei Magda Moise, îşi 
incepe recitalul Ancuţa 
Stoenescu, prin pase spec
taculoase şi coşuri din orice 
poziţie ajungându-se la 53-34 
(min. 28). 
· La adăpostul acestui 

avantaj linistitor, BC ICIM nu 
mai fortează, ambele echipe 
ratând 'foarte mult pe finai.
Victorie clară cu 64-45, dedi
cată d-rei Gabriela Stan -
maseUrul echipei, care şi-a 
sărbătorit ziua de naştere. 

Marcatoare: 
BC ICIM Arad: A. 

Stoenescu 23 (3+3); A. 
Nitulescu 11; Nastor 9; Matei 
8; 'rretiak 8; A. Mandache 4, 
Drăguş 1. 

Oţelul Târgovl'lte: · 
Nicolae 15; Moise 12 (2); 
Păscălău 8; Perie 5 (1 ); 
sarbu 3 (1 ), Strungaru 2. 

Au arbitrat bine: S. 
Dabija şi E. Poenaru (ambii 
din Bucureşti). Delegat FRB: 

Ioan Olaru (Bucureşti). 

DArtiEL SC~IDOrt 

Andra Mandache 
urmăreşte o minge ce 
pare pierdută şi inscrie un 
nou coş pentru echipa 
noastră. Fază din jocul: B. 
C. /CIM Arad-Oţelul 
T§rgovişte (scor 64-45). 

Foto: OrtO~IO FELEA 

Meci de senzaţie, sâmbătă, in cadrul 
etapei a III-a din cadrul play-off-ului C.N. de 
baschet masculin, in rolurile principale aflân
du-se West Petrom Arad şi SOCED Bucureşti. 

Cele două echipe care se cunosc foarte 
bine, au oferit celor aproximativ 200 de spec
tatori din Sala Sporturilor din Arad, un specta
col de bună calitate, merite având ambele for
matii. In final au câştiga! gazdele, mai 
proaspete si incisiva la momentul potrivit, 
adică in ultima parte a jocului. 

West Petrom a inceput destul de bine 
me·ciul, conducând tot timpul primele 15 
minute, după care, mai lucizi şi inspiraţi ~ dar 
mai ales pragmatici - bucureştenii s~au instalat 
confortabil la cârma Pl!flidei, iar la pauză era 
(doar) 44-48. 

In partea a doua a inllllnirii, pe lângă spec
tacol şi-au făcut apariţia şi nervii. In nu mai 
puţin de 1 O minute, Vereş, respectiv Ghişoi şi 
Uce au părăsit terenul, acumulând 5 greşeli 
personale. Incet, incet, .petroliştii" au redus 
din handicap şi, in min. 30, oaspeţii mai aveau 
avantaj doar două puncte. Din acest moment, 
când - de altfel - antrenorul Petricevici a cerut 
time-out, pe teren a existat doar o formaţie, 
cea arădeană, care a jucat senzational, 
ridicând publicul in picioare. In min. 35 era, 
parcă uluitor, 77-67 ·în favoarea West 
Petromului, iar finalul a fost o simplă formali· 
tate, deşi Szijarto a părăs~ terenul, din cauza 
celor 5 greşeli personale colecţionate. 

In acest timp, pe margine, după ce a fost 
foarte neri/os pe arbitrul Roşu, preşedintele 
Puf se felicita cu sârbul Petricevici, iar dincolo, 
in tabăra bucureşteană, antrenorul l?an 
Constantin ii aducea acuze celuilalt arbitru, 
Marian Oprea. 

SOCED-~Iui, prima 
moral deosebit .petroliştilor". 

West Petrom: Vereş 4, Szijarto 15 (2x3), 
Marianovici 16 (3x3), Bubanja 34 (1x3), Spătar 
3, Apostol 14, lfrim 4. 

SOCED: Uce 14 (1x3), Melnic 14 (2x3), 
Şafar 1, Dan 7. Toader 7, Furtună 6, Molnar 4, 
Fometescu 15 (2x3), Radu 9, Ghişoi 6. 

Au arbitrat cu gre'leli: Marian Oprea 

Rezultatele 
etapei· a lO·a: 

1. Rapid 
2. B.C. ICIM 
3. Oţelul Tg. 
4. Sportul 
5.BNR 

Clasament 
10 9 1 
10 • 1 
10 7 3 

'9 7 2 

899-488 19 
66!J-4G8 •• 
879-494 17 
677-508 16 
712-812 16 

Acesta a fost finalul unui meci in care 
spectacolul a predomina!, in ciuda mai multor 
factori ce puteau ucide veleităţile jocului de 
sâmbătă. West Petrom poate continua mai 

(Braşov) şi Alin Roşu (Oradea). . 
Comisar FRB: Ion Olaru (Bucuresti). 

LEO.SFii~A 

Grupa Clasament 
1. ISA Piteftl ( 17 18 1 1353-1173 33 

Sportul Studenţesc-Unlv. 

Craiova 88-41; Olimpla Bucure'lti

,.U" Cluj Napoca 85-73; B.C. R:IM 

.4.rad-Gfelal Targa~ 64-45; 

Rapid Bucure'lti-LPS Galaţi 76-30; 

BNR Bucure'lti-Fartec Bra'lov 76-

85; Univ. Oradea-Someful Dej 

62-74. 

6. ,.U" Cluj 
7. Some'lul Dej 

10 6 
10 5 
10 5 

4 
'5 

. 
701·844 15 

5 866-626 15 
valorică 1-8 2. Petrom Sibiu •- 17 14 3 1281-998 31 

3. Carbochim Cluj 17 12 5 1283-1065 29 

n 
Delamarian, legitimat la Motorul 
.Silva,Lazăr" a ob~nut ziele tre
cute, la Bucureşti, cea mai bună 
performanţă din istoria boxului 
arădean. Este vorba de califi
carea la campionatul European 
de seniori, ce va avea loc in luna 
mai a anului viitor la Tampere 
(Finlanda). 

După ce 1-a Invins rapid In 
semifinale pe croatul V. 
Perekovic, semigreul Florin 
Delamarian 1-a intâlnn in finală pe 
iugoslavul Miorad Gojovic. A fost 
in opinia specialiştilor cel mai fru
mos meci al galei la capătul 
căruia arbitrii l~au preferat cu 
scorul de 12-9 pe pugilistul 

. iugoslav. 
Aşadar, medalie de argint 

pentru Filorin Delamarian ~ califi
care la .europenele" de seniori 
pentru care merită felicMri. La fel 
cum trebuie felicitaţi şi antrenorii 
Dionisie Szekely ~ Rorin Bama 
(~ nu Mihai Dehelean, cum greşit 
a apărut tn unele ziare), ma~ 
nagerul Victor Mihali, preşedin
tele clubului, Vasile Lazăr şi 
ceilati care shau adus contributia 
intr~O mai ffiică sau mai mai-e 
măsură la reafiZSr&B acestui suc
ces de prestigiu. 

D. SCIUDOrt 

8. Fartec Bv 10 5 5 590-607 15 Rezultatele 4.Dinamo 17 11 6 1327-1109 26 
9. Olimpia 10 2 8 803-728 12 etapei: • 

5. Poli la'l / ' 17 1:1 8 1187·1098 28 
1 O. ,.U" Craiova 10 1 9 484-853 11 
11. LPS Galaţi 9 1 8 438-735 10 

Poli Moldrom laşi·ISA Pite'ltl 8.Soced. 17 11 8 1109-971 28 

12. "U" Oradea 8 1 7 403-584 9 
93-96; Carbochim Cluj-Heriitz Tg. 7. Herlitz : 17 10 7 1275-1215 27 

e Etapa viitoare, miercuri, 10 noiembrie, fetele 
Mureş 81-58; West P•tro• 

a.W-Petro. 17 le 7 1224-1165 

de la 8. c. ICIM merg la Dunăre pentru a întâlni 
............ '""-'~ -.-... 80-83; e In etapa următoare, West Petrom Arad va 

nou-promovata LPS Galaţi. 
Petrom Slbiu-Dinamo Bucuretti 
61-59 

Doliu -- 1n 
lumea · STEAUA • ASTRA 

9·3 SI 10·3 
. ' Sâmbătă şi duminică, Tn prima .dublă" coo- atletismului 

tllnd pentru Superiiga Na~nală de polo, Astra 
Arad a fost in intracută in deplasare de vicecam
pioana României, Steaua Bucureşti. Rezultatele 
consemnate in cele două. meciuri au fost de 9-3 
şi 10-3 in favoarea .militarilor·. Partida de 
duminică a fost strânsă până la ultimul sfert, pe 
reprize scorul fiind Steaua - Astra 10-3 (2-0, 1-3, 
1-0, 6-0). Runda proximă, echipa antranată de 
Barbu Ghiţan şi Constantin Brânzei va sta, 
datorită nefnscrierii In campionat a Industriei 

Presedintele Federatiei Internationale de 
Atletism (!AAF), Primo Nebiolo, in vîrstă de 76 
de ani, a incetat din viaţă, in noaptea de sim
bătă spre duminică, la o clinică din Roma, Tn 
urma unui stop cardiac, a declarat medicul său 
personal, citat de AFP. _ 

LAnii Timişoara. 

Nebiolo a fost membru al Comitetului 
International Olimpic (CIO), al Comitetului 
Olimpic 'Naţional Italian (CONI), preşedinte al 
Federatie.i Internationale a Sporturilor 
Universiiare şi al Funda~ei lnternaţion~le de 
Atletism. 

•;' 1 4' -$') AUSTRALIA, 
DIN NOU CAMPIOANA 
Sâmoătă s-a incheiat cea de a patra ediţie a 

Cupei Mondiale la rugby, odată cu disputarea finalei 
dintre Australia şi Franţa pe noul stadion Milenium din 
Cardiff. A câştiga! Australia cu scorul de 35-12 (12-6) 
in fata unei echipe a Frantei, care nu a mai putut 
repeta evoluţia senza~nală din semifinala cu Noua 
Zeelandă. Astfel noua campioană mondială se 
numeste Australia, care se încununează cu titlul 
suprem panfru a doua oară, după succesul din 1991. 
Pentru XV-le Franţei aceasta este a doua finală pier
dută, după cea din 1987, de la prima ediţie, cand vic
toria a revenit Noii Zeelande cu 29-9. . 

Pentru locul trei, Africa de Sud a invins Noua 
Zeelandă cu 22-18 (16-12). 

C.ALEX 

· trebuia să fie gazda meciului de rugby 

.dintre C.S.U; Aurel Vlaicu Arad şi C.F.R 

Braşov. Nu se ştie din ce motive, echipa 

oaspete nu a ajuns la Arad iar acu(ll se 

aşteaptă verdictul federaţiei de speciali- . 
tate, in ce priveşte rezultatul sau o even

. tuală reprogramare a acestui joc. 

. LOCIAH D/lrtiL/1 

sâmbătă, 13 noiembrie, la Bucure'lti, cu Dinamo. 

/J.x.tiltig. ~: 057/270111; l78100, Anul 

<r Tehnică de calcul __ . __ 11L_ 
- PC Garanţie 3 ani ~ 
- tornprtornante EPSON 

cw· c optatoa,... e MINOLTA 
qrSel~url 

<rNioblller de birou 

<:r Maşini de numărat bancnote 
<~>Centrale telefonice SOLOMON 

La pn::.tcll1ilR'd Katui cuJKW III(' \lillli!Unhl o n-d.ucel't' 1k 5'\:. 
La t.•nmL'fW"k n-~ triWIIIt de 10.000.000 Ici. 

1 
clştigat Cupa 1 • 
Europeni la judo masculin, in 
urma victoriei din finala com
~ei, care s-a desfăşurat, slm
bătă, In Sala Sporturilor din 
Oradea, Tn faţa formaţiei echipei Liberty, 
ucraineana Talfun, transmite Marius VIZir, a declarat ca suma 
corespondentul MEDIAFAX. premiior pe care le vor primi lup-

Reprezentanţii clubului tătorii este de ordinul zecilor de 
orădean au o~nut şase victorii, mii de dolari. "Mă bucur ca am 
dintra care 5 inainte de termen reuşn să aduc un astfel de titiu 
prin ippon, cea de-a şaptea par- pentru România şi in special 
tidă incheindu-se la egalitate. Ce pentru Oradea. Eu aş dori ca toţi 

membrii. ech''""' -• fie rol"' '"' si şapte jucători, componanţi ai ... - . .., 
dubului Uberty Oradea, care sint sper, ca anul viHor, cenb""' oe 
antrenaţi de Mihai Frăţică şi . copii şi jiniiori din ţară să ne 
VlaCP.Sl!lv Macal, sunt urmatorii: furnizeze adevă~ campiol -
U '<llnil (Spania' ro"'' ICI: \li"rir. ._- J ._ ____ ... -~ ... .-.. -· .. -
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ClUBUl 
PRESEI 

Conaumabile 'fi 
pla- de schimb 

originale 

C9platoare la preţuri de -ciapţle: 

EP 1 030": A4. 13 cop/i/mln 

-590uso··-
EP1 054": A3. zoorn.15 ooplltrnln 

-l.049Uso··-
[ C>fer1o este volabi!O in Umtto stocutul disponibil; 

nu Includ TVA aunt In lei la cursul zilei. 

S.C. ROLAND PLUS S.R.L 
ARAD, ST-R. ANDREI .ŞAGUNA NR. 38~ TBL 257323 

VIIIIDEr · 
,.. uşi metalice (uşi bUudate) pentru apartamente; 
,.. gresie, falanţli Import Spania, ltalla, Iugoslavia; 
.,_ parcbe~ fag, stejar, carpen, tel; 
,.. calorifere de aluminiu - "Global" Import Italia; 

. ,.. apUce tavan; 
)> adeziv pentru greste, falanţil; 
)o şapi autonivelantl.; 
-,. glet - interior şi exterior; 
,.. lambriurl şi elemente de gard. .. ,.,_, ....... --· ... ,, 

PUBUCITATE 

SĂVÂBŞDI 
Magazinul alimentar 

Mixt .Hans auto", Str. A 
Iancu Nr. 411 

-Telefon: 557.339 
CERMEI 

· Primăria Cermei 
-agent publicitar 

Florica N=:JL 
ŞOMu:;OŞC""II&fll&f 

-agent publicitar inv. 
loanNagy 

-Telefon: 511.860 
ŞIRIA 

Asocia~a AgricolA 
1. Slavici 

sau la domiciliul d-nei 
Bot Adriana, din Şiia 

nr. 516 
-agent publicitar 

Bot Adriana 
-Telefon 531.084 

S. C. lli~(~ONS S. 1\. llRJU) -- --Organi7ea?ii 
Concurs de selecţie a administratorului in conformi

tate cu prevederile O. U. G. 49/1999 '' H. G. 364/1999. 
Ofertele se vor transmite de către candidaţi in plic 

·sigilat, la sediul societăţii - Biroul personal-salarizare
administrativ, până in 9 decembrie 1999, ora 12,00. 

Documentele necesare întocmirii ofertei se pot 
procura contra cost de la sediul societăţii. 

Cererea -de ofertă, grllele de selecţie sunt afl~e la 
sediul societăţii. 

Concursul de selecţie a candidaţilor se. va 
desfă'i'ura in data de 21 decembrie 1999, ora 10,00. 

Relafii suplimentare la sediul soeietăţli 
din i\.rad, str. Mueius St~aevola ur. 9-11. 

Tel. 0571280951; 0571281853. 
19742271 

DISTRIBUITOR 
UNIC AL 

PRODUSELOR PENTRU 
ACOPERIŞ COVEBDACB 
DESCRIERE: sistem pentru 
acoperişuri din tablă de 
oţel aluzincată R 0,5 mm 
profilată şi modulată, cu 
strat perl.i't 'sau granulat, 
din ardezie colorată. 
GARANŢIE: in condiţii 

corecte, 30 de ani. 
DURABILITATE: circa 100 
de ani. 
DIMENSIUNI: Element 

. ALFA 1185 mm X 450 mm. 
Element DELTA 1200 mm X 
450 m111. Acoperire 2,26 
elemente 1 mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; 
cea. 6 kg /mp 
Irad, Calea 1. llalcu 

nr. 257 (lângă Peco 
Vlalcu) 'rel./fax: 

057/289740 

. .; .. ·-·" 
..;. ,. ·. ~ 

· Luni, 8 noiembrie 1999 

S.C. SCAR COMPANY SRL 

>LUCRĂTOARE PENTRU BOBINAT 
VÂRSTA MAXIMĂ 35 ANI 

> ELECTROMECANIC 
> VORBITOR DE LIMBĂ GERMANĂ 

' ., • ·• -;.-: -!;-"'• • .. .. -- . 

INF. TEL. 286782 
STR. A.M. GUlTENBRUNN NR. 129, ARAD 

(4114716) 

~ _: ·,. ... 

' ,. 

.-r :- "-:; .'- •. 

·' ·-
·; 

.. i' 

·-
·, . 

. ·-·: .·r,~:· . .-· .1:-.~~<r .- .. 

-.-'~~-~-·-· ··-_ L --- -,., .--
- . ~'. 

-:. --- . 

··- · Transformaţi recolta în aur.· 
Schimbaţi aurul' pe un utilaj John Deere .. 

9 luni perioada de graţie, avans redus~ 

, "·' condiţii speciale pentru agricultură .. 

:.,· Î<'. ,--.. 

. IPSO SA. • Str. Tudor Argh~i nr. 22, cOd 70202, Bucureşti • 
. . Tel.: (O 1) 210.66. 75; Fax: (O 1) 21 L 98.02 > 

' ,· 

. . 
•. 

.• 

,-:; 

,· 
:!.-. 

-· .. ' . 
.. 

1 

. '·•-_ .. 

,.;_ 

• 



J 
1 

j 
' 1 

j 

1 
' 

1 

' .• ·j.._ 

--~· 

.·_.;. 

. . . . . . 

_, .. , 

. ' 

Luni, 8 noiembrie 1999 · · -· .. ·· PVBUClTATE '·ADEVĂRUL • Pagina 13 

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

·.VINDE DIN STOC LA PRETURI 
. · DE DEPOZIT! · 

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablă zlncată DOţet beton . 
DP.C. DPiacaj DPFL OPAL DBINALE (u~i, ferestre - peste 20 

n>odele) DPodţ>le Jtl lan>brlurl din brad Dparchet - fag 
DCAHLE TERACOTĂ (mecanice \'1 n>anuale) DCărărnidă ••matA 

DŢIGLĂ - TarnAvenl O Plăci azboclment O Bitum DCarton 
aafaltat OCarbid DEiectrozi 

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ n ..... 
-CONSTRUI O CASA LA UN PRET ACCESIBIL 

CU TERRA CÂŞTIGI DE DOUĂ ORI! 

TERRA 

TERRA 5 PREMII X 1.000:000 LEI 

.--· 

Un pudvs 

\IIBIW HtPEX 

10 PREMII X 500.000 LEI 
Regulament de participare la concurs: 1 

· Cumpili acum zahir, orez sau gris TER:RAJ 
pune doui ambalaje Intr-un plic fi trlmlte-l 
adresa IIIBO IMPEX, O.P. 8 C.P. 140 
cu IMfi1IUnea "Concursul TERRA·, IIU 

plicul Intr-una cln IIIM pe cn le ni 
In magazine, pentru 8 participa la exllall'fN 1 

lunari, unde liGii cAfti~:a ~nul din cele 15 
In valoare loiali de 10 MILIOANE LEI 

Arad, cu sediul in 

Piata Veche nr. 19 
1 

Telefon 281165 

Angajează: 

• inginer In ·elec.-

trotehnlcă, cunoştinţe ope

rare PC, cunoscător limba 

germană ·sau ·engleză 

(preferabil germană) 

e economist (vârsta 

maximă '30-35 ani)' ; · · 

(974225) 

.. Str. Cocoriior nr. 4 . .,__ 

tei.:.Z89~~ ··· . __ ...... _._ .. ' ._- ~. - ~ -.. ___ ,,. __ , 
. . -~ . 

. , ... 

·. ., 
1
f1i"'r $1 TU CU N_OI ÎN TARA SFÂNTĂ! 

~'' ~ · PELERIN 'J 2000 .::;.~,ţ"' . •. . TEL:OI/3~128 . . 

. -~,: . Organizează EXOJRSII IN ISRAEl: 
• 7 zilo · 780 USO/penoană 
•10zilo ·IOOOUSD/peooană • 
• CRĂCIUN ti REVRION 201» 10 zile· 1180 USD/penoanii 
• PAŞ!flf anului 2000 10 zile· 1050 USD/penoana . 

In pret sunt cuprinse absolut toata serviciile: . .• . 
• Obtinerea vizei de sejurin Israel; 
• Avtocne şi aubcare moderne; 
• Hoteluri do J1i A slele; . : · · 
•Jmesepez:i; .. 
• Ghid pennanent 1i daamenlotio In limba .....ană; 
• Asigurare medicala; 
• Vizi1area tuturor obiectiwbrturistice 1i religioate. · 

Îmcrierile se lo: la agenliile autarimto: 
AIUEXN 
r.I:057/281m 
~SBM:EVJCJHJS . 
MOS7/21lnl _ 

CQIIII:I • tini,ocR . 
T.l: 056/201200 
..,...... . Clladoa 

'"" 059/153360 
~· 

_ _._.,_. .· ': ,_. 

' . 

·.< 

. ! 
1 

j 
. ' 
. ' 

1 
-.. ·-~ . -··-1 

. ·' VINDE· . 

_.;... CIMENT la comandă 

... ~ . ' . 

': ,.. ·:.-'' 
_.' .~- . -- ...... -: 

•; - ·.- ., -·-

. \:--, ' 
··._·-,:; 39.000 leifsac _. · ". - ~ -_ .. '~ . -. . 

:·. :: 

._._,-1 r_~Ti~' o57 ... ~5&.243 ... 
'. ~"~·"t· " ... it·% l"'"'"r· . ii1.·~''' . 

.· L~f!.!U!l~ .,~~ • . .it*"' o, . :. i~~u,._~.,.. ;~~1\f~:.: .. ~ .. > .. , j 
. • "~'gl, \\ ,.,~.lli,.;t . . .. . . . ' . . -. ~ 
··.-.··. -\~Jll ~· k __ ··~!l\ll·· ..... _,_···b_1tt_:_'. .. ...• • .. :·.J ~:pn ' . . -~i'P,~\. .. ~~""''. ~t\f;,: 1\~ . . ',·. -<: 

La cantităţi mai mari de 5 to se asigură · 

· · transport gratuit in oras 
' . 

.. 

~ B.C.A. la comandă · · 

,. 600.000 leifmc .. "· < ', 

o.. Materiale construcţii 

~Plasă gard 

- Plasă rabitz · 

- Plăci azbociment 

':.Cuie . 

- Vopsele ~i altele 

".-- "· , ... :· . 

- Antigel concentrat - 21.000 lei/kg, · · 

ExecutănJ hidroizo/atii 
~ 

.~ 

AşteptănJ coTnenzile dvs./ 

."'-.. 

. ; • t 

. -. :_. _,_·· 

(c.b.) 

j r~.::ri,,Yil'i\~-- _-...•. ,··~ .. ".~-:IÎ-t .:;·. , ·····. '*· ... ···-··· ·._ •. _-~ 
.. •• _ •. h_··.·.·_·Y!ii'J . . • ~ '" .R. o~·· 

·. . .. H' .. • . H '\ il· % • , 1 VI" .. ··· 

Ofâ.rtă',~t ::t;~"~~~ .. ·· •~""'' ··· ·. ..·.. .• · 
.. 

:,.~- . . .u.'Ş~;r_ ·'--'~t#[,~o;;?~,~-- J i.:-Y~'#_;~0ţ .. --4~~ 
''"w •.· 1--···"-'''"'·:·'•l' ~··· · '§ '~·'•'•"'*'""'l'i . W .;.•·zc•:~ţ-· 

SISTEME SI PLĂCI GIPS-CARTON': 
-~ . 

~ placă normală 12,5 mm ···~···-3,9DMJ~p 
.:. perete despărţitor:•t Ocm · ~ l-""' < ·_ 

pe structură metalică .~ ••••••• , ••• -..14DM/mp 
··;.;tavan fals pe· structură. .~·;:"v· •· · :., . t;: · ..•. " 

metalică .................. ~; ••••••••••••••• ~ •• tlD M/mp 

- ,, . - . 
,. - , 

. -
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DORITI O TÂMPlĂRIE ..,, 
MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
+ Preferaţi ea aeeastă tampliirie PVC eu sti· 

elii ter111opan să fie de ealitate fi din import'! 

Apelati la: ............ 

1 Casa. dvs. poate avea de astăzi: 

OSI. FEitESTitE CO • 
STICLĂ TEitMOPArt! 

Luni, 8 noiembrie t 999 

VĂ MAl OFERIM 
"' înmatricularea autoturismelor 
cumpărate 

.. montăm profesional sisteme de alarmă 
.. echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER 

!1i BLAUPUNKT 

ROMANĂ 

GRESIE GII'Mlll .. .. m ».!JliATĂ l'l!>miiHI!'~PAAlRlll~ · .;)!7·1·)(\B. r.' Gn4>o ~ """"' abnl;riw IV (truf•< - ,..,_ } · .. . . oj 
., .'';;];.-.....latnghet; ~ tsO l~lZ ,~;;:;;~ 

FAIANTA,obiecte sanitare 
. la p...t d4l producAtor,de la n · 

MONDIAL S.A.. o--. 
•LUG<>J• 

SAR 
TRANSILVANIA 

ÎN SPRIJINUL FAMILIEI TALE 

Cluj-Napoca, Bd. Titulescu 16 

E-mail: sar@mall.dntcj.ro 

SOOEfAfEOEA~GlJRAREREAS~URARE Tel/Fax: 064 414 062 

Organizăm concurs pentru ocuparea postului de 
Inspector Asigurări 

Pentru Agenţia SAR Transilvania din .IIIAII 

Căutăm persoane cu următorul profil, virsta minimă 
27 ani, experienţă in asigurăd, aptitudini de comunicare 
'i de organizare. 

Oferim: training gratuit, pachet aalarlal motivant 
(parte fii<ă +comision). 

Candidaţii Interesaţi pot trimite un Curriculum Vitae '1 o Scrisoare de intenţie până la data de: 

1Z noiembrie 1999. 
Detalii se pot obtine la telefon 250.025. . 

Doar candidaţii selecţionaţi vor fi contactati. 
(9i4217) 

- Calculatoare 
• 1 mprirnante . 
-Retele 
-Soft 
-Service 

ARAD, CLOSCA 2 
"lii!IUF•x.: 251838 

1f4! JoWQo U11o t'lr. W WL Hk\IQW IIW 

OFERTÂ SPECIALÂ 
CARCAsA ATX 23CIW 
Pl.ACA DE BAZÂ 

SIS $30, 8US 180, 612a0 
AMD p;f-2 400MHZ 
HDD 4,3GB UOMA 
PLACA VIDeO SIS ACI 
FDD!,S"'/1..-UMB 
SCUND YAMAHA +BOXE 
SDRAM 32HB 1'<180 
MOMTOR14"' 
TASTATURA 
!MOUSE• PAD 

485USD + lVA 

..$-& 
Villcroy & Boch 

1741 

Vând urgent apartament 2 
camere, Micălaca, zona 300, el 
4/4, acoperiş ţiglă, 18.000 OM, 
negociabil. Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) 

Vând apartament 2 camere, 
cf. 11, et. IV, Aleea Saturn 
(VIaicu), bl. A17, 9.500 OM, 
negociabil: Vând casă in 
Pâncota, str. Crişan nr. 62. 

Vând apartament zona gării-, 
amenajat stil occidental, mobilat 
parţial, preţ 35.000 OM negocia; 
bil. Telefon 094 .. 160.581. 
(33539) 

Vând apartament 2 camere, 
et., 1, parchetat, balcon inchis, 
bloc contorizat, Micălaca (lângă 
restaurant Orizont). Informaţii 
telefon 245115. (34627) · 

Vând apartament 2 camere, 
· 58 mp, Vlaicu, 10.000 OM. Telefon 
222683. (34572) 270856. (34174) . 
·Vând garsonieră confort 1, Vând apartament două 
Mioriţa, 8.000 OM. t.,lefon camere, semidecomandat, zona 
270872. (34263) Eminescu, bloc cărămidă, 

Vând garsonieră mobilată, acoperiş ~glă, et. III, gaz. par-
Fortuna, etaj III, preţ 3.800 OM chel, 21.000 OM. Telefon 
negociabil. Telefon 094.182.922, .. 231035 sau 094.391.266. _ 
(34674) (34271) 

Vând apartament la casă, o Vând apartament 2 camere, 
cameră, bucătărie, hol, grădină, Fortuna, 10.000 OM negociabil. 
etc, 7.000 OM negociabil. Telefon 270872. (34263) 

-· --,-_:"'• ' .. ,•• .:;;_'r{}-~·-.'·--• 
• 

._ ..• P&'f4.V.- • 

Vând apartament camere 
decomandat, etaj 6, Polivalentă, 
vedere Mureş, preţ 25.000 OM. 
Telefon 250209. (34421) 
. Vând apartament 2 camere, 
confort 1, decomandat, Piaţa 
Spitalului. Telefon 250209: 
(34421) 

Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, etaj 4, 11.500 
OM. Telefon 094 .. 555.071. 
(34654) 

Vând apartament 2 camere, · 
confort 1, zona UTA. Telefon 
249246. (34642) 

Vând apartament str. 
Ecaterina Varga, 2 camere 
decomandate, etaj 11, preţ 
26.500 OM negociabil. Informaţii 
telefon 231410. (34687) . 

Vând apartament 2 camere, 
lneu, str. Dunării nr. 3, bloc 42. 
Telefon 057-511087. (34682) 
. Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu. Telefon 273628. (34693) 
· Vând _urgent apartament 2 
camere, decomandate, str. Piaţa 
Spitalului bl. 5, se. C. Telefon 
233146 s,i 254375. (34706) 

Vând apartament 3 camere, 
·decomandat şi garaj. Telefon 

. 242350, 260328. (34464) 
Vând apartament 3 camere, 

zona Piaţa Mioriţa, imbunătăţH, 
contorizat, 22.500 OM, nego
ciabil. Telefon 094.703.035. 
(34507) 

Vând apartamen; 3 camere, 
Vlaicu, central, el. 5/1 O, bloc 
contorizat, scară intreţinută. 
Telefon 260384. (34242) 

Vând apartament 3 camj>re 
decomandate. Alta, bloc 8, se. 
A, etaj 2, ap. 6; 15.000 OM. 
Telefon094.141.911. (34362) 

Vând apartament 3 camere, 
zona 300, suprafaţa 106 mp. 
Telefon 253326. (34263) 

Vând apartament 3 camere, 
. ultracentral, preţ 49.000 OM .. 

Telefon 057-251507. (34587) 

~t:·rn· ifj~ 1 ' 1 ·'~~~~ ;>:J(,J:;,; o-o 

·. 

Vând apartament 4 camere, 
zona Gării, contorizat. Telefon 
223552. (34079) 

Vând apartament 4 camere, 
toate imbunătăţirile, zona 300, 
malul Mureşului, garaj autorizal 
Telefon 259891. (34530) 

-. .2? 

(659243) 

1'4'fiq PJH ~ 1 
Vând casă cu grădină mare, 

localitatea Zimand Cuz, nr. 112. 
(33959) 

Vând casă 4 camere, incălzire 
cantrală; in Vladimirescu, zonă 
cantrală, cuptor pentru patiserie 
german, preţ negociabil. Telefon 
514207. (34546) 

Vând casă + loc de casă in 
Pârneava, total 2.000 mp. 
Telefon 210373. (34073) 

Vând casă 3 camere, 
bucătărie, grădină mare, preţ 
17.000 OM (sau schimb cu 
apartament + diferenţă), zona 
gării Aradul Nou. Telefon 
278236. (34078) 

Vând ieftin casă mare, zonă 
bună, toate facilităţile, preţ 
100.000 OM. Telefon 284811. 
(34222) 

anexe, 2 camere. Upova, 
562734. (4113085) 

Vând casă in centru Llpova in 
·curte sau schimb cu similar in 
Arad. Telefon 245738. 
(4113083) 

Vând casă cu curte, 400 mp; 
mobilier. Telefon 092.599.416 .. 
(34636) 

Vând casă 3 camere in Gal, 
suprafaţă 1000 mp. Informaţii 
telefon 057/274298. (34648) 

Vând casă cu 5.500 mp In 
Aradul Nou, lângă şosea, str. 
Zimbrului nr. 101. (34657) 

Vând casă cu etaj in zonă 
locuibilă, preţ 45.000 OM, 
Fâritânele. Telefon 456180. 
(34671) 

Vând casă 3 camere, depen
dinţe, Grădişte şi casă mare şi 
pământ in Somoşcheş. Telefon 
260360. (33546) 

Vând urgent casă In 
Mândruloc. Telefon 278065 .. 
(34383) 

Vând urgen_t şi convenabil 
casă mare comuna Livada. 
Telefon 412204. (34049) · • 

Vând casă in Pâmeava. gră
dină, gaz, ocupabilă imediat. 
Telefon 211792. (34109) 

Vând casă, tot confortul, 
comuna· Vladimirescu, negocia
bil. . Telefon 255981; 
092.284.409. (34701) 
(Continuare in pagina a 
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....,;,~-0 1 VÎNZĂRI SPATII 

Vând firmă mixtă paste făi
noase cu casă proprietate (3 
camere + dependinţe) + hali! · 
producţie 60 mp, 2 maşini tă~ei, 
1 malaxor, site şi rafturi pentru · 
uscat, gaz. Telefon 286333. 
34405 

Vând · spaţiu comercial 
Micălaca, zona 300, 140 rnp. 
Telefon 259651. (34402) · 

Vând urgent gheretă Piata 
Soarelui, preţ negociabil. 
Telefon 263732 seara sau zilnic 
la ghereta Aprozar. (34635) 

C~'H 1 1'd !{il/:!! ~ 1 
· Vând teren intravilan 600 mp, 
front 16 m. Telefon 262619." 
(34359) 

Vând teren pentru constructie, 
str. C. Pavelescu, nr. 1 şi str. 
Diaconu Coresi, nr. 2._ Telefon 
286333. 34405 

Vând teren intravilan-cu CF la 
centura oraşului, preţ 8 DM/mp, 
negociabil. Telefon 255133. 
(34421) 

Vând TEREN 1680 mp In· 
Grădişte. Telefon 092.537.335. 
(34626) 

~ ''U!fhiljiii"~l 
Vând 2 Dacii, anii 1983, 1998, 

stare bună, 1.700 OM, 4.900 
OM, negociabil. Telefon 235784, 
092 308 400. (341791, 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediatâ. 
Telefon 094.391.896. 34618 

Vând avanatajos anvelopa 
auto noi şi folosite, de camion, 
diametru: 17,5; ARO, Jeep 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, 

Vând TV color, maşină spălat 
autoniată, cuptor microunde-
1500 W, calorifer electric, cu 
garanţie. Tejefon 284604. 
(34700) 

Vindem o gamă mare TELE
VIZOARE COLOR stereo; con
venabil. Telefon 280260; 
211213, orele 10-20. (34011) 

Vând maşini spălat automate, 
import, preţ 1.000.000-3.000.000 
lei. Telefon 270518. (34695) 

Vând TV COLOR an-gros, 
en-ţletail, gamă diversificat~, 

preţuri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(33626) 

Vând TV ·color; maşini de 
spălat; frigidere cu congelatoare 
şi lăzi frigorifice (cu <Jaranţie 6 
luni); la preţuri avantaj oase; intre 
orele 9-17. Telefon 251392. 
(34350) 

Vând maşină spălat automată 
1.000.000 lei; TV color 930.000 
lei; ladă higorifică 1.400.000 lei, 
ofer garanţie. Telefon 259339; 
563027. (4223081) 

Vând toată gama de frigidere, 
second-hand. Telefon 270622. 
34103 

Vând d-TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit; TRANSFOR· 
MA TOARE linii. Telefon 
092.368.868. (mp) 

. Vând congelatoare, maşini 
automate spălat, garanţie un an. 
Telefon 092.311.566. (34229) 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX K6/266 32 MB SDRAM 44 
MB FDD 3,2 GBE X HOD şi 6 
plăci reţea. Telefon 245077; · 
468920. (34185) 

Vând toată gama de piese 
·pentru higidere casnice şi comer
ciale. Telefon 270622. 34103 

Telefon 233563. (34334) :· 
vand biciclete, cauciucuri c~ 

· 200.000 lei, genţi BMW. Telefon 
092.311.586. (34230) 

Vând vioară peste 100 ani. 
Telefon 094.708.308. (34622) 

Vând plasă sârmă zincată, 
cantităti mari. Telefon 246910. 
(34679) 

• Vând .fan de trifoi, in lneu. 
Telefon 512931. (2055839) ......... 
Cumpăr urgent apartament 1· 

2 camere, ultracentral, et. 1-11, 
ofer preţ bun. Telefon 235784, 
092 308 400. (34179) 

Mj,rWJI lt";;,t~l 
Cumpăr bară torsiune Oltcit. 

spate dreapta. Telefon 475165, 
(30461808) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpăr porci 100-140 kg, 

11.000 lei; 140-180 kg, 10.500 
lei; peste 180 kg, 10.000 lei. 
Telefon 057/274744. (34304) · 
Cumpăr porumb boabe. 

Telefon 094.772.259. (34312) 
Cumpărăm orz, grâu furajer, 

orzoaică, porumb recolata 
1999, plata la ridicare. Telefon 
065/163885; 094.789.037. 
Cumpărăm porci 90-150 kg, 

preţ 10500 lei/kg. Telefon 
271200. (34604) . 

Ocazie! Cumpăr câini rasa 
Ciobăneşti Gennani, tineret, ofer 
intre 1.000-1500 OM. Telefon 
277927, după ora 17. (34640) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

· -· Vând computer Pentium cu _ ,.-----------=-
r·tastatură şi mouse, 606 OM; . SOCIETATE COMERCIALĂ 

Telefon 563070. (4113086) angajează BARMANĂ-OSPĂ

liNZĂRI DIVERSE 
TARA. Telefon 256835. 

," .,., 15, 16, 17 ţoli. Telefon 259339; Vând (închiriez) urgent 2 
563027. (4113081) garaje autorizate, zona Vlaicu, 

Angajez PATISERĂ cu ex
perienţă, ofer salar 1.500.000 
lei. Telefon 092.226.346. 
(34843) 

.. -. 

.. 

-.. 
... · 

'i 

Vând 2 tractoare U-650. preţ negociabil. Telefon 235784, 
Telefon 094.52.25.67, după ore 092 308 400. (34179) 
19, localitalell Răpsig nr. 237. : r--:-::"..-,:-::::-:-::-r==-:--:'::-'1 
(2055832) . Vind PLA GARD zinca!AJ 

Vând tractor U E!50, 1994; orice dimensiuni, PLASA 
ARO 243, motor Braşov. Telefon RABITZ fi CUIE CONS-
421072, Sebiş. (3042220) TRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 

Vând remorcă Padi' 500, Telefon 289997, 094.558.552. 
localijatea Zărand, telefon 183. 27190 
(34642) Vând an-gros HAINE se-

Vând autocamion RABA 12 cond - hand GERMANIA, 
tone. lnfonna~i telefon 520328, peste 20 sortimente. Telefon 
intre orele 8-16. (4113170) 289456, 092.239.242. (33626) 

OCAZIA sfă.-,llului de MILE· 
NIUI Noiembrie, decembrie, 
TARIF UNIC 195 DOLARI 
numai prin .MISTRAL AUTO; 
Viză, transport. Plecărl târg 
UTRECHT, garaje specializate, 
posibilităţi repatrieri. Sunaţi fi · 
vă convingeţi! telefon 
01.321.08.62. f. 0974201 

Vând camion Bucegi cu motor 
tractor, stare bună, basculabil, 
fără CIV sau .dezmembrare .• " 
Telefon 469142. (3042165) 

Vând Dacia 1310, an '87, preţ 
1.750 DM, negociabil. Telefon 
094 544 832, 253572. (34113) 

Vând Dacia '90, 2.600 OM, 
negociabil. Telefon238425. 
(34550) 

Vând urgent disc, remorCă, 
tractor, CIV; Oltict. Telefon 
270599, seara. (34231) 

Vând cositoare rotatlvă din 
Italia. Telefon 5124~7. (2055636) 

Vând urgent Dacia 1300, 
stare excelentă, preţ negociabil, 
localitatea Gaişa, nr. 251 .. 
Telefon 531491. (34599) 

Vând 2 bucăţi Trabant. 
lnforma~i Upova, str. Mărăşe,ti •. 
nr. 56. Telefon 562600. 
(4113088) 

Vând (dezmembrez) Alfa 33 
injectie. Telefon 211213. 
(346841 ·. 

Vând remorcă pentru tractor 
RM2, stare bună. Informatii 
localitatea Beliu nr. 149 Ă. 
,(2055637) 

Vând tractor U 650 + plug. 
Localitatea Nădab, nr. 82. 
(34692) 

l7j1PliH'):H ~~· 1 
Vindem TV COLOR, 

800.000-1.100.000 lei, garanţie 
6 luni. Telefon 244904, orele 9-
17. (32146) 

Vând hali! in construcţie 640 
mp şi teren aferent 5000 mp, in 
Chişineu Cri,, posibilităţi cale 
ferată, apă, curent, ideal depozij, 
infonnaţii telefon 094.206.167. 
(4113161) 

Vând termotekă Ocean 
Beretta - 1000 OM; Leing - 40 
kw - 1800 DM sigilate. Telefon 
259854. (34430) ~ 

· Vindem avantajos mobilier 
CQmercial (rafturi, pufturi, birouri, 
dulapuri vestiar); agregate frigo
rifice (vitrine, dulapuri, camere, 
congelatoare); căntare 10, 100, 
500 kg; scări, cărucioare, 
grătare lemn, etc. lnfonnatii tele-

281060 i 1036. i 
Vând fermă zootehnică In 

'Sinicolaul Mic, str. Steagului nr. 
91/A. lnforma~i telefon 287744, 
după ora 21. (34284) 

Vind LEMNE FOC, orice 
· cantitate. Telefon 214010. 

(34538) 
Vând 1 viţea 140-150 kg, 

bună de eame. Telefon 254832; 
. 094.204.056. (34529) 

Vând radiatoare pe gaz, ideal 
· baie sau bucătărie, 120 OM; 
· boiler electric 80 litri, 60 OM. 
Telefon 237607. (34595) 

Vând ouă de prepeliţă 
(medicament, reproducţie), cu 
instrucţiuni. Telefon 289966; 

·2<\8064. (34410) 
Vând EUROBOLŢARitei'· 

~oizolanţi cu garanţie: 
300x250x200 la 3.800 leilbuc.; 
1 mc-240.000 lei. Telefon 
281_491; 092.381.750. (33937) 

Vând usturoi toamnă en-gros, 
6000 lei/kg. Informaţii telefon 
475165 sau 473270. 30461808 

Vând aragaz 4 ochiuri, baterie 
duş flexibil, baterie pentru chiu
vetă, chiuvetă, faianţă pentru 
baie, ar.ziltor pentru gaz maten. 

Angajez VÂNZĂTOARE 
gheretă. Telefon 094.926.601. 
(34455) 

.. IROM" angajează FETE 
TINERE pentru lucru manual. 
Informaţii incinta EDIL CON
STRUCŢII, str. Liviu Rebreanu 
nr. 98; luni-marţi, orele 9-10. 
(34614) 

Angajez VÂNZĂTOR bărbat, 
cu carte de muncă. Telefon 
252389. (34833) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
·angajează FEMEl pentru 
SORTARE MIEZ NUCĂ, vârsta 
maximă 45 ani. Telefon 
270624, Intre orele 10-17. 
(34490) 

COMPANIE străini 
serioasă, cauti persoane 
dinamice cu vârsta minimă 26 
ani. Telefon 094.840.670. 
34568 

COOPERATIVA CONSUM 
ARAD, angajeaza TINICHIGIU 
AUTO. Telefon 255456, orele 
8-15. (34556) 

FIRMĂ, angajează AGENŢI, 
cu carte muncă. Str. lvrianu 
nr.2. 34584 

TÂNĂR 29 ani, caut SERVI-. 
· CIU după ora 16. Telefon 

094.708.306. (34622) 

.. CONTACT PLUS" SRL 
angajează ELECTRICIENI
ELECTRONIŞTI. Informaţii 
telefon 289070. (34651) 

Centrul «!e Ingrijire fi 
Asistenţă TAMAND, anunţă 
concurs pentru postul de 
TRACTORIST, In data de 
25.11.1999. Informaţii telefon 
511570. !20SS841 

PRES'I'ĂBIIERIICII 

RENOVĂRI apartamente: 
ZUGRĂVELI, FAIANŢĂRI; 
GRESIERI, tencuieli, instalaţii 
sanitare. Telefon 240494; 
531373. (34696) 

' ' 

. .,;..-: .... 

Şcoala şoferi .. BELC" din 15 
noiembrie, serie, categoriile: 
B, C+E, Arad, CASA SINDI
CATELOR. Telefon 223004; 
216570; 0941938335. (34504) 

Reparăm MAŞINI SP LAT 
automate, domiciliu, RE .. 
BOBINĂM .motoarele. Telefon 
259146; 094.241.398. (34214) 

EXECUTĂM REPARAŢII: 
frigidere, congelatoare. Oferirii 
GARANŢIA lucrării. Telefon 
270622. (34398) 

Şcoala de şoferi, col. RUSU 
LUCIAN, face inscrieri. 
Telefon 283696. (33778) 

Asigurăm toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA 
PERMISULUI de CONDU
CERE. Telefon 281968. (33987) 

REPAR ieftin, garanţia!: 
frigidere, lăzi, congelatoar~; · 
DEPLASARE GRATUITA. 
Telefon 092.417.397. (34668) 

Executăm: BETONĂRI, 
TENCUIELI, GHELTUIELI, 
ZUGRĂVELI, hidroizolaţii, 
convenabil. Telefon 211846; 
093.265.723. 34698 

RENOVĂRI ·interioare, 
ZUGRĂVELI, zidărie, gresie, 
parchet, etc. Telefon 277353; 
094.909.535. 34694 

Executăm avantajos ORICE 
CONSTRUCŢII; faţade, ten
cuieli, faianţări, acoperlfuri. 
Telefon 224424. (34702) 

DIVERSE 

AGROMEC VINGA orga
nizează licitaţie joi, 11 noime
brie 1999, ora 10, pentru vân
zarea unUi tractor U 650, 
matinl agricole (MA 3,5, Sup 
29, etc) fi utilaje de atelier 
(strung, frezA, compresor, 
polizor, etc). ~ Telefon 
057/460079. Ucitaţla se repetă 
in fiecare zi de joi. (34560) 

Societatea Agricolă 
.. UNIREA" MIŞCA vinde la lici
taţie în fiecare zi de miercuri, 
ora 10, începând cu 10 noiem
brie 1999, până la epuizarea 
listei: tractor U 660; combină 

vindrover E 303 fi alte 

Călitore'tl cu autocarele 
noastre moderne tn 

Europa: · 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANJA, ITALIA, SUEDIA 
(placă zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
călător că'tigitorl 

NOUl Reduceri de tarife tn 
Juna NOIEMBRIE! Reduceri 
aupllmentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari ,r gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270582. 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 

·. ·., 

vă oferi: 
zilnic """' Germania 

PASSAU - REGENSBURG • 
NORNBERG - HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG - WORZBURG
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. . 

SERVICII:- in autocare 
noi, ITlOOeme: 2 bagaje gratuite: 
tnsoţitoare de bord; o masă 
caklă în Ungaria. ' 

Informaţii '1 tn8erierl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tele
fon 057-252291; UPOVA. telefon 
057-561377, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA. telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIŢA.- 055-22A90!1- (c.) 

SCHIMBURI 
Schimb apartament cu 2 

camere. intrare separată, din SI. 
_Gheorghe, cu similar Arad sau 
oraşele limitrofe. Telefon 
067/323224 sau In Arad, 
265484. (34451) 

· ÎNCHIRIERI , 
lnchiriez (ofer) apartament şi 

casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
235784, 092 308 400. (34179) 

Doresc sa .închiriez aparta· 
meni (ne)mobilat. Telefon 
235784, 092 308 400. (34179) 

Tnchiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 
113, vizavi Restaurant Flora. 
Telefon 092 921 103. (34069) 

lnchiriem spaţii comerciale 
pentru magazine. depozne, pro
ducţie, etc. Telefon 281060 'i 
281036. 34128 

nchiriez spa~u 100 mp, parier 
In vilă, str. dr. Raţiu nr. 70. 
Telefon 253781. (34283) 

Tnchiriez apa.rtamenf cu 2 
camere, mobilat, pe termen 
lung, zona UTA. Telefon 
289360. (34503) 

Caut să inchiriez GARAJ, 
zona INTIM. Telefon 251259; 
094.555.448. 34624 

nchiriez (ofer) apariament 2 
camere, mobilate. Telefon 
278954. (34610) 

lnchiriez (in Arad) SPAŢIU la 
casă ultracentral, pe termen 
lung (pănă la 5 ani) excelent 
pentru privatizare, sedii firmă, 
cabinete medicale, magazin. 
Pentru detalii fi informaţii 
~~oara, telefOn 056138631. 
( ~ . . 

Ofer spre Inchiriere garso
nieră mobilată, pe tennen lung, 

=2~i(~~~~călaca., Telefon 

Dau in chirie apariament trei 
camere, mobilat, zona Spiatului 
Judeţean. Informaţii telefon. 
286143, după ora 16. (34227) 

Ofer spre inchiriere spatiu 
ultracentral, 40 mp. Telefoo> · 
211792. (341 09) 

Ofer spre inchiriere aparta, 
meni frumos (ne)mobilat, pe 
teremen lung. Telefon 2102$. 
(34213) .. 

Doresc să tnchiriez aparta
ment mobilat, ofer 100-150 OM. 
Telefon 210555. (34213) . 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, mobil'!' şi ger-. 
sonieră mobilată, zona 300, 
Micălaca. Telefon 091 568 805. 
(34541) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 3 camere, etaj 1, Banu 
Mărăcine. Telefon 220132. 
(34681) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial central, in Chişineu 
Criş. Telefon 520884. (4113174) 

Ofer spre Inchiriere aparia
ment 2 camere, Vlaicu, pe ter
men lung. Telefon 222937. 
(34582) 

Primesc in gazdă o studenti. 
Telefon 231852. (34685) 

Ofer spre inchiriere garso· 
nieră, confori 1, mobilalil. Telefon 
233678. (34697) 

'ii' DECESE 'ii' 

Cu adâncă durere anunţăm 
decesul dragei noastre ma
me, soacra, bunici şi măiUfi 

BREJlAa CORNELIA, 
in etate de 85 ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, 8 
noiembrie 1999, ora 13, de la 
Capela Cimitirului Eterni
tatea. Dumnezeu să o Ierte fi 
să o odihnească In pacei 
Familia indoliată. 

Cu mare du
rere anunţăm 
moartea fulge
rătoare a Iubi
tei noastre, 
mamă şi bu
nică iubitoare 

născută in CURTICI.. 
lnmormântarea va avea loc 
azi, 8 noiembrie 1999, ora 14, 
de la Capela Cimltirul_ui · 
Eternitatea. Dumnezeu s-o 
edihnească in linişte şi pacei 
Veşnic lndureraţi fi 
nemângâiaţi: fiica Petronela 
cu soţul Ghi ă fi nepoţii 
Cristina i Ghi 

'· • '-''<'-

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă, la numai 
10 ani, a celei care a fost 
scumpa noastră fiică 

IIO'I'EA I.II.IAJ(A 
MQIDL 

lnmormântarea va avea loc 
azi, 8 noiembrie 1999, de la 
domiciliul din localitatea 
Tumu nr. 159 cu Incepere de 
la ora 16. Familia indollată 
HOTEA. 

Familia indurerati!, anunţă 
cu durere moartea tatălui şi 
bunicului 

POPESCU GHEORGHE, 
la vârsta de 79 de ani. 

Inmormintarea va avea loc 
azi, 8 noiembrie 1999, ora 14, 
la Cimitirul Eternitatea. 
Dumnezeu să-I odihnească! 

il IERIICII-FUNERUE V 

8C "•DSFDA'I'U" SRL, 
str. Ghiba Sirta nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.8r4. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
Sicria, · respeta, cruci, 

îmbălsămat, spălat, imbrăcat, 

prosoape, batista, panglică, 
baticuri, catafalc, sfet;nlce, 
steag doliu, colaci, cozonaci, 
colivă, coroana, jerbe, 
fotovideo, transport, fanfară. 
ORGANIZĂM POMENII 
Oferta: sicriu + resPete + 
cruce = T50.000 lei. NOUl 
Toale aceste produse se găs
esc şi in SEMLAC, prin SC 
.. ADIS ABEBA" SRI- (lângă 
Lolo Prono). (c) 

SC .. RO STYL COMPANY" SRL 
POMPE FUNEBRE 

NON-STOP (la orice ori) 
vizavi de Cln&matograful 

Mure9ul, de pe str. M. Eminescu 
nr. 4, telefon 211929,094 537 715, 
TOTUL INTR-uN SINGUR LOC, la 
preţ de producători calitate fi 
-ratlvltata occidentalii. 

OFERTA: SICRIU, LENJERIE fi 
CRUCE, 730.000 lol. TRANSPORT 
GRATUIT. (3039514) 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Cu mare durere ne 
despărţim de buna noastră 
prietenă fi vecini cu suflet 
nobil 

MIC MARIA, 
plecată pe neafleptate din

tre noi. Nu o vom uita nicio
dată! Dumnezeu să te odih
nească in llnitte fi pace; 
draga noastră. Prietena Olga 
fi vecinii indureraţi. 

Colectivul SINDICATULU 
TAXIMETRIŞTILOR din 
ARAD, aduc mulţumiri tutu
ror colegilor de taxlmetrie ti 
itchipajelor de la Poliţia 

Rutieră Arad, care au luat 
parte la conducerea pe ulti
mul drum a colegului nostru 

IIA T AUJlEI., 
plecat dintre noi, intr-un 

tragic accident. Nu-l vom uita 
~ici odată şi vom fi mereu ală
turi de familia lndoliată. 
(34703) 

Mulţumim tuturor celor 
eate au fost alături de noi In 
grelele momente ale 
despărţirii de soţul, tatii fi 
bunicul nostru 

szucs A.LEXAJiiDRU. 
Familia indoliată. (34699) 

'it COMEMORĂRI '1' 

Cu adiincă durere anunţăm 
trecerea a 5 ani de la decesul 
scumpei noastre mame, 
bunică 'i străbunică 

.JULEAN MA1UA 
Discută ZUBA. .. 

Fie-i ţărâna utoară fi 
memoria blnecuvântatăl 

Familiile: DÂMB, COSTESCU, 
PANTEA. (34686) 
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Pagina 16 - ADEVĂRUL 

x--------------------x Acum ai de unde 
alege!** 

,,, ..• 1 "'9 --
n ' 1'-j/ ~3 -..." • 

il:': __ ~e 1/.~D-· U 
"" 1 - !•~ " -- tl 

şi alte telefoane ~~ 
Ale~ Oferta Media Set · • • 
lmpreună cu oferta CONNEX ' 
aa.c-.aunnl JI.UIII~MIUUII'-

-·--""";,S·--~, ~ IIEIXASET·Coloo--.Bll,-~EJ{ 
K Tel:210545;211544;092976769 

Românie 

Judecătoria Arad 
Doa. e:~~ee. nr. :U7/•999 
Din data de 03-••·•999 

fn data da 24.11.1999, ora 13,00, la ,Judecătoria Arad, 
cam. 104, se vinde la licitaţie publică lmobilul din Arad, str. 
M. Scaevola, bl. S-1, parter, apt. 17, proprietatea debltoarel 
S. C. ALISAR SRL Arad, cu preţul de strigare de 
243.675.000 lei. 

Judecătoria Jneu 
Dosar execuţional nr. 38/1995 

Ueitaţia a m-a 

(4114701) 

..-····· -···.-··; 

PUBUCITATE luni, 8 noiembrie 1999 -

umil S.C.INSTAlSAN CONSTRUCTION COMPANY 
Soarelui) nr. 13, MICĂLACA (aproape de cimitir) a deschis un 

'! : 
DE CONSTRUCTII: 

' • PAL • PFL • PLACAJ toate grosimile 
• SOBE TERACOTĂ. UŞI • FERESTRE 

• BITUM • CARTON ASFALTAT 
- .-_ . • TIGLE. COAME 

. ' . 
' 

INSTALA TII SANITARE: 
- ' w 

--• GRESIE ••FAIANTA 
' • OBIECTE ~ANITARE 

i 

-PRETURI PROMOTIONALE PROGRAM zilnic: 8,00 • 16100 
sâmbătă: 8,00 • 13,00 --Adaos comercial minim 

-.ALTE INFORMAŢII LA TELEFONUL 259088. (11738G) 

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

VOPSIT DIN IMPORT 
• vopsele lavabil& pentru faţade fii interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn fii metal- 1000 nuanţe; 

VAPOREX (soluţia pentru pereţi cu lgrasie) 

.OFERTA LUNII :. 

:.~EI>IAS<?FT; 
Arad, str. Av. Ioan Sava nr. 5, teVfax 057-255886 

Organizează CURSURI 
,.. De calificare-perfectionare în meseriile: 

1. Operator pe calculator tl retele de calculatoare 
(Windows, NC, tehnoredactare, aplicaţie de gestiwte) 
dimineaţa· 10.11.1999, după-masa 12-11.1999 
1. Secretariat (prelucrare documente pe calculator) 
3.ContabHitate (cunoştinţe ţe9retice, practicA, aplicaţii pe calcula
tor) 
dupPril masa- 8.11.1

1
999 . ___ _ _ . . /!' 

4.. ogramator a,utor - ,,, - , , .•. -r' ., _ · -- , 
,.. De instrulrebl ' - · 

1. Utilizare Word • 2.11.1999 

. '/ . ' . 

f11 ziua de 26.11.1999, ora 12,00, la sediul 
Judecătoriei lneu are loc vAnzarea la licitaţie pu
blici, in condiţiile art. 132, 203 din Legea 60/1881, 
următoarele mijloace fiXe, proprietatea debitoare! S. vopsea lavablli HERA 25 kg - 360.POO lei 

1. UtiUzare Excel • 28.10.1999 · 
3. Proiectare asistatA (Auto Cad)· 3.12.1999 -•· · 

, • .<;f, •• 

··.~'-:; .. ~.;~ 
A. Agrostar Şicula: 

1. magazie+anexe, preţ strigare 85 milioane lei 

Arad, str. Lut:lan Blege nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 

· TELEFON 21-0676; 

· Plata în rate 
Cursuri autorizate; diplome de calificare-perfecţionare 

eliberate de Ministerul Muncii 141 14684) 
2. grajd beton, preţ strigare 15 milioane lei 
3. casă cântar, preţ strigare 10 milioane lei 
Condiţiile de licitaţie pot fi văzute !fi studiate zil-

__ PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SAMBĂTĂ 9,00-12,00 
(658986) 

S.C. Zagros SRL şi Henkel nic la sediul BCR lneu !fi fn zilele de luni !fi vineri, la 
Biroul executorulul judecătoresc de pe lângă 
JudecAtoria lneu. 

(20551140) 

angajează un declarant vamal pentru 
Punctul de Lucru din Vama Arad. 

Angajează pentru filiala Arad 
e agenţi de vânzare divizia Henkel . 

· .· ~nţe: e domiciliul stabil in Arad -
evarsta maximă'35 ani . ·i .,. _, ,~--

. COIIdiţll: 
- - sex feminin 

· · · - studii superioare 

- vârsta sub 25 ani 

• disponibilitate pafltru program prelungit 
e experienţa in domeniul vanzllrilor 
e diploma universitara constituie1un avanlaj 
e permis da conducere categoria B 

- spirit organizatoric, capacitate de lucru Tn condiţii de 

.~'f.''"'f>i=~ 
Oferim: e salariu atracllv 

• posibilitatea dezvoltilrii unei cariere pe termen 
lung ·-stres. 

Informaţii între orele 08-16,00 
la 'telefon 057-2555:5:&. <

41147101 

Persoanele interesate sunt rugata si! depună un C. V. şi o 
scrisoare de inten~e la adresa: str. Şcolii, bloc X34 sau fax 
057-27 4 707. • 

(4114707) 

B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) · 
Micălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Potptă) 

Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

+ Baterii auto pt. autoturisme, camioane 
şi tractoare 

+ Aerotenne, radiatoare electJ lce cu ulei 
+ Sobă de lncălzit pa butelie, conveo

. _., toare 
a ' • Sobă de lncălzit cu lemne şi cărbuni 

~ . -+ =~·;:::::a:e;u~~~ pt 

:il + lmpletitură sârmă gard . a - • lmpletitură sArma oolan:i - --
"" +Piasi! rabitz 

+ Gazart pl baie ·CU 2 StDe (eledric şi 
cu lemne) 

+ Hidrofoare, oornpn!SOIInl, J!OI11l8 
+ Incubatoare 
+Drujbe 
+Televizoare color 
+ Combi'le muzicale 
+ Maşini de spalat auiOmate şi simple 

+ Frigidere, congelaloale 
-+Aragaze 
+ Gresie şi faianţă. adezivi- pt lipit şi 

rostuit 
+ Aracet, vopsele, diuan~ şi laaJri · 

NOUl 
. VIZITA ŢI MAGAZINUL NOSTRU 

. . DEsCHIS IN UPOVA, . __ . 
VISAVISDEPIAŢĂ . 

Produsele: electrice, eleclrocasnice, uz 
gospodăresc şi agricol Se Wnd şi cu 

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

IN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI ,MAl MARI DE 
5.000.000 LEL 

(5213799) 

DIRLPOOL fi 1 8 y 1 8\ fi BOSCH 

"'·:;.,;,'.:k 
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Comisia de selecţie a Administratorului societăţii 
··.· . · comerciale Gospodărirea Comunală S. A., 
numiti prin Hotlirlrea AGA, din data de 16.07.1999, lnvltli candidaţii pentru funcţia 

de odml•l"'raaar .a S. C. Gapodărlrea Cmmuudi S. L si-fi depună ofertele in pile 
sigilat până la data de ,15.12.19gg, ora 15,30, la sediul S. C. Go•podărlroo 
ComiiiiOiă'I.A. Arad, Calea Tlmlfoarel nr. 61. 

Selecţia administratorului se va face Tn conformitate cu Normele metodologice da 
aplicare a Ordonanţe! da Urgenţi a Guvernului nr. 49 din ~ aprUie 1999, publicate in 
Monitorul Oficial al Romllnlel, partea 1, nr. 213/14.05.1999. 

Sunt admise la concura orice pareoana fizice fi juridica romllne sau străine singure 
sau in asociere, cara indeplinesc condiţiile da partlc!para menţionate in art. 9 din 
Ncirmale Metodologice de aplicare a O. G. nr. 49/1999. 

Crltarlile da selecţie ale administratorului, grila da evaluare, modalul da contract da 
administrare, obiectivele, crl1arilla da performanţi '1 Indicatorii da referlnţi precum fi • 
documentele care sunt puse la dispoziţia candidaţilor da S. C. Goapodirirea Comunali 
S. A. se pot ridica la sediul societliţll din Arad, Calea Timltoarel nr. 61, Incepind cu data 
de 15.11.1999. 

O dati cu ridlcana documentelor, candidaţii vor aamna un •ngajament de confl
danţlalitate. 

Evaluarea ofertelor candidaţilor se va face da către Comisia da evaluare Tn perioada 
13.12.1999-27.12.1999, candidaţii fiind rugaţi ai f'oa pregitlţl in aceastli perioadă pentru 
eventualul intarvlu. 

Comisia de selecţie 
(4114711) 
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