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1· .. AiWi.lkllllB«Giupehlr.ll8 .. 

DIIIJOIII:184 n:r.u..-.-
BAHCA COMERCIALA WEST SAMK S.A. 
acordă dobAnzl avantajoallll 
la depozite le la tarmen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimA !100,0 mii lai) 

1 IUM - 55".4 
Zlunl-56% . 
31unl-57% 

BRAT ~ Tiraj Jlediu 
~ zllnicvânduU .........,_ 35-948 . In lan'1Mtrull1M ·---. 

t:OIJROVERSE GUVERNUL ROMÂN LE.·A 
eu .1z ELECTORAL ·· ~ .· ·· A ·.· · ~ · ·~ · ·. • 

..... ~ ... --~-~-- BAGAT PE. GAT ARADE·NILOR 
·. ~~~ir.~~::~::·~~ ~.J~:~~:i.~:~~~.r~~~:~:;.j . S T. AlU 1 A U N G AR 1 E 1 MAR 1 economicA, pentru a justifice actale da naţionalizare 
săvl,..ite de regimul comunist. .. , 

Liderii PI>SR au sustinut cA, III flerltilllla lntertielld, 5 . .. • 
. la autl dlto populaţie detll!llfi 90 la sutA din avutia naţio
• astftal el revenirea 11!1 starea de lucruri da atunci, 
prin legile proprietAtii. ar constitui un act de lnechltata. 

Un alt argument, sustinut de pretedlntele Asociaţiei 
chlriatllor, Eugen Ple>;a fi de prim-vlceprelfedlntele 
PI>SR Adrian NAstase, vine si aduci actelor de naţio· 
nallzare o justificere de ordin national. Cel doi lideri au 
aflnnat că, prin aplicarea legilor ele retrocedare, centrele 
Dralfelor din Transilvania vor inceta al mal fle romllrie,ti. 
"Veti vedea cum vor veni ungurii si la casele", a spus 

Ori de elite ori apare o dlaptltl Intre t'Otllllnl !fi tllacfdarlt 
jtlrţlle reacţionează lentlmental, uneori lllnd total III 
neeunottlnţă de cauzi. C::am eate fi problema pe eare O 
rtdld amplasarea unel statul ta orBfUl nortru. bea&u"a ee 
statale e -rba o ti vă spunem In eele ee urmeaza. 

·~:_-_"·. <' 

Plata. 
"'llii!IJ~.;;ln sflrtlt, fostul ministru al Finanţelor tn !Ju'lilthul 

R Florin Georgescu, a incercat slliducA argumente 
de o;.;!ln economic pentru actul naţiorialiurii din 11 Iunie 
1948, afirmind cA numeroase Intreprinderi, unele 
aparţlnlnd unor mâri industria>;!, precum Malaxl sau 
Mociorniţa, erau grevate de pierderi fÎ datorii, din ceuza 1 

Din punct de vedere artlattc, eel care ftiu ti aJINGle• 
dn monument allrml el statala e o valoare. Numlll el 
unele statui {lrdpuri lltatuare • cum e ,t eaml celui lft ...., 
euţle) adeseori aa !fi -taţii e.re lllltt"g pAnă la slmbollll't . 
fundamentale pentru un popor. Grupul stattlar deqtre 
care vor'billl nu reprednti 111 ulei - eu vreun lllmbot al 
poporului romlbl 'fi, drept urmare, arldenll nu sunt de 
aeord să-I vacll amplaut in orafUI tor. La aeealltă dlaputl 
la obiect, 1e adaugă 'fi averslunea romllnUor faţă de ... 
-lele de dominaţie magldară 111 Ardeal. Iar acest grutl 
statuar cade eJJaet pe această aversiune ••• llreac, eate 

• 

tratat ea atare de către rominl. · 

• unui "management defectuos•. Florin Georgascu este de 
părere ca nu ar fi corect ca urma' il vechilor proprietari să 

·'"'la acum j~prindarl sau acţiuni, fArA a fi dat seamă 1 

· -:. . . · · illflrltlfltrilte fi pierderile din momentul naţionalimrll. Nu se ttle care sunt interesele guvernului eare a dat 
hotărârea de amplasare a statuii tn Arad. in schimb, . · · · , Afirmaţiile lui t=lorin Georgeşcu ar putea deschide o ! 

.. • ~. .- d!, Jlelll!atere aprisă, intr-un moment in care, pe ITngă legile ' 
. ·.• ~:;;" "!!" fSI'bprli!tăţ!i, opinia publicA aatll ~ da problema 

autorităţile uădene au lod puse in faptuhd 

· .•. ·· , ple~.dln economia. 
.. · '.·. :. .~. ' •• (&nttrillliittnllillllhlll).,ţ 

Implinit. Cum vor paon•lla autorităţile ~ 
rimiae de vizat. 

-.'7c;.E""""URI ~~~ ENTE 
Ul !Împlăne din 

ALUMINIU • 

AM,: AJUN~S MAl: 
CATO·l.I.C,IJ DE.C.A~I PAl' A' 

tunrisciiM llinallst politiC loh Crfslri/u I:Omen18ad, III a~tcluaMtata pan
ttu c/tlloril ziarului nosttu, 811'811lmante/e s/lptimllnll. Asti%1, despni lecţia pe 
care ......., ol'erii polonezii in ceea ce prlvefle legile propd
etăţlf, despre politizarea AVAB-ulul, despre demlshllul 
Cataramă ljl despre cramponaraa da putere a PD-ulul. 

La 
Bratislava 

. s-a consumat o mare 
î...i/IIIJIIII!i."f victorie româneascl 

.'--·-).< 

··~· 

o;..;;. o·.~: (!1 . ·. . 
.. vlOVACIA • 

.. 

ROMÂNIA 1·5 11·21 

... 
. ·,~1n--.~- ·' 

Un banc rrial·vechi despre noi, tomAnll, 
spunea ata: lntn!bare: Ce s-ar !ntampla dacA 
RomAnia s-ar muta In Sahara? Răspuns: ln 
fB<Se luni, RomAnia ar importa nisip! Poata cine, 
va aă nu recunoascA In cele cAteva cuvinte 
prostia, lndolenţa şi corup~e care stăplnes 1 
societatea romaneascA'? Nu poate! Ăştia sun
tam noi. ŞI mai avem candoarea aă ne mirăm 
de cAt de proast.ll aste Imaginea noastră In 
lume. Prestigiosul ziar parizian .LE MONOE• 
!Itra pe prima paginA .Romania, o ţarA bolnava", UŞI ŞI FERESTRE 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

fllclind o analiza necruţătoare a socielllţii noas .. , _ 
In!. O ţarA In cara hiiOSI.II est!!;'ll!i mîlll; ~ 
certitudine, o ţarii cu birocrapa demni d 

MOBILIER LA 
COMANDĂ. 

FIRME ŞI RECLAME 

tomanele jUin~flco-fanteslice, o !arii In car 
func~onarl guvernamentali iau miii, 111 car 
brambureata legislativa a IJJt,!'CIII oric 
lncllipulte, o ţarA lil llllfll nu Sit fii'! fl!tlllt efa 
oricAta bunboin~ ., ave$, ffllljjţ. mxale ' 
lnlpo~jtele aberaniB Il ~~~~~- ~~~~stltori 

lli1<1.at d.& lll!l'.." III' 11 l)j. """*' toM 
lt$11i111nll- 111 JIII'IJJI!a 6) 

Pe lllrada, la _..... 11 llt loulllatea tlll .., i!lllmplă mult 
llcnut ID!•anne., Vntl u .. C'8llllilfli, 1ll'lli ulllll tot ce illt petr 
la jarul tau. lntl • \1111 p lac. dar 111111 alu • .. las •IC!dtă!D 
locala,_cnm bJ ~ t:8l pa care k!laiu, ~ IAIIli daei 
llardl tăl. lntl sa pl ~ lliRe ,a CIII'IICllnformalf AJ ....". da 
lleriD..,. Ă •••,U ri'f"PP la 'a' aa.irii!J..,.,., •ă&!lllnlă? 

ABONEAZA· TE lA Ab~ 
, . i J.a llf&r fltUI 
-..ului, al.onaiitor 
ie vor U ofe.rlte 
premii specWe În 
valoare de 2,~ de 
.lllllioane de Ioel. 

-. 
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AnEVAHVl ACTtTAUTArM ABĂD.EANĂ 

• Asiazi, Soarele răsare la O<a 6 şi 43 de 
minute şi apune la ora 18 şi 44 de mlnutlt 

MAŞINĂ DE TOCfiT CARNE~ 5 MIUOAHE LEI! Accidente de circulatie 
' • Au trecut 249 de zile din acest an AIJ mal 

nlmas 118 de zile pana 1n 2000! 

CU loate cA fncă de la intrarea lti 
ptaHI erau insiruite. pe jos tot felul de 
_prOduse·. aradenil ce-au fost ierltn 
Obor si...au Indreptat atentia spre tonele 
de haihe ta mâna a doua.' 

bu toamn.,-lamă. 
Pe lângă acestea se mal puteau 

cumpăra: casele audio- 15 mii iei, 
casele video - 50-60 mii lei, biciclete -
700 mii lei, peme 100 mii lei, cărtl- 30 
mii le:, patent - 20 mii lei, colivie de 
pasari- 250 mij lei; televizor colOr - 700 
mii lei; video - 350 mii lei: lubf;nlţe (?!) -
1 000 leilkg; ~Mturi de sorg - 15 mii lei; 
arma cu aer comprlniat - 2 milioane lei; 

maşină eledricA de tocat came (pentru 
carrnangerii) cinci milioane lei: pompA 
submerslbilă de doi foii - patru mi
lioane lei; butelie de sifon (10 1) • 150 
mii de ler: far de Dacie - 50 mii lei: far 
de VW · 150 mii lei iar un parbriz de 
VW (Pasat din 1984 - 300 mii lei). 
Agrafele de pAr au rămas la 80 de lei 

• S~mM.ta fn jurul orei 22, rn zona Hanului de ~a 

• Praznjcul zilei: Bls,erlca ortodoxA: 

r..!isauce a avut loc un accident de cln:ulati$, Victlm~. tm 
tânăr de 22 ani, a fost transportat la ambulcintă chirurgie. 

• fn unna cu o zi, datorită unui alt acdcbi 8& Minunea Sf. Arhanght\1 MihaH in Colose; Biserica 
romano:catollcA: Zaharia; Biserica greco
catolicA: Minunea din Colose a Sf. Artt Mihail. 

La 1000-5000 de lei bucata sau 
15-25 de mii de lei kllogramul se tar
gulau intr-o veselie tot felul de scurte, 
freninguri, blugi, bluze. ciorapi, lenjerie 
IJ!timă etc. Toale de sezon, adic:â pera- bucala .. , 

laţie. Teofil Vălean, 18 ani, din Vărădia de Mures 
transportat la secţia chirurgie din cadrul Spi'italtJiilll 
Judetean ru comotie cerebrală. 

. ' HADIAI'IA Hl(fltl 

Anld: Palcu Mâlina Mlrtma, 
Toth Yvett 13eatrice, Hayas 
Anamalia, David Ioan Af!!x, sate 
Răzvan Teodor, Ursu 'E:manuel, 
Poiala Denis Marcus, Krlstofi 
Darius Ladl~lau, Comlosan 
Alexartlru NiColae, Pargu taura, 
Siod Monica Maria, Gardau 
Ăndrei Gabriel, Ghennan Roland 
Andrei, Todoi Raluca, Marcu 
Adelin Sabin, Zamfirache 
Gabriela, Asaftei Claudiu Florin, 
Pop Emanuela, Teglaş Marlan, 
Giulen Rafael Orlando, Jlddl 
Oarius Natanael; RebrisO<ean 
lovu Claudiu. ' 

Chi.lntll trl.: dtlldan 
Beniamin. 

Llpi:IV8: C~lldn baian 
Cristian. -

lneu: IE~rcosan .. )0-:~~:~ 
Maria Pătrăută 100 · • ·~ n, , n, =' 

David_--..,...,c 
Malus. 

VREMEA ~Yi::., 
Vremea va n In general-~ 

ftumoasa, r.!cornasa dhnineam. Cerul va fi v.id
abil. vantul va sufla slab la inoderal din nO<d 

y~ii 
lntr-u~"b;;~ di~ Far 
West: 

est . 
Dimineaţa, pe alocuri se va semnala ceâţll. 
Tempenllurl maxime: 19 la 2:l"C , 

t81i1peralurl minime: 8 la 12" C, 

- Hei, Joe, de ce f.al 
Tntrebat pe tip rum il 
cheamA lh- de 1>1 
face K.O.? 

Meteorolog, 
fldvla~ 

- Ca si riu zlcâ 
lumea dl mâ bat cu 
hea.moscuy! 

O DACIE 1100 ERA "COTATA" LA 850 DM 
__ FAt~ a le pasâ de vtatnea lh~tablld, foarte 
InUl~ atildeni au ~nut si! fie prezenţi ierl In piaţa 
de la Hlpodrotn. t3tintre notosle 'i ltla,IHI, 
at:eştla au putut admita: 

AutoiUtisme Dacia: rHasiH8 nouA-ntJuta • 
5. 700 DM: din 1990 - 3.000 DM; din 1997 • Hoo 
DM; din 1989 • 2.600 DM; din 1978. 1.000 DM; 
din 1995.4.500 DM; din 1986. 1.900 DM: din 
1980- 1.650 DM; din 1984 · 1.550 DM; din 1982 
• 1.500 OM; din 1996 - 4.200 DM; din 1991 • 
3.000 OM, din 1988 - 1.400 DM: din 1993 -
2.700 DM: Dacia Nava, din 1999- 6.100 DM: 

, Dacia 1100 - 850 DM; o masiml din 1980, cu 
motor de VW btesel • 2.ooo' DM, iar o Dacie 
sport, din 1990, costa t.ado DM. 

Ma,lnl slt~IHii: VW Passat. din 1997-
29.500 'bM: Daewo Espero, din 1996- 13.600 
DM: Opal Vectra. din 1992. 12,600 tlM, iar ~In 
1995 • 1~ 500 OM: Audl dlesel, din 1~93 • 
17 .oob tlM; Renau~ 19, din 1990 • 1.200 OM; 

""··· 

Opel Omega, din 198~ - 1.âli0 DM; Opel tlgra, 
din 1900-.23.000 DM,Iat din 1995 • 16.000 OM; 
Mercedes ~00. din 1988 - 13.500 DM: Rensl!ll 
21, din 1968. ~ 000 bM: Nlssah TeiTaho (Jeep),. 
diN 1989- 15.000 DM; VW Golf, din 1992-
12.900 OM; VW Golf III, din 1995 · 16.800 DM; 
Fiat, din 1987 - 4.000 DM; Toyota Corola, din 
1988- 7.500 DM: Renauit Safrane, din 1994 -
14.500 DM; Suzuki 413, din 1985 · 4.500 DM; 
Eagle, din 1994 • 18.500 DM; Fard Mavertk, din 
1994 • 25.000 OM; Mercedes, din 1997- J6.700 
DM. iar un Citroen Xantia, din 1995-17.200 DM. 
Preţurile la maşini erau toate negociabile. Din 
păcate pentru vanzători, aceştia nu prea aveau 
cu cine negocia, deocitece venea lumea, se uita 
pe cartanul de pe bordul maşinilor, unde erau 
lrecute caracteristicile tehnice ale masinii, data 
_fabricaţiei ŞI stiUI, iilt i'H~I ilpo1 p(t!dd h\Ot 
depattiL . ---- · · 

H.o. 

r-CONsULTAŢII ŞITRATAMENTt ! 
CU PROGRAM NON-STOP 

Edito .. a S.c. ADEVĂRUL ..... 1. A.-1114 
ecob FISCAL R 16!li9JxecODSICOMEX 19.IDI ecERTIFICAT 
J02/1886din31 X 1991eCODSIRUES02095(,(,()1eiSSN 1220-74119 

~ ~ .,., ' data.,.. 2900 Arad, Il<!. Revolu!~i nr. H L 
Telefoane: SECRETARIAT - 281802, f~x 280655, 280625; 
ADMINISTRATiE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'-110775. MAREA PUBLICITATE -2809414; 
CLUBUL PRESEI· 280989. 

Luni, 6 septembrie 
~ ...JI'I!BERBECUL (21.113-
~ .. 20.04). Avand in 
~vedere eli Slk~ntlc:l• 

peazA o Uptl!mdl1~ 
ceva mai liniştita, puieţi 
desMsura un program mai 
lejer ia' serviciu, ocupandu-vă 
mai mult de problemele 
presonale rămase restante. 

TAURUL (21.04·ti 
20.05), 2,; 
Evenltnentele se 
succed curepezl
citlhe ŞI va trebUI !l'A 
eforturi susţinute pentru a 
stă pa ni situa,\ia. .. . . 

EMENtllH.IIII· 
.,.l!U.U'"I- Cei si uri 

pot influ
enta favorabil avolutlli 
soelo-profaslunaiA 'i situa\la 
materială. 

FECIOARA (23.08-"3 
22.09). 
Evenimentele tind -. ' 
să se precipite. In 
viaţa dvs,. va domni agitaţia 
si stresul, care însă pe dvs, 
riu vă vor afeqta intr-o pR!!a 
mare măsură, 

BALANŢA (23.09-
22.10). Aveţi un 
moral ridicat, ia.r 
puterea dvs, · de 

concentrare este mare, ast-

de 

~ ~ ~ ;r. 
PRINTRE DULAU FIOROSI, O PISICUŢA BIRMANEZA ... , 

(presedinte) telefon 281802, ŞTEFA~ 
prc~odintc) telefon 210776: MIRCEA CO:-ITRAŞ (redactor-~!) 
telefon 281802, 280854; ~ICll COJOCARU {dm.;ctor comcrcml) 
telefon 280904; DOREI. BARBU telefon 281797. 

de redaefie' MJRCEA CONTRAS (n:daelor-scf); 
A•URI<:L RIE (secretar general de redactie) tc'lefon 281~02, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actuulităti); telefon 
281855; 280003; IOA~ n:RCAN'(scf sCctic politidi), Lc.lcfon 
280943; [)QRU SAVA (~cfSCC\ÎC-~ia'l-ccono'"'ic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef sectie cuhură-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXA!ÎODRlJ ·~IIEBELEU (~cr scc1ic 'port), telefon 
281701; SORIN GHIL[A (sef sectie tmcrct) teldon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie [olo), telefon 28~943; 
NICU COJOCARU (sef · puolieitatc) tclc[onifax: 280904. 

executat ........ - .. s.c. 

,, 

'cei care au venit la Obor au avut ce veaeJ şi . săptamâni ~ 250 D.M_._ . , , . , " 
în piata de cani. Spicuim din oferta destul de g~r Printre ata~a dulat fioroş1, pe fund~! une1 cutit 
neroaSă de ieri: dog italian de 8 luni. 500 O.M., de caton er~ o ... plstc~ţa. A_rămas do~r ea, pen-
, d 8 - .. • - 400 D M (')' brac german de tru ca sunoarele et, Iret la numar au fost 
;ar e sap~mom • · · · - d ti ti 150 de mii bucata ' trei luni • 50 D M· boxer de trei luni • 50 D.M; cumparate e pu, n mp cu , -_ 
Husky şiberian, d~ 5 luni • 40 DM; Schnauzer Tremur.!nd de frig şi de teamă, btrma~eza de tret 
urias de două luni 1 oo D.M.; iar de 3 luni 150 luni işt aştepta noul stpân, pentru ca acesta pe 
O.M:: Clobănesc german de 7 săptămâni - 500 care n ana acum ,;ta la bloc şt nu mat are cum să 
mii fei, Samoed. de 7 luni • 400 D.M; dalma~an o ~nă... O 

_de 8 săptămâni • 150 mii lei; rottwetler de 8- H. • 

' 

''' 

şiw 
montea:ta 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
da 10-20°/a 

fel că nu ma; există perictlllJI 
de a c(jmite greseli in ~N1UI' K 
lllţll!! ~eate. le desfi!ŞuraţL '" 
s c o R"' IChl u Lfi 
(23.10-21.11). 
llft!cerile au_ inceput 
să . · bioe sl ~~-

. VĂRS TORUL 
(20.01-19-02). Nu 

• mai cauta\i feuze 
sau clrcumsta 'I"'R;o.,. 

âlaAuante. Mumaţi-vil cu 
simt de rASpundere deciziile 
ero~ate adoptate. 

PEŞTII . (2CI.U-~·· . 
20.03). Nu acordaţi . 
prea multă lmpor- · .olllfll 
tanţil zvontlrtiO!' Câre <>ir.E~Iă 
pe se;rma dvs, şi nu 
rAspundeţi la provocări. 
Relaţie S8flllmentală in cana 

sunteţi implic_a~t.iillfft ... ~ 
consolida , , 

.Biaa1ea Feleao' 
lkA~fÎ'A,driaata lga,, 

Ramona Vidulescu 
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. STALPII DE ILUMINAT AU ... 
"GULERAŞE" DIN PETUNII 

Pentru -locuitorii sai, Aradul nu mai are 
nevoie de descriere. Îl ştim cu to~i cât de 
.multicOlor" arată, din cauza hârtiilor, 

. pachetelor de ţigări etc. aruncate oriunde, 
numai în locuri special amenajata, nu. Ce să 
mai vorbim despre parcurile micălăcene, 
care au devenit locuri. .. de păşunat?! Cu 
putin interes din partea tuturor, oraşul nostru 
ar arăta minunat. 

Se ~ar~.că 8dîlii Aradului au înţeles 

acest lucru. Fapt pentru care au şi inceput 
să-şi facă datoria. Stâlpilor de iluminat din 
fata Primăriei te-au fost prinse ,.guleraşe" din 
p9tunii. Cele două părculeţe sunt mutt mai 
ingrijita, becurile funcţi_?Oează. 8-au instalat 
şi coşuri pentru gunoi. Intr-un cuvânt, centrul 
Aradului are o altă faţă. 

Să sperăm că, in viitorul apropiat, le va 
veni rândul şi celorlalte- cartiere. Cu puţină 

voinţă ... se poate! HADifiHA HICfiH 

in orice toc, concurenţa spune 
câte ceva despre starea econo
mică a zonei. La Apateu, econo
mia de piată nu are rădăcini foarte 
puternice. Înafară de moară şi cele 
două brutârii, doar câteva mici 
magazine. Prima brutărie a asoci
atiei familiale nMalita" si-a inceput 

· a~tivitatea in 1996. Produce 800 
kg de pâine intr-o zi sau chiar mai 
mult dacă sunt comenzi speciale. 
Pâinea de două kg, tip cărămidă, 
costă 7000 de lei. Grâu! pentru 
făină este achizitionat de la popu
latie si este mădnat la moara din 
sat sau la morile din satele inveci-

. nate. Cuptorul de pâine a fost con~ 
struit si celelalte utilaje necesare 
au fost cumpărate la licitaţie. in 
cuptor intr-o tură intră 100 de 
pâini. Din noiembrie anul trecut, 
.AF Ela Pan" a devenit firma con
curentă ... Pe noi nu ne deran
jează, ci din contră, ne-am bucu
rat"- ne spu-nea Adriana Maliţa. 
"Ne-au ajutat deschizând !li ei 
brutărie fiindcă nu am fi reu!lit 
să facem faţă cerinţelor de pâine 
ale comunei". 

. . - . .. --%1©")$~. . ·.;, 
v:~;~~:_:j,'i{#,~i1î;Cărifulzile1~ de ApattiliJ&'Wţ},c;-<<-:--_;.__ ___ '"- _:: ___ )~>;;:',·'~~M 

. .. . . . .. .':9~~Lif:11fllYIIÎ 

AF Ela Pan" a reusit să aibă ambele asociatii familiale ajung pe-. 
pro~riii clienti. Aici mun~esc patru mesele locuiiorilor din Apateu. 
angajati, înir-un singur schimb. Berechiu, Moţiori, şi in alte ·sate di[l 
Pâinea.' tot de două kg are acelaşi zonă. 
preţ .• Cărămizile" de pâine de la TEODOJtA HATICfl 

e: COlt{ISARII GÂJWI FINANCIABE, ÎN AC'fiUNEJi?' 
• DOUA LUNI FARA REGISTRU in urma venficărilor, s-a constatat, de ase ma- Amenda aplicată· 1 O milioane le1! 

COMUNICAT 
DE CASĂ ' nea, că registrul de casă n-a fost completat din 30 • FAC'I'URI ••• INCOREC'I'E 

iunie a.c;, deşi în cursul lunilor iulie-august, au 
fost efectuate încasări si plăti prin casă! 

Un recent control efectuat de COrf!isarii Gărzii 
Financiare Arad. la S.C. ANADOLU SRL din 
localitatea Cii, _ce are ca obiect de activitate prelu
crarea brută a lemnului, a scos la iveală unele 
nereguli ce au costat societatea nu mai puţirr de 
30 milioane de lei. 

• mDENTĂ CONTABILĂ ••• 
DUPA URECHE 

La S.C. DUNĂREA IMPEX SRL din Arad, str. 

t:,;_..J~~;~~~~=~·i ;~Gărzii t<in~ndarlf au constatat că 
[ prime achiziţionate (buşteni de 

La S.C. ART -LEMN SRL din oraşul Curtici ce 
au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, 
comisarii Gărzii Financiare, in urma verificărilor, au 
constatat că agentul economic nu conduce evi
denta contabilă conform normelor elaborate de 
Ministerul Finanţelor, in •ceea Ce priveşte evi
denţierea semifabricatelor , a produselor finite. 

Avrig nr. 36 ce desfăşoară activitatea de comerţ 
cu amănuntul prin spaţiul situat in Arad, B-dul 
Revoluţiei nr. 27, avizele de însoţire a mărlurilor şi 
facturilor întocmite cu ocazia livrărilor de mărfuri, 
nu au completate toate rubricile, în conformitate 
cu prevederile H.G. 831/1997. Pentru aceasta 
agentul economic s-a ales din partea comisarilor 
Gărzii Financiare cu o amendă contraventională "'l~~:~ţ~~~~~precum )ii pentru materialele con-

~ Jn gestiune _m.l_SE)i~_c~opte _ 

:~I-i?:_/~~t-~ 
.,·., 

).- '-

de 20.000.000 lei. ' 

D.L 

..,, 
' < _: 

--- -~'·--:~ -:~-;-~-~_;--,:-_,- : •. -:'~:...;_ , -1 

·Poti găsi o ofertă 
' - mai bună?· 

ii serios! 
:<:. 

NOKIA 9 
5 1 1 O (maximum) , 

7 

+ 2 LUNI ABONAMENT GRATUIT 

·-•i ,ansa de a câştiga un premiu la oonoursuJ..surpriziii 
organizat 1n toate punctele de vânzare CONNEXI 

Oferta este valabilă până la 16 oc:t:otnbrie. 

De la noi. numai veşti bunei 
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LA BRAŞOV AU FOST PUSE BAZELE 
ASOCIATIEI LOCALI DE PRESĂ 

?""" · publica~i locale din Romania'
mtre care s-a. numărat, evident. şi .Adevărul" Arad 
- au fost 1nv1taţ1 de c~lre Fundaţia americana 
Freedom House la Hmelul Aro din Braşov. pentru 
a participa la o lntlllnue având ca scop infiintarea 
Asociaţiei editoritor de presă din România'. Cu 
acest pnlej a fost dezbălut · Proiectul de sta1ut al 
viitoarei asociajii, meniUl sa uneasd! presa locala 
in apilrarea intereselor ei comune. PI1Jil'IOWndu-si 
fmpreuna aceste interese, vocea presei scnse 
locale va fi auzîtă mult mai bine in centrele de 
decizie politică şi economică de la Bucuresti, în1r-o 
pelioadă dificilă pentru intreaga presa româneasd! 
dar In primul rand pentru cea locală. Pe parcursul 

flleme de markeling al de ct!:~ 
ilustrare pentru ş1iri, · , promovare Şi 
aspectul general al ziarului su~nută de doi spe
dalişti americani In domeniul presei. 

"Adevărul" Arad a rost reprezentat de NICU 
COJOCARU şi MIRCEA CONTRAŞ, director co
merdal şi respectiv redactor-şef, la intâlnirea de la 
Braşov fiind reprezentate peste 30 dintre cele mai 
importante ziare locale: .. AdevaruJ" Arad, 
Renaşterea Bănăţeană, Crir;ana Oradea, Adevărul 
de Cluj, Tribuna Sibiu, Gazeta de Sud (Craiova), 
Telegraf (Constanţa). Truslut de presa Monitorul, 
Vl8ţa Libefă (Galaţi) etc. 

.• fESTIVAlUl "GURA ~WI' A ~OH~ lA Am~ EDmE 
. 1 

· In zilele de 3, 4 ŞI 5 septem- · VlnEI<i,ln prima zi a lestivalului, Căminului Cultural al comunei 
brie, comuna.Mac.a a găzduit pe scenă au urcat.Teatrul V'el!nlc Macea a avut loc festivitillea de 

_ deJ.• blnecunosC>Jtul 'festival de Tăn~r" din Arad şi Grupul-saUric J)«lmmere a Festivalului de satiră ŞI 
satiră ŞI umor .Gura salulul". din Uzdin, Iugoslavia. A dooa ;;, 4 umor .Gura satului". 

Aliat la a noua ed!\ie. festivalUl sej:>tembrie, s-au produs Grupul Despre aceasta şi despre alte 
a reuntt şase trupe de satiră ŞI satiric .Chiliţa la Macea" din Arad, amănunte ale desfăşurării mani-
umor dm l"ră şi de peste hotare, .AZ' BESr din Gura Humorului, feslării de la Macea, putefi citi in 
pe _SCQ!lă e_volu_and dealtfel ŞI caţi- Gr~pul satiric Ma cea şi Grupul ziarul-nostru de mâine. ' · 
ve 1nterpreţi individuali. sa~ric Vaslui. IEI<i; în sala mama Ş.T. 

~IJBGJL]!AGUBEAIUDO~TE O IIJCIBEIADONAU~ 
in discursul rostit la Consilîuf National al Partidului 

Naţional Roman (PNR), Virgif Măgurearm s-a pronuntat in 
favoarea unor aliante, menite să ducă fa formarea· unei 
r:>işcări na~onale . .,Nu le putem cere oamenilor din terit<>
Ru sll munceallj;ă d...., surda, pe Ideea că ne vom Izola. 
In opinia mea, in anul 2000 va fi nevoie de o mişcare 
n~onală, nu de un partid izolat. Dacă am merge sin
guri la alegeri, am da dovadă de lipsă de realism. Chiar 
dacă vom Intra in Par1ament '' la guwmare, ca partid 
izolat nu vom reu'i să ne impunem punctul de vedere". 

. ~ remarcat că atât Nia.llae Cerveni căt şi ceilalţi vor
blton au fost de acord cu punctul d~ ,vedere al lui 
Măgureanu. . · · • 

TVRI 
12,00 TVR lnlo 
12,05 ivanhoe: ret. 
13,00 Eccfesiast '99 
13,30 Medicina pentru 
top 
14,00 TVR lnlo 
14,10 Sania Barbare -
rei. 
15,00 Trediiil 
15,30 EootUrism 
16,90 Emisiune -tn 
limba maghiară 
17,30 O familie clu· 
dati ••. 
18,00 TVR lnlo 
18,10 Mistere şi mlpuni 
19,00 TVR lnlo 
19,o5eorec~t 
19,10 Sunset- -
ep. 524 
20;00 Jumat • Meteo • 
Spart 
20,45 Camera mis
terelor 
21,00 Preotul 91 ctr-, 
clurnilrll" - ep. 16 
21,50 Jocul lelelor
de C. Petrescu, teatru 
tv, partea a doua 
22,45 Ordinea publică 
23,00 Jurnalul de 
noapte _ · 
23,15 Planeta a·nema 
0,05 lntâlnirea de la 
miezul nopţii 

• . S. TOOOCfl 
Foto: fiL HftRifii'IUf 

12.00 Sensul-lranzlllel -

mi. 

13,00 TVR inlo 

1311 O Dragostea_ con-
teazA: ep. 11 ' 

14,00 Convietui~ · / 

15,00 Robelul - s. 
15,45 Filmele sâpiAmlnll 

15,50 TVR lnlo 

16,00 G"'cla • s. 
18,45 Santa Barbara ~ 

•• 
17,30 Pelelinaje 

18,00 Nimic &lAnt- S. 
18,4~ŞHri bancare . 

19,00 Oameni care eu 

Ioel 
19,30 Ma~amond · 

20,00 Felix ,, om1a ., 

dramă. Rornilnia, 197.2 

22.05 Axls MuFKjl 

22,30 Marile meaiurl -

Campionalul Mondial de 

Fotballtati0"1990 

0,00 Bijute.nl muZicale : 

0,30 lV!'<I Meşager- ştiri 

PRO'I'V 
7,00 Buna dimineata. 
PRO TV e allău! 
10,00 Tinilr fi nelnlftll
rel. 
11,00 Propunere inde· 
centi- rei. 
13,00 ŞUr11e Pro lV • O 
propozJUe Pe zl 
13,05 e'abylon V~ mt. 
13,45 Ani do liceu • ep. 1 
14,15 Tefibllo ue••"''le
ep.1 
14,45 Famltlal!undy- •· 
15,15Ariplie pasiunii ··s. 
16,00 Tllniir fi neUnlftil· 
ep.826 
17,00 Ştlrtle Pro TV • o 
propoziţie pe zi 
17.30 Rooallnda - ep. 1 
18,30 Inimă de ţigancă
ep.90 
• Extragerea '*III ll()'llale 
.Te uiti şi căştigr 
19,30 Ştirile Pro TVc , 
20,30 Scandalul - dramă, 
SUA, 1996 
22.25 Ştirile Pro tv 
22,30 Chestiunea zilei' 
23,30 Ştirile Pm lV 
0,00 CrlminalifUI· a. 
1,00 Stirile Pro 1V • 
1,30 Chestiunea zilei .. 
2,30 Cine-i ~"'fUI?·~. 
3,00 American Golhlc-
$, 

RADIO PRO FJI.(92,lllllz) 
2,00 - 5,00 M~ 5,00 - 6,00 ~do 
Fi la fi6care sfert de orl; 8.00 .. 7,00 filOH.. 
OUL DE DIMINEAŢĂ - INFO PRO eu Dan 
Apostol fi Laura Călăceanu; 7,06 • 10,00 
PRO.FM PĂNĂ LA ZECE· <.:u Flaviu& 
Eşnl:an; 10.00 - 13.00 MIHAI CU NOI "'oo 
Mihai Dob'OOIOis<:hi; 13,00 • 14,00 13,-!4 cu 
ANOREl -cu Anchi ~; 1A.OO • 11,00 
ORAŞUL SUB LUPĂ • cu CI!Win Li!pUjcll; 
17,00 -19,00STĂR STAnoN !'lUX ~CtJ Mhai 
Glei; 19,00-21,00 ASCUL TĂ·ŢlMLIZJCAl 
eu CAlin Gheorghe; 21,00 .. 22,00 SPORT 
SHOW - CtJ o-Miu loaniţoaia; 22,00 • 2.4,00 
ROHOUL 0E NOAPTE- cu Răzvan E.xart1u 

·- . 
'· 

r 

7,00 Lan1urlle Iubirii -

rei. 

7,50 Preclosa. rei. 

8,40 CU"'" poveflilor -
ret. 
9,15lnller sălbatic- rei. 

10,10 Celaate (_se 
Intoarce -iei. · 
11,00 Poli'OI- rei. · .. 
12,00 Milady- ret. 
13,00 Maria - s. 
14,00 SchimbAri -rei. 

16,00 Prec!osa • s. 

17,00 Celeste se 
Intoarce-o. 
18,00 Dragoala ti pul8re 

- s. 
18,45 Inapoi In viitor • 

des, anim. 
19,30 viaţa noaslrl- s. 

20,15 Inger sălbatic - s. 

21,15 Lan\lJrllelubkll- s. 

22,10 Milady- s. 

23,00 Vaii dlsperale - f,. 
SUA,1$4 

1,00 Fotbal( re-zumat 

Anglia 

AM AJUNS MAl CATOLICI 'DECIT PAPA 
- D-te Crlstolu, legile pro

prletă~l merg Inainte ... 
- lntr~adevăr! Numai că a 

mai apărut un aspect deosebit 
care infirmă graba guvemantilor 
noştri: Polonia, de câteva Zile, 
face o restituire a 'proprietăţii cu o 
despăgubire de 50% ... 

-Ablaacum? · 
- Abia acum! Polonia, mem-

bră NA TO, cu certe perspective 
europene, ţara de origine a 
Papei ~i ţara cu cele mai mari 
perspective europene exclude o 
.restitulio in integrum· şi prefd 
o jumătate de măsură. 

-Dece? 
- Deoarece preferi! sa evite 

mai muH zgomot politic - pentru 
eliminarea adversarilor - decât 
muncă propriu-zisă. Ovidîu ' 
Grecea a fost şi rămâne omul d!> 
casă al lui Radu Vasile si n 
poate fi vcrba .despre o diversi
une politică, cu toate cii , 
preşedintele ConstantinBSCU '"" 
luat apărarea. Grecea are O 
mare experienţă in domenîu, a 
făcut parte din UM 0215 şi din 
fosta Securitate, ded nu poate să 

~-- cadi în capcane ieftine •.. 
- Dar un efect al AV.IMI!alllitl",. 

este •• proaspi!ta demisie a lui 
Viorel Cataramă din fruntea 
PNR ... 

- Cu Cataramă, Grecea a 
dus mal mult un război mediatic. convulsiile sociale cauzate de o 

restituire în sensul restauratie1, 
- Se pare că fi PD·ul 

dore~te sa facă o opinie sepa
rată In actuala coaliţie guver

PD-ui doreşte să se cramponeze Numai că, enervat peste·-fflâ:Surt 
atât de actuala putere, căt si de Cataramă ar putea declara cum 
puterea viitoare. ' ţ;i~a cheltuit banii în campania 

- D-ie Cristolu, In săptămi. electorală COR-istă din 1996::: 

namentală ... na trecută a fost .,la modă" Or, acest lucrun-ar fi profitabil 
A VAS-ul ,1 Ovidiu Grecea. i>entru actualii guvernanti. Pe de - PO-ul joacă la o mie de 

capete ~~ s-ar putea ca Petre 
Roman să se Incurce in aceasta 
Siretenie bizanUnă. Ca sA 
explicitez asertiunea de mai sus, . 
iată că democratul Ouvăz ia atilu-' 
dine In legătură cu legile propri
etăţii, Berceanu se ocupă de 
Industrie, Bilsescu de refonnă, 
iar Paula lvănescu de protectia 
socială. Cred că aciest oomporÎa
ment politic li va costa pe 
democraţi foarte mult... Efectiv, 

_ Aveţi dreptate. Toate altlf parte, intre Cataramă si . f· 
întămplllrile legate de AVM3 sunt Măgureanu lucrurile nu erau fOC.. _ 
greu dE! explicat Ovidiu Grecea ·mal limpezi In ceea ce priveşte· 
a făcut până acum mai mutte- va~ conducerea PNR. Totusi se 
turi politice sf maf multe confe- pare ca" Sotia premierufui' < ""'ll.L. 
rinţe de presă decât a lucrat pen· Vasile avea dreptate: AVAB-ul ar 
tru recuperarea creditelor. Dintre trebui să se intereseze mai mult· i 
peste cateva mii de miliarde de de ~ifre şi mai puţin de per-

,lei a recuperat doar 14 mijiarda... eoane .. , .. ~, '!!~~!l!flllllllt 
nlmlcr.:-c~ mult ~f'8!111:!l.l, ~DO!tO SII'IACI 
· - Cam aşa. Sau, altfel spus, ~ Foto: H. Cfii'ICIU 

VICtor Oorbea a anuntat, simbătă, la Scoala de tidulw sau. protest pe care:-l va prezenta ia F~ 
Varil de la Bădăcin. judetUl Sălaj, că va Candida ia Pan-European al Crestin-Democratiei eam se va "1 
Preşadinţia României din partea ANCD. lransmile deSfăşura la Kie\1-Ucmina, in periOada 9-11 sep- -
corespondentul MEDIAFAX. tembrie şi la care a fost invitat in calitate de 

Holărlrea fost aprobată de Biroul Executiv preşedinte al ANCD .. 
Naţional al ANCD şi urmează să fie supusă Cioroea a arătat că, pinil 1s sfirŞl!ul anului, 
validării Congresului Alianţei, care va avea loc in ANCD w avea organizaţii in toate judeţele ţării, iar, 
luna ooembrie, dupil care w avea loc si lansarea In prezent, exiStă judeţe in care organizaţiile ANC.Q 
oficială a candidaturii sale. Liderul ANCb a arătat au devenit in scurt timp printre cele mal puternice. 
C>! prilldpll!e dupil care se va ghida sunt cefe per>- El a dat ca exemplu judetele Dolj si Vaslul - ., . 
tru care ·a trait ~i s-a jertllt Iuliu Maniu". Victor ANCD a la Tribunalul MunicipluÎ~( · 

·Ciorbea a declarat că este prematur sa.~~~~~~~~~~~~~ 
In eoest moment, de politica de aliante a 

Referitor la situa~a lnregislr.lrii ANCD ca partid 
politic, \liclor Ciort>ea a declarat că va foonula un 
pr?leSI oficial faţă de obstrucţiooarea inscrierii par-

Allft'EIIA 1 
7,00 Observal!lr. Ştiri 

~~ Ş':;neaţa devreme 

0,15 Calea cu pa11Um de 
femeie- •. 
11,00 Fata din provincie 
-s. 
11,30 A-r11n jurlglil -
s. 
12,00 Tropical Heal- s.' 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vl~ONt Incepe azi· .. 

PRIMA 'I'V 
7,00 Karaoke show -
rei. 
8,00 Dimineaţa eu 
Prima 
12,00 Nadlne sllow -
ret. 
13,00 Show-ul de 
noapte- rei. 
15,00 Viaţa In <ljrect 
16.00 Telenove-IA * s •. 
17,00 Nadine show 
18.00 Focus • ·Sport * 

'I'V ARAD 
7,00 Observalor 
8,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,40 Divertioment - rei 
10,15 Şllri . 
10,15 Cafea cu parlilm 
de femeie - ep. 291!, 299 
11,00 Fete din PI'OYincle 
-ep. 2 
11,30 A ventul'l In jUnglii 
~ ep. 22 
12,00 Troplcal HHI • ep. 
44 

14.00 Eomoralda -11. 
15,00 Ape llnl~.111 
16,00 Ll.l% Maria- ep. 78 
17,00 Ştiri 

Meteo • etip ~'"""ci'!!'iiito'4 
19,00 Tibiirlu 

17,25 Elena, via~" rMa -
ep. 34, l5 
19.00 Observator 
20,00 Pericol ifnlnont- s 
21,00 Dublă ldentltale • s 
22.00 Observator 
22.30 Manus Tucă shoW 
0,30 ~etapei 

TELE71BC. 
7,00ŞIIri 

~~~~~nil dimineaţa, 

9,00 F<><ţa -nulul- r. 
10,00 Ştiri 
10,15Tel~ 
10,30 Dintre sute de ziate 
*rei. 
11.30 Rende.-vpus la 
Tele7 ·rei. . 

. 12,30 Docurt11111tar 
13,00 Om unu a venll·r. 
15,00Şlili 

19,15 Karaoke show 
20,00 Dosarele Y 
21,00 Film - s. 
22,00 Tiberiu & Tibanu 
22,15 Focus Ştiri 
22,45 Revis~ presei 
Prindpale 
23,00 Politica de mâine 
1,00 Film artistle 

15,25 Posl Meridian 
16,30 O singuri vlati -
ep. 199 
17,30 DoaJmenlar 
18,00Stiri . 
18,10 LOU Grant-ep. 49 
19,00 Pronosport . 
19,00 Seqla de p<>lflte -
ep.46 . 
20,00 Actuafllatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de ziar& 
22,00 Dinrolo de stadion 
23.30 Cutia muzicatâ - r. 

RADIO SERI$ 
6.00 - s.oo ~ntul de trezlnl; a.oo -
9,00 Cln!Jo.mll ...... -muzică populan<; 9,00 
• 10,00 Alo, ., aleg!!; 10,00 - 12,00 c.r..ua 
4e aee; i2,00 ~ 13,00 La por111e doruhd -
muxiel popularA; 13,00 - 14,00 FM~ul d,e 
prlnz; 14,00- 15,00 Poesis; 15,00 - 16.00 
A'a1hi te eirb.61orim - rntWcă ~anl şi 

dedea!~ "''''"'"" 16,00 • 18,00 Dupi .,....., 
~~00 ~ 10,0(\ Telefonul eu butoane; 10,00 -
20,00 La """1' - - dodio:o!i ...-, 20,00 
• 22,30 p .. mont.en; 20,30 - 21,00 ~ 
vieţii; 21,00 • 23-,00 Fotbal Club 21 - tan~;. 
show; 23,00- 24,00 Aa-cuttă !fl NI; 0,00 • 2,00 
92,11nsonmll; ,00-6,00 Noctuma muzl~ 

-ep. 19 
14,00 Esmeralda-ep. 102 
15,00 Ape llnl,tlte-ep. 
H1 
1MO Luz Marfa- ep .. 76 
17,00 Şllri 
17,25 Divertismenl 
1° ""Anunturi .......... ·.·i,~w-;·~ 
18.30 Şllri lVA . · ,., 
19,00 Observalxlr . ' 
20,00Atena 
21,20 Anun!tft1- rei. 
21,30 Şllri TVA -rei. 
fn continuare program 
identic cu cel al Antenei 1 

BBO 
1 0_,00 Jerry Magulre • 
dragoste, SUA, 1996 
1t,15 Franklln 
desene animate 
12,45 Cu cirlll• pe 
faţi- acţ .. SUA. 1998 
14,15 Lone Star -
dramă, SUA, 1996 
16.30 Foamea~ s. 
17,00 Ultimele zile &le 
lui Frankle zis MuscĂ· 

A'I'OIIIC 'I'V 
7, 00 Selecil>r 
10,00Readl>r. 
10,30 Hal Hul· rei. 
11,00 Atomix cu Mldlelle 
-rei; .. --
14,00~11"-· 
15,55Reaotor 
16',00 Romanlan Top 100 

naturti 
17,45 La nord de paraw· · 
lela60 
)8,45 ' 1 
19,30 
20,00 Joc 
21,45 M 
eadofiei 
22,308ildll>alP<>Wl!f 
23,oo SăptămÎna 
sportivă ari!deanil 
23,30 Ştirile lntersat 
0.00 Erotic8 
0.45 
mufui 

22,00 South Pari< -
anim. 
22,30 Al.e de po-l'.
rei. 
23,00 Aria 52 

.. ··, 
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!! iojiilnl"' d<- ~eul e(P<" . 
in 16.08.1999, In timp ce prefectul Aradului 

se a11a 'in· concediu, subprefectul _Levente Bognar 
se întâlnea la ,,Astoria" cu doi reprezentanţi de_ 

. vârf (secretari de stat) din partea Ministerului 
Afacerilor Externe din Ungana: lanoş Hovary ŞI 
Tamas Gergely. 

Alături de subprefectul Levente Bognar, din 
deleg;,ţia arădeana mai făceau parte ~i Ioan . 

.. ..~~!~::::;~"·• Kalman Czister, Mihai Matekovits şi 
·' · Cergii, preotul-paroh minori! de la 

Catedrala Romano-Catollcă din Arad. 
(:.vident, nu cunoaştem hotărarile luate la 

. dar recenta Hotărare de Guvern ne 
să credem că subiectul discuţiei a 

fost de statuie. Această întâlnire la nivel 
inalt a fost atăt de discretă, incăt nici presa locală 

· limbâ ·maghiară ' atăt de pe fază in relatarea 
unor astfel de intâlniri- n-a consemnat~. 

~urmare-. 

.d~· .. Joi, printr-o Hotăr~re de Guvern, grupul 
statuar .Libertatea" (sau .Monumentul Ungariei 
Milenare", .Monumentul celor 13 generali", 

'
-~~::~~~~~~i~~ Libertatii Ungariei", sau UnQariei Mari" etc -după cum este 

in limbajul cotidian) este trecut in pro
prietatea Ordinului Minoriţilor. , 

Aparent banală, Hotărârea Guvernului 
României nu poate lăsa rece susceptibilită~le 
românilor din Arijd. Prin aceasta hotărâre se 
manifestă intentia reinstalării acestui grup statuar 

loc public din Arad, intr-un .Parca\ recon
romano-maghiare". 

INWri<oul ~-nllieafla 
grupului Niatuar 

In august 1649, pe teritoriul judeţului Arad 
Şiria}_, armata revoluţionarilor maghiari 

""IP•ttue<ILa in faţa trupelor ţariste. Ruşii predau 
pdzonierii autorităţilor austriece, iar imperialii ii 
execută pe cei treisprezece generali la 6 
octombrie 1849 in imediata apropiere a caze, 
matelor Cetătii Aradului. Evident, acesta este 
motivul pentiu care .. Monumentul celor trei
spre!e~aene~~~~· ~.,~.j!!l.~ amplasat in 
cartierul Subcetate. · · 

Din 1867 si până in 1890, maghiarii arădeni 
fonduri si au construit grupul statuar in 

~-~;.!1'*'-i~;';~( <:a;e a fost inaugurat s61eiiuna lt' 
in actuala Piaţă Avram Iancu (pe 
.Piata Libertătii"j. . · 

!ll".,if:.:::~; că, monumentul _libertăţii Ungariei" 
avea in 1690 mult mai multe semnifica~\ decat 
cele referitoare strict la Revolutia pasoptistă, 

rănnâr1ân1d in plan secund. Astful, statuia 
reprezintă un personaj feminin intitulat 

de către autori "Hungaria". După cum se vede in 
. imaginea alăturată, statuia din varf domină 
copios ansamblul arhitectural~ Partea inferioară ii 
reprezintă pe cei treisprezece generali executati 
de către austrieci si doar partea mediană sim~ 
bolizeazA anul revolutionar 1848. Altfel spus, 

·grupul statuar reprezintă muK mai mult Ungaria, 
iar primăvara revoluţionară Paşoptistă trece pe 

, CE SPUN LIOERD POLITICI,w;_" '> ANALIŞŢII POLrriCI ŞI .. ,;~ ~-·· AUTORfi'ATJlolt ~;qij 
... ~Catui oPDtMI JuJM.;'itorii l"lfNiilllri. !!R 

DP!Itl"u ai lor!" 
.Eu sunt de acord cu orice statuie. dar să fie 

pentru luptătorii nostri, nu pentru ai lor. S-o pună 
in Ungaria, nu la Ari.d" (Gheorghe 8"'1 • 50 ani) 

•• & 
.-..ni"P.I'.in~ă 

Mahli., aei'C"a'f'" 
"Mai întâi, trebuie 

lămurit exact ce'"''' '···· 
reprezinta ·statuia 
aceea. Are ea vreo 
valoare pentru 
poporul roman? Nu 
sunt de acord cu 
amplasarea ei în cen~ 
Irul Aradului. Poaie 
mai tâiZiu, după ce ne 
lămurim. Oricum, in 
altă parte; nu in cen- lr::::E:'-i!IIOJii~-
tru." (Alexandru Ţica, 
60 ani). 

..,.fiinu la ('ftat.P -u- moi bine :. in 
Ungaria" 

.Ce să caute in faţa Teatrului? Eventual, ar 
putea s-o amplaseze la Cetate, unde este obelis
cul. Si mai bine, s-o ducă in Ungaria, cu toate că 
din Cei 13 generali doar doi sunt unguri." (Popa 
Moise - 49 ani). 

~lil!ntdeaeordl" 
~Nu sunt de acord si cu asta-basta! Nu am 

nevoie de motive ~i de .ixplicaW (Ioan L.aiu - 46 
ani). 
~ ri!lp-la prnyoeări" 

"Nu suntem de acord. De ce? Degeaba! 
Oricum. nu răspundem la ~rovocări!" (Şopa & 
Company). 

~ nt1.17.nt. (~;i o sii vorjp;z 

c_~n UDMII.-1II" 
.. Eu sunt vicepresedinte la romi la Sântana _şi 

· indirect m-ati acuzat 'intr-un articol că voi vota cu 
UDMR-ul, pimtru că ne-au cumpărat ungurii. Eu 
n-o să votez cu UDMR-ul, pentru că - deşi rom ,. 
sunt cetătean român. Asadar. în nici un caz nu 
sunt de aCord cu acea statuie. Am fost sergent la 
scoala de tancuri si sunt patriot roman: 
(Gheorghe Colompar- 36 ani) . 

.. ~ oonă Nfanda ._
m<"i comll!llW.l"' 

.Sigur că sunt de acord sa plnii o statuie fru
moasa in locul celei comuniste care es1e astăzi in 
Piaţa Avram lahcu. Este un simbol al egalită~i şi 
fratemită~i." (Zoltan Lelik - 44 ano1 

~.....,tt.! ,.,.. 
,.Nu are ce căuta. S-o ducă in Ungaria. Poate 

se-mai poate vorbi peste 50 de ..,;, dacă plătesc 
bine ungurii." (Liviu Prodan • 42 ani. proaspăt 
pensionat din annată). 
~i gftH">rall-- frat 

"alori.IP Ro=§ '"' i'"" 
.Noi trebuie să apărăm valorile naţionale ale 

..... nt mulfmnlt cu României. Nu cred că cei 13 generali e-au apărat 
Htn.t.oia ac.~unlă" vreodată. Dimpotrivă. Nu au avut nici un senti-

"Sunt de 30 de ani în Arad şi in piaţa Teatrului ment bun faţă de români: (Constantinescu 
am apucat să văd doar statuia care este. Sunt Mărioara _ "peste 30 de ani'""). 
foarte multumit cum arată si nu este o statuie ~ 1 ....... •!!f!!O:P! r1. ..... fl"'!:!'!!!~~ 
comunistă.' cUm spun alţii. E'ste statuia ostaşului .. Em am apucat mommentul şi era trumos.-
roman: (Costică Stan- 42 ani). Sunt de acord cu amplasarea lui arokl unde a 

" ",Daeă '""'"""'lneă tinpria Ma.......r fost" (Ghe. Sârbu - 59 ani). 
,.Nu prea mă pricep, dar dacă reprezintă ~IN!:--....~ . . . 

Ungaria Mare, în care este indus şi Artfealul, iri . ..Nu ne priveşte pe noi asta. S-o punA in 
nici un caz!" (Selejan Maria). · Ungaria; dacă le place ap de muK." (Rancovicl 

: .. ooMal..._,.__,_,.,g ., .. Adalbert-59ani). . 
DH!fnlfod>alWi" · · ",I!H!~--.,.,.-_.. 

.Haida-deh! V-a~ şi găsrt pe cine sa intreba~! .In nici un caz nu trebuie-sa fie reamplasată in 
Eu sunt membru la România Mare şi nu p<;>t să-mi ·centru." (Popa Valer, 51 ani). 
contrazic preşedintele- mă refer la Lucian Stana- ..A.v .... probi.-..P. ..ai ..,_..._Ce" 
care a zis că e mai bine s-o topească. Sigur, .,Problemele municipU.i ş.i judeţului sunt mult 
cazan de tuică nu putem să facem din ea, că e mai importante şi mai grave decât acel monu--
din bronz. dar putem să facem niste medalii, să le ment. Dacă dorim sa fim egali cu statele occiden
dăm fotbalisti\or din echipa natională, drept re- tale trebuie s~ gândim in perspectivă şi să con-
compensă Pentru că i-au bătut Pe unguri. Pentru statăm că. a sosit timpul reconci1ierii romano-
Hagi putem să facem şi o placă specială". (Dore\ maghiare. Intr-o Europă unrtă nu există gran~e 

1924, liberalul Brătianu _ pe atunci prim- Mircea Constantinescu- 56 ani). teritoriale şi nici graniţe spirituale". (Marius 
minl.§M"~ -~spune dezafectarea grupului statuar w'r fi un prim~,..,.. Sălăjan- 26 ani). 
· Tnlocuirm.· acestuia cu o statuie a lui Avram Ungaria Mar." "'driao N....._ Priaa-yie!w.a a ; 'h...." 

Ion CriNtoiu... CIJ!IIIftlt.-.tor oolitie 
"Nu putem jigni memoria românilor ucişi de 

către cei treisprezece generali. Cine ridică monu
mente călăilor?" 

Dan ......... atiUW!J!Hif 
.Propun ca acest complex statuar - act~a\

mente demontat - să fie valorificat corespunzator 
la Muzeul de istorie militară din Budapesta, in 
curtea sa interioară (sub o copertină). De aseme
nea, propun ca cele 13 medalioane ale gen.e
ra\ilor să fie expuse in copie fidelă in zona obehs
cului comemorativ de la Arad - Subcetate. In felul 
acesta am separa judicios conota~ile sociale ale 
revolutiei EUROPENE de la 1646 de .cele 
nationa'le, existente confuz in mentalul colectiv 
mcighiar si român." 
-. ............. ~1 ..... a1 t\radu)al 
--pjimăria nu a analizat si nu are infonnatii 
~te privind caracteristicile sau căror scopu'ri 
mai in detaliu trebuie sa corespundă spa~u\ numrt 
.Parcul Reconcilierii". Ţinand seamă de conligu
ra~il Aradului, de situa~a spa~i\or disl"'nibile exis
tente care se pretează la o amenaJare care sa 
-contina si elemente peisagistice şi opere de artă 
si câre Să creeze un respira suficient intregului 
ansamblu, eu apreciez că varianta cea mai pos ... 
bilă ar fi in zona Subcetătii sau chiar in cetate, 
unde spaţiul şi ambianţa arhitecturală sunt mai 
mari. in zona istorică a oraşulUI nu prea sunt 
spatii disponibile care să poată prelua - fără 
socUri deosebite in viata cetăteanului si tn stJuc.. 
iura urbanistică a orasu'lui - o Ssttel de interventie. 
In plus, crearea unei astfel de funcţiuni intr-o zonă 
construită este mult mai costisitoare decăt Intr-o 
zonă neconstruită. Trebuie cunoscute anumite 
elemente pentru viitorul ansamblu: conţinut. 
intenţii, accesibilitate, pqnderea şi numărul ele
mentelor simbolice, ponderea elementelor de 
cadru natural s.a. Ar fi un căstig pentru municipiul . 
nostru. Noi riu 'avem un parc Oră~nesc: li' 
Gb. N...,..du. ...........,.... iuolc1Blal &!:!!!!. 

"Nu vă ascund că am fost anunţat ieri de :~ · 
cabinetul ministrului Vlad· Rosea in legătură ctJ 
această chestiune. N-am vorbit direct cu Vlad 
Rosea, nu stiu ce sa vă spun. l-am spus şefului 
de Cabinet Că vreau să vorbesc direct cu rninist ul 
Vlad Rosea pentru unele lămuriri. Pot sa vă rr.ai . 
spun că de la cabinetul ministrului mi s-a spus că 
trebuie sa găsesc un teren pentru treaba asta. Eu 
o-am văzut hotărărea de guvern, terenurile nu-s 
ale guvernului, in general, dar in situa~i speciale 
ele pot fi ~eşi administrate de guvern." 

In declaraţii anterioare, autoriMţile 
Aradului au făcut declaraJil categorice lmpobi
va an1plasarii grupului statuar in Arad. Numai 
că guvernul român le-a băgat-o pe gM si ari
denilor nu le rAmine decât să înghitli găl"''""· · 
Mare cât o statuie! 

Este clar că llotărarea guvernului vtne 
dintr-o inţelegere cu reprezentan~ al guvernu
lui maghiar. Li s-a făcut ~i arădenllor, totwtit o 
concesie: aceea ca grupul statuar să nu fi& 
reamplasat pe vechiul loc, in Piaţa Avram 
Iancu. .•• · 

Se zice că reampiasarea grupului statuar ar 
duce la o apropiere intre poporul 1omân ~~ 
maghiar, la ştergerea trecutelor şi prezentelor am
mozită~ (ca să nu zicem altfel) dintre cele două 
popoare. Frumos spus, şi de dorit, clar et· o statu-

·ie nu se face primăvara ~n relaţiile •omanof92{ se .aniversa centenarul nasterii ' .. Daca n_oi am fi de acord cu amplasarea unei PDSR 
român)." statuia preconizată de- Brăiianu statui care simbolizează Ungaria Mare ar insem- ,.Daca se doreste o reconciliere autentică, ., , .· rnaghiallt. 

nu s-a finalizat, diH Ideea â prins, arădenii na că suntem de acord cu asa ceva si ar fi un atunci monumentui ar trebui topit, iar un artist 1. IEitCAH 
o\:..._· numind si astăzi piata respectivă .Piaia Avtam · prim pas In această direc~e."' (Adrian'Boţ- 20 maghiar şi unui roman să construiască un monu- C. SINfiCI 
,..",_ la~etf. ' . - · . ' · . . _ . ' ani). · · · • ment noo." · S. TODOQI 

1'-~ ~=========~==~::===============-=====::=====::=====~==========:===---, 1 ..... 
• 

(Unnare din pagina 1) l Adrian Vasilescu, directorul 
Direcţiei Comunicare din BNR, 
este de'p1rere că, in cazul in care 

-. . .';::.-.,...-s-ar legifera retrocedarea, ar tre-
~ · · lvată !fi problema stingerii 

listul economic Ilie 
SerbănE!s· une că la retro
Cedare, ar trebui ţiilU.t C~nţ de situ

.. aţia de atunci a intre_prii1d8rnor. 
"· ,..~ c;l> stabilim un criteriu, să-I 

, - respectăm pină la capăt. SA 

rZ'c' ,plij_tească ~ugetu.l şi pentru situ
. ' aţia lhtrepr~ndenlor de pe vremea 

_ comunismului, fi pentru ~ela de 
r · dinainte de comunism, mi se pare 

9. ~!ureaiă", spune Şerbănescu. 
Ministrul Justiţiei, Valeriu 

Stpica, afirmă insă că problema nu 
este strict de natură economică, Ci 
juridică. Stoica spune că, timp de 
50 de ani, prQprtetarti au fost lipsiţi 
de ~:~zufrUctul bunurilor lor, a,a că 
eventualele pierderi 'i datorii, din 
momentul naţionalizărif, sunt mai 
mult decit' compensate. 

-.' · .. ,-. --
·""·-· 

In dezbatere ar putea fi insi 
·aduse ;; argumente de ordin 
istoric. Acum, este de notorietate 
faptul că, imediat dypă intrarea pe 
teritoriul României, trupele sovie
tice au demontat fi transportat i.1 
URSS intreprinderi intregi, de un 
nivel tehnic foarte ridicat pentru 
vremurile acelea. A fost, printre 
altele, cazul unui foarte modern 
laminor, de ·la uzinei~) Malaxa din 
Bucuretti. .• 
... In plus, intreprinderila. 
românetti iesiseră secatuita 
dint~-un susţinut efort de război. 
Era, de altfel, cazul intregii 
Europe, care, in anii imediat urmă
t~ri r~boiului, muncea din zori ti 
ptnă 1n noapte, pentru ridicarea 
industriei, primind, in schimb 
materii prime, hain·e t;i mincare di~ 
America, prin Planul Marshall. La 
data naţionaliZ:ării, se implinea un 
an de cind guvernul rorr1ân 
refuzase Planul Marshall; urmînd 

· dispoziţiile Moscovei.· : ·. · .. 

.. · .. ·· 
·· .. · ' .. _-,. 

Istoricul Ioan Scurtu spune ci, avea in cele din urmă efecte in 
in momentul naţionalizării, econo- ceea ce prive,te adoptarea unor 
mia românească nu mai era de amendamente sau in respinger.ea 
mult una care să funcţioneze nor· legilor proprietăţii. 
mâl, in regim de piaţă, "incă din Faţa de argumentele privind 
f946 fusese _introdus contr"olul echitatea socială, statisticile inter
muncltoresc in intreprinderi. belice vin să arate că polarizarea 
FUse'se înfiinţat M-inisterul nu era chiar a'a cum o prezintă 
Economiei Naţionale, condus de PDSR ti că, dimpotrivă, clasa 
Gheorghiu-Dej, care era ti mijlocie era in consolidare. Astăzi, 
presedinte al Consiliului de 1 · · lă 1 11 
Ministri. Controlul m-uncitoresc po anzarea soc ta es e cu mu 
stabilea producţia, preţurile de mai vizibilă la Bucure,ti, unde nu 

s-a rezolvat ptoblema proprietăţii, · 
desfacere, organizarea muncii. decit la Budapesta Varsov1·a sau . ' Patronii nu-ti mai puteau Praga, locuri unde problema a foat 
desfă,ura activitatea in mod nor-
mal '' este de presupus că mul!i de mulţi ani rezolvată. 

Cit despre pierderea cSracterudintre ei iti dăduseră deja seama 
că nu mai au 'anse in România, lui românesc al centrelor ora,elor 
astf81 că nu s-au mai ocupat cum din Transilvania, rămine de discu
trebuie de intreprinderi•, spune tat in ce măsură naţionaliza.rea ar 
Ioan Scurtu. · putea fi justificată, numai prin tap-

Nu se 'tie in ce mAsuri argu- lui că cei scoti din case erau sati 
mentele PDSR, ce vin si aducă· 11811 maghiari. 
naţionalizării jusiificlrl de ordin Dacă efectele politice ale argu
iroclal, naţional sau economic, vOr; . me.nl':'ţiei PDSR sunt grau de 

. ··-.. 

lntrevăzut, se poate vorbi despre 
efecte electorale. E&lo posibil ca 
mulţi oameni rămati fără protecţia 
"statulul-părinta" să Se dove· 
dească, pinii la urmă, sensibili le 
discursurile ce dau naţionalizări\ 
valenţe pozitive. Pe fondul 
nemulţumirii generale faţă de situ· 
aţia economică a ţării, s-au 
inmulţit protestele din intre· 
prinderile deja privat.zate. 

Programele de austeritate, 
introduse de noii proprietari, pen· 
Iru cre'flerea productivităţii 

muncii, nu pot mulţumi pe toată 
lumea. In aceste condiţii, dis
cursurile liderilor PDSR ce vin sil 
aduca justificări pentru actele de 
naţionalizare ori promisiunile de 
anulare a legilor proprietăţii ori 
chiar de abrogare a intregii legi&· 
laţii de dupa 1996, ar putea trezi 
ceva speranţe. · 
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Satul Văsoaia iese din anonimat, an de an, cu prilejul Târgului 
Co~~ni~or. Şi, mai recent, prin situaţia din familia lui Aurel Pantea. De la 
Chtsmdta, comuna de care aparţine satul, până la Sebiş şi/a Arad cazul 
Pantea a făcut multă vâlvă. · 

* Şi Raveca ~i Florentina, ca 
· românul impartial 

Lui Aurel Pantea ha venn vremeJ de însunltoare. 
Şha adus o femeie da prin Arad care nu '"' acomodat 
cu viaţa ruslică, rupta de civilizaţie de la Văsoaia. A stai 
oo-a stai şi aşa cum a venit a şi plecat Lui Aurel nu ha 
prin singur şi dupa caţiva ani a încen:at a dooa varianll! 
de concubinaj cu Raveca Huremn. La vremea când 
Aurel şi-a ales-o de oonsaartă. Raveca era alsălo<ilă 
ClJ Hurezan Petru şi avea doua fiice şi un fiu: 
Aomolina-Maria, Ang<!la şi losn. Raveca nu a dM:llţat 
de Hurezan. A început să facă copU cu Aurel, copii 
care, vr.lnd..,.'llilnd pe harlie puriau nuinele de familie 
al lui Huremn. In casă Jucrorile au înoaput să se com
plice când fiica Rave<:ai, Florentina~Maria, a trecut 
pragul puberlăţii şi când lui Aurel i-acazut cu tronc fato. 

Atunci n-a mai !inul cont de principii, de reguli. de cal~ 
tatea de tată vitreg. A lransfonnat casa fnlr-un fel de 
harem unde nu se ştie dne era favorita ,.suttanulur 
Aurel: Raveca sau Florentina-Mwia? 

* Anii de glorie -1992 si 1995 
Pasiunea pentru fiica Ravecăi a dar 1a scurt timp 

primul rod. In 20 decembrie 1992, se naste Pantea 
Todoruţ-Ciaudiu. La patru luni după ce Raveca i-a 
dăruit lui Aurel o fetiţă: Floare-Cire,ica. In 1993, 
Raveca îi naşte lui Aurel un fiu îar în anul următor 
Pantea de)line, din nou, tată pentru 
băiatul Rorenti,..,;.Maria. 

Un alt an de glorie pentru Aurel 
este 1995, când in ianuarie naste 
Raveca şi în octombrie Fklren!ilia. 
Ultimul copil al Ravecăi vine pe • 
lllrre în '96. In urrnălorii doi ani casa 
se mai înmulţeşte cu doi băieli de-ai 
Florentinei. După uRima naştere a 
Florentinei rela\îile dintre cei trei ss 
şubrezesc şi Raveca pleacă. In 
zonâ oamenii spun ca noul conc:u
bin al celei plecate ar fi un oarecare 

palror) ... -· pe post de 00001-
bină ~ şi mai puţin de mamă - a 
rămas Florentina, care are. acum 20 
de ant. Trei din cei cinci copii ai 
Florentinei sunt instituţionalizaV. La 
şi ultim; lrei năso.lţi ai Ravecăi. 

de la ea am atlat că o duc destul de rău. "N-au ce 
mânca 'i nu prea lucră Şed toata ziua". Până să 
plece Raveca de la V~soaia. nana Ana n-a auzit certuri 
sau scandaluri la Aurel. Şi nici acum . .,Fiontntina mai 
zicea că' maică-sa-i curvi, da' atilta". 

/>casă la Aurel parcă s-a adunat toata mizeria din 
lume. In casa mare am aflat ca docm .pilrintii". Plin 
geam se zărea o dezordine cumpfrtâ. Mâla Casei ss 
intindea pe unul din paturile camerei. In ~ odăii 
era o drujbă. In rest, ca după r.lzboi. 

In casa cealaltă. o camerâ multifunclionali!: dorml
torul copiilor. co!e~ll doştei. depozit de oole şi farturli 
soioase care dne ştie de când n..au fost spălate. E 
greu de desais murdaria cumplită din casă. Doar la 
faţa loculUi te po~ coovinge ca in plină civilizaţie Aurel, 
Florentina şi ceila~i trăiesc mai rau decât în epoca 
pieirei necioplite' 

luni, 6 septembrie 1 m 

Corespondenţă 
din Bucureşti, de 
la Sorin Ghllea. 

adus Tn Romania pe starui pop Ju'·-'l'~io;:tlliiioiL 
lglesias. Acesta a sosit pe aeroportul 
Băneasa cu un avion personal - Turbo .fel, 
o adevărată navă spa~ală in comparaţie cu 
"bunk:uţele" noastre aeronave, numai bune 
pentru muzeul Antipa. Pe lângă puhoiul de 
ziarişti ~~ ziariste, Jullo a-fost înlămpinat la 
scara avionului de fosta soţia· a act:onlluj,L 
Ştefan Bănică, e vorba de 
Rădulescu. Julio era îmbrăcat într-o ţinută spart de culoare albă, cu e;;;;··~~~ 
'i a futarUiui. T oţl. :i~. ~itJM 
constata cA pe J 
~osetele. Drept Wl!ll'ttr·u 
poartă. 

Deşi era programată o conferinţă 
presă, aceasta nu s-a ţinut din pricina indis-

Nu ştim câţi copiî mai traiesc cu Florentina şi co 
Aurel. Fiindcă nu ham gils~ acasă. Cu toţii erau plecaţi 
într-un alt loc unde au pământ. la cules de prune. 

poziţîeî artistului. S-a ţinut doar cocktail~ul 
* în Văsoaia, A urei oferit de organizatori în cinstea prezenţei la 

"face populatie" . Bucureşti a starului pop. Julio lgl•••l•ms.t• * Multi si in mizerie 
Tn bătătura lui Plnt<la Aurel ne-i!u intâmplnat doi . 

câini gălăgioşi şi un munte de mizerie. In jurul casei 
găseşti orice vrei. lncălţări bune, de iarnă, sunt lăsate 
să $& ,ooaca·la soare. să adune caldura. La fel si afte 
zdrenţe care, cândva. erau haine bune. locul~ are 
două clădiri plus grajdul de animale. Pe vremuri, 
gospodăria ss vede ca a fost bine inchegata. ln ri1mul 
in care esle intrel!r.rtă acum, riscă să ajungă in scurt 
timp o ruină. F;ndcă de când au !T<lri! bunicii !ji părin\i 
lui Aurel nimeni ora mai mip! nimic prin zonă. Nici . 
Aurel nici Aorentina nU SU!1l incadra~ in muncă. ,,Până 
nu s-a legat do Raveca, Aurel a lucrat IJ&.atunci 
gata, a decâzur•- ne spune vecina lor, nana Ana. Tot 

Adrian Oprea, CXlnsi!ier din vasbaia, mai in glumă, Acolo. unde au fost prezenţi politicieni, 
mai in serios se pronufl\ă în priVinţa Iuî Aurel, cam aşa: oameni de afaceri şî reprezentanţi ai pre-

Jd,Vti ~' i!r~ i'' :li r 
(Urmare din pag.1) 
Am auzit de nenumărate ori in ultimii xece ani că de-ala nu 

ne iese nouă, românilor, nimic, findcă împotriva noastră este o 

mare conspiraţie cana vrea să ne ~nă săraci " inapolaţl. Există 
In afirmaţia de mai sus o jumătate de adevăr. Conspiraţia 
Impotriva României există intr-adevăr. lnsă această conspiraţie 
nu ,; nici a ungurilor, nici a organismelor financiare inter
naţionale, nlcl a cine 'tie eul, e doar conspiraţia romilnllor 
lmi'Oiriva propriei ţiiri. Noi, românii, suntem marii conspirator!. 
Noi, rominii, facem tot ca putem ca să ne meargă .tu, ca să fim 
sărael. Unde, de pildă, in lumea asta mal'l, mai există ·o clasă 
politică atât de dezgustătoare, atât de dezinteresată de 
bunktarea propriei ţări? O <:lasă politică incapabilă să se ridice 
paste meschinele intsrese personale 'li care, măcar din cănd in 

cănd, să mai albă generomatea de-a face cătll ceva '' pentru 
ţară ... Murdală, sărată, copl~ de legi 'li taxe rem~ste. care 
mal de care mal absurde, România este .,.. cum o Wcl străinii. 
Analiza din .,le Monde" era drt sa poala de coractă. Ăstia sun
temi In ultimii zece ani, nimeni nu a Vl\ll să construiască In ţara 
asta. Legile se dau de azi pa mâine, cu Indiferenţă sau cu un 
lntenn ticălos, nu pentru cincizeci • o sută de ani. Toată lumea 
'Ilie că nu po~ atrage investitori străini cu o birocraţie '' o legfs. 
1aţ1e asemănătoanl unei jungla, însă nimeni nu face nimic pen
tru a tăia o cărare prin jungla asta Dimpotrivă! In fiecare zi apar 

alte fi alte leg~ taxe '' impozite care, nonnal, 1 pun pe fl.lgl pa 
Investitorii străini. · 

Vram să intrlm In lumea bună, In Comunitatea europeanA, 
In NATO, dar noi ne Inchidem ambasadele, ne reducem per110o 

nalul diplomatic, acum c:ănd trebuie mai mult decăt oricând să 
IIm prezenţi pasta tDt pentru .a ne SUSJine Interesele. Inchidem 
ambasadele pentru că nu mal avem bani. Şi nu avem bani pen
tru că suntem cea mal prost administralli 'i condusă ţan'i din 
lume. Pentru că, In Romlinla, nu mal există interes naţional ci 
numallnteras Individual. lupta sălbatică pentru supravietui~'~ îi 
dev.enit, pentru noi toţi, Dumnezeul nos1ru de fiecare zi. Pentru 
cel care au puterea fi mijloacele de a face ceva pentru ţara asta, 
singurul lucru care contează ssta acela al tmbogăţiril rapide • 
cine \'tie drt ţine .,funcţia" -fi apoi... după ei potopul! 

Noi, românii, suntem singurii conspirator! impotriva 
României. Dacă Imaginea noastrl este mal proastă ca oricând, 
numai noi suntem de vină. Fiindcă se presupune eă o naţiune 
'tie să se 'fi conducă. Ştim noi '!" ne conducem? Ştim noi să 
construim drumul spre prosperitate? Nu. Din păeato ~u! . 

.,Să fie lOii ca el, la noi in sat ar fi ~coală, biserică fl sei. 
de toate. Inclusiv oameni mul!l. Că el, săracul, ti1q> După ce Jullo a decis amânarea spec.. 
popula\i8." lacolului. Mihaela Rădulescu s-a urcat pe 

Departe de factorul cMlizator, promiscuitatea a scena amenajată pe Stadionul Cotroceni 
prins teren in să nul familiei Pantea. Cu siguranţli. scenă înaltă de 1,5 melli şi cu o deschidere 
cazuriledeacestgennusuntdese,dareleexislă. de 34 metri) unde şi-a cerut scuze ln 

Nu ştim In .pa!IHIIOiiul~",;cu:~iKintră~Jas!felii;·de~ca~ZI;;;;Iri~. ~ ... ~;~~~ 
Cert asle însă ,ci! ~. ':" 
una n<l11Tl81â. · · 

' 

LOOJill DE MOHCĂ DISPOtiiBILE 
Agenţia judeteani de ocupam fi for

mare profesională Arad (sir. Gh. lazăr nr. 
20} ne-a informat cu privire la situaţia 
Jocurilor de muncă II8Cante de la data de 6 
seplembrie 1999: 

Agent asigu""" 10; Agent comercial 1; 
ţ.qert. de pază 6; Agent imOOitiar 4; ţ.qert. de 
vânzări 3; A~ publid!ate 20; Amb&latoare 
10; Barman vânză!o< 2; Bfigadier 2; Cofetar 1; 

=~~~:,:~~=~=· 
90; Confectioner Kerr 15; CorlSilieri de asi
gur.lrt 20; Consultant asigl.riri 1 O; Con!abi 2; 
Croi!oreasă 7; Croitori înciilţăminte 4; Cusă!ori 
lncă~ăminte 60; Director reţea distribuţie 

. presă 1; Director vânzări 1; Dulgher 80; 
Economist 2; Fierar betonist 50; Inginer 
sutomatizăfi calculatoare 2; Inginer confecţii 

imb<âcăminle 2; Inginer confecţii lnalf\llminte 
1; Inginer constuctor 1; Inginer de instalaţil1; 
Inginer indusbia lemnului 1; Inginer mecanic 
3; Ulcătuş 35: Maislru coofecţii imbrăcăminle 
1; Maislru irx!uslria lemnulUI 1; Maşinis! e!ec
tro-eroziune 15; Muncitor necalificat 47; 
Programator 10; Referent de firma 3; 
Remizieri 20; Strungar 1; Tălpultor 
lncalţăminle 12; Tapiţer 6; Tehnk:ian 
imbr.\lcămintB 1: Tehnician industria 
1; Tâmplar 12; Tinichigiu 
10; Vllnzătoare 10; Zldar 22. 

Numărul total al locurilor de muncă 
vacante din aceaslă săplărnănă se ridică ta 
680 de persoane. lnti:lrmaţii suplimenta"' S& 
pot obţine de la sediul AJOFP - Arad. str. 
Gheorghe Lazăr nr. 20. 

It. o; ., _ .. 

lumea ~ptea că s-ar fi", ~J~~;;:i: 
1-c<~rttll,din pricin6 că. nu s-ar·ff 

ciente bilete. Nu ştim ... Cert este că, 
despre concert n-am auzit vorbindu-se 
decat in preajma stadionului. Se vada 
bucureştenii sunt obişnuiţi cu astfel de 
ei(Bnimente artistice. ~ptăm cu deosebit 
interes un concert undev_a 
acolo unde i s-ar fi dat o cu ... "till'i;~H 
tanţă. In fine. probabil că joi. indiferent 
vreme (şi vremuri) se va ţine mult alttepta~ 
tul concert ai lui Julio lglesias. Dupa con
cert vom reveni cu o core•~p·rmrleroţă. 

Indiferent de motivele reala "!~~~:~~ofji 

două zile ·a 
hotel Hilton. Ai:um el se aHă la Atena pen
tru susţinerea unui alţ ooncert din turneul 
.Mi Vida". Fanilor l_ul Julio lgi<!Sil!5''AU·J~'ll 
mai rămas de<:ât să se roage pentru ca 
să fie vreme bună. 
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SOCIAL 

PlATA INDEMNIZATIIlOR 
1 

Atâlia pensian!ili, după ce sub nivelul necesarului· Ce-i priveJ~le pe ace~ti cumpăra. un medicament 
care să-ţi alina suferinţa nu-~ 
po~ permite. Oe avalanşa de 
alte cheltuieli, ce să mai vor
bim. lar acestea sunt lucruri 
concrete, de care depind 
vieţi. 

lllllr''ll'"·f, •••"întreagă au muncit, au 
ajuns . fn ~lua de azi sâ tră
ia& ci sau mai bine zis să 
supravieţuiască doar din pen
sie. Care în cele ma1 multe 
cazuri este una simbolică. 

Adică au uitat, vezi Doamne, bătrâni, care si-au făcut dato-
guvernan~i să aloce mai mulţi ria pană la Capăt, că biro~ 
banl de ta buget pentru a cratii, cocotati prin cine ştie 
primi oamenii banii la tîmp! ce fotolii ministeriale~ vin cu 
Aceasta fiind o dovadă clară explicaţii savante ... 

Când !nsă. au mai ~i lup
tat oamenii pe front sau în 
Revolutie, rămănând infirmi 
IM>este' '!Î ~fle!eşte, iar pen

cât de mult le~~~d:;;e::,;;:.:..--~--=-==-=d:;:e:.:::=i==+-=~ . Şi la Arad, mii de oameni 
sunt in acest caz. Dacă toate 
lucrurile vor decurge ,normal" 
Jn această săptămână vor 
Incepe plăţile. OaCll nu ... să 
mal astepte, ce-i daCll timPUl 
nu ma} are răbdSre pţintru ei! 

·care le-o datorează 
statut rntairzîe cu săp
tămânile. ef bîne, ceea ce le 
fac guvernantii acestor 
oameni nu poţi sll interpret~i 
decăt ca o bătaie de joc. 

Este u~r liă spw • Jn luna 
. &ugU61 n1W primit pensipna(ii 
IOVR, revoluţitilnarii, loftli 
de~nu~ polltjc şi veteranii ln-
demnizaţiile pentru c4 
.deschiderea financiară a fost 

Iar dac~ ne găndim că 
problemele nu se vor sMr;i 
nici in luna septembrie, In 
sensul că b$nii af10ren~ aces
tei luni se vor da undeva prin 
OCllombri!!, oare ar tretlui să-i 
mire pe 1 bleste-

mele per1sir)not~~ll~PIUAfl li 

AMlNll[fPlHTRU HlRlSPlCTARIA HORMllOR 
t. ,,Une e ueerţatn eu noi~ de obit!ei, e «eertat)) eu toată lu01ea" • spune 
r. Gi\BRIEL\ T ARLEA, direetoarea lnspeetoratului de Sănătate PubUeă 
i ._\-.In- conformitate cu Legea 98/1998 L: privind sancţîonarea contravenţinor la 
IP normele legale de igienă şi sănătate publică, 
f . _ neasigurarea condiţiilor Igienice la depo-
~--~rea unor alimente ere sancţionată cu o 

amendă de maximum 750.000 lei. In umnă 
, cu aproximativ o săptămână s-a adoptat o 

ornpnantă guvernamentală, canfonn căreia 
· ,_ această' contraven~e va fl sanc~onstă cu 

amenzi cuprinse intre 3 si 30 de moioane de 
lei. Amenzile pentru producerea repetată a 

'lltior zgomote ciare llepăfesc limitele admi
~JIIlllle AI!J!. P8fllnl depozitare~ d• reziduri · 

~·menajere in·IOC'Uri nepermise vor li cuprinse 
între 5 si 30 de mîl1oane !ei. Aceeasl 

!llfll!t .fl!ldll ;,a fi ap~ca",ti-~ . ·, 

cresc animale in zanlile locuite la o distanţa 
mei micji de 50 de metri fată de celelalte 
locuinţe. In ordonanţe respecHva·au fost 
prevăzute !ii o serie de noi oontraven~L Una · 
dintre ele ar fl utilizarea de câtre producălcri 
sau disbîbuitori ele apă potabilă e unor ţe\IÎ 
sau a unor reactivi de tratare a apei fără 
aprobarea Ministerului Sănătăţii. Această 
contraven~e e sancţionata cu amendă 
cuprinsă intra 5 'i 20 de milioane lei. 25% 
din amenzile aplicate de Inspectoratul de 
Sănătate urmează sa fie direcţionate Clltre 
constituirea fondului speCial pentru ocrotirea 
sănătâţîî. Gab(iela Ţârlea, directoarea 
lnspectoratulut de Sănătate Publică Arad 
ljiWI1CI: ..Noua Oftionanţil a dublat practic ta-

rifele. Ceea ce din punct de vedllfe al buge- . 
!ului de sia!- un i1Jcru bun. Un lUCIU llllli 
puţin bun ar fi din partea celor care le 
suportă. La amenzite aplicata In trecut am 
avut foarte p~ne contasta~i. insă la noile · 
amef!Zî suntem siguri că acestea se vor 
inrnulţi. Aceste amenzi nu sunt o buculit 
pentru cei cana le aplică, Iar pentru cei care 
le suportă nici aşa. Ele vor fi greu de aplicat 
şi speciali~i care se ocupă de acest lucru 
trebuie să fie foarte bine pregăti~. Oricum, 
sperăm Cll aceste amenzi trebu1e să ducă la 
imbunătă~rea cond~iilor igienlco-sanitare ~i 
să dea de gândit celor care le primesc. 
Pentru că cine e certat cu noi, de obicei, e 
certat cu toată lumea." fllt(fiiKIQfiRKI 

voR rom 
"• MUTAREA ÎN CASĂ NOUĂ. 
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PORCARII 
.SATUlUI DE U. .. ORAS!~-
~-,... ,__ ~ - --.~-- ~c.::~-". :.:. -; ~ ;;., ''"< " ,, ·--.·ii. 

Pe fratii Florin fi Melania Varga l-am tnt!tlnit oăptămâna 
trecuta la ietirea din Sebhf, pe marginea loaelel ce duce 
spre Cărand. lnsotill de Boby, un căte!Uf de-o fChioapâ, 
cei do! păft&au porcii gospodarilor din oraf. De loc din 
Bihor, familia Varga a.a stabilit din primăvara acestui an la 

Sebif. Tatii copiilor, c11re mai au 9ase frati, •·• tocmit văcar 
la cele aproape 200 de vaci din Sebif, iar cei doi copii au 

luat in primire lllrcA 150 !le porci. ,.lo n-am fieut 'coală, 
numa' do animale m·am ocup!ll de Cllnd mă fllu. Oamenii 
118 d-u zm:e mii de lei de porc pe lună Jtl noi li acoatem zil· 
nlc la păfl!ne, de la opt la 9apte seara. Nu ar fl o muncă 
tare gl'lla dad n·11r fi zilele ploioase cind trebe aii fUgim 

dupi po!llii mJI'I» te aperi•- 11 greu fi 11\1 scroafele care au 
pureei, Clli tăi lnceard si fUgii aeallă", ne-a spus Florin, 

eare la BIIÎ 111 enl al săi aliA meserie nu cunoatte. Nici 

Melania rnr •'·• gialllllt.i •lujbă oii ICH!te d 11 fAcut opt 
11lase. 

De cind II-!IU loelmlt la porni, Plf:!rln fi Melanla au avut o 
singuri zi liberi, IA ~~u~ ecllp•el din 11 aupu•t. ,.ţa eclipsă 
nici noi nici poreii n·am plecat de-acas6. Oamenii nu ne-or 
lăsat să scoatem animalele cii 111-e fast frlcj. s6 nu fugă 

porcii as<~ •• nu •e lntAmple alte naneroelrl", na•a spus 
porcarul de la Sebi,. Acasta a mai adăugat ci o data cu 
răcirea vremii, gospodari! aratului i'j tin poreil aaal, să-i 

ingrat• penlnl Cricliun, 

., \ 

-,- "-

FLOitl" TROT 
l'oto: VIOREL MQS(fl 

. ; ,;.";. ' ... ",. *" 
. ElJRO -;p8M 
~-, .". ..... ' '· ' ,.. . . . . ' 

b:epută in urmă cu exact un an, conslrlJclia ""'"' ri. r-:-----,_,-,--,---....-", 
sediu al oliciului poştal din lneu se apropie de 
Clădirea a fost Jncepută şi va fi predată 1& 
aceeaşi firmă şi anume S.C. Floricon SA, '"''uerutf 
Ared. ~uaiirile au fost Tntrerupte trei luni, pe 

TOAMNA SE NUMĂRĂ ••• '\ . ~'-
..".~-~"~· din cauz:a.t~mpu~ui nefavorabil şi pănă in mo1me1l·l 

faţă au costat 1.5 miliarde lei. O dată terrniru!tă.l 
clădirea" va deveni sediul oficiului postal lneu si 
ollciulur'llle mecanizată lne'u. ' •"'! ::?~r:~:i· T~n~mom~ien~tul de filtă nllfnarur 'Emil Iancu, şeful lotului 
spune: · . da linişare Interioară. 
iar ln cursul săptilmănii următoare ·fe·Vor riiCnla gaa-] 

de aluminiu ti ne vom ocupa de acoperiş. Toată 
.fi!IJcrarela ve coste, probabil, peste 3 miliarde lei. 

Termenul limită este 1 decembrie. d'atllla care trebuie 
să predăm Clădirea la cheie. Şi noi spunem Cll o vom 
predjl." ' ! 

Aşadar la lneu. de 1 decembrie s-ar putea ca! 
poştaşii să nu sărbătorească numai tiua naţională a[ 

R~ie•... · ~--· · ., fi, 8(1Gfllti(J! 
. Foto: V. MOSCA; 

' ·. 
•_""'*r::~il!ia•-elrave'ff"'tiz4i!caza·';~,,"* 

~:ăz· ta. INTRAREA ÎN VIGOARE A LISTEI 
.r.1EDICAMENTElOR COMPENSAn VA GENERA 

MARI PROBlEME ÎN SISnMUl SANITAR 
Intrarea. In vigoare a listei 

medicamentelor compensate şi 
~~îte va genera fparte mari 
P~ lltedidlor. farmadllor Si 
~ in ultimul hnd. paCienţilor.'~ 
_ -~ Cun Pere!ianu. preş..m.. 1 

tefe Camerei federative a 
Medicilor din România (CFMR);ln 

, Cilll!ltfinţa de presă de vineri. 
ltsta ~ grntulle 
li~ ve intra In vigoare 

~ JO<»Pînd cu date da 17 wP!em-
;. -~ ' - ' '• ·-.:,. 

"!-:-
-. \•"'-"·· 

. brie, d<!'i in conţinutul ei sunt cu handicap, veteranii de război, 
numeroase embiQuftil1! legate de foş1li d"!i~ politic '!' "'""'uJionaril 
finanţarea, prescrlerea fi dl1con- din 1989. Presedintele CFMR 
tarea medicamentelor, a spus este de pârerâ că medicii vcir 
Pareţianu. La capitolul finanţare l pierde foarte rruk timp consull;lnd 
există anumHe categorii de per- lista de compensate, pentru câ ea 
soane .:are nu llenellciază de gra· nu este in ordine alfabellcă, ci In. 
tuilete din partea C•sel de OfdiMa din "'ictionaru! de Boli'. 
Aaigumri de s.llnatate (CAS), pen- El a mai precizat ca aceasta 
IN că nu ee ~ ln cele 31 ~ va fi ingreunetâ de fap!ul 
de Programe ale MlnisleruiiJI . că unele medicamente sunt pre
SAn4tilţli (MS). acestealilnd ele\IÎÎ scrilJ41 Jn boli IOane diferite din. ""'*' 18 ..... atudenţii, ~' ._pune! Ge1lldelol al dlognosticulul. . . ~-

·. 
~ ' 

. ' 

'·:_ '- ~. 

••• CELULARELE 

-. -~'' 

. ·, , • ",_-, ·. · ,. " Cea IMI 

, , mare diversitate c1e 

·' 

., 
> ~- '' V y' 
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siiaSPE)RTIV 
fi!eciul dintre Slovacia lfi România a stârnit un interes enorm in ţara noastră. Dacă la ,

Brat• slava, ~azdele au fost prea puţin interesate de meci, "tricolorii" J .. au avut ca 
suporter pe •ns~şi ~rimul ministru al României. Radu Vasile a vizionat Pl!rtida din . 
bu?a oflci~lă, alatun de omologul său slovac, Mikulas Ozurinda si mai mu'll parlamen-
tan români, cel mai "infocat .. fiind Corneliu Vadim Tudor. ' ~ 

. Premlerut ro~ân s-a dus la vesliare după meci ~~ i·a felicitat pe jucătorii antrena!! de 
Prţurcă ŞI a ma• spus că Adrian Ilie 'i Gheorghe Hagi valorează cât toată echipa 
Românie! la un loc. 

VINOVAT, PENTRU 
CĂ ESTI ROMÂN 

1 
"' Chiar dacă nu am mal păţit precum In 

Ungaria, la Budapesta, deci nu ne-a bătut ori 
fugărit nimeni, aproape Incredibil, la stadionul 
.Siovan" din Bratlslava am notat cii un tip a fost 
bAtut. Şi cum credeţi că s·a Intimplat totul? 
Simplu. S-au Intilnit galeriile echipelor Rapid 'fi 
Dlnamo, prilej numai bun de ciomăgeală, chiar la 
stadion. Halal! "' Probabil că aveastă Incăierare, 
intre două bande, a putut avea loc deoarece liderii 
celor două galerii nu au foat la Bralislava. De fapt, 
conducătorii suporterilor bucure'tten' au preferat 
să stea acasii, doar .,vlcele" rapidist, Nicu Butelie 
fiind la faţa locului. Poate că le·a fost frică de vreo 
răl:bunare, a ungurilor, pe drumul spre Slovacia ... 
Nu a fost tnsă cazul. "' Culmea e că atmosfera a 
fost a'a de lini,lltA, IncAt organizatorii au dat voie 
să se vindă bere pe stadion. Românii, ca fi slo· 
vacii de altfel, mari amatori de a'a ceva, au avut cu 
ce acompania meciul. Fericit, însă, doar pentru noi. 
"' In sectorul românesc au fost prezenţi, alături de 
.,tricolori", pentru a·i incuraja, suporteri din Arad, 
Bucure9t1, Galaţi, Cluj, Timi,oara, Reşila, Alba· 
Iulia, PIOIB'fti, plus români din Germania f' Austria. 
In total, au fost vreo 400. "'O parte din suportari s-au 
postal la tribuna 1, parcă pentru a-1 vedea mal bine 

·pe premierul Radu Vasile. Toţi erau, de fapt, români 
stabiliţi în ţările amintite mai sus. ŞI, fără să 
exagerăm, toţi au dat dovadă de patriotism. Un 
patriotism dus parcă până la extrem. Nu îţi este tot 
una să vezi 'i să auzi că la un meci de fotbal, în 
deplasare, a-au adunat spectatori din toate 
colţurlletării tale fl nu numai.• In faţa stadionului, 
eu aprox1mativ patru o"' Inainte de meci, la o eâr
ciumă, s-au strâns cam toţi români! ce qu venit eă
'Pi cumpere bilete de meci, in acea perioadă. S-a 
vorbit, apoi, in incinta '1 pe terasa biuulul, doar 
române,te. Ore in 'ir. Cu o viziune mai largă 
asupra a ceea ce inseamnă să fi un patriot convins, 
doi arădeni 'i doi clujeni au intins un imens trico· 
lor, prins intre două ma,ini eu numere purtând 
lnserlp~a ora:rului din care ace,tia provin. S-a pus 
problema, imediat, că trecătorii s-ar putea să nu 
mai Vlie ee se lntâmplă in 'i cu ţara lor. Nu· a fost 
tnsă cazul, era doar un meci de fotbal, care urma 
să se desfă,oare după câteva ore. "' Cazul de la 
Inceput, cu berea, a arătat, foarte limpede, cit de 
interesate sunt gazdele de acest meci. Un ziar 
local, pe nume .Pravda", a dedicat, In numărul său 
de vineri, deci cu o zi inainte de joc, doar 25 de rân· 
duri partidei Slovacia • România. Nimic mai mult. 
Poate, In plus. o fotografle in care era ,.prins" Hagi, 
oferind ull autograf. "' S·a văzut, apoi, In teren, 
interesul fiecărei echipe. Chiar dacii nu au avut 
câteva .,piese de rezistenţă", siQvacii nu au luptat 
tare mult, pentru simplul fapt că aveau in faţă o 
echipA foarte bine motivată, ce nu concepe infrân· 
gerea. Alfa cii, oricum, slovacii nu puteau face 
mare lucru. "' După frumoasa victorie repurtată de 
.,tricolori", doar V. Moldovan \'1 Gâlcă au venit la 
galerie, pentru a bate pelma cu suporterii. Ceilalţi 
jucători, mal reţlnuţl, au preferat doar să ealute 
galeria, de la aproape 30 de metri. S-au auzit, apoi, 
voci care eondamnau atitudinea jucători lor. Dar, ce 
sA·I faci, nu toatA lumea poate fi mulţumltl. "' 
Totu,l, fericirea i-a cuprins pe toţi suporterii 
.,naţionalei", atunci cind pe atadlon a-a anunţat el, 
la Baku, Al=erbaidjan a flcut egal cu Portugalia, Iar 
Ungaria nu a fost In stare al·l batâ pe amatorii din 
llechtenateln, meciul termlnindu·ae cum a 
inceput. "' Mllsurlle de securitate la stadionul 
,.Siovan" au fost excelente, dar nu a fost. cazul al 
se intervină. Suporterii celor două ţări nu doar ci 
nu a-au bătutfntre el, la 1-S nefiind nici cazul, ci fl..au 
aplaudat -;1 salutat reciproc, făcind fi tradlţionalul 
schimb de fulare. Ava s-a Tntâmplat ti cu subsem· 
natul ... "' Dacă la Bratialava nu au fost probleme 
cu gazdele, ele nu au Incetat să apară. Ştiam, din 
auzite ti nu numai, că românii nu sunt la inima 
nimAnui. Nici a ungurilor, nici a şlovacilor, nici a 
nemţllor 'i tot ata. Acum, pe propria piele, a trebuit 
să suport nlf!e măgăril pentru simplul fapt că sunt 
romăn. Nu ae poata In lumea asta, de·a lungul şi 
de-a latul, să fii privit prin vamă cu ochi a'a de rlii 
9f să nu poţi trece in Ungaria Ji Slovacia fără să dai 
'pagă vametilor din scoata ţari. E uluitor cum unii 
pot spune: .,50 de mircl, e bine?"; ,.ceva, pentru " 
protocol, există?"; .,pentru nor nu aveţi nimic?". 

Cu un tupeu Incredibil, ace'ti vama\'1 li texează 
pe români de nu se văd. Nu acelatl lucru îl fac, 
insă, cu alţii, mai din vest. lată ci poţi Il vinovat, 
pentru simplul motiv ci e'tl român... ;, 

LEOSF"IUI 

.... 
; ., 

, 1 , i ·""ovan 
Bratislava, amrenorul selecţionatel de fotbal a RomAniei, V!Cibr Piţurcă a 
declarat că: ,Rezultalullnregistrat poate părea cam se-. dar eu cred cii 
scorul reflect<l exact realitatea din teren. Medul a avut o prlmA repriză mal 
echMibrată. In schimb cea d.,.a doua a fost in lolal~ate la discreţia noas
tn!. Sunlem pe primuiloc in grupă, dar nu avem timp să ne bucurăm, pen
tru cii, mieroun. unneazl! să jucăm finala grupei, cu Portugalia, pe cere nu 

1 "'''"'"' să o pierdem." 
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.• -. rlA~UN PAS 
DE:PODIUM 
- După un inceput de campionat cu stângul, 

_UTA 'i·a revenit incet, dar sigur. !fi, d~pă 
'ase etape, a ajuns la un pas de pod1um ·'' un 
punct de locul întâi. Echipa a Inceput să Joace 
ceva, chiar dacă mai are momente prelungite 
de slăbiciune pe parcuJ"'8ul unui meci. ..... ~"""4'!~1~~~··~ tn ultima deplasare, 11 alb·rO!fii" 

să nu.,i dezamăgească suporterii in 
disputa de pe teren propriu cu Chimica 
Târnăveni. Almă,an et company au vrut multe 
,i, chiar dacă nu le-a ie'it de fiecare dată ceea 
ce şi·au propus, prin cele două reuşite din 
prima repriză 'i·au asigurat cele trei puncte 
puse in jqc".__!.a urma-urmei, lucrul cel mai. 

' .,._".lmportanl 
Culoarul UTA-el spre fruntea clasamentului 

••ttt deschis, deoarece arădenii au acum trei 
at&pe cu adversari abordabili. Mai întâi, elevii 
lui Rubinacci vor juca cu UMT ·ul in deplasare, 
in uoel nou·promovat_e, care a Inceput tn 

Jl"'viilf's~v~•ri"~~-.~a1 stina tot atit de repede. Apoi, 
la Arad, intr·un meci de 1 solist, 

după care UTA va juca la Craiova, pe terenul 
nou promovatei Electrobere, de unde iară!fi se 
pot ciupi punct(e). Formaţia fanion a ora,ului 
nostru ar putea, prin jocul rezultatelor, ca 
după 9 etape să preia 'elia seriei. 

Sperăm ca jucătorii să treacA peste 
SlllliraNa prlcl.nultă de hotărârea lui Gandolfl, 
cu privire la prima de obiectiv din sezonul 

recedent. Acesta a schimbat-o "ca la 
Ploie,ti" '' a făcut 'i pe .,Gică-Duru" pe dea
supra. lnţelegem că el dă banul, dar nici să 
tra"'flme jucătotil ca pe ni, te vite nu putem fi de 
acord. Oare de ce i·a mai chemat la discuţii pe 
Almă~an, Todea 'i ceilalţi? Deoarece, n-a fost 

de dialog, ci de monolog ... , in vatiantă 
italiană. 

Coborăni un •••Ion mal jos cu groază. Păi 
cum altfel, cănd fâ Vladimlrescu, lnterul predă 
lec::ţii de karate, box, judo unei nou-promovate 

~-•"'1t'•i "cavaflnitor fluierului". lnteri!ftii au incasat 
cartona!fe ro!jioii 'i tot atâtea goluri, dar 

~:~.~~M~~fr':~~.:~~~a~~f:~o1:st~~u1n~:ul jalni~, neputinţa gazda-
~ In violenţă. Nu-l putem 

Gigi Domlde, cum poate tolera 
animalice ale unor jucători, 

im•>s<:ân•d aprecierile de falr·play de care se 
bucura ,.Roşcovanul" in tinereţe? Studenţii de 
la Universitatea .,Vasile Goldi'" au avut nevoie 

~.,-,g--=::: "vorbă bună'", să nu-i spunem în alt mod, 
pentru a depă'i .,examenul" Zlatna. CAt 
privefle, Telecomul 'i West Petromul, rămâne 
cum am stabilit, adică simplii figuranţi pe 
terenuri străine. In concluzie, val fl·amar de 

.,,...._0011 fcl!balul arădean de nivelul trei ... 

DfiHIEL SCRIDOH 
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Stadion UTA. Timp inchis. Teren bun. Spectatori: 2500. Şuturi ta poartă. 13-5. şuturi 
pe poartă: 3-1. Comere: 5-3. Au marcat: Mariş min. 6 şi Ciubăncan min. 34 (pena/ty). 

· Formaţii • FC UTA: Pap - Oi~conescu, Boliş, Găman, Panin • Baciu, Almăşan, Ciba, 
Ciubăncan (min. 78 - Juncu) • CI. Orăgan (min. 88 - lanu), Mariş. Antrenor: L. Rubinacci. 
Chimica Târnăvenl: Chebutiu - Oumftru, Maier, C. Andrei, F/orea, /. Andrei - O/ah (min. 
41 - Cur1icăpian), Ungurean~. Cucerzan • Tudose (min. 88 • Vasiu), Voiculescu (min. 65-
Rftea). Antrenor: N. Babeti. 

A arbitrat bine: C. Balaj (Baia Mare) • centru; ajutat de asistanfii: M. Savaniu şi C. 
Gaia (ambii din Salu Mare). Observator FRF: Zoltan Erdei (Slatina). 

Cartonaş• galbene: Pap, Baciu şi Ciba, respectiv, Tudose şi Maier. 
Jucătorul meciului: Adrian Găman (FC UTA). 

mingea nu vrea să intre in poarta UTA-ei. 
Apoi este randul IYi Panin să rateze de puţin 
ţinta la o ,ghiulea", de la peste 30 m. In min. 
53, ghinionistul CI. Drăgan mai ratează o 
situatie imensă la excelenta centrare a lui 
Almă'şan. Căpitanul UTA-ei i'i trece şi el 
numele pe lista ratărilor, In min. 61, când 
şutul său şterge bara. După ce Baciu (min. 
66) n pune la o grea incercare pe portarul 
oaspeţilor, asistentul Cala ii opreşte pe ata
cantii din TAmăveni In două faze dubioase, 
lucr~ ce 1-a determinat pe Cucerzan (min. 

Aşa cum anticipam in avancronica par-~ Curticăpian prinde un şut de la 22 m care 74) să·i fac semn arbitrului mai sus numit să 
tldei, UTA nu a avut prea mari probleme In trece puţin pe lângă poarta lui Pap. se impuşte, spre deliciul publicului. 
a-şi impune jocul In faţa echipei din 'iifilll•Ji.fil'j Ultima ocazie de gol aparţine 
Tarnăveni, care s-a dovedit a li 1' adversarilor in min. 87, cand 
exagerat de cuminte. Chiar, dacă Tudose este blocat in ultima clipă, 
,.alb-roşii" nu au avut o prestaţie in 6 m de Găman, cel mai b_un 
·menită să ne entuziasmeze, victoria jucător de pe teren. Pană la sfarşit. 
rămane victorie, iar punctele mai consemnăm debutul Tn ,.8" al 
preţioase in econqmia acestui campi- _: juniorului lanu şi scandările unui 
onat. stadion intreg: .România, hal 

Elevii tehnicienilor Halieni Incep In România", deoarece, atunci, ne 
forţa şi in chiar primul minut, trec pe mai despărţeau puţine .ore pană la 
lângă deschiderea scorului, cănd cen- meciul din Slovacia al naţionalei 
Ira rea lui Diaconescu este reluată cu ,tricolore'. 
capul de Mariş pe iăngă poartă. Peste Fluierul de final consfinţeşte o 
doar cinci minute va fi 1-0. Fază trasă victorie logică a UTA-ei, la capătul 
la indigo, acela'l "servant" unui meci Tn care·nu am semnalat 
"Tasotti", finalizator Mari,, care nimic nefiresc, echipa mai bună 
trimite superb cu capul in poa in cont cele trei puncte 
unul Chebuţiu rămas spectator. .. ngureanu 1 puseiQ joc. 

După acest Qol, Oaspeţii echilibre.ază ratează cea mai mare ocazie a Chimicii, dar 
jOcul, care se mută la centrul terenului. Abia 
in min. 20 consemnăm o nouă ocazie de gol, 
când Mariş face pe egoistul, nu pasează, se 
complică. şi faza se răceşte. Peste două 
minute, Ciubăncan pasează ,.printre" pentru 
CI. Drăgan, care reuşeşte .performanţa" de . 
a rata din 1 O m singur cu portarul in fată. 
Prima oportunitate a oaspeţilor, o notăm 'In 
min. 29, cănd centrarea lui Tudosa este relu
ată .pe lângă" da Voiculescu. In replică, 
acţiune cursivă a UTA-el, angajare pentru 
CI. Drăgan, care este faultat clar In careu 
de Ofah 'i penalty-ul just acordat este 
transformat fără emoţii de Ciubăncan fi 
2..0 (mln. 34). 

DfiHIEL SCRIDOH 

La adăpostul celor două goluri, .alb-~ii" 
aşteaptă pauza, In timp ce adversarii les la 
joc 'i In ultimul minut al primei reprize, 

. LORENZO RUBINACCI 
!ANTRENOR FC UTAl: .,Din 
cauza unor jucători cu 
probleme medicale (Ciba, 
Baciu, Almă,an) mi-a fost 
teamă puţin de acest meci. 
Am efectuat ceva schim
bări in tactica de antrena
ment şi pregătire a jocului, 
fiindcă nu 'tiam prea multe 
despre adversar. Sunt 
bucuros pentru rezultat. 
Am avut un ritm bun, o 
posesie a mingii mai mara 
ti am făcut presing cu 

toată echipa in unele 
momente ale jocului. E 
drept, ln.că mal avem pro
bleme, trebuie să lucrăm la 
mentalitatea unor fotbalifll. 
Chimica are câţiva jucători 
rapizi, de contraatac, ne-au 
surprins de cAteva ori, dar 
am scăpat fără a primi gol. 
Mă bucur că publicul a ple
cat acasă fericit, după o 
nouă victorie a echipei 
favorite. De fapt, unul din 
obisctivele noastre este de 
a aduce cat mai multă lume 

la stadion, deoarece noi 
avem nevoia de suporteri, 
Iar el trăiesc pentru noi." 

Din păcate, antrenorul 
ollspeţilor, Nicolae Babel! 
pu a onorat cu prezenJa 
conferinta de presă de a 
finalul partidei, ata că 
punctul de vadeN al aces
tuia nu vl·l putem 
lmpărtă,l, Probabil, la 
TAmăvent, nu &-a auzit Tncâ 
da respectul faţă de presă 
ti ciUtorii ai. 

D. SCRIDOH 

''.I'xs !~' e ;J, :JIJ ~' ~ • 

UTA·Chlmlca Tlrnăvenl 2·0; Gaz Metan Media•
Aacăra Rm. Vâlcea 2..0; Ollmpia Salu Mare-Minerut'Motru 
3-2; Corvinui-U.M. Timi~ara 4-0; Jiul Petroşani-Eiectro 
Bere Craiova 2.0; lnter Sibiu-Drobata Tr. Severin 2-1; Aro 
C-lung-A.S.A. Tg. Mureş 0-1; .Poli" Tlmi~ara-Apulum 
Alba Iulia 0.0; F.C. Bihor-.u· Cluj 1·1. 

Viorel Carnal, 38 ani: .Mă bucură 
victoria UTA-ei, dar mai e mult până 
departe. Avem nEMJie de o constantă 
in joc, pentru a nu mai altern'a 
momentele bune cu cele slabe. 
Jucătorii se adapteazA cu greu la noua 
ta(:lică de joc. Dacă vor reUfi avem 
şanse reale de promovare." 

Gheorghe Olaru, 47 ani: ,Chiar 
dacă am că'/li9at, eu zic că nu am şi 
convins. Totuşi, echipa incepe sa arate 
oeva fotbal. In comparaţie cu jocul din 
prima etapă cu Corvinul. Ttebuie să ne 
men~nem In partea superioară a cfaea. 
mentului. pentru a putea ataca pro
movarea. Chiar dacă poate ar fi nec;e. 
sari 2-3 jucători cu experienţă, am 
inaedere in ~ tineri şi In antrenorii 
italieni. UT A trebuie să redevină ceea 

Cosmin Gligor, 19 ani: .Este bine 
că UT A a inceput să ~tige joc după 
joc, şi că s-a realizat împăcarea dintre 
jucători şi galerie. li vom sus~ne in con
tinuare pentru că avem nevoie unu de 
altii. Sămbăla viitoare, la UMT vom da 
o 'lecţie Tomişoarei. li remarc din jocul 
.de astăzi pe Mariş şi Găman." 

Eugen Domokof, 34 ani: 
.Recunosc că m-am enervat putin In 
finalul jocului, cănd Mister RubinaCd a 
lntarzlat introducerea In teren a lui 
lanu. Pentru copil era o .."să bună de 
afirmare. lnsă decizia este a anlr81l011.1-
lui şi nu trebuie contestata. Mai ales că 
echipa a ob~nut o nouă victorie, In fala 
unei formaţii bine a'ezată In teren. 
Importante sunt aceste trei puncte care 
ne ""'"\in In continuare .rn cărţi»." 

A consemnat, 
oe a fost.' DfiCifiH TODCIJfl 

i i 1 

antrenorul Rubinacci 1-a scos din teren pe Claudiu Drăgan " 1-a aruncat in luptA 
pe JUniorul lanu. La doar 16 ani. componentul lotului national UEFA '2001 a 
debutat pe a doua soenă a fotbalului romanesc, la doai trei zile dislantă de 
meciul de Cupa României, de la Pecica, uhde .lanu a fost titular si a aM 0 
evoluţie curajoasă. ' 

~ viitoare (sâmbătă, 11 septambrle 1999): Dacia 
PH~!1-M1d1a Năvodari; Callatis-Precizia Săcele; .Poli" ta,i
Sportul Studenţesc; Juventus Bucureşti-Diplomatic Focsani; 
Glona Buzău-Metrom Braşov; Dunărea Galaţi·Laminorul 
R?man; T~actorul Braşov-Chindia Targovişte; Foresta
Ctmentul F18111; Petrolul Moin~ • Poiana Câmpina. 

Etapa viitoare (11 septembrie 1999): Drobeta Tr. 
Savenn-Corv!nul; Electro Bere Craiova-Intor Sibiu; A.S.A. 
Tg. Mureş:Jt~l Petroşani; Flacăra Rm. VAicea-Minerul 
Metru; Chtm1ca Tărnăveni·Gaz Metan Mediaş; U.M. 
Tlml,oara-UTA; ,U" Cluj-.Poli"; Apullum Alba lulia-ARO 
C~ung; F.C. Blhor..()limpla Salu Mare. 

Referitor la acest debut In .a·. antrenorul UTA-i>i ne-a declarat: .,La 
ultimele antrenamente am remarcat personalitatea ti curajul lui lanu 
lucru ce m-a determinat ai-i acord o ,-nsă. Este un lncapu~ chiar dacă ~ 
jucat puţin. La UT A, vreau ei fiu bine inţalaa, nu aunt tltulall, el doar ~ 
tegonlştf." 

~dar, după A. Drl!gan In urmă cu două etape, 1-a ven~ rflndulluilanu, iar 
peste atte două runde, cu siguranţă, vom consemna un ali debut la UTA. 

D.S. 
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UNIVERSITATEA ARAD • HINRUR ZLATNA 1·0 (0·0) 
Stadion Motorul. Timp rncois. Teren acceptabil. Spectatori: 200. 

'uturi la poartă: 11 . 11. şuturi pa poartă: 4 - 4. Comere: 4 • LA 
marcat: Foiea - mln. 69 (penalty). 

Formatii - Unlvensitatea Arad: Rusu • Oprean, lf!imie, Leucean, 
Sziller, Cri~an, Iane (min. 54 • Aldea, mln. 75 •• loneecu), Chelronie, 
Blănită, Folea, Georgiu (min. 54 - Corinda). M<naur Zlatna: Ruşu • 
Dobrln, Olelei (min. 82 - Benga), Kiraly, Chira, Du!ă (min. 78 • 
Cimpoieru), Crăciun, Cioba. Calafantea. CI. Stoica, ChadJ Ojeh. 
. A arbitrat satisfăcător: FI. Marcu (Oradea) • centru, ajutat de asis

tenţii M. Ramniceanu şi N. Nil'! (ambii Rm. Vălcea). Observator FRF: 
Adrian Cocos (Resita). 

Cartona'e gaib'emt: Oprean şi S!iller respectiv Dobrin, Calaflintea, 
CI. Stoica ~i Ojeh. 

clar echilibrul din teren, ambele echipa 
lrecAnd pe lângă g:;llln pnmele minute. 
Mai int!i, Cllelat (min. 13). şut slab f'O\inul 
de Rusu, apoi lsn: (min. 20) - ,lllfpiltl" de 
la 25 m, apolrali! gJeU. Ne pk.lislm "''S'i· 
rmx: cu .jleflele" tellrti!nilcr .-;, La 
un fWI mai tare al ur'lJi miner, proleoaU 
Demian a strigat .Ăsla-1 procedeu de 
di&ponlbili.tare, bă, nu 8ftlln 'fUI, la 
mină .. :.ln ptlma repri2ă mal notlm cat& 
ve Ş8lje âensiYe ale anldenb. ;,."_ 
·cu-~ saunepericulaase. 

Debutul repriU!i secunde aperjine Jucătorul meciului: -

!'f'!ifi]~ · IJIISll'!lb", care- de două Ori pe lângil 
desdlidefea SCOOJI.Ji. In min 50 - centmre 
negrul nigariwl Chadi Ojeh, reWre di1 8 
m CI. Sloica, respinsi! in extremis de 

- ""'· ln pOI1ida cu caută!ail <111 aur din Zlatna. Chiar dacă 
oua:esu!H CXII"diQI ~· _..., """"*" 
ty ar:adal ()8 In lllină, la un Iau~ v6z>A 
doar <III aolilul Malul, ..... Pf8lllllllf 

~. da mulle_ Ori. S<qlUI scuză mljk;lacele. 
l!s1B adaV5al. OIISPO\i ar a ~ poe~~~, 
cu un pune! din CXliiŞUI OOSIIU, daca nu 
--permlty~ ' 

~'*"*"Wri:ll ap:.ii.-

Rusu. Opt minute mai tiirziu,la un COOltlf. 

portarul nosrru boxeaZil delecluos. aar 
Calalar& ~ ţ;nla din po;ri\ie favo. 
rabila. Cea mai mare situaţia de gol o. 
-in min. 65. l..olliUă da col Comla. 
rWn splei- cu alllU AJdeli. clar por
tarU 2latMi ""' un retlex ulle!b'. Şi vine 
min. 69. când .cantlaltr ooldaen se face 
de rtos, dictând un penalty gazdelor, 
moment 1f1 care .secundur Ul1ivee;rtătli, 
MhliJivana~ .Plec la~ 
tmi aste mia ru,rne de acest penaf.. 
ty ... •. Fată CWW1tali! Exscutl! cu -
Faea,.t 1.0. 

Pană lh final, ~ !ncearoă dlla 
i::eva. dei!i sunl cu moralul la ~ clar 
nu reuşesc mara ilau. Bucu!is mara ln 
tabăra siJJdenţb arăder1, <lllzamăgle <III 

per!lla -· ....... $Gris- urU 
moci de o slabil !acll.d lalri:iil Şi -

. lai:Dar6.. 

Arad • Minaur Zlatna 1-0; Metalurgistul 
Telecom Timişoara 0-1; Aurul Brad· Minerul 
Lupani 3-1; Gloria Reşiţa • Telecom Arad 2-0; lnter 
Arad • Cuprirom Abrud 1-3; Minerul Certej • 
Minerul Uncani 3-1; Cetate Deva· CFR Timisoara 
6>0; Electrica Tîm~ra ·.U" West Petrom 2-1. 

Etapa viitoare . ..·ot 

U 2 septembrie 1 999): 
C. AbnJd ·Aurul Brad; Telecom Arad ·lntar 

A'"!ld; Minerul Urlcanl • Gloria Ro,lţa; Mlnaur 
Zlalna • Teiecom Tlml,oara; Caromet • .,U" 
Arad; Minerul Lupenl • lntar Pelrila; .U" West 
Pettom • Ca1ats Deva; CFR Timbfoata • Minenll 
Certaj; El~ • Melalurgistul Cuglr. · · 

INTER ARAD· CUPRIROM ABRUD 1·3 (o-I) 
DuminiCa. 011111.00. Teren Vladimirescu. gazon 

IIIQale, timp inehis, bun pentru fotbal. Spectatori 
150. lw mareat Lazăr - min. 611 respectiv Gorgan -
min. 21 " 88, Ce&ufU • min. 90. Ş\Jtuli: spte poartj 
13-11, pe poartă 4·5. Cof!lfjre: 6-1. 

INTER: Grozav • Arhilie (mjn. 72, Bucur). Alb, 
·Moţ, Porumboiu • Ol!eanu. Şter, Iancu (mln. 54, 
Laz~r). &ulinceao ··.Ardelean, Lăzau (min. '81 
Molnar). 

ABRUD: Orăgan • Cea~u. S. Mărginaan, Mlcu, 
(mln. 69 Neagu), Ov. Miheţ. Goia • Pisoiu (min. 79 
Chiriloaia), Bordean, G. Mărginean • L Mihe\ (min. 
48 Boca). Gorgan. · · . · , 

Carton••• gltlbane: Mo{, ~·r. Ardelean, 
Lnăr, Porumboiu, Bucur respeativ Caauşu, L 
Mlheţ. 

Cartonate rotii: Moţ (mln. 511), Şler {mirt 811), 
l.aZJir (min. 90). 

Arbitraj confuz al brig.Ull: M. Cincll (Self), M. 
Mihaiu şil. Iancu (ambii Slatina). 

Observator FRF: Ioan Marcu (Sibiu). 
Din start trebuie menţionat cii partida de la 

Vladimlrascu dintre lnter şi Cuprlrom Abrud a avut o 
desfăşurare de co,mar, totul degenerând Intr-o 
coridă, Intr-un ,spectacol" ce a lăsat pe toată lumea 
cu un gust amar. lntsr·ul nu a reuşK să se impună, 
jocul gazdelor, fără orizonturi, lovindu-se de o 
echlp6 modestă, fără prea multe veleităti, tare Insii 
a 'tiut să profite de spaţiile şi bulevardele din 
apărarea arădeană. Pu~ne faze de poartă, puţine 
. realizări tehnice de ambele pălţl, numeroasa greşeli 
dia llrbltraj, Cam ecaastll a _follt reţela ,tacticA' 11 
partidei. · 

Oa&pe~i au deschis scorul prin Gorgan, !a o 
eroare de plasament a lui Porumbolu şi au Incercat 
să men~nă cllt mai muK avantajul pa tabelă. lntar-ul 

rămăne fn .uce' după eliminarea lui Moţ ti 
IncaseazA un nou gol, acelaşi Gorgan lob&nd ele· 
gant balonul In plasa peste portarul Grozav. Lazâr 
reaprinde speranţele gazdelor, printr-o loviturii 
libera, mingea devîată de zid poposind In poarta lut 
Orăgan. Din păcate, In ultimele 20 da minute, 
neputinţa gazdelor de a egala s-a transformat In 
penibil, majoritatea jucătorilor gazdă lovindu-şi 
adversarii fără milă. Şter şi Lazăr sunt eliminaţi, iar 
oaspeţiilnchid tabela prin Ceau,u, la o rază simplă, 
de superioritate numerica. 

Finah,1l jocului aduce alls momente jenante, l:iJ 
arbitri loYI\î ti scuipali in culoarul vesUare, 

. cu lnjurăwr1 şi nlll\'l. Noi nu. dorim 
o singurii Intrebare. Ce se va Intimpla eu 
ARAD? Oare vor avea jucătorii puterea să 
redreseze cerable ee se scufundă... · 

DfKifllt TODUJ'ff 

1 

GANDOLFJ, 
·'t>~ 

AŞTEPTAT.~' 
CA PÂINEA 
,,, CALDA ~"":,. 

·' . -:-. 

In tribuna oficială a sta- -~ 
dionului UTA, pe IAngă '<"•. 

fllllll&roase personalităţi alo . 

Vletilll'tbtl• arădene a f~ 
' prezent fi III. Angel11~ 

• Gandolfl, pr!nclpalill lnVIIII• ·«""· 

tltor Italian ii. ilfblpal, ,,.". 
1 

Acesta a fQst •lteptat dt · : 

judtorl ca pilnee cald!\, ,.,j 
pentru a dlscuU/1 lmprPun6.( ','"' .! 
modallwtea "_ ifiGHariHI~ ~·~Î 
primei de obiectiv realiza~'' 
In camplenatul trecut. Î 

. · De~ !'" -~ fost prea. ' 1 
~'in<;lntat dia ·~ echipa;,;/j 

In meciul cu Cltimica ·' ·· 

TArnAveni,,~lllillllu......_,.J 
doe~ rezultatul. flnltl,, j 

. Gandolfl a ~ de vorbA eu -., 

o delegaţie a jucitoiltor fi, :A; 
·ee para, a ajuns ta un.n~ 
tor comun cu IKI8fU., da<;ă f 
aa poate apune ..... AIIIO~ : 
rotii" lfl Y~!t prllnl banll.(,...;;;t 

~lllllt fi gradat In funcţie ţ 
'de aportul fiecărui jucAtor ,;, i 
la realizarea obiectivullli din,.:.;ţ · -~ 

hlllfllll!illtllll!-111!11!!..-:~ ....... 
Doar că In 301Îb . · ~ 

~ .. 
DM, ltalienul a "'"" IMO • · ~ 
DM pentru un titular fi' /' n 

<e' 1' 

. Jumătate pentnl 01\1.., .... •*liio!#~ 
Asta, tAri !Ilai un fel de · · 

negocieri, ~ă doar el eate · j 
. _.boeaut•, Chiar dacă ilf(·"'r_·'' 

1tr6mbet din Mllt.·illcltor11., ""-""{j 
. 1' 

nu au alti soiU11e declttlll-fl' · · ~- ~ 

vadA de meaerte. ' , ·"'~!II!'U 
CM priV&fte obiectivu~··· . y: 

prima proinlai piiiiiN 1 

Sâmbâtă ŞI duminică s-au disputat no1 meauti 

coniAM panll\1 preliminariile Euro 2000: 
Următoarele part•de Islanda - UcraJna: Andorra · RuSia .. Croaţia - lrtand;l > 

'1 Croatia 1 . . t'"Y 
. rt~gt~MJ . 

l!lelaru.s· Ţlll'l! Galilor 1·2 . 
Oslemarc8. Elvejia 2·1 

1 ltaiJii 6 4 2 ~ 11-2 14 
Oauemlle& 1 3 2 2 &-6 11 

3. Ţara l3llllar 7 ;1 O 4 7-14 9 
4. EMIIIa ., 2 2 .3 5-6 6 
5.ilelarus 8 o 2 '4 4-3 2 ' 

Următoarele partide (8.XI.1999): Elve!la • 

lleiiNa; ltslla. Danemarca. 

E~All 
Albania ·i..IIIDI1Ia 3-3 
Norvagill- Grecia 1.0 
~. G4lorgia 2·1 

1.Noniegia ·, li .8 1 1.'• .1~ 
2. s-.. •. s :t 1 12-7 
a Le~on~a s 3 3 2 1o.s 

Grecie 8 2 3 3 6-8 

. 8 o ' 4 8-11 
8 1 1 -8 5-14 

19 
17 
12 

~ 

Albatlia; Geo!gia • Leton'-; .• ·Slovenia 

. . ll~f . 
Finlanda· Getmarna 1-2 
l!landa da Nord • T!Bde 0-3· 

1. Gelmanie 8 5 o 1 .- 18-4 15 
2. Turcia 8 li O 1 14-6 15 
3. Finlanda 7 2 1 . 4 &-12 7. 
4.lr1anda de l>tJnt •. 1 t 3 3-11 5 
5. Moldova 7 o 3 4 '&-18 3. 

Uf{lljtoateie partide (8.1X. tll99): Garmanlt • 
Irlanda da Nord; MoidcNe - Turcia. 

P"tfFI"·~r:.."R 
~} .. ~.':'!~ 

Ucraina ·Franta 0-0 

Rusia • ArTnenia 2-0 . 
Islanda • Andorrii3-0 

1.Ucralne 8 4 4 O · 

2.Rusia 8 Ş O 3 
3. Islanda 8 s o 3 
4.Franţa 8 •·4 3 1 
5. Armenia 8 1 2 5 
11. Ando<ra 8 o o s 

12-3 
19-10 

11~ 

3-12 
2·23 

16 
15 
16 

. 16 
5 
o 

Uml!itoerele partide (8.1X. 1999): Armenia • 

-> 

~ 
Suedia· Bulgaria 1-Q 
Anglia. l.w«nbwy 6>0 

1. Suedia 6 5 1 'O 7·1 · 18 
2. Anglia 1 3 3 1 14-4 12 
3. P<Jionie 8 4 o 2 12-6 12 
4.Bulgatta'. 7 1 2 4 3-8 6 . 
6. u-nbulg 8 o o 6 2-11.1 o 

Următoarele partide (8.1X.1999): 'Potonte • 
Anglia;~- Suedia. 

~-Austria. Spali8 1-3 
Clpnh Israel :1-2· 

1. Spania "' 7 6 o 1 31-i 18 
2. Cipru 8 4 o . 2 11-10 12 
3. Israel e 3. 1 2.. 1'1'-8 io . 
4. Austl1a 7 3 < 1 3 16-19 il} 
{;, Sen Martno 7 o o 6 1-.38 o .. · 

Următoarele partide ~iillllll: Spania • 
Cipru; Israel· Sen Marino. 

i:Fii!WPi>'WM 
y,L,"' , ,~fi'~ 

l!landa . 1 2-1 (1JX. 1 999) 

' . 
2. lrtand;l ·-·O,' 4 o a'.: 
3.lugolli8YIB ii a ~"'J. 
4. Macedonia 5 2 1 2 
5.Malta 7 o o 7 

Urmatoarele partio:fll,{a 'HII!IIl): M~•••llliilnd 

Macedonirr k~tgC&trvla. 
_g~~~p~ 

• ~.,-:c··,_·-·'"" 

Insulele Feme. EaiPa 0-2 ::,:_;,:)iltil. ~~-~ . 
Uluania-· Cehia 0-4 

,:'CIIhla " ···'· . 8 8 o 
2.SCIOii& 
3. Estonl$ 

4.~ .. 
5.1J1uania TW~-:2 2' 4 7-13 l;j 

. ll.lnlloleleFeroe a o 3 5 4-14 3' 
Următoarele· partide (8.1X.1999): Estonia· 

Sc;oţia; Insulele Feroe • Utuanla; Cettie __ • Boenla

Her\990Vins . 

.,. ._-. 
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ROMVEST • CRIŞANA SEBIŞ 2·1 (1.0) 
Sâmbătă pe trenul .FZ", copiii 

lui Feri Tisza au reusit o victorie chi
nuită, obtinută,' trebuie să 
recunoasteni ·si cu aportul discret 
al._br-tQi!l'zii de' arbitri, impotriva 
etlsanei Sebiş. 

'Partida debutează cu o mare 
ratare a ,.găzdarului" Panta care 
din 5 metri, singur cu portarul 
sebisan, nu reuşeşte să fructifice 

· ... primită de la Vezan. 
i partida si îl 

la 'grea incercare pe MureŞan, 
-"~"o'"' şuturile lui Lupşa (min. 21) şi 

(min. 26), insă, contrar.cursu
jocului, gazdele trec in avantaj 

(min. 29): Vezan trimite un balon de 
urmărire peste apărarea adversă, 

mai puţin-de doi jucători de la 
Romvest sunt in ofsaid {nesemna
lizat de ~sistentul Zau!?), mingea 

n •• ,iur•ne la V. Fritea, care Tnscrie 
pe lăngă Laza. După mar
golului, meciul devine un 

~l~~~:~ din Sebiş_, care 
""' ""·"'" însă vor ra·ta 

Moţiu (min. 35) şi 
. 50). Va fi totuşi 1-1, la 

ourern1c a lui Cândea, la o 

ll~~i~-~~~·u;~t~~~ în careul gazdelor 
11- oaspeţii sunt la cârma· 

, "vârfur Motiu ratează 
orice poziţie. Şi cum in fotbal 

ocaziile se răzbună, gazdele vor 
reusi golul victoriei in minutul 83, 
prin'tr-un penalty, uşor acordat de 
"central", la un presupus henţ comis 
de liberoul Sas, in propriul careu. 
Execută precis Bier şi scorul deve
nea 2-1. In ciuda asaltului final al 
oaspetilor, rezultatul va rămâne 
neschiffibat si copiii Romvestului 
obtin cea de-a treia victorie din 
ac8st campionat, care-i mai saltă 
puţin din zona nisipurilor 
miscătoare. Elevii lui Sandu Gaica 
s-a'u miscat bine, si-au creat multi
ple OcaZii la poaita lui Mureşan, 
însă imprecizia atacanţilor săi, 
coroborată cu un arbitraj ostil au 
dus la înfrângere. · 

Rorlwest: Mureşarl~ Ţiszâ. 
Roşu, Şerb, Bier, Radu-Cioară 
(min. 57 Maliţa), Panta (min. 67 
Fedor), Vezan, Strecicov (min. 57 
Clepe)- V, Fritea. 

Sebif: Laza-Jurcă (min. 80 · 
Negru), Gligor (min. 19 Mican), 
Sas, Olariu - Pap, Saba, Cândea 
(min. 89 Luca), Lupşa-Cimbrea. 
Motiu. Au arbitrat slab: M . 
Hălinagean - la centru ajutat de P. 
Zau şi A. Păcurar- asistenţi. 

ObiHirv-ator: A.J.F.: Cornel 
Zăhoi. 

CĂLI" M"E~IE 

NADLAC • TRICOUL 
RO~U ARAD 1·1 (1~) 

că echipa din Nădlac a găsit antrenori şi 
-.. +.;;;;;""' P~ Cl!f~ se poate baza' in acest campionat, 
'f'! alFfost la ·un pas de a nu se mai inscrie în 

Victorie istorică pentru gazdele 
de sâmbătă. Ambitia si ·dăruirea 
"podgorenilor• au ing6nuncheat 
.,soimii" domnului Brăniscan, .soimi" 
c8re au făcut marea greŞeală d'e a-şi 
subestima adversarul. Este foarte 
adevărat că jocul a fost dominat 
copios de oaspe~. dar portarul Duc, 
"liberoul" Perţa şi ,.săgeţile~ Voica 
respectiv L. Otban au fost .aşii" din 
mâneca antrenorului Şofronici. Tn 
primele 30 de minute ale jocului, 
lipovanii Şiei şi Deflert scapă singuri 
cu portarul Duc, dar nu reu~~sc 
deschiderea scorului, acelasi lucru 
având să~ facă C.Trif si FilimOn care 
din 3 m (!) nu inscriu. In replică, 
.,decarur· Voica trimite mingâa Tn 
bara porţii lui Pleşca in minutul 31. 
Partea secundă incepe fulgeri!tor şi 
în doar 7 minute gazdele i-au un 
avans de două goluri, prin reuş~ele 
lui Voicu respectiv L. Otban, aceştia 
profitând de imensele greşeli ale lui 
Deffert respectiv Albu si Plesca, care 
nu s-au inteles. Tn' minUtul 76, 
Filimon reduCe din handicap printr-o 
frumoasă lovitură de cap, deci 
Ghioroc- Lipova 2-1. Este momen-

~'l!liliiiliJ•i MiDI<. 1~E~,..;voluţia 9i rezultatele din ultimele etape 

u un Fab~=~~~~rd~;;;ă DIJi'fl! 'si· ull"Rii~b~si<a 
tehnic.,~- n J)llsator, nu a lipsit mult ca Nădlacul să . 
câ · ,. · astă partidă, Tn care pornea cu şansa a 

ua. Din păcate pentru jucătorii nădlăcani, ratarea 
unui penalty prin Vlădău, la jumătatea reprizei 
secunde s-a dovedit a fi decisivă si a .inghetat" tabela 

!2.,.~.1l!l~~rcaj la scorul de 1-1 .' · ' ' 
marcat: Fabian mln. 34. respectiv, Barta mln. 

47. ' 
Formaţii - Victoria Nădlac: Kovacs - Bobesak, 

, Suchansky, Vărşăndan, .Kukucska, Măcean, Fătu, 
~.,f,!l_bian, Sava, Babău, Vlădău. A mai jucat: llea. 

Roşu Arad: Szabo - Unc, Man, Katona, 
Barta, Galic, C. Matei, Revnic, Weirer, Kocsis. 
jucat: P. Matei._ A arbitrat cu gre~eli: C. 

~1!-'liiiii.iJiiiNUF:Şt. Mercea şi. S. Pantiş - asistenţi. 
~ Ionuţ Leac. La juniori: 9-0. 

G. BOHUSLAV 

UEFA2001 
SUNi ADUNAREA 

tul când jocul se mută efectiv in 
careul gazdelor şi devine o partidă 
Duc - Soimii Lipova, portarul gazde
lor având un număr de 8 parade 
realmente fantastice, ducând la dis
perare atacanţii şi banca tehnică din 
Lipova şi astfel toate eforturile lui D. 
Trif, Danciu, llioni au rămas de pri
sos, gazdele reuşind prima lor victo
rie în Divizia D. Bucuria celor 
prezenţi şi a· jucătorilor ghiorocani 
este imensă, de zici că ar fi câştiga! 
.Champions League". Bravo lor! 

Brigada de arbitri formată din C. 
Tripa la centru, ~sistat de M. 
Toderici si E. Cristea a condus 
foarte bine formaţiile: Podgoria: 
Duc - satbu, Păşcălău, Perţa, 
Crisan, C. Kalo- Delamaria (min. 59 
Vlădoaia), Ardelean (min. 46 Cios), 
Lovasz- Voica, L Otban (min. 84 G. 
Kato). Şoimii: Pleşca - Hirmler, 
Ştefănică (min. 51 Albu), Oeffert, C. 
Tril- Vatany (min. 59 llioni), Sloiu, O. 
T rif,Stei - Oanciu, Filimon. 

Observator A.J.F: Florin 
Romanescu. La juniori: 4-7. 

WC:IA" DĂ"ILĂ 

GABI SZABO, IA TREI 
DE MARELE PREMIU 

Atleta româncă Gabriela Szabo a ci,tigat, vineri, cu tim
pul de 8 minute, 25 de secunde 'i 82 de sutimi, proba de 
3.000 de metri din cadrul celei de~a 6-a etape a circuitului 
Golden League, rAminind in cursa pentru cit;tigarea premiu

' lui de un milion de dolari, informează AFP. 
Szabo le-a devansa! pe atleta marocană Zahra Ouazlz, 

care a încheiat proba in 8 minute, 27 secunde 'i o sutime t;i 
pe portugheza Carla Sacrament'!, cu timpul de 8 minute, 32 
secunde, 45 sutimi. 

,, ; , , m , a t:J f:; f: 171 fi r:tJ 
OTIUA BADESCU ... 

ESTE IN z-.y 

PRO~ 
CONTINENTALE 

- Cu ce ocazie la Arad, 
Otilia? 

- Mă aflu in trecere, Inain
tea unor competitii importante. 
Am profitat ' 1 · 

mă pregăti 
alături de 

grupării 
care sunt 
legitimată -
CSM Canar, 
Valentin 
O obai. 

ta, und 
avem drept 
obiectiv 
intrarea in 
play-off-ul 

cupele 
europene. Tn rest, mă voi 
prezenta la intrecerile 
Superligii Europene, in Italia, 
sub culorile naţionalei 
Romaniei şi voi lua parte, pană 
în decembrie, la o serie de 
openurî. Deocamdată nu stiu 
exact eate vor fi plătite 'de 
Federa~e şi câte din buzunarul 

propriu. In urma comportăriide 
la aceste turnee open, se va 
decide dacă voi putea concura 
la 1 12 european din le-

cu 

campi
onat puternic, organizat şi, iA 
plus, sunt aproape de ţară, 
deci mă pot intoarce oricând 
este cazul. 

- Aşa ci te mai a'teptiim 
la Arad. 

- Multumesc. Voi veni cu 
sigurantă.' 

A consemnat 

AD~IA" HĂitfĂU 

Comitetul Director ai Uniunii Europene de ' competiţiei echipa ucraineană Mitnykos, Tn 
Judo, intrunit, vineri seara, la Atena, a timp ce Harlem va juca contra Tatfun. Tnvingă-
desemnat oraşul Oradea drept gazdă a toarele din aceste partide îşi vor disputa, in 
Turneului final al· Cupei A . finala mare, titlul c~ntinental pe 

· . Campionilor Europeni pe echipe, """"Y f!!l . echipe. 
care va avea loc pe data de 6 (fi ~:-'\ .. Preşedintele Federaţiei . , 
no1embne. h ~ "·-_ ~ ' · 1 Romane de Judo si totodată 

Pentr.u organizare'a acestei ~·· '- , . ' patronul Clubului Liberty Oradea: 
compeliţu au cand1tat trer. oraşe: fir;· · . Marius Vizer, a anunţat că, la 

./ 

J 
\ 

Oradea, A~sterdam ŞI K1ev. "-r -- \ Campionatele Mondiale de judo 
Oradea a.crştlgat sel.ecţla c~ 1 ·· tJ1' '•J de la Birmingham, care se vor 
votun pentru, o abtmere ŞI 3 ,v'j K'- \ d fă - · d 7 

10 Tmpolrivă. ' · ", \ es şura m penoa a -
La turneul· final al Cupei A,. !)Ciombr~e, Tşr va prezenta, Tn 

Campionilor Europeni sunt califi- mod _oficial, candidatura pe.ntru. 
eate patru echipe: Liberty Oradea, Taifun funcţia de preşedinte al Untunu 
(Ucraina}, Mitnykos (Ucraina) si Kenamju Europene de Judo. Alegenle pentru această 
Harlem (Olanda), campioana en titre. funcţie vor avea loc in luna aprilie a anului 

Liberty O!adea va intilni in semifinalele 2000, la Basel (Elveţia). 

Pilotul brazilian de Formula 1 Rubens Barrichello il va inlocui, in următoarele două sezoane, pe irfan-
dezul Eddie lrvine, la echipa Ferrari, unde va evolua, alături de germanul Michael Schumacher, 
informează AFP. 

Conducerea grupări.i italiene i-a mu~umit~ i1_1tr-un comunicat, lui Eddie lrvine, ''pentru colaborarea sa 
constructivă !ii loială din cursul ultimelor patru sezoane". lrvine ocupă, in prezent, locul al doilea in 
clasamentul piloţilor de Formula 1,1a un punctin urma finlandezului Mika Hakkinen. · 

Barrichello, care se află, in prezent, pe poziţia a 8-a in clasamentul mondial al piloţilor, cu 12 puncte, 
concurează, in aCest an, la volanul unui monopost Stewart-Ford. Desemnarea lui Barrichello ca pilot al 
scuderiei Ferrari, a fost, în general, bine primită de fani. Giancarlo Bertacchini, primarul ora,ului 
Maranello, unde se află sediul scuderiei italiene, a declarat că regretă plecarea lui lrvine, deoarece

1 
de-a 

lungul anilor, s-au creat ,legături afective intre cele două părţi. Bertacchlni a afirmat, totu,i, că 
Barr:-ichello este un pilot excelent, care işi va putea demonstra adevărata valoare la echipa Ferrari. . 
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VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, UNELTE 
' SI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT ' . 

• vopsele lavabile pentru fatade si interior, 800 nuante 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn si metal - 1000 nuante 
VAPOREX (soluţie peniru pereţi cu igrasie)' 

OFERTALVND: 
· vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron C~stantinoscu) 

TELEFON 210676; PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30. 
SAMBĂTA 9,00:12,00 

l . 

PUBUClTATE 

ARAD -str. Vrancei nr. 5 

EXECUTĂ 
AMENAJARI 
INTERIOARE 

Compartimentări riglps 
Tavane false 

pentru: 
• hale industriale 
• sedii finne 

•magazine 
• apartamente 

EXPERIENŢĂ ŞI CALITATE 
ITALIANĂ 

(973838) 

TABEL cu nivelul dobânzilor în lei practicate 
.... 

de către BANCA INTERNATIONALA A 
RELIGIILOR, începând cu data de 04.09.1999 

SUCURSALA ARAD 
Depozite pe 
termen de: 

Agenti economici si alte 
' ' 

Persoane fizice 

f Lună 
2 Luni 
3 Luni 
4 Luni 
6 Luni 
9 Luni 
12 Luni 

44% 
44% 
45% 
45% 
46% 
46% 
47% 

. ' -~~ .. 

51% 
51% 
52% 
52% 
53% 
53% 
53% 

Disponibilităti din 
conturi curente: ·. 

Persoane juridice, unităţi de 
cult ti alte instituţii ti 

organism& 

Magazinul de vopsele 

Coior PI .. s 

1 
Persoana fizice 

La dlsponibilităţile din 
conturile de carnete de cecuri 

/ din resurse-

5% 

Arad, Str. Dr. Ioan Raţiu nr. 25, 
Tel: 251.259 

··. ~.-.:.-.~.·.··. "A 'r;chifflin..9 ~ .. ·~ " 
uniC Importator alprod~ ~ : .. 

"' DECORA Germania ..... :, ,., 

VINDE: Pensule, bidinele, acca&orii zugravit 
-- Epbocoplel Nr. !58/A . T.., 2111DII c vopsele lavabile pentru interior, albe sau colorate c.ae. A. Yl...,., BL 1 Tel: 289S45 

- vopsele lava bile pentru exterior, colorate, la . L...;..~·-c~·~~~~~P~'""'~Eo~-~-~-~"'*'~'~'~·~•!.,:·:,!8t!!:P~IId~5~<~65~9298~lJ. 
comandă. · . . · 
- glt;~turi pentru interior ~i exterior, chituri, grunduri.' 
- email.uri lucic?QP., mate, sc·n•imate pentru u!fi ~i gea-
muri. · · 

SPOR - vopsea lavabllă 
SPOR • email alb lucios 

. . 245.000 lei/ 14 kg 
43.000 lei/ t kg 

a: t;t:, r t~': '·' i 111 :It 
Angajează: 

+ BANDZECIDST 
+MUNCITORI PENTRU CROIT 

CONDI'flh experienţă in domeniu 
Telefon: 250.505; 281.322. 
Arad, Str. ~rsutui nr. 21. . '(973853t 

. ;,: ••. '· l. ,:· 

~ ..... . ' . 

organizează 
. Cono.n de~ a ad•*isbakÂ.aM&ii•~..,.;,._tlcu~n·ala.i.ki, 

preyedefle OUG 49f1999, HG 364/1999. . · 

Ofertele se va- lllnSrrile de c::Mre C3'ldclat In pic h:Hs la ..._. 8fXie&lti, 
seaetaiat, pânâ cel mai târziu in di:lfa de 05.10.1999. 

0ocunen1e1e necesare irtoarii olartei se pa. proo.ra, c:tiiWa oosl. cte· la 
..... SCM:ietâtil. . ' 

Cefe<ea de"""'·-..,"""""",.." ~la...._. sodeiAjii. 
Concursul de selectie a candidatilor se va desfAsura in data de 

08.1Îl.1999, aa 10,00. ' ' ' 
Alte , se pa. oi:J\il8 de la sedU ~.sau la telebn 0571511814 

Doriţi venituri din nimicuri? 
SC .REMAr SA 0.1 se<itA In Gampul Lri;tii nr.1, -la p-eţLoi 

extraordinare. in functie de calitate si cantitate, w plata pe loc: 
-deseuri fier 'vechi ..... 50-400 }eVkg · ~ "· 
-cuPru .... 8000-11000&einl:g _ • 
-aluminiu ..... 50<lO-llOOO leiol<g • ..- ... 
- hartie ..... 50-200 leil1<g . , • • . 

; - arumulafori uza~ .... 50-200 lellkg · • · 
;· .. : • bronz •... 3Q00.8000 ~ 

. ; • alană .... 3Q00.8000 leii1<g ... 
- radiatoare .... 3000-5000 lellkg . ' . 

La canlilăti mari (peste 2 ID) se asiglri lranspat graluil: f preţlrie se 
11eg!)CiaZă. • . . . 

' ·'. (973828) 
: ~ l • . ~~ '. . 

'· 

- ·- .. 

1, -· 

luni, 6 septembrie 1999 

ZIARUL "ADEVĂRUL" ARAD ARE 
DESCHISE URMĂTOARELE 
AGENTII DE PUBLICITATE 

' 
Alexandru Victoria 
-program: 8,00- 15,00 _, 

p. ~.".,. · ..• 
nmana ora~ulu1 

Gurahonţ 

agent publi<:iter!'f 
Alexandru Her!ău 
-program: 8,00- 15,00 .. 

PÂNCO'I'A ·· 
Cofetăria "ELIDOR", Str. 
T. Vladimirescu, nr. 34 
-- agent publicitar Cristina 
Mihăicuţa. 

- program: 8,00- 1-0,'W':::>...j[_ J 
· -Telefon: 466.213 

CURTICI 
Str. Vasile Goldis nr. 1 

. (Maga:l;i!:J.I,fi,"HQBBY
LAND) 
-program: 9,00 -18,00;;;, ·. 

SĂVÂRŞIN~"'' 
Magazinul alimentar Mi>rt'-&._ 

.Hans auiQ~. Iancu 
Nr.411 · ···' 

-Telefon: 557.339 
CER MEI 

- agent publicitar Dumici 
Dănuţ 

Asociaţia 
Sia vid 

-program 8,00- 20,00 sau la domiciliul cklei Bot 
Adriana, din Siria nr. 516 -Telefon 468.745 .. 

SÂN'I'ANA ~ agent publicitar Bot 

Bibliotecă Adriana 
-Telefon 531.084 

·.·.:;. 

publi~itar 

La dispoziţia dumneavoastră 
*NUNŢI,_ BANCHETE, . 

.. , MESE FESTIVE 
La preturi deosebit de · 

,,. Vă punem la dispoziţie săli d~~'~" ·· 
"· , ~. 100; 30 'i 20 locuri; ";it"_.,.J 

Vă rua:. ... să vă anuntati din tlnqY. a---- . ' 
• 1 pentru programare. 

la telefon 2S09S9 · 

.· •. 
>)/' .-



Lunt. 6 septembrie 1999 

SILDOR PRD-~ 

PUBUCJTATB 

iS;.CA:;lEGUMI.CIJlA••şA.;1 

L ........... ~·---'-'---· ·-·~. " __ .. , ..... -k. ·--"'"'"'-•"H'"- ----·~· ............. ~ 
-sediul Îll Pecica -· 15#1, juoL And 

ORGANJZEAM 
CONCURS PEH1RU SELECŢIA ADMIIIS1R4TORULU~ In oonbml-cu OUG 4911999:;1 HG 364/1999, 
La c:oncun; pOate participa orice pe!$08!!1! """' ~ amcflllile 

prevăzute de HG 364/1999. 
C....rea de ofilită si-de so!ecţio sunt~ la sediul -.,lă\il. 
Mentionăm că ~- necesare.Jnlocmiii ofertei 'li oe!elalte dociJ. 

merna ~ăzute !a IWl 8 il &il din Normele Molodologice se pun la dlsp<r 
zil)o candida~lor. !a sediul Administnltiv al sodetâ\ii începând a. data de 
7.09.1999. 

Olerleie se depun 1n. plic sigila!. la ...:tiu! socieliiţii. pană la data de 
07. 10.1999, O!a 10. 

locul de desfiO;urtm> a cor.::ursuluf - sediul~. des<:hide<ea 
ofertelor, ln prezenţa candida~lor se va face in 8.10.1999 ora 10,00, iar 
porioiJda de~- 8.10.1999-15.10.1999. 

Relaţii suplirnonlare se obljn la sediul~. -.! .,..alaiia!; IBfe-
1<>1 0571468108. ' 

• OFERĂ SPRE V~: • """Pit US<ală, tarloll. !radoare :;i maşini 
agdt;:ole cas.ate. 

AnEVĂRCIL - Pagina 13 

Anui.Bd.lullu Manlu nr.B-10 se C ap 1 
> .... .,./li'70.RZ --~-.870.877 -.aBI.- lnf<>nnalii la- 057/468108. (W3831l) 

• 

\ 
\ ••• 

Apelati la: 

KNAUF 
GOlDBAND 

~~~ 

~. 
Noi IrU facsnt ,.", 

CAUTĂTII 
Aparatură audio-video: 

SONY, PHIUP$, PANASONIC 
Produse clcctrocasnlcc: 

MOUUNEX, PHIUPS, TEFAL 
ROWENTA, WHIRLPOPL 

C'.1btlatrveilcâ:e~ 

24 RATE luna.-. 
FARĂAVANSI 

Toate actele se fac în magazin 
Uaranţie+service 

sir. Lucian Blaga, nr. 2-4 
tel 2110175 281800 

·,. · .. .. ' 
" 

• Casa dvs. poate avea · dcr astăzi: 
~-USI. FE~ESTRE CU 

.ICLĂ TERMOPfi"l 

vă oferă: 

, 0 Consultanţâ peritJ:IjfntEJcmirea Planurilor de ~uni "Anul 
2000" (cf.Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.29/1999): 

' . 

~_. ... ) 

. - ·, -._,.,.· 
. ' 

O ·lmplementar~ solu~llor hardware~ so(lware. 

·O Cerenle vor :fi luate in considerare In ordinea Tnscrlerli. -.ci 
u -
Treceti în. anul 2000 împreună cu BB Computer·! 

octombrie 1999, între orele 8·20. 
Prevederile. Regulamentului 

Electoral referitoare la 
"Candidaturi", uBuletine de vot" fi 
nDesfăturarea votării" sunt 
prezentate tn extrasul din prezen· 
tul Regulament. 

Pentru infonnaţli suplimentare 
vă puteti adresa la . sediul 
C.J.C.M.A. 

DISTBIBUft'OR UNIC AL ~ 
PRODUSELOR ~ 

PENTRU ACOPERIŞ COVERDACB 
DESCRIERE; sistem pentru acoperi~uri din tablă de 

oţel aluzincată R 0,5 mm profilatli şi modulată, cu strat 
periat sau granu!a~ din ardelie colorată. 
GARANŢIE: in condi~1 corecte, 30 de ani. 
DURABILITATE: circa 100 de ani. 
DIMENSIUNI; Element ALFA 1185mmX450mm · 
Element DELTA 1200 mmX450mm 
Acoperire 2,26 elemente/ mp • · 
GREUTATE:3kglbuc.;cca.6kg/mp • · 

Arad. Calea A. Vlalcu 
-r· •· 257 (lângă Peco Vlalcu) 
· • 'l'ei.Jfax: 057/288740 · 

'C'-;. 

. 
,., ..•. ~ 

.. .,·· 

-.·; ..... ~. 

3 Miercurea Ciuc,(··· 

~- ~e către; ;': ':"~'iii'•;t· 
se MAL .PRODUCT SRL 

. Uiercurea.Ciuc4100, str. Zorilor nr. 38/A 

e a·2u 
comput~r 

OFERTĂSPECJALĂ. 

• Calculatoare 
• lmplimante 
-Retele 
·Soft 
·Service 

ARAO, CLOSCA :t 
TeiJFax.: 2518311 

iNl'RARE te-PE Mit ~ns 

< AMD K6·2 350MHz 
VIA MVP3 
HDD4,3GB 
16MBSDRAM 
FDD 3,5"/U4MB 
PLACĂ VIDEO 1MB 
MONITOR 14" 
CARCASÂAT 
TASTATURA 
MOUSE• PAD 

J'7S VSD + 1'VA 

. \ 

\ 

1 

-·.~ .. 

.. ,-

. -
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ID~Etli~O)~~~~~~JJL 
CONSTRUCTION 

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

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

O UŞI METALICE (UŞI BLINDATE) I:JTablă zlncatit DOţal baton • 
I:JP.C. O Placaj I:JPFL OPAL I:JBINALE (UOfi, t'ere&tre- peste 20 

modele) DPodele 9-1 larnbrlurl din brad DParchet- 'fag· 
t:ICAHLE TERACOTĂ (mecanice •' manuale) QCărămidă .lfBITtotA 

OŢIGLĂ- TArnAvenl O PIAei azb<>clrnent ClBiturn ClCarton 
as'faltat DCarbid ClEJectrozl _ 

O Angajăm: e Muncitori necalificaţi e Vânzător la depozit materiale construcţii 

Luni, 6 septembrie 1999 

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ PUTETI CONSTRUI O CASĂ LA UN PRET AC 

--

CARAVANA 
~ 
~~~~" 

.. 

• REŞIŢ A· 2 septembrie 
• TIMIŞOARA - 3,4 septembrie · 
• ARAD - 5,6 septembrie 

LAMCO MOTORS S.R.L. .· 

-INTRA SI TU 1 , 

Timişoara, Bd. L.Rebreanu 88, Tel/Fax: 056-201050, 182402 

1/A'IIIIImi: • llfl m-• (llfl bUndale) patra ap..-....; 
• 111••••· lalaDJă Import Spania, llalla; 
• parcbot,log, otoju, o;upoa; 
• calorllera da algmlpta llllpad Uda; ' 
• npHia lavalalle; 
• apUca tava~~; 
• .tazlv patra 111oola, .....,Jă; 
• glotp_por ... 

Vând apartament central, 
camere, ocupabil. Telefon 
222116; 048-721565. (26200) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere. Vlaicu, 9.500 OM. 
Telefon 270856. (26604) 

Vând apartament 2 camere, 
(26375) . . ... ·.str. T. Vladimicescu nr. 33, bl. 

Vând gamonieră zona Alfa, et: 44." Informatii telefon 092 351 
IV, fără probleme acoperiş. 963. (26378i 
Telefon 279820. ZT7725. (26467) Vând apartament 2 ca ~'!tere, 

Vând garsoniera confort 1, Calea Aurel Vlaicu, str. Predeal, 
lmbunataţita. etaj Il. Telefon nr. 1 O/a, ocupabil imediat. 
263832; 094.842.346. (26501) Telefon 094.837.660. (26751) 

Vând garsonieră ultracentral, Vând apartament Alfa, 2 
Malul Mureşului, etaj 1, 15,000 camere, confort 1, decomandat. 
OM. Telefon 250966; 092/ ultramodem, amenajat comple~ 
344.621. (26651) telefon. satelit. balcon inchis; 
Vănd garsoniera confort 1; 17.500 OM negociabiL Telefon 

Micălaca. Informaţii telefon 277832 după ora 17. (26769) 
092.703.126. (26767) Vând apartament 2 camere, 

Vând apartament 1 cameră, Alfa. Telefon 275336. (26888) 
confort 1, îmbunătăţit, comuna Vând apartament 2 camere, 
Vladimirescu. Informaţii telefon aranjat stil occidental, mobilat, 
094.666.887. (26496) la cheie, str. Miron Costln el 

Vând apartament 1 cameră, 111. preţ 45.000 OM, negociabil. 
str. Meţianu nr. 1. Telefon Telefon 094122434. (26991) 
283382. (27015) Vând urgent apartament 2 

Vând garsoniera bloc 244, · · camere, Vlaicu si casă ·la 
parter, bun privatizare. Informa, Fititeaz; imbunătătite. Telefon 
~i telefon 279233. după ora H. 272180. (26654) ' 
(27005) Vând apartament 2 camere, 

Vând urgent garsonieră con- Micălaca. 13.700 OM; etaj infe. 
fort 1. Micălaca (parchet, gresie, rior. Telefon 270834. (26604) 
faianţă); 9.600 OM. Telefon Vând {schimb) in INEU, 
249806. (27003) apartament 2 camere, cu 

Vând garsoniera Micălaca, • similar Arad. Telefon 250062. 
et. Il, 9.000 OM. Telefon {26679) 
242991, 092 985 425. (26885) Vând urgent apartament ;z . f .i . 1 camere. zona Macul Roşu 

·!•/1 '
1 
'-! (Podgoria), bloc cărămidă, 

' 11 · · · acoperis ţiglă. Telefon 231658; 

Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral, decoman
dat.· Telefon 094_.776. 723. 

265029: după ora 18. (27022) 
Vând apartament z camere, 

Vlaicu, bloc A15, parter, 
imbUAătă~t; 12.000 OM nega-

(26162) ·. , . ciablL Telefon 237215. (28888) 

. . . . 

Vând apartament 4 camere, 
decomandate, et. 1. bl. 715, 
Micălaca, aranjat occidental, cu 
faţa spre parc, preţ convenabiL 
Telefon 094661161, 266958. 
(26912) 

Vând apartament 4 camere, 
spatios, bloc contorizat, et. III. 
Telefon 267101. (26986) 

VÂNZĂRI CASE ~ 

Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta
mente, intrări separate, Irita
zic, garaj, curte, grădină, 
încălzire proprie, posibilităţi 
multiple, accept variante. 

1
;r,elefon 285485, 09Z 607 568. 
26324) 

Vând casă mare, confort 
occidental, încălzire proprie, 
grădină, singur în curte. 
Telefon 261042,094.397.419. 

·-;-~ 

111/DOMUS 
2900 ARAD - ROMANIA 

str. ŞTEFAN CICIO POP nr. 17 
Tei/Fax,00-40•57-280424 

In 8 septembrie 1999, ora 9,00, 

srt 
""-"--

..-· 
. SE DESCHIDE NOUl MAGAZIN .. DOMUS";. to-

la parterul blocului de zece etaje din Piaţa Romană. 
la deschidere, firma 1100mus'' face reducere de 20%111 

pentru onorata clientelă. . 
~ ' · · · . Vă of~r;(~s·"jif'tl )1*1:,., · _. lo
• Covoare PVC (linoleum) 1,5- 2 mJ;!j\im~, pret>!J,OOO . 

leVm.p. -- ' . · ' . . . "" 
e Tapet şi accesorii d.c. fix (folie colantă pecilk>l:.lilllt8 şi 

mobilier) . ~,. 
e Covoare pentru baie .l:Jreamtex" - !"'·. 
e Produse pentru decoratiuni interioare~J{!ii!n.tă, gresie · 

import Spania ' · · · ·• 
• Produse .Henkel"· -, . · · · ... • ~· 
e Firma oferă servicii complete: zugrăvit, tapetat, lipit eliF· 
e Dispunem de stocuri pentru vânzare en detail şi en gros. 

Magazinul "Datnus 111 este deschis zilnic 
9,00- 18,00 iar sârnbăta 9,00- 13,qp. · 

. . . .,.,,,, • (73838) 

VÎNZĂiltEBENURI~ 

Vând teren arabil 3 ha lângă 
. soseaua Pecica-Nădlac, partea 
dreaptă. Telefon 534338. 
(28812) 

. ·L 

. ·i·'R>i 2 ---=~---~,.~ --i;,-.-i;:j.rk;,{ :· -~""*- .. !.< .;â .. ..".--.de tt :-ea~ :tt~·~ r t -, ·><Htr -· t ; "icil It r t-e -· t!' . 
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» (Urmare dln pagina 14) 
vand Opel Rekord stare 

bun~ functionare, hr. noi. 
Telefon 243443 .. (26953) 

Vând Fard Sierra 2,3 Diesel, 
llinuzlnii, an fabricatie 1984, 
neinmatriculat. Telefon 057-
?AI~1r;~o str. Al'l'!l()niei nr. 1/c.,: 

+; .. 

.. 
PVBUCITATB 

comtiinl! recoltat 
porumb ştiu laţi cu tocător: 
marca Zmaj + llfese schimb (o 
aduc la client). Telefon 055-
571981, ~ara. (26330) 

Vând LEMNE FOC TĂIATE, 
esenţă tare, oric.e cantltata. 
telefon 276488. (26523) 

Vtlnd sufragerie Living; 
mobilA combinată şi de 
bucl!tllrie. fotoliu pat. sobă 
motorină. cuptor electric. 
Telefon 211683. (26362) 

Vând cazan tuică 170 ~. nou. 
'T'elefon 094 698 849. (26472) 

Vând rnobilîer magazin, casă 
de marcat memorîf' fiscală, 
căntar electronic, vitrin~ frigori
fică. Telefon •68470, seara. 
(26639) 

. 

Vind PLJ~SĂ GARD zln
cată, orice dimensiuni, 
pLASĂ RABITZ ff CUIE CON· 
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefl:ln 289997, 094.558.552. 

CumpAr feliallM' patne 
Industrial.· cu 12-14 mm. 
Telefon 275616. (26747) 

Cumpar porci t00-140 kg; 
10.000 leilkg; I'LA TA pe 
LOC. Telefon 214744. 
(26507) . 

IEBEBI,. onan 
DBRRVICII 

GRUPUL ŞCOLAR 
.,HENRI COANOÂ" face 
inscrle.ri ŞCOALĂ MAIŞTRI 
electtomecanici auto. 
Telefon 280351. (26731) 

.,TALISA TRADING" 
angajead AGENT VÂNZĂRI 
şi VÂNZĂTOARE pentru 
cofetărie; prezentarea azil 
Piaţa Romani, bloc E. 
parter, orele 8·11. Telefon 
210988. (26830) 

SC ,.OPTINOVA" SRL 
Vindem avantajos mobilier l'ngajeUli MEDICI OFT AL~ 

cometdal (r31li.ui, pulturi, mese, M'OLO"G' 1 f 1.- 1 f . 
Oirourî, etc); vitrine; dulapuri . •· n orma,.t te 8 OII 
frlgor!flce; congelatoare; 094 368 576, zilnic, orele 9-
cllntare electronice .si normale; 18: (26992) 
scllr1 dotlle; gratare IE!n'ln; căru-
cioare: masa biliard. Informatii Angajez ŞOFER PROFE-
telefon 281060. (26708) ' SIONIST cu experienţă, pe 

an·a------cruce marmura cam1on cu semtremorcă 

.,LOUIS" •rnalleatl fArA 
demontare: căzl, chluve1e. 
Telefon 259806; 263431. 
(269011 

·exECUT: CONSTRUCŢII 
diverse, IZOLA ŢII contra 
Igrasiei; HIOROIZOLATII; 
FAŢADE stropite. Telefon 
272695. 

MONTEZ TERACOTE, 
orice tip. Nu consum alcool • 

1 Telefon 274767. (27043} 

MEŞTERUL CASEI 
repară: aragaze, maşini 
spălat, televizoare, audio. 
'fel elon 27009.8. (27044) ~~ 

, .. ·• DIVBIIIB · ··. 

Asociaţia FamilialA 

IEMOTRAVEL 
agenţie Internaţionali, 
organizează excu..-li de 
. excepţie: 
ISRAEL, 27 septembrie: 

ITALIA, FRANŢA, 
SPANIA, 28 septembrie. 

J eiefon 057-256041, 
Bd. V. Mllea nr. 11. 

26656 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI ~ 

~1 
vă oferă: 

zilnic spre Germania 
PASSAU-REGENSBURG· 

NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART·KARLSRUHE
HEIDELBERG - WURZBURG 
-FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SE!lVICII: t:J!Siorie In atJII>. 
care nol, moderne; 2 bagaje 
gratuite: 1nsoptoor11 de bord; 
o mas.l caldă In Ungaria. 

Informaţii fi Inscrieri la 
AGENŢIILE PLEtl; ARAD, 
oolefon 057-252291: LIPOVA, 
telefon 057-551377, telefon 
057·563011; TIMIŞOARA, 
telefon 056-200119; LUGOJ, 
telefon 056·359651; REŞIŢA, 
telefon 055-224!1()4. (c.) 2.700.000 lei; cruce mozaic (cisternă benzină-motati-· 

.PUŞCAŞ IOAN" cu sediul 
in comuna Şagu nr. 97, 
judeţul Arad, solleltă auto
rizaţie dil mediu pentru 
Restaurantul "CRINUL" &1· 
luat in Şagu nr. 97 'i pentru 
magazin mixt ABC situat In 
Şagu nr. 31. Eventualele 
contestaţii se pot depune la 
Agenjla de Protecţia Me· 
dlulul Arad, Bd. Oragallna 
nr. 16. (26754) 

Vând Dacia 1300 1975 800.000 lei. Telefon 054 nil), cu specializare A.D.R. 
bun, preţ 1.200 DM: 262907. (26502) Telefon 0_!1~621676. (26994) CONVOCA TOR 

· 5•1840 e-. AduMarea Generala Ordl· 
'•"'~•1 "'"1 '0" 52°24897 

sau ru•<t:••.~· '""d "B'"CH. T c· '·-as" FIRMA ITALIAN anga-
... CRIRIEBI , 

( ) dU "' '" u ... a nara a Acţlonarilor Socle.~ 
· 2 · VW cullsabllă, cu fte:zll, circular, Jeazt CONFECŢIONERE cu tăţll comerciale .. TRAFT Ofer spre Inchiriere locUinta 

.l~o.vana ARO 243 cu remorcă, 
1989. motor Braşov. preţ 

24 000.000 lei .. negociabil. 
Informaţii ldcalltatea Varturlle. 
telefon 180. luni-vineri dUpi! ora 

. 20. (26966) • . . 
Vând camian SRD stare pef

, .... r·mcra de funcţionare. Telefon 
2208: O)i4.911 .643. (26965) 
Vând convenabil Skodf 
OQ, Vt, CIV, set no.~. 
mere l'tl!l;'j:!l~se s~tmt\b: 

localitatea Cermei nr. 

l\'lllsll de cepulre, preţ1.000 experienţă. Sai ar atractiv. , T~ICOUL ROŞU" SA Arad, (ne)mobilati!. • telefon 
QM, negociabil, ax 41! cm. .TIIItfoll27!l415. (2110$4) · . se coMvoacă pentru data de 235764, 094592290. (27026) 

. Tel on 057-41!!1123. 26902 '18.10.1999, ore 11, l.t sediul lnchiriez (doresc) aparte-
Vând SOCietate ccmen:ială cu SOei TATI! COME'R- socletătll din Al'lld, str. ment sau casa (ne)mobilai(A). 

lmport·export. Nădlac. telefon CIALĂ a'hgajea%11 CON- Pene~ c'utcanul, nr. 7, cu Telefon 23$784, 094 5!12 
057474750. (26!!65) FEctiON!R!< perltru pro- utmÂ!oarea ORDINE tli! ZI: 2!10 (2702a) 

Vand ieftin moblli! veche Şi ducţle LOHN. Salatlzaro 1. Raportul adminlstratoru- • lnchirlez (ole~) apartament 
televizor color. Telefon 284707. . bunii. Telefon 211214, oreUI lui unle '1 ruportul cenzo- 2 camere, centru, nemobilat, 
(26886) 7·16. (26173 rllor pe primele 9 luni ale pentru birouri. Telefbn 

Vând tablou mare pictură in anului 1999. 2. Discutarea 2:15764, 094592290. (27028) 
Ulei, anul 1823. Telefon ANGAJI!Z BARMANĂ. s,i ·aprobarea bllan~ulul eon-. Ofer spre Inchiriere pivnlla 
565133. (26892) Telefon 289060, thtre orele · tabil pe primele luni ale 250 mp, str. A. Şaguna n'r. 

Vând câine Sriaulzer urias, 10-H,. (26843) anului 1999. :l. Aprobarea 135. Telelbn 092.344 .740. 
· l~melll, vârsta 1 an. Telefon asupra gestiunii adminls· 
536822. (26925) Asociaţia .,BETLEEM" tratoruiui unic. 4 ... Alegerea 126479) 

V• d d 't L d · lneniriez snatiu comerci<il on ocm1 or u ov1c, angajează EDUCATOARE l'iţdmi!'!s ... ,tr.atorulu,i Unle ş) ~ " • 
sufragerie 623, canapel! cu l! t:AliFit"fA !l~u âbsal\liii1- . Ctilillsluo de cenzllri ptiilitl.t ,, &4 !lip, fi\ centru .. Uiilton 

'Wn. Telefon 236334. (26935) . iă a Liceului Pe~a 11oglc. uh maMdat de 4 aMI. s. 2359!14. {26474) · 
V~nd apartament 2 camere, Relaţii. teleion Oli2.257.420. · Fbtarea. remuMtaVel (salb· 

pjlrt:liet, faian\ă, gresie, 12.000 (26872) riU) Ctlv<!iilte administra• 
., 1· 1.. OM Şi Aenault 5, 1.000 OM. totUitil uhic şi cenzoHior. 6. 

_ Telefon 252606. (26996) · · ... st)cl!tATE COME • l:llver!le. (211907) 

hchitiem §pali! tomerclalli 
pentru magazine, depozite, 
birouri etc. telefon 281060. 

a'!'~ntajr,>s_ TV color, 
iiiffiloU,ri', .receptdâre satelit, 
lnic:ro,•ale. telefon 2593a!l· 

262616 • 

mică. , {12132) 
Vând diferite TELECO· 

"'-.1 · Mli'NZI pentru televizor 

;,. 1.··1 tm .. ooo lei), video .• satelit; 
!"' ,,.. transformatoare linii. Telefon 

i 0112.8118.868. (mp) 
: ~~· \!ând GSM Alcahil Club, 
... • uSă, încărcătOr, 180 DM nege-

.:· . Cillbil. Telefon 094.835.484. 
• "':1 {27028) . 
• ·• ,.Vând tlivars_e tipuri TII 

i COlOR, pref 71111.000 lei; 
~ f garanţie 6 luni. Telefo,ri 
lij !44904, orele 9-17. 

. l 

"":; 'f WÂIIZĂIU Dl ' 1 

,, ~· ' VândJ~Er~j auto.rizat, zona 
iiJi. . Vla!cu, F'gţ"rtJI'nd!<, 1:1100 OM. 

1
, T eiefon 273504; 094.592.290 

~ t~ (27028) • 
, J~ Vând BOLŢARI termoizola

-:.J . 4 modele, pavele, bor· 
.,. ... ~ .. •,te. ~elefon 245689. 

Vând apartameht 4 cl!1tl!H. . etALĂ eM!Jajee%1 OSPĂ TA· 
!lliî\ negooabM, tn Vlaicu ~ AtJdt M feli!foil 2511835. (26861.1) 
80 pentru !llesll: oolţ.Jr Cl:!meh! 
ş;,mobllă bucătliH.e, t0.1te nOi, ANGAJĂM RESIIONSA· 
lhfOI'rli9~1 tlllelbn 473735 după e!L VÂNZĂRI, cunoscător 
ora 20 sau .ll94s·c27d9. evlden~li contabilă "rimata 
r,l71llil96) ~ 

vand . l'lldll, lnli spllliii ~~ gest bnare stbcUrl, abi· 
•· t• k litâjl de eolnunlcate. Sl\l-
aut.tili1~ a, termote a gaz, diile superioare constituie 
IHstant baie şi bucătărie, ut. avahlaj. telefon 255812: 
calorifere, un an garantie. .092.226.765. (27014, 
telefon 002 !leg 011. (26646) , 

Vând EUROBOLTARI 
tERMOIZOLANŢI . ' cu SOCIETATE COMER· 
!janm~e. 300x250x200, :1.6011 CIALĂ angajează VÂNZĂ-
leilbucata, 1 mc- 240.000 lei. tOARE -. GEStiONARĂ, 
!!J~.•.,fo~n 28. 149. ·1.; 0 ... 92381750. . studii medii, eunoftlnţe i>c, 
"'""""! pentru Stand JACKSON. 

vand apâhlllltt WflltM8 Telefon 094552116. (26977) . 
~aoo OM negociabil· aparnttlră 
Spi!II!!Orie aulo l,g@ OM neg<>- ANGAJĂM VĂNZĂTOARE 
ciabil. telefon i63,_1ocalltatea tn Piaţa Mihai VIteazul. 
Bellu sau 094.891.457. (27o02ţ . telefon 223975. (26974) . 

Vând rt1asil de biliard nr. 7. 
Telefon 233342. 26971) ·. 

Vând ţuic e casa, 100 It. 
Telefon 513141, lneu. (5225435) 

8H 1H11 !1 1 u''~l 
Cumpăr talon + CIV 

Mercedes, model 123 (Gobra) 
sau Volvo 740-760. Telefon 
094.694.070 (26856) 

CUIIPĂIIĂIU lllllliiE 

SC ,.ARAD 21" SRL 
cumpără orice cantitate de 
GÂŞTE "i RAŢE GRASE 
(indopate), la preţuri avanta
joase." Plata în valutll, la 
recepţie. Telefon 057-276353 
09220'7 518. 126443) • 
Cumpărăm: ORZ, GRAU 

FURAJER, ORZOAICĂ, PO· 
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885 
094' T89 036, 094189 037. {f.j •. 

·.-

_ .,APRoi:llfct" Arad, str. 
Şt8fan Zarle nr. 651!}, telefon 
288775, angajează INGINER 
AGRONOM. 26964 

E'tl absolvent ile liceti? 
Eşti îndemânatic?. Suna la 
092.343.766 sau 094/ 
624.1189. (27019) 

iRI 

EXECUT: zugrliveli, v~~ 
sitorii, faianţă; IEFTIN., 
Telefon 092686Î'10, (27006) . 

ŞCOALA ŞOFERI ,.VĂR· 
TACt", acreditaU, Incepe 
seria 11 septembrie. 
Telefon 246527. 26418 

· Repar ma~inl SP LAT 
automate. Telefon 2591411; 
094.241.398; orele 9-21. 
26267 

CAM SiAARA, 
~oll~ltil OI'ERTE PRET pen• 
!t\1: CARTOFI, VĂRZĂ, 
CEAPĂ, FASOLE. Ofertele 
se !lepuh la sediul unltilţll. 
Telefon 211020; 280332; 
(2g91!1.1j 

SA .,li.PRODUCt" Afad 
cdnvoacă Adunarea Oene· 
rală Extraordinari pe data 
de 11.09.1999, or~ 11, la 
Şcoala din Sllnlcolau Mic. 
(26964) 

ora 
12, 1 · ecatorla Arad, 
camera 41, se vinde la fiei-

publicA lmoblltJI din 
· str. 6 Vâriători, bloc 

V:l-3, ap. 20, proprietataa lui 
Andor Vlorel fi Feliclâ
Marlana, cu 45.000.000 fel. · 

Efec~ zilnic lranspori de 
peraoan& ln GERMANIA, AU$• 

Tiw. 'i FRAUJA, la pmţurt....,. 
&!bile cu autocare moderne. 

NOU1!i IT AUA cu trnnili AUS. 

26707 
nohirlez §âu I!Hme!iC fete 

th gâzdA. telefon 4!18102.' 
{2!1934) . 

StudeMtl ~~tll:î§l cldrlm· 58 
ÎtltHitietti . a'pârtamel1t 
lne)mllbliat. tele ton 210255, 
~10555. (264:!1) . 
. Ofer spre inchiriere apăi'\ll
inent (ne)mobiial. Teli'!fdl1 
210555. (26431) 

· Ofer spre lntkiriete darsd
nteră conferi 1, mobilallJ; 
Confeclil. telefon 256087. 
(27009)' ~ 

Oau In dune apariililietil 2 
camere, mobilate, zona c. 
Românilor. telefon :!H48a: 
211275. (26939) 

Primesc 2 studenU !ii 
gazdă, condiţi• deosebite. 
Telefon 250739. (27007) 

Primesc 2 ·studente (eleve)· 
ultracentral, intrare separata. 
Telefo~ 258585, după ora 17, 
(27023) ' 

lnctiirlez casă hbuÂ cu e1aj. 
pentru: sediul firmă, cabine! 
medical, locuinţă de serviciu 
etc., toate conâiţiile; str. 
Lâcrămioarelor, nr. 11. 

TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO· 
NlA llÎ UNGARIA la BUOAPESTA. 

IMPORTANTI' Prin .,ATl.ASSIB" 
P1Jtefi călători in toatA EUROPA: 
BELGIA. OlANDA, OANEMAR~ 
CA, FINLANDA, NORVEGIA. 
A>IGUA, SPA>IIA, PORTUGAliA. 

telefon 092.530.301. (27020) 
Primesc o elevâ (studentă) 

in gazdă. Telefon 283718. 
(2'1'031) 

Ofer spre tnchhiere garso
nieră mobilată, curată, 
!mbunătătiri. Telefon 0941 

·. 565.735 (27040) 

Pentru grupuri organizate, 
tnchlriem aut~ '1 mlcrobuza 
moderne. 

..ATLAS$18 .. •fectuead **r
vtc:::N de mesagerie, asigurări me
dicale fi cir1i verzi. 

Agentiile din centru: ~lefon 
251871 " 252721 lfl AU'I'DGARĂ, 

270562. ' 

:r:-

Pierdut certificat ile lnma· 
1 tricul:are de la CCt ARAD, 

Pierdut ch 
numerotat de la 9271 
9271400, parţial cornpl•otat,ll 
aparţlnAnd SC 
Sj\_.jld!<:lar . 

.. IIOIFERATIJ" SIL, 
Ghiba Blrta nr . 

270437; 

f""'"·"' '"· Sprijinul de 
aveţi nevoie in mo·me•nt••lell 
grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferite esenje 

occidental 
SPEfE: pAnzl, matase! 

(seturi complete); 
CRUCI: lemn. 1 me 
ACCESORII:. 
batlste, pa•ngl'lca 
baticurl, mliner·a. lllmllnărl.ll 

INTERMEIJIEIIftli 
graiul! oli!lnerea 
necesare lnhumlirll. Of•ert11ll 
brad; &icrltJ brad, fi.!S~IetEI,j 
cruce - 750.000 lei. 
PORTUL SICRIUL 
DOMICILIU, ute G 
ttt!t. experie 
este garanţia du·mrtea•roas-11 
trAI (e) 

o lacrimi, ti floare 
gind curat In Jim•hililu .. ill 
celui ce a fost, .. . 

, KAPAs tdSII= 
ile la a cărei plecar.8 

nefiinţă se lrripllne,te •. -·•• .. vu 
septembrie 1999, u' 

Amintirea lui va r~!:~:~"ll 
ve~nic '"·sufletul n 
Dumnezeu să-I 
in pacei Familia. 

Dragă 

IOANA (PRICHI), 
astăzi este ziua ta. In 

de ,.La mulţi ani!" îţi 
Dumnezeu să te od 
nească in pacei Imi e 
t'are, tare dor de tine, 
pot uila ~i nu te voi 
niciodată! Fie ca florile 
pe mormilntul tiu sA 
aminteasca de anii mulţi 
frumofi petrecup lm;~re•unl~ll 

în pace, suflet 
. Florin (Florin al 

·----'""-

. ·, 

·' 
/ 
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• SEIFURI 

eAPARATE DE 
NUMĂRAT BANI 

• DETECTOARE OE 
BANCNOTE FALSE 

• 

Calea Zimaadului nr. ,1, 
anunţa convocarea Adunării Generale ExlraordinarA a 

Ac\k>narîlor fn data de 22 sep!embrie 1999, aa 10,00, la sediu 

~~~'!, ~~d~fonn Nonnelor Metodologice 
aproba1e prin H.G. 364/1999 lli slab!Urea datei liÎ locuL!i con· 
cursului de selec!le a administratorului societatii 

·Modificarea 'oomponenţei Consifiul(j de Âduinisball8 
.. Diverse ' 

Director, 
COBNEL..nJRCOVAN 

(5224306) 

•, ''''l~,_,J~·""""~if- 'Cj 

~ prin Gl MOTOR ARAD 
Tel/Fax: 057/251417 

Produsele noastt'6 stltlt illf'llmlllttate ltt RomAnia prin MlPAT ~ PftOt:EMA. ~'!':·' 
Oll.lln Gemtanla.l• "MAl!RIAl Pl!UFUNGSAI<ITNOADRHEIII- WESTFAUN•; · · . 

lllt CAlllllltliMitt•ra Mit atiP111tl plin ISU 9002. ' 

~~~~~~--------~- -~~;;~~~~r.ar;,~~nn;;~a;;~-.~~ 
: .MEDIASOFT.; 

l'"ri.n•lo 2.0 ~ndu not...,.tc 
J,u·if, 7450 J._.,i 30 do •o.•\.!\uulc 

~-···· . ... . . --· ····-~ 
Mld, Bir. Av. Ioan Sava nr. 5, tetnax 057125!!888 

-~- '""": . Orpnlze •i CUilStJlU ~ . 
i , . • De callfiean>.p<l<e<:Ji<>nOnl in mese riia: . ~- ,, 

· 1. QPo<ldot fie calcUiatOI' fi "'1"1411!6 ~ :~···""""' -· 
dimineata -12 septembrie 1999, dujlll masa- 25 seplll01i;illi 'l!!!tt 
2. Sacnilaril (proluc:rato do<ul1Wlla pe c:aieula!MI 
dujlll masa- 9 soptembfle1999 
3. ContabR (li>Cfie ~ aplicajli fie~ 
dujlllmasa-7soptembrle1999 
4. Progl'lltlllllor sjutor 
aLţ>A masa. 17 sep~embrle l!i!l!l 

• De inotrulril tn: 
1. Utill:rara Wotd- (toi'Wlomdactare) • 9 sepillmb!le 1999 
2. lltlllzam l!l!cal- (cacullabelar) • 13 sepllmbrle 1999 _. ........... 
CUr!ltlri auklttlftl, cljliOme caillcam. parfecfoniile ellbdiS do MINIS-

tE!ttJL MUNCII. . 

Str. Poetului nr. 1/c _ 
tiijilill-127.654 mii. lel,lltlllllliiillt 

. . :. tesAturi tip bbac. ' 
.......... _..t 'FPS= 911,26%, PPM ~ 0,74% 

Comisia -;;r---: a adminislratoniuiladminislrn!Dnlor consli
IUii conlotm outt 4911999 prin Holilrâma AGEA de la S.C. 
UTA' SA Arad din data de 27.07.1999 OI In conforml!ale cU 
~HGnr.364/1999,anunlă=·' : 

CONCUliSULVJ Dl1 S IE A 
ADMINISTRA TOJIULVl! ADMINIS TOiliLOII . 

· . SOCIETĂfllla udhd S.C. 0 VTA" SA ARAD 
Cerema de ofertâ, anexele şi documentele prevlzula do 

Nonnele Melodologice ap-obate prin HG 36411999 "'polpmcura 
de ia sediul sodelllţll. Serviciul p..,...,af, tncepand cu data de 
07.09.1999. 

otert:ale se ,.,.. depune de- ca.-, 1l1 ple - pAnll 
la dat:a de 06.10.1999. om 14,00, la Serviciul Pe<1l01111L . 

Evaluarea ofeneiO< si organizarea inleNiului va IMIII loc In 
perioada 07.10-21.10.1999. 

Relaţii ~montare la lole1bn 0571247310, -127. d-na 
Agavriloae Lucla. (5 J 

• t "-...:..--

. ' 

. . ;. 
'11111111 .... "" .""" 

~<~-~~ .. Preţuri promoţionale in prima lună de vânzârl 
*' Adaos eomereial minim . _ -. - . . . . - ~ ' -·· 

ALTE~ INFORMATII~ 
LA TELEFONUL~ 259088., 

Progra• zilnic: 8,00 • 1&,00 
sâ•bătă: 8,00 .i 18,00 _.-

... 

~ ___ .'af 1

j ~o# Din Septembrie al doilea 
, _ l , ' '· • ·. Salon de brontat 

MEMBRANE BITUMINOASE 
PENTRU 

UVITE 
fntotdeauna mal . " ,4 

IEFTIN decit cel mai IEFTIN · · 

...SOARELE ARADULUI! 5 a,.11te pnries!OIIGie .. · • itnport IT AUA • cu inserţie de · 1 Prezentar~:~!~!!~!. come~zl..,.... ., ·:-~ 
Salon de b ........ · ~'enam~~ lllkat UTER e pentru lucrări monostrat • ' "f ite te 1 un ttrm de · , · 

........ , m .garanţie .10 ani • discount .to% ... ~ \li i.. ! _ oa a~~~o ~1 ~ km. · ,.,v ,,.;. • '4 
f.duiOragahnaad ~diJiicfdeiaj_. -~~ . · · . '·'i~ . - TELEFOANE: 284444 'i28555Î ~· --·--.:.,-'1 

Tel:211669 . 3.600 lei . - ~;·; :..- -prlll ARCON BLINTECB :~_ţ =~ . ,> e ANGAJĂM DISPECERA e .. ,;_.-~ 
4aparaltprolesionale - .. _·.' .. _· ... · ' tel. 057/282.169 ·"-'_ .. _",_,·'.-~---· . .-- _".... ,, ..... · . (c.lf .--'.:_ .. "il_· 

Orar: 08-22 Luni-Duminică ~~~~--!I&U.. 09 ____ 2/587.802~~~....&~ \"".,-----.;._----"" .. , ... · .,,,,"! L-------:------......1 ~-- . . - -""•i<:..:,~ ' '· ' "*' - ;,;~ 

4:1f1rl~~lUifri- Piata UTA bloc 1.8 · 
- dlul .JJI!Illr . · Tel:28il413 . 

.. 
-~ 
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