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Saearsala Judeţeană ARAD 
Bd. Revoluţiei nr. Y1 
Telefon :ZS3280 

Anul XI, 
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, ,· După ce s-a Intimplat In lume in ultimii 

\ 
'""t-

. "...::Yzece ani - in mod deosebit după evenimentele 
:'<~"din ţara noastră din decembrie '89 - al fi tentat să 
h·· crezi că până fi cei mal devotaţi comunlfli s-au 
'lămurit pe deplin cât de grafit este sistemul bazat pe 

proprietatea socialistă 'li cât de neraallstă, neadaptată la 
... il!!_,.~ll""'art"1"1e·omulul,. societatea bazată pe Ideologia marxist

bolşevică. Unii dintre fottii tovarăşi au şi inţeles, fără 
prea mari eforturi de voinJă. că societatea de tip comu

... lll!i!!ill'!>oiJ nist.este perfectă in teoroe, dar complet !realizabilă in 
• prâctică. Este adevărat că prin forţă (dictatură) chiar fi 

un regim de f~pţură coinunlstă poate organiza viaţa 
aoclal-econornlcă a unei ţări acordind populaJiei unele 
facilităti in scop propagandistic, dar numai pe termen 

,.,. ...... sdcuiii. rt-Mi& · . tit cit să sa consum!' toate bog,llţllle ţArii 
1 · ungul l8loltel de generaţiile cal!;. s-au suc

cedat. 

-.~ .: 
. --~-

_Sunt insA şi foşti tovarăşi de Idei care nu înţeleg mal , 
nlmlt: din lumea asta. 

De ce scrii cu atăta ură tmpotrtvil comunismului? Tu 
n-ai fost comunist? N-al fost susţinut de partid să-Ji faci 
studiile? m-a intrebat un fost activist la comitetul munici
pal de partid, acum pensionar, cu două atacuri de cord la 
activ. Om de treabă şi tovarăş de incredere, camarad de 
nădejde, el s-a zbuciumat mult pe vremea când s-au con

~•'"~.".-.jl~_~ita~~ll!'ilaJa_ferma &ootehnică a fostului CAP 
Aradul Nou. Acilm plăteşte consecinţele rAvnei sale; 
aşa-i trebuie! Dar să revenim la pornirea ziariştilor, in 
speţă, a subsemnatului, impotriva fostului regim, pe cara 
bătrânul comunist n-o inţelege. ln primul rând ţin să 
spun că noi ne-am inscris intr-un partid care proclame 

SCANDALUL 
DE~TIPAR, 

·':.-~ 

grija pentru om drept valoare supremă '1 nu intr-o org• 
nizaJie politică de tip criminal, Bfa cum s-a dovedit PCR 
in decembrie 1989. Când am aderat la organizaţia de par
tid de la Strungul (acum Aris SA) nu a fost vorba despre 
măcelărirea muncitorilor cu f8nllele tancurilor fi nici de 
impufcaraa unor. civili ie'l!lln stradă cu miinile goale. 
Tovarăşul partid comunist a trădat Interesele muncltc
rilor ,, lăranllor pe care pretindea că n reprezinti ". n 
apării. 

~ - . Ş'nFA" TABOIA 
(Continuare in pagina 4) ... 
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INT1IRSPE 
11JATE~; 

PEI.TBD CI SIIICU SA RABDE . 
11 

POVARA CAPIT~LIS}l BOGVI~I 
'~- TREBUIE SI PLATEASCA 

Interviu cu d-1 
TUDOR MOHORA, 

pre!pedlntele 
Partidului Socialist 
UNELE PARTIDE 

SUN,. nNANTA'I'E 
.. MOD FRAUDULOS 

- D-le preşedinte, 
cum se &)Cplică dispariţia 
PS, de o bună bucată de 
vreme, din mass-media 
din Romania? 

--·-~ - Traversăm, ca partid 

UŞi ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

- 14t;tifj:y1 
MOBIL.iER LA 
COMANDĂ 

FiRME SI RECLAME 
~"~1tfRtlOŞiomlt'~f 

~~!:'FAX! 057/28905:f~ 

extrapariamantar, un defert 
pentru că Interesul mass
media aste indreptat către 
principalii actori ai scenei să justific aceasli perioadi 
politice fi care intereseazA fi ar fi mai bine sA trag con
cetăţenii. Asta ar fi aproape cluzla din intrebarea dvs. că 
o scuzi, dar această obosi- trebuie să reintrăm rapid in 

· toare traversare a deşertu- atenJia mass-media. E ade
lui şi slăbiciunile noastre • vărat că in mass-media 

!Inclusiv cu dificultăţile locali am fosf mal prezenţi. 
1 financiara şi cu lacunele de 1. IE~A" 
î profesionalism • au dus la 
!!:~~stă stare de lucruri. Foto: ŞT. MATYAŞ 
C.:te e mai puJin Important (ConUnuare lil pag. 5) ... 
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(;uuoseutul auallst 
politie Iou Crlstoiu eo
~neutează, in exlusivitate 
pentru cititorii ziarului 
~devărol", evenlmeute
le săptămAnil. Astăzi, 
despre defieieup "legi
lor privatizării", despre 

trădarea propriilor Inte
rese de eătre ApR, 
despre păcatele presei 
aservită puterii ~ despre 
eompatlbilitatea dintre 
fortul grosolan. din Rusia 
rti "privatizarea" de la 

DOi.-_.. ~g 

STAREA UNITĂJILOR ŞCOLARE 
-. ESTE DEPRIMANTĂ . 

O lEGE 
MOAB TI 
~&fi mmenl nu 

f'IICIKICIStl8· 8Unlam Tn plină 
campania eliacluiali. O cam
panie care a pornit tn forţA. 
care sa anunţă, de pe acum, 
'-18 duri fi urttă, da multa 
ori de-a dreptul prostaască. 

Ca altceva - zbaterea dis
perati a firănlflilor din 
ultimele z la da a Impune 
.Legea caselor naţiona
lizate", daci nu campania 
electorali In toată puterea 
cuvintului. Dar, ata cum 
spuneam, toatA agitaţia 

f*tnlftllor da • dovedi pro
priului elaciDrat Ci, da blna, 
da rău, fac ceva, ci meriti 
să-I voteze din nou, arată, 
din nou, că ţărănlftli nu ttlu 
să facă politică. CaM ce w 
Intimplat in aceste zile le 
Camera Deputatilor llua-
lnlază ~- unelcam
panH alac:torale lncsputi cu 
·stAngul, da.. d,.ptul 
pmti!UIIl 

DCMII RO 10MA 
~aram pagina 5) ... 

SPORT a iavins la Vâleea t;. a 
j'.;;.;;;.;.;;.,pr'DY'De;at lle•lsla anul 
antrener; • Îa •lvlzla C, "11" West 
Petre• slngara eehipă arădeani 

• IL(',. I(;JM AI'IHI - loeal 
la taraeal tie la Szelaek; 

Davl• ~lthartl a ~lgat Marele 
Pre•l• •e l'er•ala 1 al 
• .. "(atara~ ....... "... 
tăiat"......_ lealal" 
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Pagtna2- ACTUAUTATEA A.ÎIĂDEANĂ Luni, 30 august 1999 
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ora 
6 şi 35 de "*""' şi apune la era 
18 şi 57de1TWUB. 

• Au 1recu1 242 de zile din 
acest an. Au mai rWn8s 123 de 
zie pănă in 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: SI. Alexandru Ioan şi 
Pavel cel Nou, patriarhii 
Constantinopolului; Biserica 
~: Felx; Biserica 
greco·catolică: Sf. Ierarhi 
Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, 
PalriartV al Constanlinopoiu 

La Arad: Popa Denisa, 
Rostaş Stanescu, Griljdan 
Alexandra Conâa, Ţugui Dana. 
Crişan Fabian, Groza Radu 
Alexandru, Vasica Diana, Cirti 
Andrei Bogdan, Anlai AMreea 
loredana, Lezău Luiza, Burtic 
Marcela, David Alexandra Naomi 
şi Iulia Rebeca, Dascill Naomi 
Daniela, Rada Lorena, Hilrţilu 
Diana, Lucacl Teodora, 
Oorr1oc:oş Cillălin, Ş1elan Sorina, 
Man Daniela, Tina Adelina, 
Meszei Roland. 

CINEMATOGRAFE 
Dada: De la apusul la nlsilrilul 

- (SUA)9,3(k 11,45; 14; 16; 18; 
20 

.._...., SI mor .. dllcl mot 
~)16;18 
- Risc-10; 12:14 

Arta: Jad<ie Brown (SUA) 15; 18 

Sali mică: Nege! '*' ... -
(SUA) 15; 17,30 . 

Gridna de -.1; NagadfllanA o- . 
_,(SUA) 20,30 

Progresul: Joc In doi (SUA) 
18,00 

august 
". --ft'B (21.03· 
~ ... 20.04). cazul in care 

..._~constataţi că ceva nu 
este in regulă cu sănă

tatea dumneavoastră, luati de 
urgenţă măsurile necesare.' 
TAURUL. (21.04-{] 
20.05). Aveti parte de 
o săptămână activă 
care se va solda si cu 
o serie de succese imbucură
toare. 
...,GEMENII (21.05· 
"" ~ • 20.06). Sunteti stresat 
l 1 l Pentru deconectare, 

t invitaţi câ~va prieteni. 
Nu refuzati Tnsă nici invitatia 
care vi se iace din partea urie; 
vechi cunoştinţe. 
RACUL (21.06-~ 
22.07). Toţi ochii sunt~ .; 
a~nt~i asupra muncii~-~ 
pe care o prestaţ1. 

Chiar daci! se anuntă câteva 
zile agita te, nu uitaţi de viaţa 
dumneavoastră sentimentală. 

~LEUL (23.07-22.08). 
f(,('l ~ 111 Cineva incearcă să vâ 

· ~tragă pe sfoară, situa~e 

VREMEA 
Vremea va fi normală din 

pund de..-" temie. Cerul va 
prezenta lnnorâri temporare In 
cursul zilei şi va fi mai mult 
noros noaptea. bDat se IIOf sem-

ANUNT UMANITAR 
Ma .....l.sc CoYad Aina Oauda. 

sora U Ca.iaci Ail Claudiu. care nece
..,.._.... .. _.\'llo~ 

-· lMlnd ....,.,_,.---Părinţii mei au dec:edat. Iar eu 
loc:Uesc OJ ctftJ ~ OJ fratele. 
Rog _" e<XIf10ITD" ........... 
--.-să mi-. 

Cont 251101113020018022001 
S1U la l8lefl:ln 248079. 

LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBD.E 
, Agenţia jude~&ană de ocu
pa re şi formare profesionall 
Arad (str. Gh. Ladr IV. 211) ,_. 
informat cu privite la situaţia 

· locurilor de muncă vacante de 
la data de 30 august 1999: 

Agent asigurare 1 O; Agent 
comercial 1; Agent de pază 6: 
Agent imotlilar 4; Agent de -
3; Agenţi publicitate 20; 
Ambalatoare 1 O; Barman 4; 
Brigadier 2: Cofetar 1: Ca1ducălor 
auto B, C, E 1; Confecţioner 
imbrăcăminle 280; Confectioner 
lncăltilminte 90; Confeclioner 
KEn' 15; Consilieri de asJgUrări 
20; Consul1ant asigurari 10; 
Contabil 2; Cioilco să 7; Croitai 
.lncăltăminte 4; Cusători 

incăllăminte 60; OileciDr """" cls
tribuţle presă 1: OiredDr •ânzl!ri1; 
Dulgher 80; Eoonomist 2; Fierar 

. betonisl 50; Inginer autornatizari 

calculatoare 2: Inginer confecţii 
lmbrăcăminte 2" Inginer confecţii 
a ociliţăf, • m 1 : Inginer IXlnSiructllr 
1: inginer de instalaţii 1: Inginer 
industria lemnutui 1; lnginer 
mecanic TC~I 2; Lilciltuş 

~de su:Ua) 211: Maistru 
confedii ÎiilblăcAiilillte 1: Maistru 
industria lemnutut 1: Muncitor 
necalificat 15; Ospătar 1; 
PIOQldiHalcl 10; -..nt de lim6 
3; Remizieri 20; Strungar 1; 
Talpui!Dr ~ 12; T~ 
6; Tehnician confe~i imbră
a!lrr*1te1; Telricial m1S0ia lem
rlllui 1; Tâmplar 10; Tllichiglu auto 
1; Tricoloare 10; Vanzatoare 7;. 
21dar25. 

In total sunt 819 locuri de 
muncă dispoflibile penCru oceasfl!l 
saptămanil. 

IL O • 

Editow1 S.c. ADEV Ă.RUL a.r.L Arad 
ecODFISCALR 161H93MeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 1)2/1886 din31 X 1991 ecoD SIRUES 0209566(HeiSSN 1220 -741!9 

Rr1r ...... ' 7 '14o .... 2900Arad,Bd.Rcvofuli<inr.81. 
Telefoane: srcRETARIAT - 281891, fax 280655. 280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- ZI07n. MAREA PUBLICITATE· 2109f4; 
CLUBUL PRESEI- :180989. 

Coa .. Hul de ad ..... lnraţlet OOREI. ZĂVOIAI'IU 
(prc~cdintc) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA {vicc
prcşcdmtc) telefon 210776; :WIRCEA CONTRAŞ (rcdactor"1't) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (d~rcctor comcrctal) 
telefon 280904; OOREL BARBU (contabil-~ct) telefon 28179'7, 

Colegiul de 1 1 fiet MIRCEA CONTRAŞ (rcdaciOr-sct). 
i Ali REI. DARlE (sccn;tur genera~ de redacţie) telefon 281802, 
, 280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actuallt:it1); telefon 

281855; 280003; IOAN IERCAN'(~cf <cc\ic pohitc~l. telefon 
: 280943; DORU SAVA (sef sectie social·cconomic;. telefon 281738: 
·VASilE FILIP (~cf seCtie cu'ltură-învătământ). lclcton 281855~ 
1

1 
280003; ALEXANDRU 'CIIt:BELEU (şef SCC\IC sport). telefon 
281701; SORIN Gllll.EA (~of sectie tineret) telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (şef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef SCC\ic rublicitatc) telefon/fax: 280904. 

Tiparul e-u- la luqa-..Li s.c. MIIDIA.GilAt s.A. 
ARAD,-· Feleacalul F.N., te-z-. fax aSO'JZO • 
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p 
care se 
de ordin fimmciar. 
FECIOARA 

cu pierderi 
: vigilentl 

22.09). Nu vă afla~ , 
forma potrivită pentru a 
actiona rapid. Evitati 
problemele care nu trebuie 
rezolvate urgent. 

BALANŢA (23.09· 
22.1 0). Pe plan profe
sional, este reco· 
mandabil să analizati 

din nou, cu atenţie, planul de 
bătaie până la sfârşitul săp
tămâni!. Căutat! să vă faceti 
timp liber şi pentru dumnea~ 
voastră. 

SCORPIONUL (23.10-fj 
21.11). Se intrevede o 
zi plină de succes. Nu 
vâ forţa~. insă, norocul' 
Singurul care are de pierdut 
sunteti dumneavoastră. 

. SĂGETĂTORU 
(22.11·21.12). Există 

.i!Jindivizi care vă 
urmăresc pas cu pas şi 

Intreprind tot ceea ce este pos~ 
bil pentru a vă săpa. Ave~ grtjăl 
CAPRICORNUL (22.12-19.01). 

nala averse de ploaie lnsaţite de 
descărcări electrice. Văntul va 
sufla slab la moderat din sector 
estic. 

Temperaturi maxime: 24 la 
27'C . Tempe<aturt "**"'>: 13 la 
16" c. . 

Metaorolog 
Dana Glvruţ6 

-Ai vazu~ 1ubrtule, .,;c;;;a· 
noastră .. o rocbie exact ca 
ameal 

- Asta inseamnt el a. 
bule să-ţi cumpăr alta? 

- Nu crezi ci! e mal bine 
Ă ne mutăm elin cartier? 

ll'".o.. "'11 Pe linie profesională 
~ ~vă vine greu să vă 

afirmati. Numai 
~muncind din răsputeri 

ve.Ji at~ge atenţia superiorilor. 
VARSATORUL (20.01-19.02) . 
Nu ~ă lăsaţi cucerit cu 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda ••-
monteaza 
mochetă 
la preţuri 

cu o raducara 
daiD-20°/o 

uşurinţă. Urmările~ 
acestei relaţii pot fi 
dintre cele mai neplă-. 
cute! 

PEŞTII (20.02·20.03). 
in ultima perioadă, aţi 
uitat că mai existaţi. 
Uneori, este reco

mandabil şi puţin egoism, 
bineinţeles, in limitele nor
male. 

• PIEJI, TÂR<iURI 
Astăzi este zi de piatA la 

Curtici, Nădlac, Bocsig, 
Gurahonţ, Moneasa, Pilu, 
Vladimirescu. Tot astăzi se 
organizează tărg săptămânal la 
Gurahonţ şi Bârzava. 

Mâine, marţi, este zi de 
piaţă la Sebiş, Almaş, Apateu, 
Semlac, Sântana, Şilindia, 
V6rfurile. 

•FARMACIA 
DE SERVICIU 

In noaptea de luni spre
marţi este de serviciu, cu pro
gram non-stop, farmacie 
"Hedera Hellx", Calea Aurel 
Vlalcu, telefon 272074. 

Farmacia "Crai Nou Alfa", 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 277644 şi 
"Noua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro

non-stop. 

STOMATOLOGIC 
Cabinet stomatologic privat 

Bd. Revolu~ei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 
256865, deschis zilnic Intre 
orele 8,00-12,00 şi 14,00-
20,00, iar .sămbălă şi duminică -
intre orele 9,00-21 ,00. 

• CONSULTAŢII ŞI 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-SI'OP 
Cabinetul .Apollonia", situat 

la parterul blocului din spallle 
Casei Albe (zona Gării), str. 

' 
1 

'&~: 
-\ 
~- ~1 

Miron Costin nr. 1~~ A._2p 
1. tel. 251225, efectilfază 
tratamente injectabile (intra- .l<•ltiO' 
muscular şi Intravenos). 
aerosoli, E.K.G., ecografie şi 
analize laborator. 

. • ÎNiltERUPERI DE 
CURENT 

Nu sunt programate in!re
ruperi de curent, nici In 
municipiu, nid In judeţ · 

PfiTRO FIRME fiti LOAT DE Lfl 
STAT 600 DE MILIOANE LEI 

tn coittonnitate cu prevederile 
legale, Agenţia Naţională de ocupara li 
fonnare profesională poate acorda 
credite avantajoase Intreprinderilor 
inici şi....,._ cu o dobândă de 17.5%, 
In lllftliiiOan>te ex>ndlţii: e tinnele tre-

buie să--o-de pro
ducţie, po3Siari servicii. turism şi clliar 

COITII!Iţ pAnă la 40% din cifra .. ·
• să nu aibă datorii la bugetul ast-
gurătlor soclato • să nu ft disponlbl
tfzat In tomaj personal angajat pe 
perioada UtimuiJI an. 

Agenţii economici .care solldbl 
credite beneficiaza de următoarele 
avantaje: dobândă foarte mică 

(i9p01i!m ·17,5%) • se iiOOidA 30 da 
miloane lei pentru fiecate nou angajat 
ctupă S8I1"IVll"ea conliadutui de aedit, 
ru conciţia ca jumătate tin nol8i'lglilja\i 
să fie din rândut ŞOi110flor In plată • 
firmele beneficiază de 70% cfll saJatiJI 

net 800idat noilor angajatj -~ din 
randul absolvenţilor, promoţia 1999, 
sau şomerilor ce provin din rAndul 
-~.peo~daun ..,_,_ 

Beneficfazll de credite tntre
pmderite mid ~i mljlocll, aocletă~te 
oomen::iale constituite confonn legii 31 
Sau unită~ cooperatiste organiZate tn 
conformitate cu D- lege 66 şi !I1 

cln 1990,-c:are au un număr de pAnă la 
200 de angajaţi. iar cifra de afaceri 
cupiinsă Intre 10 şi 20 de -lei. 

· Au prioritate ta credite somerii si 
disponibifizaţii coteciiY can> .0. intiinţât 
-r-· n acesl an, Agenţta jiJdelaanii de 
ocupare şi formare profesională Atad 
(AJOFP) a acordat pa1ru aedite, alte 
dou6 dosat9 ~ soluţionarea. 

Fondul total de creditare al AJOFP 
Atad este In 1999 de trei miliarde lei. 
Dtn acest fond, au fost arordate aedifa 
totale celor pa1ru fim1e de 600 miioene 
lei. 

,. 

13 ACI'E PENTRU UN ACORD 
PeJttru obţinerea acordului de 1 

mediu sunt necesare: cerere eătre 1· 

A.P.M. Arad prin care se solicltă
accrd de med•J: anunt la ziar (pagina 1 
din ziar + chi_tanţa fiscală.); anunţ 
alişa! la Prtmane, semnat şi ştampi
lat: memoriu tehnic conform ordin 1 
12511996 ' 

Actele -: staiiJt; certitical de 
Thnalricutanf certitlcat de integiStrare 
fiscala; aw: sani1ar eliberat da OSP 
kad: certiticat de urtlanism: aviz de 
principiu eliberat de RA Apă-Canal; 
act pen1ru ten!n (extras CF, oontract 
ele Inchiriere, oantract de oancesio
nare etc.): acord de principtu 

(OCOl); aviz de pmcipiu (DROP -~ elul). COIICOilli1eut cu apariţia anuntu- - · 
drurrui); acceptul vednlor; accepbA lui tn ztar şi cu aducerea fişeî de 
Primăriei pentru firmele din afara . prezentare (conform ortffnului nr. 125 ' -ţ"" -
l11l.flicipiuiu kad: planul olliectivutui: 1 din 1996). După efectuarea acestei 
P'CJn de incadrare in zona: studiu de 1 prime proceduri, A.P.M n va &::01"'1a ::~ 
impact - "" face cu 8111111\ pubiicilar; 

1 
solicitantului un număr de ordine cu 

studiu gectelll'lic. l care se va proba - llrmei de a · 
Alte i:1forma~ll so&tcitanţii pot int1a tn •~. · . ...._ 

o11ţn> de t.. seNiw .Reglement!rr · .."...._ t. t 
din cadrul .\.genţiei de protecţia a • ..... 
rnedlutul (APM) Arad. 

Primul pas p& care trebuie s64 
facă orice agent economic • care n 
protejează şi de eventualele con· 
troaie ~ este adresarea unei cereri 
cătn!l A.P.M. (prin care soi"icltă II<Xli'• 

COOPERATIVA DE 
CRF..Dft' IIMC.'A 

IIINIUlVll 
!~!!~~! diil Biiro":hict lare 

oferă următoarele 

dobânzi la depozite:·· .... 

hectae de pM1ant pe C8l&l U:reazâ cu uliajele pro-

fllli. Pe lllngâ porumb " !J"âu, aJitura de bază -
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zi, cai doi fac Intre 60 şi 70 de mături. funcţie de 
mărime, producători cer Intre 6.000-8.000 de lei pen. 
Iru o mătură. Cu partenerii serioşi preţul se negociază. 

In general, Dreghici Flore preferă sa vândă 
m6Uile la lntreprinder1le de stat Pentru că, in unnil 
cu ~ ani, un particular Hl şantajat A lncân:at circa 
10.000 de mătUti de la Berechiu şi a dat In sdlimb o 
filă de cec falsă .•• Munca de aproape dOi ani de 
zile am dat-o unui escroc. Măturile valorau la vre
mea aceea aproape douil Dacii • 12 milioane de 
lef". 

Ld ora actuală, Dreghici colaborează cu mai 
muHe firme din Iară. Cel mai serios client rămăn8 
Şantierui Naval cOnstanţa. Periodic un tir al şantierulUi 
pleacă de la Berechiu incărcat cu măturt de sorg. 

TEODORII MfiTIQI 
. ' . Foto: şr. J1ATYfiŞ 

··-·laiii ·: ;'· 17% 
tarman 3 luni 70% 
termen 8 lwd ·: 72% 
termen 9 luni . '12"/, 
.la'laaiiiZIIIIII 72% 

Pentru Informaţii 

suplimentare vă puteţi 
adresa la s•dtut· nostru 
din Piaţa Spitalului de 
copii, bl. H, la part•r, 
sau la -~'~elefon 
0571255229.- IS224280) 
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.• ~ UNIVERSITATEA "~UREL VLAICU": A DOUA SESIUNE 
::_ FACULTATEA DE INGINERIE LA UNIVERSITATEA 
":r-;.%~11e!~ec~~~~a~!~a~~~~~o~~~~!facul- . . "V. GOLDJŞ" · .. 

prezentat câteva informaţii despre tate; • Copie legalizată a certificatului In septembrie, Universitatea de (învăţământ la distanţă (LD.D.) - 50 
admiterea la Universitatea .Au rei de naştere. (Candidatele care prin Vest .Vasile Goldiş" Arad organizează locuri); Institutori -Desen (I.D.D. - 50 
Vlaicu" (specializări, număr de locuri, căsătorie şi-au schimbat numele vor a cjoua sesiune de aamitere la: "' locuri); Institutori ' Limbi moderne 
desfăşurarea examenelor, calculul depune şi a copie de pe certificatul de DREPT· Ştiinţe juridice (zi· 150 locuri, (I.D.D.- 50 locuri); Institutori- Educatie 

,,~· mediilor). lnleresul deosebit din partea căsătorie); • Adeverinţa medicală; F.F. • 5.0 locuri) "' MARKETING • Fizică (LD.D.- 50 locuri) "' şcoLI 
. _ _" viitorilor candidaţi la universitatea • Patru fotografii tip buletin de identi- Marketmg (ZI· 90 locun, F.F. • 40 POSTLICEALE- Agent Comercial (zi-
i !HIT ~ţleană ne-a făcut să cerem detli'lii tate; •chitanţa de achitare a taxei de locuri); Administrarea afacerilor (zi· 90 60 locuri); Agent si Ghid de Turism (zi-
•J -· diUI conf. umv. dr. •ng. Ionel Balllu, se- inscrieri. (Anumite categorii de candi- locuri, F.F. • 50 locuri); Finanţe· 60 locuri); Asistent Social (zi- 60 
f ."". .. . cretarul comisiei de. admitere la dati beneficiază de reducere cu 50% a Contabilitate (zi - 80 locuri, F.F.- 40 locuri); Contabilitate - lnfonmatică (zi. 
! .~ -::· .. ;: ·. Facultatea de 10,9inerle şi Ştiinţe ta~ei sau sunt scutiţi de această taxă); locuri) 'f' ŞTIINŢE POLITICE - Ştiinţe 60 locuri); Relatii Publice, Birotică, 
j • Economice. • Dosar plic. politice - Sociologie {zi.: 70 loctJri, F.F. Secretariat (zi : 60 locuri); Broker (bro-
i, .~~Care vpttl probele de concurs? _ce aţi dori să transmiteţi candi- - 40 locun); Şti1nţe politice- Ps1holog1e · ker imobiliar, broker mărfuri, broker va-
·~ - •. _- L~ modulele: Text• le, Automa- daţilor la Facultatea de Inginerie 'i (zi:. 79 locuri; F.F. : 40 locuri); Ştiinţe lori), (zi - 30 locuri); Cosmetică -
r tiCă·C~Iculatoare-lnformatlcă, ftiinţe economice? politice: Filosofie (ZI_- 80 locun;_ F.F .. • Coafură (zi • 30 locuri); Asistent 
; M.ecamc- examenele vor fi dm: . -In încheiere doresc să prezint citi- 40 loc~n);_Ştilnţe politice. Adm•mstraţ•e Medical Generalist (zi- 30 locuri). 

~. . Algebra ş• Elemente de ana".ză tarilor cotidianului dvs. câteva din avan- publica (zi • !10 locun, F.F~ • 40 locun) · Concursul de admitere va consta 
. _: matemat1c_ă • F1z1că_ (mecamcă, fiz1că tajele învătământului d,e stat pentru "' MEDICINA GENERALA • Medicină dintr-o singură probă cuprinzând un 

moleculara s1 căldura electnc1tate)· La · generală (zi - 75 locun); Coleg•ul test de ,·ntel,·gentă s,· un test de. 
. • • .. . • . . ' . . . • . locurile bugetare: • specializările înfi-~ ·"' 'P'IIil'!~•. lng•nene chimică, lngmene intate în primii ani de functionare a Nursing (zi. 50 locuri); Colegiul Baptist cunoştiinţe de specialitate din disci-

' .• itlmentară: • Algeb~ă sau Fizică Universitătii ..Aurel Vlaicu• din Arad au (zi. 50 lo?un), Colegiul Farmac•e (zi. plinele specifice facultătii. Absolventi! 
: ~ -- (mecamcă moleculară s1 căldură, elec- obt'n 1 de'·a a i:l't . . 50 locun) "' STOMATOLOGIE· promoţiilor 1998 şi 1999 care au ob\i-

. *n. 1m1e orgamca; a odulul: r ă .1 It . • fi' 1 1 . ~ . . • • . '' nut la examertlll de bacalaureat cel . •· ~-tate) • Ch' · · · - 1 M 1 u J cre 1 area, 1ar spec1a- Med1cmă sţomatologlcă (z1 40 locun~ 
i • ''" ~nanţe 'i Contabilitate: • Algebră şi IZ ne u enor 10 un,afeadu 

1
P"m autod • Colegiul Tehmca Dentară (ZI: 50 puţin media 8, precum şi taureaţii la 

Elemente de analiză matemati •. • nzarea prov•zone, lin n curs e locun) "' EDUCAŢIE FIZICA ŞI Olimpiadele nationale si sportivii de 
!"'".....; , _;..,~[Ilie; la Modulul: Mine, pet~~~ a creditare • ~col~rizare gratuită • SPORT • Educ_aţ1e F1z1că ŞI. Sp_ort .ŞI performantă, vor fi admiŞi din oficiu la 

. . (colegiu): • Algebră • pOSibilitatea ob~nem de burse de merit, Managementul In Educa~e FIZICa (ZI - facultătile solicitate 

~-----~;~·~ de studii sau.sociale • cazare şi canti- 60 locuri) 'f' ŞTIINŢE UMANIST' p · d · d"l . " !!"~;~~le;;,;;;;·;;;:,~:~;c''"'"-·f nă • bază materială adecvată • CREŞTINE- Istorie- Jurnalistică (zi. e _urataă _stu 
11 '?~se asigura 

' ţ Universitatea .A urei Vlaicu" _din Arad 50 locuri); Istorie - Ştiinţe, politice (zi • · cazare_ ŞI mas 10 cond'~' excelente, la. 
acte sunt necesare pentru 60 locun')·, lston·e • Ll'mba engleză (zi· • preţ un mod1ce, P. recum ŞI burse de 

inscriere? recunoaste si este recunoscută de 9 cel tă 1 
-" A 1 " celelalte universităt,i din t,ară (prin sis- 50 locuri); Jurnalism • Limba engleză X en, sau_socla e. 

- cte e necesa~ pentru inscriere (zi· _ 50 locun')·, L•'mba engleză • St1.1.nte .lnfor_maţ11 su. pllmentare. se P. ot 
sunt· cere ,. d ; · d' 1 temui de credite transferabile, studentii b 1 1 1 . re 1p e nscner.e; 1p orna politice (zi • 50 locuri) ..,. COLE,GIU'L o ţ1ne a secretanate e acultă_ ~lor ş• la 
de bacalaureat sau echivalentul aces- se pot transfe.ra, in timpul studiilor, la UNIVERSITAR PEDAGOGIC Centru de Informare dm B-dul 
teia, în original. Pentru candidatii alte universităţi din ţară). · ·.. R 1 ti 85 t 1 to 280433 

1 Institutori • Muzică_ (zi -. 30 lo, curi)·, eva u, e•. nr._ · ee n. · 
înscrişi şi la o altă facultate se va n încheiere doresc tuturor candi-· Institutori • Desen (zi ' 40 locuri); Tnscnen se fac ·~ perioada 
depune copia legalizată si o adeverintă daţilormultă baftă! . Institutori_ Limbi moderne (zi_ 30 1.09:1999- 24.09.19_99, 1ar testul_de 
de la cealaltă facultate, p'rin care să s'e A consemnat d t 1 25 t b ,,, -::;~~~~~::~~~~~~~~!!~~·~·~· ~·~1 ~~~VIISILE"'"'F"'I_U,_P._,=I-o-cu_n_)_; ,::ln-s-tit-.utori - Educaţie Fizică (zi • a m1 ere va avea ac 1n sep em ne. 

-· 

50 locuri); Institutori - .~uzică V. f. 

O 3Juni abonament GRATUIT , 
(economiseşti până lo 390 USD~ 

8 2 luni ninule duble 
,, .. ,,.,,_,,,,." , ţcâştigi până lo 260 USD) · .· 

,, 

se. D, Arad 
O să încercăm să vă 

răspundem pe rând. Asadar, 
prima intrebare: in ce tinpre
jurări Asociaţia de propri· 
etari poate adopta legal o 
hotărâre? Conform art. 22 
din Legea 11411996, 
1\sociaţia de proprietari poate 
adopta decizii dacă cel putin 
două treimi din numărul mein
brilor sunt prezenti personal 
sau prin reprezeniant. Dacă 
nu este intrunit cvorumul, 
adunarea poate fi suspendată 
şi reconvocată. La adunarea 
reconvocată, dacă există 
dovada că toti membrii 
Asociaţiei de proprietari au 
fost convocaţi, decizile pot fi 
adoptate indiferent de 
numărul membrilor prezenti. 
De re~n~t că deciziile în acest 
caz se 1au cu o maJoritate 
simplă, adică 50 plus unu. A 
doua intrebare: cine p,oate 
fi administrator fi dacă pen
tru indeplinirea acestei 
func}ii se cer anumite 
condiţii, de studii, de spe
cialitate sau morale? In 
vechea legislaţie, într-adevăr, 
se cerea ca administratorul să 
aibă căt de cât habar de con-
labil~te si, mai ales, să nu fi 
suferit vr9o condamare pentru 
infracţilini de natură economi
că. Asta era, repetăm, înainte 
de apariţia Legii 114/1996, 
numită şi t,egea locuinţelor, 
lege care, din păcate, con
fonm democratiei noastre atăt 
de originale, riu mai pretinde 
aşa ceva, putând fi adminis
trator oricine este acceptat de 
către Adunarea generală. 

A treia chestiune: 
Legea 114 nu zice nlmla, 
este clar că este anormal ca 

i 
-·.! 

asociaţie de pro 
etari soţul să fie preşedinte , 
'' soţia administratori Este 
anormal pentru că, potrivit 
statutului, cel care con
trolează activitatea adminis
tratorului zi de zi este ... 
~edintele. Or, chiar dacă 
cei doi sunt de foarte bună 
credifiţă - ceea ce nu con
testăm in cazul nostru -
asocierea aceasta trezeste, 
evident, tot felul de suspiciuni 
care este bine să fie cunmate 
prin intrarea în nonmal, Adică 
prin ranunţarea unuia dintre 
cei doi la functie. De altfel, 
este de mirare cum Adunarea 
generală a acceptat aşa ceva. 

A patra chestiune. 
Potrivit legii, administra
torul este obligat să depună 
banii încasaţi la CEC sau 
intr-un alt cont bancar. De 
altfel, în Legea 114, la 
atribuţiile Comisiei de cenzori, 
art. 52, se spune foarte clar 
că una dintre acestea este 
.Urmărirea depunerii în contul 
curent al Asociaţiei de propri· 
atari a numerarului care 
depăşeşte plafonul de casă". 
Căt este plafonul de casă sta· 
bileşte tot Adunarea generală 
dar, în general, el nu 
depăşeşte câteva zeci de mii 
de lei necesari pentru 
acoperirea unor cheltuieli 
administrative curente. Deci: 
nedepunerea banilor asoci· 
a~ei într-un cont bancar este 
nu numai o gravă ilegalitate, 
dar ea văduveşte membrii 
asociatiei de dobânzile care 
se acoidă la sumele depuse, 
dobânzi pot fi folosite, 

1 pentru diminuarea 
corespunzătoare a cheltu
ielilor comune lunare. 

MIRCEA DORGOŞA" 

DRAGOSU lA -----
PRIMA VfD(R(, 

lA. .. 74 Of ANI! 
.. D~uj"';iitor vân· 

zarea pentru 
botezuri supusă 

impozit. 

de o 
cânt~reţ Demis Roussos a 
reuş~ să ade 51 de kg 

trebuit 3 · erltă zice 
~~ic:::p~1 ,-_.·pe;~· '~a~ta~~:; 
eL ... i:J2t ănâncă 
palma st-· a pină·te • 
recoman na tenţă un 
medic ctu i dreaptă! 
Se poate incer·ca. .ţ,.. 
Celebrull'§\b. cmJ.J Nicolae 
Dobrin a..:-~} ~~e ani, în 
vreme ce ifJâ'\t~' celebrul 
Jean Co~tlrii a aniver· 
sat 71 d 'i'iitM,A i inainte. 
... Bilet'-111' a.certul lui 
Julio tgle , d Bucureşti 

costă, in ordine, 200.000, 
600.0001·· owo de lei. 
Culmea e -5!f mai cău-

tate bile,~ .. ul"t ele de ... 
900.000 !' i! . O tânără 
de 19 ani B a dat un 
anunţ la ~i ~te prin 
care anu~~-·- ră pentru 
înfiere p,rc)pJ 1 copiii 
Groaznic. ~ Un grup de 
cercetătorilani a ajuns la 
concluzia . ziua cea mai 
nepotrivi _._':'J!entru muncă 
dintr-o să~P.Tână este cea 
de luni, Jj'-~ul tiin. d că ea 
urmează Pl două zile de 
pauză. O · · · nii patroni 
englezi su al'Putin intere-
saţi de capacităţile 'profesio
nale ale celor pe care--i anga
jează căt mai ates ... să nu te 
miroase gural Ce chestie .... 
Coordonatorul Pactului de 
Stabilitate in Europa, un 
neamţ, a fost acuzat de tot 
felul de matrapazlâcuri, sau 
mai pe române!Şte spus de 
primirea Cum se 
vede 

.. 
. ,':~, •. --; .. \ . ~· 

' ,,.) 

ee r an-, er !in 
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~~~!~~-~~!~~~!~ră~m~in!e~~~~~~~~n~a~r~Ş~I ~T,e~o!d!o~r~~consideră că PRM, 16 sută 
Tn topul preferintelor electoratului Stolojan de cite doi la sută. crede că COR şj 8 ia sută POSR 
din Trans11vania.'27 la sută dintre Pentru alegerile paria-
transilvăneni votind pentru el, in mentare, 281a sută din electoratul Directorul Metro Media 
cazul in care duminica viitoare ar ' transilvănean ar vota PDSR, 261a Transilvania, Vasile Dineu, a 
avea loc alegerile prezidentiala, sută COR, 16 la sută ApR, ş la ·declarat, că discrepanţa dintre 
rezuttă dintr-un sondaj efectuat de sută PO, 7 la sută PRM si 4 la intenţia de vot pentru Emil 
Metro Media Transilvania . sută PUNR. La intrebarea '•tn ce 

Liderul ApR, Teodo_r partid politic sau alianţă politică CQnstantinescu ~COR se explică 
Meleşcanu, ocupa cel de-al doilea aveţi cea mai mică incredere?", prin erodarea imaginii COR pri!'l 
loc, cu 25 la sută, iar următorul 48 la sută au răspuns COR, 221a dinamica puterii, in timp ce 
ctasat este Ion lliescu, cu 24 la sută PDSR, 16 la sută PRM si 6 pr~edintele in exerci~u a "guver-
sută. Corneliu Vadim Tudor şi la sută UOMR. Tn opinia a 40 la 
Petre Roman ar fi votati de cite sută din persoanele chestionate, nat la modul simbolic, imaginea 
cinci la sută dintre ardeleni, iar PUNR sustine cel mai bine intere- sa nefiind asociată cu restruc-
Valeriu Tabără, Adrian Năstase, sele transilvăneniJor, 19 la sută turarea". 

Peste Jumătate dintre transilvăneni consideră că alltonomla locală 
ar fi folositoare pentru dezvoltarea economică a·localltătllor 

1 

TRAFICUL LA 
GRANITA CU 

' UNGARIA 
ARPUTEAR .... 
INGREUNAT 
Poli~a de frontieră din Ungaria 

va inregistra, incepind de la 1 sep
teinbrie, numele tubJror persoanelor 
!fi numărul de inmatriculare al 
autovehiculelor care intra sau ies din 
această tară, informeaza, publicatia 
"Vtlaggaidasag"". dtată de MTI. • 

Sistemul ce va fi instalat ·la 
punctele de trecere a frontierei ar 
putea îngreuna traficul. 

Masura, care va afecta anual 
aproximativ 100-110 milioane de 
persoane, este rezultatul unei fegi 

· privind combaterea crimei organi
zate, lege ce va intra in vigoare 
Incepind ru 1 septembrie. 

Pină in prezent, doar cileva 
Peste jumătate dintre transil· greco-catolice in funcţie de Transilvania, 21 la suta tn Banat, puncte de trecere a frontierei au fost 

văneni, respectiv 53 la sută, con- numărul de credincioşi greco- iar dnci la sută în alta zonă. Peste Clotate cu echipamente de tip scan-. 
sideră că autonomia locală ar fi catolici sau ortodocşi care-există 70 la sută nu sunt de acord ca ner care să permita înregistrarea 
folositoare, intr-o măsură mare in localitate au optat 57 la sută, in maghiarii din Transilvania să aibă rapidă a documentelor, in timp ce 
sau foarte mare, pentru dez· timp ce pentru restituirea bisericilor dublă cetăţenie, iar 20 la sută sunt scannerele mobile pentru inregis-
voltarea economică a localitătilor, · in totalitate au optat 291a sutâ. de acord. b'area celor ce trec frontiera pe calea 
rezultă din acelaşi sondaj. ' Dintre cei· chestionaU, 32 la fn ceea ce priveşte activitatea ferată lipsesc cu desăvîrşire_. 

Jumătate dintre persoanele ·.sută I-au numit pe Gh'eorghe Fundatiei "Pro Transilvania", con- Potrivitlegii,~pefSOI18!eale 
chestionate consideră că autono- Funar ca "personalitate pozitivă" dusă de Sabin Gherman, 42 la celorcaretrecfrontieravorfipăstrate 
mia locală ar fi folositoare pentru din Transilvania. 9 la sută pe sută au declarat că nu au auzit cel puţin 90 de ani. . 
localită~le bogate, 49 la sută con- Jozsef B edel< ad" nctul fu Valeriu Tabără, 8 la sută pe despre această - en . JU şe -
sideră că pentru viata culturală a 1 1 S · · 1 · d trol al t ·· ., Teodor Meleşcanu, Sia sută pe fundati.e, 271a sută consld'ră u eMCIUUI e con ~ receru 
localităţii, iar 45 la sută cred că A d 1 M . 1 ă frontierei a declarat ziarului· 
pentru întreaga ţară. n re arga ŞI unu a sut pe că este o organizaţie civică a "Vilaggazdasag" că acest nou Sisterri 

Aproximativ 57 la sutA dintre Laszlo Tokes, iar ca "personalitate românilor din Ardeal si doar nouă 
negativă"' 33 la suta I-au numit pe la sută cred că este O organizatie automatizat de inregistrare a trecerii cei chestiona~ sunt de Părere că , . frontierei va fi introdus pentru prima 

Transilvania ar trebui să aibă o Gheorghe Funar '' 27 la sută pe cctre sus~ne interesele Ungariei oară la gran~a cu Ucraina. PTnă la 
autonomie mal mare in ceea ce laszlo Tokes. ·circa 281a sută din· in Transilvania. Doar 17 la finele anului următor, toate punctele 
priveste economia - 55 la sută au tre subiecţi sunt de părere că per- sută dintre persoanele chestionate de trecere a frontierei. vor fi dotate cu 
optat'pentru admintstra~e şi 'pentru sonalttatea de nationalitate cOnsideră că Sabin Gherman aparatură adecvată. Prin sprijinul 
cultură, iar 50 la· sută pentru maghiară, care a miliiat cel mal apără interesele ardelenilor. PHARE, politia de frontieră ungară 
invăţămint. fn opinia a 27 la sută mult pentru o bună înţelegere intre Sondajul a fost comandat de va primi şi aParatura _mQbila nBf»o 
dintre cei chestiona~. problema români şi maghiari, a fost Petofi un cotidian regional· şi a fost rea- sară. · -- -
cea mai mare a Transilvaniei sunt Sandor, 191a sută au optat pentru Uzat in perioada 20-26 iulie, pe un ., 
reJa~ile şi conflictele interetnice, 18 Marko Ş,ela, 12 la sută pentru eşantion de o mie de persoane din .L'"!"-'""'""'""""""'""'...,~"!"' ..... 
la sută cred că problema este eoo- Gyorgy Frunda. 8 la sută pentru patru zone geografice din Tragerile Loto din 
nomică. şi doar şase la sută Ady Endre şi cite 6/a sută pentru Transilvania. Directorul Metro 
autonomia. Circa 83 la sută sunt Matei Corvin şi Kossuth Lajos. Media TransUvani:a. Vasile Dineu, 29 august 1999 

1 
de părere că romanii şi ungurii din - ln opinia a 66 la sută dintre a precizat că datele privind inten~-. 
TranS'ilvanla ar trăi rrt armonie chestlonaţi, capitala Transilvaniei ile de vot ale subiecţil~r llu pot fi 
dacă nu ar fi dezbinaţi de unii este Cluj Napoca, 11 la sută a ales folosite pentru predicţia comporta-
politicieni români, iar 88 la sută Alba Iulia, 91a sută Timişoara, 61a mentului de vot, deoarece. 
cred că de vină sunt pQiiticienii sută Braşovul şi cit~ trei la sutA eşantionul este reprezentativ ·pen-
maghiari. Sibiul şi nrgu Mureşul, 74 la sută tru cititorii de ,cotidiene, din mediul 

L_P:..;:e::nt::r:u_:r:e:st:lt::u:::ir_:e::a:._b:i::s.:e::ri.:ci:lo::.;r,..!._:d::i::nt::_re:..::a::_rd:::e:;l:e:_:ni:_v::o::r,;.s:;ă:_::tnl::;:ia::s.că.::;::.;;;.".in~:;"'"""'"i::~::-:::-::i-~;,;:;:·"""::.:'..;~-::.:;-.!:;::. -~:;:;. ~ .. ;~,-::oi~~;.;:~~' ::l. !!!iii:i.:!lfi!îi!l'iiîl- . 

TVR 1. :., 
12.00 lVR lnfo 
12.05 Atletism- rei. 
13,00 Ecclesiast "99 
t3,30 Medicina pentru 
toti 
14.00 TVR lnfo 
14,10 Santa Barbara 
-rei. 
15,00 Traditii 
15,30 EcotUrism 
16,00 Emisiune. in 
fimba m3!t>iară 
17,30 O familie ciu
dată- s. 

TVRZ 
12.00 Sensul tranziţiei 

- rei. . , .• , 

13.00 lVR lnfo 

13,1 O ·Dragostea 

contează - ep. 6 

14,00 Convieţuiri 
15,00 Rebelul- s. 

15.45 Filmele săp

tămAnii 

15,50 lVR lnfo , •: 

16,00 Grecia - s. 

16,45 Santa Barbara 

PROTV 'IV ACASĂ 
7.00 Bună dimineeţa, 7,00 Lanţurile iubirii-
PRO lV e al tău! rei. 
10,00 Tânăr şi nelini~ 
-rei. · 
10,45 Culoarea pur-
purie- rei. · . 
13,00 Ştirile Pn:i lV • o 
propoziţie pe zi 
13,10 Pământencele 
cedează """"- rei. 
15,00 Ştrengărlţa - ep. 
90 
16,15 Tânăr '1 nelini'tit 
- ep. 821 

7,45 ·Preciosa- rei. 
8,30 Căsuţa povef· 
tilor- rei. 
9,15 inger şălbatic : 
rei. ' 
10,00 Celeste se 
intoarce - re!. __ 
11,00 Poirot- rei: 
12,00 Milady- rei. 
13.00 Maria- s. 

< ;.ft 

14,00 Femeia in ,..,u 
-rei. 

ANTENA1 
7,00Stiri 
7,1 O Cafea cu parfum de 
femete-s. 
s.oo Cutia rujlc$1 ._."-~ 
10 50 Stii · ""'""'c--
11:00Kelly-s. ..- .. 
11,30 Aventuri in junglă -
ep. 16 
12,00 Troplcal Heat- s. 
13 00 Stirile amiezii ~ _, · · 
1i 15\Monollncope iozl-s. · 
14.00 Esmeralda • s. 

~~:: ;::Î)>tite. ep. 106 

1e.1o LuzMarJa-ep. n 
17,00 Stiri ... -<: ... 

11,2se-... -~ep. 
22.23 
19.00 Obseivalor 
19,55 Salutări ... Vouă! 
20,00 Perico4 iminent - ep .• 
43 

CE NU PRICEP 
" 

BATRÂND 
(Urmare din pag.1) . 
In fostul PCR au făcut carieră bestll ll"ldlm fostul secretar nt::i'ill-""1 

Matei, care dădtta inslrucţiuni miiiid.-ilor' cum să manevreze 
baionetele pentru a spinteca mai eficient pântecele protestatarilor. 
Cu asemenea mon\ibi in ierarhia sa, partidul comunist nu 
poate fi menajat. Şandramaua ro~ie s-a prăbuşft definitiv in iStoi·w,;t",_'c 
pentru că a fost lovită de cancer. A fost o baali\ a fost o grozăvia 
pentru a cărei eradicare au murit oameni. >', 

lipsit de realism economic, comUnismul a fost nlgimul care a . 
dus ţara in pt;I!JUI prăpastiei. Construind haotic, fabrici si uzilna + 
~epuse pe principii economice ci doar p8ntru a crea 1C:curi de 
muncă, PCR a umplut ţara de unităţi industriale neprofitabRe. Se 
lucra doar ca să se afle tumea în treabă, in fabrici se Consumau 
toate resursele ţării. Să fi uitat blitrtnul meu tovarăş că nu aveam 
benzină să circulăm cu autoturismul, 'ci nu aveam lumină, 
eram obligaţi la o 1fia1ă de sălbăticiuni?l Nu sunt prea incleDărtote-,.;:: 
vremurile de austeritate in care alîmentarekt erau goale. A uitat ce 
produse ~ regimul clienţilor săi? Să ti spu~ ceva expresii 
precum .. adid:afl" sau "fraţii PelreUf"? Dar despre p"rbgramul 
televiziune de două ore in care perechea de dictatori îsi =---·:.,.
numărul seară de seară? Eu mA intreb cum am putut ... "'!ollll"-'1. 
socotin) oameni nonnali într~ societate atit de alienată. 

Se spune mereu că astăzi e mai riu .Ca_-~::~ lui 
Ceau~escu \iÎ pentru un~i chiar este. Cei care ave iciu 
sigur şi un venft garantat puteau _lnli mul fi .. bine făra teama 
de mâine. Partidul gândea pentru ei, partidirl a<iifOna ""Tii lntl!nl!;ÎJ 
acestora \iÎ le menţinea un anumit nivel de viaţă mizerabilă- e ade
vlirat - dar H.W,tltă. Fără bătăi de cap, fără frământări personale. 
Dacă ar fi avut de unda JuR, partidul ar fi lmpiil1it.fl...tiizl !1!. OOilillliL../1 
ti mizeria. Să nu uităm însă că pentru ,.coÎ1fortul11 

glate, camUttlsrfto1 ·a se·cituit agricultura prăbw;;ind·O pentru 
decenii de aici inainte. Cu veleitari şi cu schizofreniei precum 
Pingelică .. d.in Scorsi!:ef!J .• : " . 
română, un bâlbAH <lu 
preten~i de erudit- padidul comunist a dus la râpă nu numai agri· 
cultura ci """i~l. , 

Prin democraţia sa pretins originală, ·· 
socialistă, prin mascarada de libertate a presei 
cenzura autoimpusă, comuni,tii din fruntea ţării ne--au făcut ţara 
de râs in toată lumea civilizată. Noi, cetăţenii, eram reduşi-~ 
condiţia de simpli aplaudacl al gesturilor maimuţărite el!!- cel doi Cea"""". . . . . .. - . . . 

Mai detest comunismul şi pentru ceMtiofUfriguros pus pe 
mijlo;ac<!IE mass-media. Ziarele erau toate la fel, se asemănau ~ 

cât de savantă inventatoar_u 
Codoiului (C02). Ne "bucurăm" şi astăzi de dispreţul EuropeiaY'~ 
lizala, a lumii ~ la-..., unor asemenea aberaţii precum 
societatea socialistii multilateral dezvoltată. mizerialii'cUtotl 

18.00 TVR lnfo, 
18.~0 Mistere şi mi
nunt 
19.001VR ln1b ~ 
19,05 Corect! 
19,10 Sunset Beach 
-ep. 519 

- s. 
17.30 Sighişoarâ
dialoguri medievale 

18,00 Nimic sfânt c s. 

18.45 Ştiri bancare > 

19,00 Oameni care au 

fost 

11.00 Ştirile Pro lV •o 
propoziţie pe zi 
17,40 Aripile pasiunii -
ep. 78 

16,00 Preciosa- s. 
17,00 Celeste se 
intoarce- s. 
18,00 Dragoste fi 
putere· s. 
18,45 Inapoi in viitor
des. anim~ 

20.00 Rawn. ulllmele 2 ep. 
21.45 Buriacul- ep. 29 
22.15 Obseivator 
22.40 Salutări ... Vouă! _ 
22,45 Mirajul lunii- lhrlller, 
SUA, 1996 

20.00~Y 
20.50 Real TV 
21,00 Karaoke show 
22.00 Focus + 

20.00 Jurnal• Melea • 
Sport 
20,45 Camera mis
terelor 
21,00 Preotul '1 călr
ciumăriţa - ep. 15 
21,50 Jocul ielelor-
11e C. Petrescu. teatru 
tv. prima parte 
22.45 Ordinea publică 
23.00 Jurnalul de 
noapte 
23.15 Plane~ Cine
ma 
0,05 lntâlnirea de la 
miezul 

..... 

19.30 Mapamond 

20,00 Şobolani! rofli 

- dramă, RomAnia, 

1991 

21.25 Axis Mundi 

22,00 Fotbal: Leices· 

ter Clty • Watford. rn 

direct 

--· 

18,30 Inimă de ţigancă 
-ep. 84 
19.30 Ştinle Pro lV 
20,30 Vulturul legii -
comedie/thriller, SUA, 
1986 
22.25 Ştirile Pro lV 
22,30 Prietenii tăi - ep. 
81 
23,00 Millennlum - ep. 
40. 

O, 00 Ştirile ·Pro _lV • 
Profit • O propoziţie pe zi 
0,30 Chiulangiul 
comedie, SUA. 1986 

1 . -

19,30 Viaţa noastră -
s. 
20,15 Inger sălbatic -
s. 
21.05 Concursul .stai 
acasă!" - extragerea 
câştigătorului · 
21,15 Lanţurile iubirii 
- s. 
22,10 Milady- s. 
23,00 Crimă pasio· 
nală - thrilll;l.r, SUA. 

.1957' . 
1.00 Fotbal: rezumat 
Anglia 

- ··.·. 

O ,30 Retrospectiva etapei 
1,00 Hanison Bergeron • 
sF. Canada. 1995 

TELE7ABC 
7.00 Ştiri 
7,10 Buna dimineaţa, 
RomOna • 

~~oo"~-..o-'11'-,c•& 
10,15T-10111li" 
10,30 Dintre. sute de ziare · 
!el. 
11,30 Rendez-YOUS la Tele 7 • 

~:30 Oocunentar .. ,;_ ~{---~·-·~- ' 

13,00 Ora mu a Wl1l ~tel 

RADIOSEBIŞ 
8.,00. 1.00 ~ntul de 
1,00. 9,00 Cinta-m! lăulare • m;aifă IX~~;FlJ 
9,00 ·10,00 Alo. IU alegi! 
10,00-12,00Cafeauadezece .-. 
12,00-13,00 La pot'ţlle dorulul·~pi:lpAa"ă 
13,00-14,00~1deprlnl: 
14,00-15,00 Poesta 
15 00 • 16.00 Astizl w dirtolfftlh .ll'IJZk:ă pop!JIiri . dedicali m.aia!lle -...---·· 
••• ~ ....... (lupi patru 
18,00-19,00 Telefonu4 cu butoane 
1t,OO • 20,00 La mulţi anll- del:ictlll rruzJcaa. 
20,00 • 22,30 Pa mOntan 
20,30. 21,00 Secretele vleltl . 
21,00. 23,00 Fotbal Club~ ........ 
23,00 • 24,00 Asculti " tul o 00.2,00 92,1 Nomnll 
ioo -a..oo Nocturn~~ rnu~D~t 

. -·.-, ., . 

·~ 

ATOMICTV 
7.00 Seledor 
10,00 Reador .':i~:'-~r. 
10,30 Hai Hli ·rei. ' 
11.00 Atorrix cu llhHd. 
14.00-
15.55Raacb" 
18,00 Romanlan Top 100-

,-t. 

;~~~~ ·_ .- ·'~~-.:-:.-·· 
-19,00A!omixw~- -· 
21,55 Reactor: ...., _.,.._ 
22,00 South Park.·-~s
anin. 
22.30 FIIi dO- -ref. · 
23,00 .Alia 52 ..:.;/"-
0,00 insaTr"oB 

'• 
' 
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~.•_.-.•._~_-~.- GUNOAIELE 
1 · . Hotărât lucru, principala problemă a edililor arădeni o con-

-stituie gunoaiele. Gunoaiele menajere, cele industriale, cele 

ACTUALII GUVERNANTI - -· 
AU COMPROMIS IDEEA DE CAPITALISM 

- D-le Ion Cristolu, 
Camera Deputaţilor a 
aprobat "legile priva
tizării" •.• 

deci nu are valoare de condullă politică ... 
Oricum, tăranii nu de pământ duc lipsă, ci 
detehno~~intre~nerii şi curuvării acesruc 
ia. 

independentă. Atâta cătă a mai rămas ... 

~J: .· 
., ' 

~ ' 

c:J 

' 

m"''tenite ~i cele produse in regim cotidian... . 
Şi cum aceste lucruri bune de aruncat (ne refer1m la 

gunoaie, fireste) riscă să se adune intr-o asemenea cantitate 
itlcât să ne facă viaţa insuportabilă mai - marii Aradului 'i-au 
pus in gând să se doteze cu un incinerator. TERMEN? Până la 
campania electorală. RĂSPUND: loji ale'lil producătorilor de 
gunoaie ... A~a se face că, doar in această vară, prefectul, câţi· 
va parlamentari 'li majoritatea consilierilor locali s-au deplasat 
prin Occidont • in echipe de 3-5 turi'lli • pentru "a vedea" cum 

tac aljii cug~iele lor. • •. _ . " 
• N-arl).nlc• o problema cu aceste excursn .pe vedere dacă 
ele nu s-ar face pe banii contribuabilului'~'· mai mult, dacă s-ar 
. finaliza intr-un fel sau altul. Dar, până acum, excursiile făcute 
in lumea largă (Italia, Austria, Germania, Elve~a etc.) n-au dat 
11ici un rezultat Nu ne-am pricopsit cu nici un inclnerator, ci 

- Există câteva lucruri 
stranii care s-au petrecut 
aici. Tn primul rând, rapidi· 
tatea cu care s-au adoptat 
aceste legi mă duce cu 
gândul la superficialitatea 
abordării acestora. in al 
doilea rând, cu toate că 
ţărăni~tii au iniţiat acest 

- D·le Cristolu, vă rog să-mi permiteji 
să fac referire la .. glasul celui care strigă 
in pustiu". Atăt in privinţa războiului din 
Iugoslavia, cât si in legătură cu retro
cedările, "striga~" aproape de unul sin
gur ... 5-ar putea să nu aveţi dreptate? 

- D-le Cristoiu, se pare că in Rusia 
asistăm la un ELTIN-GA'rE ... Această 
criză ne va atinge fi pe noi? 

- lată o altă intrebare interesantă ... 
Cred că da, deoarece rusii din vărtul ie
rarhiei au mărsăvit exact f<Îndurile FMI-ului, 
iar acest or9anism va fi_ mult mai cir
cumspect in legătură cu sumele pe care le 
alocâ tărilor din Răsărilul Europei. Dar, cel 
mai mare pericol vine din partea popula~ei, 
care si-a pierdut increderea in valorile capi

. talismului. 
-Şi la noi? 

'j -~~ lloar cu viztffillmrea acestora ... Şi, din păcate, nu !IlHim prl-
. topsit nici cu altele. 

proiect, iată că acum liberalii il ridică in 
sl;jvi. Pentru prima dată in istoria noastră 
post-decembristă, liberalii i~i trădează 
in•eresele pragmatice. Numai că, din 
păcate, istoria ne demonstrează câ nu ~ne 
cont de trecut. .. In al treilea rând, mă 
uimeste pozitia ApR-ului, partid care. in 
ceea 'ce priveŞte Legea restituirilor, a făcut 
naveta intre Putere ~i Opozi~e. până şi-a 
pierdut identitatea. La fel ca şi PD-ul .• 
deoarece ambele partide se pretind a fi 
social-democrate. După părerea mea, 
ambele partide vor plăti extrem de mult 
aceste voturi conjuncturale ... 

- Este foarte interesantă intrebarea pe 
care mi-o puneţi. Dacă mă refer la 
Iugoslavia. atunci, cu toată modestia, tre
buie să declar câ am avut dreptate. Sunt 
convins că si acum dreptatea este de 
partea mea: dar se pare că şi presa 
româneaşcă traversează crizil politicienilor •. 

-Cum3f8? . 

. - $i la noi! Imaginaţi-vă doar u""ătorul 
aspect: dacâ ruşii au deturnat 14 miliarde 
de dolari de la FMI (organism care verifică 
săptămânal sumele alocate), gândiţi-vă ce 
s-a întămplat la noi cu sumele ob~nute din 
privatizare, pe care nu le verifică nimeni. .. 
Mai mult, aceste deturnări grosolane se 
petrec in timp ce majoritatea populaţiei 
moare de foame. 

. ~ stănd lucrurile, ne-am interesat 'Il noi despre cum se 
ii . .- face pol.i~ gunoaielor in ţările apusene. La ei, atitudinea faţă 

de l'ft'fd'UUri este una radicală: ghilotinarea, comprensarea, 
lncinerarea termică, lichidarea chimică etc. Evident, toate 

ceste măsuri se subordonează principiului reciclării: după ce 
'i-au consu"lat destinul, gunoaiele se reciclează '1 se folo
sesc in calitate de materii prime. Dar • spunea un onorabil 
cetăţean di!) Frankfurt, aflat Îl] vizită la noi • "CONDIŢIA 
ESJ;JIITIAL_A PENTRU A SCAPA DE GUNOAIE ESTE 
VOTiJt'.:.'':'cu alte cuvinte, trebuie să-I alegi pe cel capabil să 
facă ceva in acest sena. Chiar mal mult, in ca>:uri extrstne 
(când gunoaiele se inmulţesi: peste măsură), OccldentaHI prae> 
tică un-sistem diferenţiat: taxa pentru salubritate se percepe in 
fun io de venituri .... O anumită cantitate de gunoaie aruncâ la 

- Mai mulţi lideri de opinie şi conducă-
tori de gazete s-au trezit jurnalişti peste 
noapte si păcătuiesc prin slujirea interesată 
a puterii. Cu rare excepţii • iar această 
excepjie vă onorează • presa nu a rămas 
independentă. Aici este problema ... Totuşi, 
rămân la ideea câ societatea romanească 
are nevoie, mai muit ca oricând, de o presă 
independentă. 

- Dar in privinţa pământului? 
-Aici, PD-ul are un anumit interes dien-

telar, grupat in jurul senatoruluHriţă Făniţă, 

-Cum? . 
- Fie inflintindu-se ziare noi, fie - ca in 

cazul d-voastră • continuându-se presa 

Tn consecintă, omul de rând judecă ast
fel: nu ne trebuie noi îmbogăţiţi, ci păine pe 
masă. Cu atte cuvinte, prin recul, voturile 
cetăţenilor vor migra jnspre o stângă po
pulistă şi justiţiară. 

DO!tO SIHf'CI 
Foto: 11. Cf'HCIO 

. - · . ~ prtc:oPSit •'· evident, altă cantitate o aruncă un s c 
,· • culdu'l care·'li spală toate pungile achiziţionate •i·şi PD RVA p11111111 JPA LI 

impodobe~te bucătăria cu toate cutiile da "Coca-Cola". Dar, ftR 11 
pentru câ la noi impozitul global este încă de domeniul viitoru- FORUMUL SOCIAJr 
lui, riscăm o propunere: taxa pentru salubritate să fie stabilită 
in funcţie de greutatea corporală. Şi, nu in ultimul rând, 

• (Unnare din pagina 1) 
"Legea caselor naţionalizate" nu este 

una oarecare, este o lege extrem de impor
tantă, care va afecta profund nenumăraţi 
membri ai societăţii româneşti. Opoziţia, 
nemu~umllă de lege, a părăsit sala inaintea 
votului. Votată in absenţa opoziţiei, această 
lege s-a născut moartă 'i nu va folosi nici 
măcar electoratului ţărăniştilor. De ce ? 
Fiinllcă, venită la putere, actuala opoziţie • 
căreia nu ·i .au acceptat amendamentakl_ -
va spune cât se poate de linistită că nu 
recunoa~Şte această lege, că e'ste o lege 
prost gândilă, că trebuie modificată şi, cu 

' lege care va spori haosul din societatea 

deplasările .edililor in străinătate să fie supuse criteriului efi. DEMOCRAT INITJAT DE PD 
clenţei: dacă rezolvă ceva, bine; dacă nu, să. se impute cheltu .. 
ielile. Oricum, n-ar plăti din banii lor, deoarece primele de 

românească, ~are va umple şi mai tare 
sălile tribunalelor şi va da muHor judecători 
cumplite dureri de cap. 

• . . 'l&dinţă sunt plătite tot de către contribuabil... Senatorul PDSR Gheorghi Prisăcaru, 
· ,,, . . . . DO!tO Slr'lf'CI a afirmat, simbătă, intr-o conferintă de 

Amatorismul actualilor guvernanţi a 
făcut atât de mult rău României in ultimii 
trei ani încât următorul deceniu probabil câ 
nu va fi suficient ca acest rău să fie anihi
lat. Politica de azi pe măine, pentru impre
sienarea facilă a electoratului, iti arată 
peste tot rezultatele catastrofale. 

• ;~:-::::··::··:·:;;::~··:··~·:·:·~:-·:~:-~· :·:, ~~:· -~· =====;;E=~~"~!~;~~că Partidul Democratiei Sociaie din , ' · .-: ·• .... va participa la forumul initiat de 
-r••-~'""' De~ pentru un dlaJoQ inlle 

formatiunile social-democrate si si-a expri
mat sPeranta că întîlnirea va ciarffica anu
mite puncte' şi că vor exista "rezultate po
zitive", transmne corespondentul MEDI
AFPV<. "Dacă mergem aColo, mergem in 
ideea că vom avea un schimb de păreri, 
ne vom clarifica şi vom ajunge la rezultate 
pozitive. Mergem aColo fără idei precon
cepute in legătu_ră cu oamenii şi cu pro-
gramele, dar pentru un dialog desChis 
dacă e posibil, pentru conlucrare", a 
Prisăcaru. Liderul PO Petre Roman 
an-unţat, intr-un interviu acordat agenţiei 
MEDIAF PV<, că partidul său va organiza, 
in luna octombrie, "o mare dezbatere 
social-democrată .. , la--care să participe 

9Hl6"URA I"OAGTJ2.A "-A ... SĂ 
S\Jl.lT , .. AL6 G:&Rh • .i AtJTi ei <u~c' 

de opinie, PS se regăseşte la 
"etcetera" sau ",1 alţii". Ce trebuie să 

pentru a evada de la ac~t capitol, mal ales 
pragul parlamentar a fost săltat la 5%? 
- La ultimul sondaj, PS este la 1,9%. Dar tot la "şi 

' ' 'f'•" UalJI'-.iiiJIIIIUIII'Iă•IQSSit piocenlaj .. Soluţiile sunt două: una 
;j •""' sugerat-<> dvs .• prin prima intrebare, că trebuie 

Şei ieşim mai mult in mass-media prezentând SOlutiile si 
~~- 1('1 materie de evaluare a crizei sOei&~ 
er:OnO!Iil& ŞI. In aJ.,dOilea rând, ar fi politica de aliante. 
Dar nu o politică conjUrictull!la, ci una pentru constN. 
itea unei alternative de stanga. · 

."; -"'f'-
' ":1 eu care dintre partide ''lideri credeţi că ave~ 
afmltăt1 politice pentru a crea afianţa de care 
aftllnteaţi? • 

- Noi41Jt) adoptat o atitudine consecventă de a 
~'"'""'"li"~»>~~pe<::tz_ · toate posibilităhle pe care ni le dă pfaja par-

f: ;...-.- d1n ac~?eaşi familie polil;ieă: partidele SOCialiste si 
· -~...: · P~icele_ soctal-democrate. A!Şa că am Yncercat sâ 

:,~IT,! o fuziune cu PSM, ne-am reglementat mi>or· 
tlllle cu PDSR • reci dupa alegerile din '96 • , avem 
r~~ii bune cu ApR şi acum am deschis un dialog 
l'Oiitic cu PSDR. Toate acestea se Tncadrează intr-o' 
C<Jilcepţie de unitate a stângn ca"' ar trebui să dea o 
9Wemare coerentă Şi omogenă la viitoarele alegeri . . , ! :-:~·. 

...._, -'' 

n::~:~ti~o va modifica. Cu totul alta ar fi n· dacâ lărăniştil ar fi ştiut să facâ 
polliti•că, dacă ar fi acceptat şi unele 

amendamente ale opoziţiei, implicârldwo 
astfel, făcând-o păr1a~ la elaborarea legii. 

incă o dată, incrâncenarea le-a jucat 
jărăniştilor o fostă cât se poate de urătă. 
In că o dată ei s-au dovedit, ca .de atătea ori 
in ultimii trei ani, complet rupţi de realitate, 
de România reală, săracă, obosllă şi prost 

Măcinaţi de lupte intestine, conduşi de 
-bătrâni încremeniţi in vise nostalgice- şi 

revanşarde, ţărăniştii ne dau intreaga 
măsură a neputinţei şi a neştiinţei de·a 
conduce ţara in fiecare zi din nefericitul lor 
mandat. Apropierea alegerilor, conturarea 
tot mai evidentă a &!!jiecului catastrofal pe 
care il vor suferi, sporette haosul din 
P.N.Ţ.C.D. şi multiplică acţiunHe pompieris
tlce ale ţărăniştilor. 

Cu cât vor veni mai repede alegerile, cu 
<~tât va fi mai bine noi tOfi. Măcar 

1 cu acest tip de doctrină. 

Şi-atunci, cui va folosi această lege 
care tocmai a trecut de Camera De- vom avea o 

SARACII SA .., ..... 

R,,.r.BOGATII.TREBUIE-SA PLATEASCA. 
· 9 ·-- '"{//',~(-: -;/·~--(--. --· ~~·-""· ... -- .. _ , ... ,.. . _ .· ._ _ ~. ;, -o<\.L•·-"·=-'-''-;S:::/t . .,_.,~<t#idv,.._ •. ,,...._~._j:h:~;:T ... -~--v-:-:A-.. ___ ,:. .. ---»"""-'·'· . 1~::::• :::;;C~ Wl RENUNTA LA p(JZI'f'IA . -Aceste două partide sunt complementare in sen- mulare din regimul trecut Nici azi nu se s-o 

MEA DE OM bE STANGA 1 sul că ?i sunt partid parlamentar şi au recunoaşte~ facă. Mai există unele puseuri retorice şi • ciudat • too-
lntemaţionala, ~ar noo avem un plus de structuri organ.- mai la d-1 P. Roman, care azi descoperă că Industria - Vedep in România o polarizan! a forţelor de 

stinga? 
- Nu există probleme lundâmentale de armoniza! 

Intre doctrinele şi progmmele partidelor Social-demo
crate şi cele Socialiste. Dllicultă~le majore care apar 
astăzi sunt generate de poziţia faţă de putere. 
Exista două partide Sociaklemoaate la putere, două In 
opoziţia pariamentară şi două in opoziţia extraparla

. mentară. Eu cred că, cu toate acutele care exlstâ intre 
partidele social-democrate. ar fi bine să se ajungă la o 
inţelegere măcar inainte de alegeri. Nu mi se pare că e 
productiv atacul reciproc intre aceste partide. Ar fi 
necesară coiatx>rarea 1n ideea unei viitoare guvernări 
omogene, nu ca aceea de azi, cand există trei 
guvernări intr-un singur guvern. Uderii de stânga vor fi 
obligaV de ei.§Ctorat să se apropie Intre ei pentru cii, 
dacă nu o lac!' preelectoral, o vor face postelectoraL 

- Dacă ne gândim la o fuziune, dvs. a~ fi dis
pus să renunţaţi la doctrina socialistă şi la toate 
simbolurile 'i să vă incadrap intr-o doctrină social
democrată? 

- Este prematur ca rn acest moment sâ dau 
răspuns la această intrebare. Nu· voi renunţa la po
ziţia mea de om de stânga. Nu voi renunta ntci la 
soluţiile pe care eu le văd. Mai important decai a vedea 
ce eticfletă se rrpeşte este să vedem ce oomprorrjs 
politic putem face cu o miscare social-democrată. 
Dacă op~unile mele faţă de ProPrietate. privatizare etc. 

· sunt compatibile cu ale social-democratik>r luaurile 
sunt dare. Celelalte elemente care tin m; ~ 
se pot aranja intre persoanele in cauZă. 

UN POL DE A~ PENTRU 
NEBDTARATI - · 

-Care ar fl apropierii de PSDR? ,. ~ 

-.. ~ . . ' 
' ' 

zate In tet!lOriu Şi _o bună imagine politică internă 'Şi nu mai este toată un morman de fiare vechi. Dar 
externă. Din această simbioză ar putea ieşi un partid miscarea socialistă Tn România este necesară in 
put~ic care ar putea să se transforme in~ -un pol de pri.;,ul rând pentru ca, debarasăndu-se Şi delimitându-
etracţie pentru nehotârâ~ ŞI pentru oamenu cu veden se de regimul politic al anilor trecu~. să repună in 
de stânga, care acum nu sunt hotărâţi să meargă la """""l .., 'lor faptul ~ • acel ~ truit 
atte partide de stanga. ....... .., .. nr:' oa~1 v:~ 10 ~~ ~ s-au cons 

· _ In sondajele de opinie, 50% aste reprezentat şi lucrun durabile. Vă dau exemple. hidmcentralele, 
de cei nehotărâţl. Prin ce mijloace credeţi că n.. centrala atomo-electljcă. metroul din BucureşH ~.a. Să 
putep atrage pe nehotărâţi de partea dvs.? · aiTllntesc ŞI derapajele pe care sooaklemocraţia le-a 

- Trebuie să vedem ce anume ii nemultumeste pe făcut in ultimii zece ani. Dacă numillăm ce au făcut 
acest1a si ce anume vor ei. Trebuie cercet3te tMinte partidele social--democrate, trebuie să admitem că e 
cauZele 'care-i detennină pe aceştia să fie nehotârâ~. nevoie de un partid socialist care să pună pro-
Cred că o mare parte a cetăţenilor e cfiSputată de hao- blemele mal radical. In Romania trebuie să vorbim de 
sul existent in Romania, de inexistenţa statulul de o politică de ocuparea folţei·de muncă, dar Şi de dis-
drept Mul~ români speră ca o fonnapune serioasă tribuirea echitabila a roadelor· muncii Şi asta se traduce 
să-'i asume responsabilitatea instaurării legii 'li a • ca măsură • prin impozitarea progresivă a profilului. 
ordinii in această ţară şi, in al doilea rând, să fie Profitul unic de 38% descurajează firmele mici si i-a 
responsabila faţă de propriul_ său electorat Şi să vedii avantaja! pe marii capitalişti. Sau, agenţii e<Xli10IT1id 
cetăţenH că ceea ce a prom1s se ŞI face. L.ansez pnn vati ar tretiui scutiti de ilfl)OZite in primii ani iar cei care 
dvs. o prtl\":lC::re foarte serioasă pa_rtamentarilor actua~ au'profilat de zeci.Şi sute de miliarde să plă.tească Şi 70 
ca ~ nu albă obraz să mal 18să In faţa electoratului • 80% impozit, dată nu reinvestesc profitul. Socia~ 
daca nu ~cot pănă la sfarş1tul mandatului Legea ~tii suedezi au impozitat progresiv profitul pană 
răspunderii miniSteriale ŞI Legea funcţionarului ~blic. cănd la U., moment dat · căzut d la ~ ..",.,. fiindcă 

- Ce 'lanse are SOCialft;mul intr-o ţară '" care ·' . . . • au e o-•Q• Q 
reverberaţiile socialismului de tip ceau,ist încă ~u T~p_ms Impozitarea pro~t~lul pană 1~ 90%. 
persită in mintea oamenilor ? Tn consecinţa, ce 1;11 ~ap1tallsmul ~utoht~n a fu~1t _ 1n al_~e părţr ca să 
de socialism promovează partidul dvs.? •n_vestească. Ş1 atuna a_u venit liberah1 pentru scurtă 

- E o întreOOre l"!lilimă şi răspunsul nu e uşor de vreme la putere Şi au relansat pentru vreo trei ani pro-
dat. MI-am pus această intrebare dar şi intrebarea ducţia. _dar populaţia suedeză era atât de obişnuită cu 
dacă social-democraţia multiplicată in atatea partide nu protecţia pe care le-o dăduse Sociaklemoaaţia, încât 
ar fi suficientă pentru Ideea de stanga in România. Şi au provocat alegeri anticipate. Un pre\*)dinte american 
oo este sulicientă. dupa părerea mea. Tn primJI Fand, spunea: pentru ca cei mulţi Şi săraci să rabde povara 
mişcarea social-democrată, după '89, a negat cu sistemului capitalist, cei puţini Şi bogati trebuie să 
înverşunare - pentru legitimarea ei • orice fel de aru- platească. ' 
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•. Miercuri, 1 septe'!'brie, unităţile şcolare din f'udeţul nostru 
IŞI vor deschode porţile pentru a-şi primi elevii. n condiţiile in 
care bugetul alocat invăţământului a fost extrem de redus 
conducerile 'icolilor au fost nevoite să apeleze la orice mijl".; 
de finanţare, in incercarea de a începe cu bine acest an 
~colar. ~ai mu~ :"!u m:'~ puţin pregătite, fCOiile generale 'li 
hceele don munocopoul 'i' JUdeţul nostru, sunt in mare majori· 
tate necorespunzătoare pentru desfă'lurarea cursurilor. 

CONDJTIILE IGIENICO • Din totalul de 785 unilăti de 
SANITARE, DN DEZASft1J tnvăţământ aflate in oaza munici

ln urma controlului efectuat 
de .Sanepid" ln şcolile din Arad, 
lucrurile constatate de cei îndrep
tăţiţi să o facă, sunt din păcate, de 
domeniul tragicului. in continuare, 
vă vom prezenta câteva date şi 
exemple elocvente ale dezastrului 
caracteristic pentru intre,.ul 
învăţământ românesc. 

piului şi judeţului nostru, 403 
unităţi au funcţionat ln anul şcolar 
1998-1999 fără autorizatie sani

. Iară. Acestea sunt in aceeaşi sltu
a~e şi in anul şcolar 1999-2000. 
Principalele deficiente constau Tn 
aprovizionarea cu apă potabilă 
curentă. Grupurile sanitare lipsesc 
sau nu functionează la 278 dintre 

1 Arad'utui. Tn · câteva 

MfltiOALE R CAIETE 
SPECIALE PENTRO 

CICLOL PRIMAR 
Cu câteva zile inainte de 

lnceperea noului an şcolar, la 
bb{llria .Ioan Slavia' au apărut o 

· serie de manUale şi caiete spe-
ciale pentru ciclul primar. 

Astfel, pentru clasa 1 au 
apărut unnătoarelil: ABECEDAR 
• Mareala Peneş, Vasile Molan 
(25.000 lei); CAIET DE 
MATEMATICĂ "ARICEL VOINI
CEL socoteşte şcolăreşte" -
Marcela Peneş (15.000 lei); 
CAIET DE· SCRIERE 
,.PUIŞORUL MOŢ Ar· Marcela 
Peneş _(15.000 lei); CAIET DE 
ABILITAŢI PLASTICE • Mareala 
Peneş (18.000 lei); CAIET pE 
EVALUARE MATEMATICA • 

· Ioan Doleanu, Aurel Maior, Ioan 
Bordlean (18.000 let). 

Pentru clasa a 11-a au apărut: 
MANUAL DE ŞTIINT,E -
Constanţa Androne, Maria 
Comănescu (4.500 lej); MANUAL 
DE LIMBĂ ROMÂNA • Marcela 
Peneş, Vasile Motan (25.000 lei); 
CAIET DE MATEMATICĂ "ARI
CEL VOINICEL a lreaJt ln clasa a 
11-a" (18.000 lei); CAIET DE EDU
CAŢIA PLASTICĂ· V. Mihalache, 
Ana Rusescu (18.000 .lei); CAIET 
DE ŞTIINŢE - Marcela Peneş 
(15.000 lei); CAIET DE MUZICĂ -
Aurel Maior, Mareala Penweş 
(16.000 lei); CAIET DE ABIUTAŢI 

. PRACTICE (18.000 lei); CAIET 
,, DE COMUNICARE - Mareala 

Peneş (15.000 lei); CAIET DE 
LECTURĂ - Mareala Peneş 

' (15.000 let) .. 
Pentru clasa a III-a au apărut: 

MANUALPE LIMBA ROMÂNĂ -

Mareala Peneş, Vasile Molan 
(25.000 lei); MANUAL DE 
ŞTIINŢE - Lucian Stan, Mareala 
Peneş, Vasile Molan, Emanoil 
Nlcoară (22.000 lei); MANUAL 
DE EDUCA ŢIE CIVICĂ - Marcela 
Peneş, Vasile Molan (20.000 leQ; 
MANUAL DE ENGLEZĂ .ACTIVI
TY BOOK FOR SMART" -
Mihaela Chilărescu, Fellcia 
Ercuţa, Reghina Dascăl, C-tln 
Paidos (12.000 lei); CAIET DE 
LECTURĂ - Marcela Peneş 
(15.000 lei); CAIET DE ŞTIINŢE, 
Mareala Peneş, Lucian Stan 
(15.000 lei); CAIET DE CITIRE -
Mareala Peneş (15.000 lei); 
CAIET DE COMUNICARE • 
Marcela Peneş (15.000 lei); 
CAIET DE ABILITĂŢI PRACTICE 
- Marcela Peneş (18.000 let). 

La clasa a IV-a au apărut: 
MANUAL DE MATEMATICĂ· 
Viorica PArâială, Dumitru D. 
Pârâială (20.000 lei); MANUAL 
DE LB. ROMÂNĂ - Mareala 
Peneş, Vasile Molan (28.000 lei); 
MANUAL DE EDUCATIE CIVICĂ 
- Mareala Peneş, vaSile Molan 
(20.000 lei); MANUAL DE 
ŞTIINŢE- Marcela Peneş, Ovidiu 
Huţu (22.000 lei); CAIET DE 
COMUNICARE - Marcela Peneş 
(15.000 lei); CAIET DE CITIRE • 
Mareala Peneş (15.000 lei); 
CAIET DE EDUCAŢIE CIVICĂ -
Marcela Peneş (15.000 lei); 
CAIET DE ISTORIE • Mareala 
Peneş (15.000 lei); CAIET QE 
ŞTIINŢE- Marcela Peneş (15.000 
lei); CAIET DE GEOGRAFIE • 
Marcela Peneş (15.000 lei). 

•... ,_, 
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care ~j':~~::::;:~~::::::~ilif~ii~~~~~~::~;;;;~~~~~~~~~ igienica-sanitare lasă de liceului. 
sunt: .sâmbăteni, Bărzava, Petriş, ŞCIJif.A DIN DORIIIIA-
Neudorf, Dorgoş, Zăbrani, Conop, u-t • 
exemplele putând continua. EBA PUSTIE · 
Totuşi, se pare că există şi şcoli La mijlocul săptămânii !re-
unde s-a putut laoe căte ceva, aici eule, moment in care peste tot sa 
putând aminti unitătile din făceau inscrieri pentru noul an, 
Săvil~ şi Vărădla. ' Şcoala Geneoală clasele I-VIII din 

In municipiu, scolile care au Doroban~ era ca părăsită, uşile 
deficiente in 'functionarea fiind zăvorâte. Privind din stradă 
grupurilor sanitare suni: Scoala am putut observa o toaletă mo-
Geneoală nr. 2 şi Şcoala Genaoală. demă cu ferestre din sticlă ter
nr. 8. mopan, despre care am aflal că a 

Tn final i-8m solicitat o deda- fost construită cu sprijinul unei 
·raţie domnului dr. Flprin Bănescu, societă~i din Irlanda. Ne lntrebăm 
din conducerea "Sanepid": Jn unde erau profesorii, ·sau măcar o 
general, şcolile nu corespund nici femeie de serviciu ... · 
din punct de vedere sanitar şi rici DN SING111J COPIL ROMÎII, 
din punct de vedere arhitectural. LA GBADINJTA DIN 
Acoperişurile sunt sparte, peretii DOBORAII'R 
jupui~. podelele sunt ca valurile- - t • 
mării, Iar la !oalele trăzneşte de lntrucăt şcoala Generală din 
miros.· Considerăm orice alte Doroba~ eoa lnchisă şi directorul 
oomentarii de prisos. acestuia nu era de gAsit am 
LI LICEUL 011 C"'O""BT_ICI .. ,. poposit să vedem cum stau 

NOD 
lucrurile la .. grădiniţă. Am nimerit 

'I'EIIEN DE BASCBE'r tocmai In toful unei curăţenii ge-
Deplasându-ne in orasul nerale. Am remarcat strălucirea 

Curtici, am stat de vorbă cu di® gresiei de pe jos, care - ne 
torul adjunct al Liceului, domnul spunea doamna director Irina 
Nelu Don. Aici, ln anul şcolar Piispijk - a fost pusă cu ajutorul 
1999-2000 s-au inscris peste 700 Serviciului de ajutor Maltez. 
de elevi, dintre care 316 in ciclul De cei 62 de copii se ocupă 
primar, 292 in ciclul gimnazial şi ci(lci cadre calificate ~ trei lngrij~ 
97 ta liceu. Desi există un labora- lxlri. Din efectivul total, aproximativ 
tor de informatică. două catedre 28 de copii sunt rromi, o singură 
ale acestei materii au rămas fetiţă fiind româncă. Printre 

Jobere. Totuşi, conducerea liceului proiectele actuale a_le Gră\llnlţel 
a realizat un obiectiv, spunem noi, din. Dorobanţi' ar fl, alături de 
imporiant. 5'8 reuşH a'sfaltarea repara~ile curente. (un nou grup 

~Ji~â'~;jli'tfÎî!'~lltale'~q.,q 
IS-!Qt4P.,eLna!~f,~f.cu:uJ_(~"""""'•cutal8 loiiina~~&.• _ ,,,1 
samtar care să f1 VldanJabll 1n găleată goală si scaunele 
grădină. La această grădiniţă cu întregesc tabloul de .va_ca~ţă". 
program prelungot- exostă doar Dar, suntem convinşi că lucrurile 
grupe maghiare, dată fiind pre' se vor renâiiB pănă la Inceperea 
ponderenţa majoritară in locali· şcolii. __ . 

"!le 10 S1llfr ~~~~--
INTRE SUBLIM ŞI RIDICOL DE LEMNE !!! 
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~J ,_, 
_ Şcoala Generală 'l"'llilo>"~~~~Mil"ll~l." 

Şofronea are un efectiv de 
elevi. Numărul celor din ;,T.cii4.~~~~s~~u~;: 
mar (98) este ~pe egal-~ 
<In ciclul gimriazlal (96), oele mai -;~IUijll'1i~~;;n;,~~: 
..populate" clase fiind cele de 1 cu 
34 de elevi şi a VI-a cu33 <fe 
elevi. Un inconverlient ar fi faptul 
că sănle de clasă sunt insufi
ci8nte, elevii din ddul primar fiind 
astfel nevoiti să vină la scoală 
după-ma<;a. ~Pentru a cuprinde 
.tirtreg efeC:tivul ar fi necesare 
încă patru săli de clasă", ne 
declara dl. director Ioan Setea. 

1 i 1 

aportul a zece cadre didactice ca
lificate. in curtea şcolii s-a montat 
o ţâşnitoare la insistenţele 
.s~nepidului". Dacă sălile de 
clasă 8unt •rv"l'· ., ~· PIJ 
din păcate 
acelaşi lucru despre coridoare 
care arătau jalnic. Bănci înghe
suite una peste alta, bureţi 

mucegă~i de la sala de sport, o 

Jngheţa" 
bani pentru lemne. 
răspunde de eventualele 

i din lratosu? 
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'Foto: OrtORIO FELEfl _' 
STEFfitl TUDOSE - f 

(j()JJIII l~il:tiii .. II~I (ji\IIIJ ~~ 
SI~ .JC)i\(ji\ (j(J ··::~~~'"tiiJ~(jJl · _- ~.} 

,--,.-,---...,;;"'-"."-,.:;.;:~-"-~.."... două zile de la a doua opera~e ex~ lui Mihai, care'-;;_. ~puhrt ,~ t 
Mihai ajunge din nou in blo!:UI -~nu poate----efort, oeilall!.. .. ~ 
operator cu apenăocită~ Ira~. "se joacă cu munca. Cu ce ·-· '.1 

Gheorghe, Ileana, Constantin, 
Leontina, Viorica, Vasile, Ioan-· 
Petru, Mihai-Traian, Dorin
Nicolae, Ana-Maria, Angola
Ioana, Anisoara-Aurica, mama 
Dorina, şi tata Ioan. Altfel spus, 
familia Căbulea, din Mişca. Din 
cel 12 copii, acasă rnai sunt şase. 
Ceilalţi sunt căsătoriţi şi au lam~. 
liile lor. Gheorghe, cel mai mare 
dintre copii este născut ln 1964. 
Mezina familiei li· s-a alăturat 
celor1alţi in unnă cu şapte ani. in 
1992. Pe Mihai-Traian, Dorina 
Căbulea 1-a născut în 9 iunie 
1980. Eoa al optulea copil din fa. 
milie. uDe când l-am născut 
medicii Mi--au spus că are pro
bleme cu inima. Mi--au propus 
să-I duc la Târgu-Jiu la ope
raţie. Pe urmă s-au răzgândH." 
Printre lacrimi Dorina ne spune că 
~ihai "nu făcea des crize. La 

inimă nu-l durea niciodată. 
Avea dunlrl de cap fi n venea 
riu." 

In martia 1998; Mihai pleacă 
de-aCasă fără ştirea familiei. Se 
duce la Cluj, la Institutul Inimii, 
unde sa intemează. Părinţii află 
de el pentru că fără cori
simtământul lor medicii nu-l 
puteau opera. Prima opera~e a 
durat opt ole . .,A fost foarte mult · 
de lucru. I-au pus trei petece pe 
inimi". Tn Iulie acelasi an, Mihai 
se reinlemează la aceeaşi clinică. 
Medicii urmează să stabilească 
dacă este necesară o nouă inter
ven~e chirurgicală .• ,Prima ope
raţie nu i-a reufil. A rămas cu 
un păsă~ la inimă". Mihai ajunge 
la Cluj peste un an, şi in martie 
este reoperat. Şi a doua operaţie 
durează opt ore. De parcă n-ar fi 
,fost de ajuns suferinţa, .peste. 

La sfârşitul lunii martia, Mihai să se joace cu altceva? A ajuns _,. . , 
se reintoarce acasă, la ~işca. cineva să le cumpere jucării?". -.:j 
Intr-o familie zdruncinată de sufe. ' Copiii nu cer. El ştiu ~ lb$-i 
rinţă. Amprenta morţii lui lqan familte se trăi~.~-~·dln.- · ' · 
Căbulea, capul familiei, era,_,_ pământ Iri 'clirl!'Tcicuiesc e . 1:. 
ta. Tn trei ianuarie a.c., Dorina şubredă. Tii ct6uă încăperi tavanul .:_~-.-~f 
Căbulea a rămas văduvă, la 53. a căzut. DorillOI, oricăt ar vrea, nu'~ .. ".ii·. 
de ani. Singura mângâiere a . 
femeii sunt copiii. Jn casă cu -t · 
mulţi copii e greu. O'ar e. bin~ 
când sunt sănilofl". Pentru 
Mihai s--au necăjit cu toţii: .,ne-am 
dat pentru el tot ce-am avut. 
Bărbatul meu tare mult a suferit 
pentru pruncul bolnav." 
• Dorina ~ cei şase copil trăiesc 

eu bani puţini: 600.000 lei, penal~! 
de urmaş şi 185.000 atocaţia pen
tru trei copil •• Banii ăştia imi 
ajung să cumpăr pâinea la 
copH". Familia Căbulea se de&
curcă greu. Oamenii din sat n mai 
ajută din 'ăând ln cănd. Dorina nu 
aşteaptă mila vecinilor. Băiatul de 
16 ani merga cu Dorina la lucru 
cu ziua. Pentru o zi de muncă la 
sapă, primesc 40.000 de lei. Nici 
fetele mai mici nu se abat de la 
muncă. Merg la cules de,l!fUn&. 
Pe banii câştigaţi, Oorina 
cumpără copiHor haine şi rechizite 
pentru şcoală. La orice masă_, 
păinea rămâne baza. 11'1 ziua cănd 
am fost la familia Căbulea, pănă 
la ora 11 copiii n-au văzut măn
care. Dar ,.ei nu-s pretenţioşi. 
Cer şiei ca·orice copi~ da' inţ&
ktg că n-am de unde." · 

Cei mai mici din familia 
Căbulea ştiu că există jucării. Ei 
n-au avut parte de ele. Cu 

'!1·_, 

f!Za __ s-~:ii_i'i'_nllp ___ 11Hfoţ&st&:Ji '-- ! 
~:Jlla_rc:ata m,J!I mult. de ,v/afli';! - ·i 
l"?nu/IB.e:~:op_~loţ.dec_l.t de~ 
w'illif'PP'Milf!lhr,!(!P.~ ...-!-- .. 

_ poate să facă faţă atator pro- ' ·r 
bleme. Chiar dacă illC!"'R:ă 'să-şi 1 
'ascundă amărăciunea, In glasul p: 
Dorinei se simte suferinta mamei. ;~·:ff 
Suferinţa că cei mai miel au sil)l\il ,t -- J 
din plin greută~le vieVi. -.1 
· TEODORfl HfiTICfl · ~~ 
Foto: ~Effltl HfiTYfiŞ -~.Zt 

""~ 
· rzr r: , k iL 
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- Cum descurcaţi, 
având in vedere situaţia in 
care vă aflap? 

- E o buh~ c;umplitil Tn 
toată treaba asta. 

-Vă e greu, evident... 
- Nu, nu e greu deloc, situ.' 

aţia asta Imi creează o stare de 
ambitie continuă. Mcl face să 
vreau' să realizez mai mult, să-mi 

--:..CJl.._,.=<o limitele . . . ~ . • • • 
~~vă-'t';:"Jo:~.;"·> 

, - Mă ajut singur, dar nu 
intotdeauna reuşesc să mă des
curc. _Când nu reu'I"S" sâ identl
llc <!'Carte apelez la clien~. Aşa 
Sl!..mai intamplă sâ-mi plillească 
o carte ş1 să plece cu doua 

-Nemulţumiri, neîmpliniri? 
- Am adus maldăre de cărti 

premii la elevi in şgolite. 
. P&orază de 50de km 

.......... ROBLEME DE ... DEZIHSECŢIE 
·•.·. . ·. Mailocui. '!'"!ţi laaradbl eni, In special dezlnsectie lrebule făcute peste 

care ase oc, ne-au intre-. tot. Nu ştiu, insâ, la cine să ne 
bat dne mai face, in ziua de azi, adresăm", ne spunea o doamnă, 

r ~ ljl dezinseclii la blocuri. administrator al unul bloc de pe 
• .li!'Urmă cu că~va ani, astfel de - Banu Mărăcine. 

lucrări se făceau des. Venea omul Pentru cei interesalf, le pu11om 
In cauză Şi stropea beciurile, casa spune că actiuni de dezinsectie · 
~· in locuinţe, pentru nimi- execută S.C. Salubritate .• N'o; 
~ insectelor. a şoarecilor. facem dezinsecţii la platformele 
ro--"'cum ~u epli.M tot felul de gospodăreşti. Dar, dacă asociaţia 
~ spray-un Impotriva lnsedeior Şi a de locatari ne solicilă să efectuăm 
........ rozătoa .. relor. .. Dar, degeaba lşl dă lucrări in blocuri, in beciuri, o 
~:-·· OITl\'!.!'!. apartamentul lui dacă facem. Lucrările sunt garantate 

~. 
vectnu nu fac acelaŞI lucru. De doua luni. Lumea ar trebui să 
aceea, Intr-un bloc, hucrările de IIO!el oga el focarul de a._... a "" . ..... .... 

. 

~ 
~ 
~>-

.... ,. 

insectelor, găndacilor, şoarec:ilor u 
reprezintă beciul. Iar acolo unde 
beciurile au apă, e mai rau. Noi 
nu putem face dezinsectia decăt 
după ce aceste beciUri sunt 
asanale", spune medicul veterinar 
Emil Cupcea, şeful Serviciului 
dezinsecţia şi deratizare din 
cadrul socie1ăţii Salubritala. . . 

Persoanele . care au In 
locuinţe şi beciuri gândaci sail 
rozătoare şi doresc să se scape 
de acestea, se pot adresa, pentru 
executarea dezinsectiei, la 
Salubma!B.- 280724. 

FONDUL NATIONAL DE SOLIDARITATE VA ASIGURA ÎN 
1 'W 

SEPTEMBRIE MARIREA ALOCATDLOR SUPLIMENTARE 
1 

Joi au fost publicate In 
Monitorul Oficial normele 
metodologice privind aplicarea 
dispozitiilor Ordonantei de 
urgenţă nr. 11811999 privind înfi
inţarea şi utilizarea Fondului 
National de Solidaritate. 
ReSursele finandare ale FNS se 
constituie din taxele de timbru 
sodal asupra jocurilor de noroc Şi 
a autoturismelor noi, cu o capaci-

tate de minimum 200 cmc. achi
ziţionate din import de per
soanele juridice sau fizice. 
Ministrul muncii aprecia că in 
acest an va incasa din aceste 
surse circa 300 de miliarde de iei. 

Primele sume colectate de 
FNS vor fi destinele majorării aJo. 
ca~iior suplimentare pentru famili
ile cu mai mulţi copii. 

Astfel, o familie cu doi copil 

va primi 50.000 de iei, cefe cu trei 
1'60.000. iar o familie care are In 
întreţinere patru sau mai mulţi 
copii şi primeşte acum 100.000 
Qe iei, va avea 120.000 de lei. 

Majorările vor fi operate in 
septembrie. Beneficiarii vor primi 
aloca~ile majorate in octombrie, 
cu diferenţele lunii anterioare. 

D.S. 

~;:s~:!~:~i·jma~joreze~~v~a:i:pa~n~tru~~a:~p~re~v~:e~n~li~e~mEa~na:~re~a~d~e~!s~u~mă~~~~:·~~~~~ 
drastic, printr-o Oldonanţă, sancţi- mirosuri respingătoare in zonele mlioane. 
unile pentru lncăicarea normelor locuite sau producerea in mod Utilizarea tineflor sub 16 ani 
legale de igienă şi sănătate pub- repetat a zgomotelor care la efectuarea opetaţiiloo de incăr-
lică, pentru a stopa comerţul cu depăşesc Hmitele maxime sta- care. descăocare şi transport şi a 
produse ca.,afăcule sau expirate bolile, amenda es1e aJprinsâ inlnl celor sub 18 ani, la ~ne cu 
şi pentru a asigura conditii nor- 5 ş120 de milioane de lei. materiale şi produse. periculoase 
male de activitate in unit!itile aco- Agen1fi eoonomici, asociaţiile (foarte toxice, explozive) este 
nom1ce ~~ 1n cele de invătămint de locatari/proprietari sau per- pedepsită cu o amendă intre 
AIIEI!ZI DE PÂNA LA &O • soane fizice care nu vor întreţine două Şi cincisplezece rrulioane. Şi 

MDdOIH Lll in permanentă stare de fn cazul expunerii salana~lor la 
Legea 9811994 cuprinde functionare ŞI de CtJri1enie insla- substanţe foarte periculoase 

amenzile care se pot da in cazuri laţiile interioare - closete, băi, (notate cu indicativul Fp) Şi neapli-
cum ar fi: nerespectarea normetoo lavoare. spăhltorii - in unităţi, carea măsurilor speciale de pn>-
de avizare sanitara. de coleclare inclusiv mijloace de tra~SPOrt Şi teqie impotriva substanţelor can-
şi îndepărtare a rezidulriorsau a locuinţe, vor primi o amendă cerigene sau potenţial canceri-
celor de igienă referitoare la pro- cuprinsă intre 2 şi 10 milioane de gene- amenda este aceeasi. 
du~a. prelucrarea, depozitarea lei. · .. CADRELE IIIIIAC'I'iCE 
sau păstrarea alimentelor. Persqnalul din saloanele de POT n AMENIIA'I'E 
Prevederile legii~ lnsâ actu- frizerie, coafură, manechiură, Atit neintre~nerea in perma-
alizate. avind in vedere creşterea pedichiur.l şi cosmetică va plăti o nentă stare de curatenie de către 
numărului de încălcări ale acestui amendă de la un miUon la 5 mi- de~tori. a plajeloi cu destinaţie 
act normativ. precum şi indicele tioane de lei, in cazul in care nu de agrement~ neasigurarea cu 
de · a declarat pentru păstrează in stare de cur.lţenle dotările sanitare prevăzute de 

Doina Ştefan, - echipamentul de lucru folosit normele de igienă, cit şi nein-
tar general al MS. In ceea ce priveşte unităliJ& bazinelor de inot - prin 

Potriv~ proiectului de· modifi- sanitare, trebuie să aibă, printre l ~:~~;~.;i!~dezinfectare sau prin 
care a legii, elaborat de spedaiiştii aftele, apă sterilă la blocurile ope- i şi dezinfecţia apei -
ministerului, punerea in consum a ratorii Şi sălile de naştere, sisteme sint pedepsite cu o amendă de la 
aliueutela noi. neavizale de către Şi dotări pentru colectarea, inde- două la zece milioane de iei. 
Ministerul Sănătătii (MS), s.e părtarea'ncinerarea deşeurilor cu lnvăţătorii sau diriginţii 
pedepseşte i:u o amendă de la 5 potenţial de •nlectare, InclusiV a motivează absenţele elevilor din 
la 30 de milioane de lei, iar cete tuturor materialelor de umaă folo.. motive medicale, fără ca docu-
care sum contrafăcute sau prezin- sinţă. in caz contrar, suma ce va mentete medicale doveditoare să 
!il unne de alterare cu o amendă trebui plătită va fi cuprinsă intre 3 fi fost vizate in prealabil de 
de la 10 la 50 de milioane de iei. şl15 milioane de iei. medicul care aronda unitatea 
ln ceea ce priveşte alimentele cu Aşezarea, chiar Şi provizorie, şcolar.! respectivă, pot plăti, ca 
termen de valabilitate expirat sau direct pe trotuar, in curţi sau pe sa~une. o sumă cuprinsă intre 
folosirea fără aviz sanitar a oo- pardoseala încăperilor, a gheţii unu şi patru miftoane. 

1 ~=~~~şi cemelurilor pentru co- artifidale, precum şi a navetelor, O altă contravenţie, sancţio-
1 ' ambalajelor produselor ali- respectiv lilvilor, folosite la trans- nalil cu amendă de la unu la zece 

mentare, precum şi contactul portul produselor de panificaţie şi milioane de iei, este considerati! 
direct al a<:eSUa cu partea imer'- de cofetărie, a cărnii, preparatelor şi neasigurarea aprovizionării cu 
mată, aceste fapte vor fi sancţio- din carne şi semipreparatelor apă potabua·a unităţilor pentru 
nate cu o sumă cuprinsă Intre trei culinare ·se pedepseşte cu copii şi tineri, a taberelor, oonfonn 
şi treizeci de mitioane de lei. · amendă de la URU pînă la şase normelor sanitare in vigoare, şi 

. Nerespectarea avizului sani- milioane de lei. De asemenea, nereafizarea de instalatii propnl de 
emis de Ministerul Sănătăţii păstrarea in contact direct cu apă pentru consurri uman la 

pentru folosirea in unitătile sa- ghea1a naturală sau artificială sau nivelul unităţilor şcolare care 
nitare a aparaturi!. medicale sau cu apa rezuHată din topirea el, funcţionează făr.l un sistem cen-
aproduselor de dezinfecţie, dezin- precum Şi neasigurarea de usten- trai de aprovizionare cu apă, dar 
secţie Şi deratizare este pedepsită sile adecvate (cleşti, linguri, fur- Şi neasigurarea de vestiare oolec-
cu o amendă de la Sia 20 ~ uii- cuiiţe) pentru servirea alimentelor :rdins;:~.la sălile. de educa~ 
lioane de lei. • .....-.e care se consumă fără 

ln cazul 1r. """' nu. se &pică prelucrare termică, constituie con- · (MEDJAF AX) 

. ..... 

In baza Decretului-lege nr. 
11811990 primesc anumite 

.. drepturi persoanele persecutate 
politic de dictatura instaurată la 
data de 6.03.1945, căi şi cei 
deportaţi in străinătate, ori care 
au avut statutul de ~rizonieri. 
Printre aceste drepturi se 
numără şi indemn~~ lunara a 
acestora. La data de 20 iulie 
1999 a fost pubUcată H.G. 607 
care prevede 1ndexarea pensi
ilor pentrU persecutatll politic. 
Ceea ce nu se ~peCifică Tn 
aceastâ hotărAre este, înSă, 
dela de la care se va întâmpla 
acest lucru. · 

Dna Marloara Gozman, 
directoarea Oficiului Pensii de 
Stat din cadrul DGMPS Arad, 
apune: .in juclelul Arad benefiâ-

ază de lndemnizaţii In conformi
tate cu H.G. 607, 2341 de per
soane. Nu ştim exact data de la 
care se vor jndexa indemnizati-
ile, dar putem spune cu certitU
dine că cel mai târziu acest 
lucru se va întâmpla din luna 
septembrie. Procentul cu care 
se vor in.dexa este de 2,3%. 
Dacă indexarea se va face 
retroactiv. se va incepe cu 3,3% 
din martie, urmănd ca procentul 
să fie descrescător pană in 
momentul de faţă. De fapt şi 
aceste indemnizatli urmeaza 
exact aceeaşi indexari ca şi 
pensiile de asigurari sociale de 
stat. militare, ale agricultorilor 
_, celelalte venltun~. 

fi. BOGfiRJO 
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lli'lBSPWRTIV 
Prin victoria cu 1-0 obtinută in Zăvoi, UTA a 

ajuns in .clubul" plus .la adevăr". Mai mult decât 
atât, această a treia înfrângere ·pe teren propriu a 
nou-promovatei Flacăra Vâlcea a atras după sine si 
odemitere. ' 

lncă din prima repriză, galeria vâlceană a cerut 
demisia conducerii tehnice, iar după fluierul de final, 
spiritele s-au incins, spectatorii cerând cu vehe
menţă inlocuirea antrenorilor. Cu -9 .. la adevăr" 

după doar cinci· etape, conducerea executivă a 
hotărât să-I demită pe .principalul" Marian Başno. 
Cel mai vehiculat cUplu de antrenori penlr1î · 
pregăti Flacăra Vâlcea, este 1\1 •. Negrilă şi N. Tilihoi, 
dar incli nimic nu e sigur. '· 

Despre cum a re~ UTA să schimbe antrenorul 
Flacărei Vâlcea veţi afla din nlndurile de mai jos ... 

D. SCitiDOrt 

ha .bere • Scor· de .forfait•la 
~Pădu1rea Verde" • Derby-ul retregra.. 
tjhttellor din~" revine studeofilor clu· 

• ASA şi .. Poli .. s-au ioţeles la 
!l;,tllou.diferenpl". Bihorul a .. fust wmllit 

oebii observatorulul· arădean 
t)'ii,tra.n • Borugii tt~-a făeut • 
IJ;oll'villut,; la prima infll"ân,ge~~·~.JI•IIl. 

laDu10ă-

O VIcroRIE NECESW 
La UTA a inceput si se intre in normal. Chiar dacă cele 

mai Importante lucruri stagnează, echipa îşi vede de treabă 
şi, iată, după un inceput slab de campionat, acum a ajuns 
la +3 in clasamentul adevărului. A trebuit d treacă cinci 
etape şi UTA să arate că ar fi cazul să se ţină cont şi de ea 
in tumultoasa luptă a promovării. Se pare că, in sfârşit, 
antrenorul Rubinaccl se face înţeles in faţa jucătorilor, 
aceştia reuşind să-şi impună jocul. 

La Vâlcea, chiar dacă au ratat multe ocazii de gol, utlştli 
au câ,tigat mult mai clar decât arată scorul. Bine, însă, că 
pe final nu s~a intâmp,at vreo nenorocire, cele trei puncte 
fiind extrem de importante in economia clasamentului. 
Golul marcat de Claudiu Drăgan a căzut atunci când 
trebuia, adică in prima repriză. Cu acest avantaj, UTA a 
evoluat dezinvolt, fără eventuala frică de a pierde. S-a 
obţinut, astfel, o victorie, una necesară, care urcă "Bătrâna 
Doamnă" pe locul 6, un loc mai sus decât săptămina 
trecută. · · ·· · 

In Divizia C, in afara fotbalistilor de la .,U" West Petrom, 
ceilalţi au fost depăşiţi. La Pecica, Toderaş a mai adus 
"petroli,tilor" trei puncte, ihsă in Micălaca portarul .,tele
foniştilor'', Bota a ajutat Minerul Certej să câştiga, in faţa 
Telecorrwului. lnter Ji Universitatea nu au rewşit, în 
deplasare, aproape n1mic, poate doar golurile de onoare 
fiind de reţinut. · 

In Aradui Nou s-au împărţit pumni, in cadrul .,Centurii 
Aradului". Arena .,Motorul" a găzdu~ a XXI·a ediţie a aces· 
tei competitii. in care clubul organizator, Motorul a câ~tigat 
nu mai puţm de 'ase titluri, urmat de nou infiinţatul B.C. 

Stadion .;ZAva'. TeA!11 bun. Spectatori: 1500. Şuturi la poartă: 
6-7. Şuturi pe poartă: 4-3. Cornere: 3-4. A marcat CI. Drăgan, 
min. 'ZT. 

Formaţii- Flacăra Vâlcea: Nlcofesru-lspas. Pufu. Ursu, Urâtu 
(min. 40 - Ghindeanu). Mordonu, Chircuş. Păsărică, Dumitrescu, 
Catargiu, Procorodie (min. 46 - Hunyadi). FC UTA: P.ap-Botiş, 
Panin, Baciu, Găman, Diaconescu, Almăşan, Todaa (min. 81 -
BogoşeQ. Ciba (min. !!3- Crăciu~ ~ (min. 50- Juncu), CI. 
Drăgan. 

A ari>ilrat slab, favorizând gazdele: Gh. Veriveş- cenllu; Gh. 
Badea şi lspas Cojocaru · asistenţi {loii din Bucureş!ll. 

Observator FRF: Mircea Constantinescu (Bucureş!ll 
Carton8f8 galbene: Mordonu, respecliv. DiaconesaJ, Todea, 

Badu şi Almăşan. 
Jucătorul meciului: CI. Dr.lgan (FC UTA) 

Deşi la prima vedere, dis- apoi, mijlocaşii având cel mai 
puta dintre Flacăra Vâlcea si mult de furcă. In min. 27, con
FC UTA era inegală, arădenii traatac rapid al UTA-el, .Iri
fiind favori~, gazdele cu orgoli:- unghi" Almă,an-Mariş-CI. 
ul rănit, Tn mare criză de Drăgan ~i ultimul şutează 
puncte vizau prima victorie rn fără preluare, din colţul 
acest campionat. De partea careului de 16 m fltrlmlte 
cealaltă, UTA dorea să con- mingea la vtnclu, o-1. 
firme forma ascendentă din Golul dă aripi .. alb-roşii lor", 
ultimele săptămâni, prin care in trei minute trec pe 
obţinerea celor trei puncte lângă golul doi, dar mat tntâl 
puse în joc. Mariş (min. 29 :·şut din 6 m 

fitând jucătorii UTA-ei. In min. 
50. acţiune in viteză . a 
oaspe~lor. dar Mariş este b.lo:e-~iMi~ 
cat in extremis la 1 O a 
poartă. 
minute, ~~ir~ri"e,.;,~;so-~~~ _IU!l""lll&, con-
Ciba, sut retinut atac a , dar Cf. 
de portarul Nicolescu. Drăgan ratează ~nta de puţin. 
vâlcenilor nu întârzia Huiduiti de suporteri, vâlcenii 
min. 55 trecem pe langă nu-şi ielli':l.~f~ 
emoţii. La o ,.bâlbă" a defen- nării teritoriale. nu reuşesc 
sivei, Dumitrescu se trezeşte să-şi creeze situa~i de gol. (;u 
cu un balon la 4 m de poartă, 15 minute inainte da.flnal, 
dar ratează inexplicabil. Elevu u TA scapăfll"contra 1 . 
lui Rubinacci se retrag Tn Ciba· ia actiunea pe cont PfO' 
defensivă, cu gândul de a păs- priu şi faza _se răceşte, defi 

Juncu D1aconesct1 erau 

Rubinacci incepe)n ela- •peste poartă) şi apoi Ci ba 
sicul de-acuin .4-4-2",:jtiCătorn· '(min. 31 -şut prins în doi timpi 
fiind intr-o permanentă de portarul gazdelor) AU !iă· 
mişcare. Gazdele primesc sesc drumul spre ... fericire. 
cadou mai multe lovituri libere Până IS.JMIJ!ţil......IP.I!!. [IOtă!ll 
in preajma careuiUr'nosln.i,-dar'' ·raflexulurultOr··arpm\"frultil 
Catargiu şi Ursu nu pot să·l Nicolescu (min. 38) la vole-ul 
învingă pe Pap. In min. 11, lui Mariş şi cele căteva tenta
Diaconescu ·centrează, iar tive de atacuri ale vâlcenilor, 
Ciba este .cos~· pe 16 m fără rămase însă fără re>:ultet.pe;.·Jl 
să se acorde nimic. In replică, tabela de marCaj. ' 
.găzdarur Veriveş inventează .. In repriza secundă, 
un fatJ~ pe 20 m, dar Pap are "Flacăra mizează totul pe 
o interventie bUnă la sutul lui cartea atacului, de spaţiile 
Urâtu. Jocul se echilibrează rămase libere in apărare pro-

--., 
~- -~ 

..... ~~ 

Arad, cu patru titluri. • 
. LEO SFaiUI 

Ira rezultatul • dar nu renunţă 
la contraatacurj •. In mine 63, 

'======~===;==-= ...... =.b.-====~'.:=''==:==~======" -~ 
r=================r=====9 

RUBINACCI: "RlMA9C 
La incheierea partidei de la 

Vâlcea am coborât din tribuna ofi
cială la vestiare pentru a culege 
declaratii .la cald". Primul care a 
stat la dispoziţia reprezentan~lor 
presei a fost antrenorul UTA-ei... 

LORENZO RUBINACCI: 
• Vreau să remarc toată echipa 
pentru efortul depus. Am jucat la 
intensitate maximă, constant bine · 
i pot să mă declar mulţumit, mai 

ales de rezultat Am avut şi avantaj 
moral asupra adversarului, 
deoarece, noi veneam după o vic
torie, iar ei după patru infrângeri. 
Acest lucru s-a simţit in joc. Poate 
v-a surprins schimbarea lui Mari,. 

gazdele au aruncat 1n luptă, un 
al treilea atacant si am fost nevoit 
să mă inchid. trimiţându-1 in teren 
pe Juncu. Mă bucurâ aceaslă vie-

nu a ~iSti:iiiiŞiduj~v;:e01ilfll iesit de la ' 
de minute de aşteptare am 
renHntat. Motivul baricadării 
antreoOrului vâlcean la vestiare n 
intuim, dacă ne gllndim că afanl 
vreo 200 de suporteri ii cereau 
demisia. D. SCIUDOit 

'TRETCHING ŞI 
·IN DEPLASARE 
După fluierul de final al 

bucureşteanului Veriveş. jucătorii 
UTA-ei s-au îmbrăţişat şi au ple
cat spre colţul terenului. pentru a 
saluta micuţa, dar entuziasta 
galerie arădeană. Cei 30 de 
suporteri .alb-roşii", care au călă
torit 11 ore pentru a ajunge la 
Vâlcea şi-au incurajat favoriţii pe 
tot par.cursul partidei, iar in final 
s-au bucurat impreuna pentru 
cele trei puncta. 

lncheiată perioada de euforie, 
jucătorii arădeni au trecut la 
obisnuita sedintă de stretching, 
sub stricia s~praveghere a 
antrenorilor Rubinacci şi 
Crescantini. Acesta din urmă se 
aftă la prima deplasare cu UTA in 
acest campionat, una care s-a 
dovedit a fi cu noroc pentru jUcă
torii ..Bătnlnei Doamne". 

D.StRIDOrt 

Reznl.bd:ele" ,, · 
·e-tapei a V -a: 
Dacia Piteşti-Sportul Studenţesc 2-2; Callatis 

Mangalia-Cimentul Fieni 2-0; .Poli" laşi-Chindia 
Târgovişte 1-2; Diplomatic Focşani-Metrom Braşov 1-0; 

1 J<JVeltus Bucuresti- Laminorul Roman 0·1; Gloria Buzău
Midia Năvodari b-4· Dunărea Galati-Precizia Săcele 1-0; 
Tractorul Brasov-P~iana Campina 2-3; Foresta Suceava-
Petrolul Moineşti 3-0. ~ --· 

Etapa "ri.itoare • . ·· 
(4 septenabrie):· 

Laminorul Roman-Gloria BuzAu; Metrom-Juventus; 
Poiana Cămpina-Diplomatic Focşani; Midia Năvodari
Dunărea Gala~; Sportui-CallatiS; Precizia Săcele-Oacia 
Piteşti; Ctmentul Fieni-.Poli" laiii; Chindia-Foresta: 
Petrolul Moineştl-Tractorul. 

. -_ ... .". ..• 

5 2 
5 2 

~:: M"o"! ... ,_.· .... t. ~ :·. j<·:JII!'-''1!i~'"$ · (-iSi 
17. 0111111*. '"","""" l> o 

Flacăra Vâlcea 5 O 

.. ~;:: 
.~· 

·~ Etapa vii-toare.~~ ·'"""" 
(4 septenabrie): 
Etapa viitoare (4 septembrie): UTA ·Chimica, 

Metan • Flacăra Vâlcea, Ollmpia - Minerul Motru, 
Corvlnul - U.M. nmi,oara; Jiul Petro,a~~l • Electro 
Bere; lntar Sibiu - Drobeta; ARO C-Iung • A.S.A. Tg. 
Mureş; .,Poli" nmi,oara- Apulum A. Iulia; F.C. Bihor 
- .u" Cluj. 
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FOTBAL • DIVIZIA C, SERIA IV~A 
- West Petrom Arad· Metalurgistul Cugir 1.0 (o-o) 

"'.,c:.s::.u 
West Petrom. Gazon bun. 

frumos. Spectatori: 100. Şuturi la 
poartă: 13-0. şuturi pe poartă: 8-0. 
Cornete: 5-1. A marcat: Toderaş min. 75 

Formaţii • West Petrom: Ţapoş-Lung 
(min. 56 - Mihali), V. Arman, R. George, 
varga. Agache, Sene, Balaj, Hărdălău, 
Boloş (min. 88 • Copăceanu), Tode'raş 
(min. 90 - SArbuţ). Metalurglstul: Groza-
ltu, _Marin, Bucătariu, Şuvaina, Nagy, 
Pascanu, Marcu, Jula, Dan, Iosif. 

- A arbitrat foarte bine: B. Chelu 
(Drăgăneşti) - centru; M. Lungu 
(Alexandria) ~i N. Răceală (Roşiorii de 
Vede}- asistenti. 

_ Observator FRF.: Octavian Ştreng 

Ca11ona'e galbsne: Varga, Hărdălău, 
respectiv, Bucătariu, Nagy ~i Jula. 

Jucătorul meciului: Radu George 
(West Petrom) 

pregătiţi de Vasile Dobrău au venit să nu 
piardă iar defensiva lor au greşit o singura 
dată, suficient ca .vulpoiul" Todera~ să 
aducă trei puncte In tabăra gazdelor. 

E drept, in prima repriză ne-am plictisit 
teribil, asistand la un joc de o slabă factură 
tehnică, in care ni s-a servit un fotbal .cu 
pipeta". Am consemnat doar două ocazii de 
gol: min. 28, centrare Boloş. reluare din 
voie Toderaş p~n peste poartă şi min. 40, 
Radu George singur in 4 m şut defectuos. 

După semi-eşecul de săptămâna tre
_,,., _,.,_/1!'~~ West Petromul ş~a luat toate măsurile 

>~ourc•ma pentru a ·evita orice surpriză 
disputa cu .metalurgiştii" din 

-:~";"' 
.;.~,.o;.•:;;; - . 

.Petrolistii" revin muH mai hotărăti de la 
vesti are, dorind să inscrie, pentru' a nu-l 
dezamăgi pe investitorul italian, Roberto 
Pasini, prezent la acest joc. Pe fondul unei 
dominări accentuate, apar şi situa~ile de 
gol. In min. 49, Boloş trage din 6 m in por
tar, pentru ca cinci minute mai târziu, 
.,capur lui Radu George să ocolească de 
pu~n buturile adverse. Golul pluteşte in aer 
şi după bara lui Bene (min. 62) şi ocazia lui 
Radu George (min. 68), vine şi muH aştep
tatul moment Era min. 75, când juniorul 
Mihali trece de doi adversari, centrew 
perfect 'i Tode~ trimite imparabil cu 
capul, 1.0. 

~·· 

a fost unul calm, linistit, cu o 
echipă gazdă care a dominat cateSoric, dar 
care a pă~ la CS:pitolul pasă decisivă ori ' 
finalizare. De partea cealaltă, oaspeţii 

Până Tn fin.al nu am mai avut ce con
semna, ambele echipe fiind parcă mulţu
mHe cu acest scor. Gazdele se impun logic, 
conform previziunilor, in faţa unui adversar 

care, nu a un 
şut spre poarta adversă. Fără comentarii. .. 

Dfi"IEL SCIUDOtt 

F.C. ARAD TELECOM ·MINERUL CERTEJ o-1 (o-o) 
Stadlon "Telecom", timp excelent pen

tru fotbal, tenm bun, spectatori 250. A mar
cat: Hanganu p min. 68. 

Şuturi W-5, pe poartă 1.!3, corneno 7-3, 
efsaiduri 2-2. _ . 

TELECOIIf: Bota·Pupăzli (mln. 71 • 
Ujvari), Bilgariu, Szel, Varga, Berar· 
Oprescu, 1.. Arman, Rivif·Rus (min .. 17· 
Sabou), Vok>c:aru (inln. 59 • Pelruţ). ' 

CERTEJ: Dobre-Fartuşnic, Polvrea, 
Tlbichi, Filip, BozgapOrăgoi, Chezan, Scurtu 
(min. 81 - Micnea)- Hanganu (min. 75'. 
Banc), Costăchescu (min. 70 - Ocol""n). 

Au arbitrat bine: Mihai Prunariu (Tg. Jiu) 
• la centru, Gheorghe Doinea fi Ion 
~ (ambii din Tr. Severin) - aslslenţi. 

Observator FRF: Gheorghe Constantin 
(Rm. Vâlcea) 

in Micălaca, .doliul" pentru Telecom 1-a 
adus Certejul lui Nicşa, Petcu şi Hanganu, 
fiecare cu câte o răspundele In cadrul d!Jbului 
Minerul. Em impede câ medul va fi dificil pen
bu gazda, lnsă de aici şi până la ceea ce s-a 
1ntamplat in teren e cale lungă. ' 

De exemplu, in prima repriză, până in min. 

30, Telecom nu·a ~ să pună in pericol 
poarta adversă, pentru câ, pe final, doar .capul" 
lui Volocaru si un sut alaturi, trimis de Rivis, să 
fie singurete oportunîtă~ de a înscrie. 1~ tot 
acest timp, cei din Certej s-au inchis in apărare 
şi au făcut un joc bun la centrul terenului. 

Repriza secundă a fost şi mai .neagră" 
penbu .telefonişti", Tn min. 68, fostul inter·_ 
naţional roman, Ovidiu Hanganu reuşind să 
înscrie, cu largul concurs al portarului Bilta, 
care a scăpat in poartă o minge şutat de at& 
cantul advers, dintr-o lovilun'j liberă de la 18 m, 
lateral s1ânga. 

Până în min. 90, .telefoniştii" au atacat, 
fnsă haotic, fănl nici un orizont. Singum ocazie 
mare am lreQJI-o in dreptul lui Oprescu, In .min. 
80, acesta preferând o pasă in kicul unui şut. 
de la doar 8 m de poartă. 

Upsa de vigoare a echipei gazdă a pennis, 
iatl, celor din Certej să se impună. Poa1e mai 
clar decât arată scorul, dacă ne luam şi după · 

- fulurile pe spaţiul porţii. Este nepermis ca o 
edlipă gazdă să trimită doar un '1'4 pe cadrul 
buturilor adverse. Şi miercuri vine .u· Cluj ". 

LEOSI'fmA 

~ .. _ . lautern p a ar f . -~ A!mlnla Bielefeld 0-2; Schalke Auxerre. le Havre•2"1; 

ţ
·. 04 - Hamburg 1-3; VfB Nancy- Lens 2-1; Nantes
'- .. Stuttg.· art ·, B. Le. verkuse. n 1-2; Montpellier 3-0; Bordeaux • 
·. • Wjllf&burf • Hanse Roslock 2· Metz O-O; Marseille - Bas tia 1-
-~-· · <eiburg -1860 Munchen 3-

. · 1; Strasbourg • Rennes 2,1; 
......,._. O.; ertha. Berlin __ : Werder 
~!"'"' .. - Bllllllet1 1-1; Bayem Munchen Sedan- St. Etienne 3-2; 

"uterhaching In clasament: 1. Paris :;.,;... • . 1-0; ssv Utln . 
Borussia Dortmund 0-1; · S.G. 10 p; 2. Auxerre 10 p; 3. 

~- Eintracht Frankfurt • MSV Nantes 9-p. , :,;;.~<;;; 
K; "--· Duisburg 2-2. Italia· prima etapt_ · · 
~:_;· >=-fn clasament: 1. Hamburg ._. Bologna - Torino 0-0; 
· . 7 p; 2. B. Leverkusen 7 p; 2. E. Fiorentina • Bari 1-0; lnter -· . pa:: 7 p. Verona 3-0; Lecee- Milan 2-2; 
•• ·- ~- lle'>etapaall-'a · Perugia Parma 1·1; 

... As ton. Villa • Middles- Piacenza - Roma -1-1; 
ilrough 1-0; Bradford_ • West Venezia • Udinese 1·1. 
Ham 0-3; Derby County ~ 

· Everton Hl; liverpool • 'Partida: Juvenlus • Regglne s-a 
. ..,.."_rsanal 2-0; Wimbledon • disputat in noCtumă, iar meci

Chelse•r-Q.-1; Southampton _ ~~ lazio • Cagliari se dispujă 
Sh in această seară. ' · effield W. 2-0; T ottenham - · : . 
Leeds Utd. 1-2; Sunderiand - -. 
Coventry 1-1. 

Pe primele trei locuri: 1. 
Manchester Utd. 13 p; 2. ARin 
Villa 13 p; 3. Chelsea 10 p. 

.. ,_ 

Tn cadrul etapei a doua a 
Campionatului Spaniei: Real· 
Sociedad-Atl. Madrid 4-1 şi 
Rayo Vallecano-Mallorca 2-1. 

eşalon fotbalistic al ţării a 
demonstrat, încă o dată, 
echilibrul bine conturat In 
acest sezon intre marea 
majoritate a echipelor. 
Bineinţeles, există ~i excep~i. 
la cei doi poli ai clasamentu
lui ... 

• Rocar Bucure,![ • 
Petrolul Ploi~tl 2·1. Victorie 
la limită a celor din Berceni, 
obţlnutll pe--final de meci, 
după ce ,lupii galbeni' 
reuşiseră egalarea. • F.C. 
Onettl • F.C. Arget 1-2. 
Incredibilă desfăşurarea 
scorului la Oneşti, unde 
piteştenli au răspuns golului 
gazdelor, din minutul 80, cu 
două reUfite, In ultimele 
minute. • Rapid - Gloria 
Bistriţa 2-1. Extrem de greu 
s-au impus e)evii lui Lucescu 
in faţa Bistriţei, golul lui 
Mutică din ultimele minute 
evitand un posibil seism sub 
Grant. • "U" Craiova • F.C.M. 
Baciu 2,3. Continuă 
degringolada Craiovei 
.Maxima", cara In acest ritm 

Bacăul nu face concesii pen
tru nimeni. • F .C. Bra,ov • 
Extenslv 2-1. Deşi au avut 
avantaj de două goluri, 
bra~venii s-au văzut pe final 
de meci nevoiţi să apere din 
răsputeri cele trei puncte. • 
C.S.M. Retlfa • Ceahliul 
Piatra Neamţ1-3. Pe malurile 
BArzavei este limpede pentru 
toată lumea că CSM-ul va 
evolua anul viitor la matineu. 
Nemţenii n~au făcut decât să 
profite de situatie. • F.C. 
Naţional· Oţelu11-1. Remiză 

'In ,nocturne etapei, Ţiţi 
Dumltrlu continuănd seria 
rezultatelor pozillve alături de 
oţelarii săi. • Farul Constanţa 
·Steaua 2·1. Victorie extraor
dinară a constănţenilor, care 
au revenit de la 0-1 , bsnefici
ind de superioritale numerică. 

• Astra Ploie'tl • Dlnamo 
1·2. O nouă victorie pentru 
.câinii rosii" care reusesc să 
se distanţeze şi mai 'mult In 
clasament. 

DfiCiflfl TODCITfl 
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le multumesc băietilor, care mi-au promis că vor că~tiga şi s-au 
~nul d~ cuvânt. Apreciez dăruirea lor in teren şi rezultatul final. 
Dacă nu reusim uneori să ne facem jocul obisnuit, meritul este 
al adversarii.;,, in cazul de faţă Cugirul, care ~u venit cu leqa 
apărării bine învăţată. West Petromul este o echipă modestă, 
formată din jucători cu o inimă mare şi un temperament de 
lup." · 

Vasile Dobrău (antrenor Metalurglstul Cuglr): .In ciuda 
infrăngerii, mă declar mulţumit de jocul echipei, mai ales in 
faza de apărare. Oricum, faţă de precedenta deplasare, am 
crescut. Astăzi am avut un lot de 13 jucători, din cauza acci
dentărilor. Mai avem de lucru in atac, deoarece, pasa decisivă 
nu func~onează aşa cum eu imi doresc. Sincer, mă aşteptam 
la mai mult de la West Petrom, dar nu m-au impresionat in 
mod deosebit. Fată de anul trecut, această serie este mult mai 
slabă ca valoare, 'orice echipă având şanse la promovare seu 
putând intra in hora retrogradării." 

A consemnat 
D. SCIUDO" 

Rezultatele etapei a V -a: 
Cuprirom Abrud-Gioria 

Re,iţa 0-2; , F.C. Arad 
T.elecom-Minerul Certej 0-1; 
Minerul Uricani-Cetate Deva 
3-2; Telecom Timişoara-.u· 
Arad 2-1; Minaur Zlatna-lnter 
Petrila 5-0; Caromet 

Caransebeş-Aurul Brad 2-0; 
Minerul Lupeni-lnter Arad 3-
1; .U" West Petrom
Metalurgistul Cuglr 1-0; CFR 

Timi~ara-Eiectrica Timişoara 

0-2. 

Etapa viitoare (5 septembrie) 
lnter Petrila-Caromet Caransebeş; ,u· Arad-Minaur 

Zlatna; Metalurgistul Cugir-Telecom Timişoara; Aurul Brad

Minerul Lupeni; Gloria Reşiţa· Talecom Arad; lnter Arad-C. 
Abrud; Minerui-Certej-Minerul Uricani; Cetate Deva-CFR 
Timişoara; Electrica·.U" West Petrorn. 

CLASAMENT 
1.Dinam<Y 

2.F.C.Arg~ 

3, Oţelul 

4. Ceahliul 

7 

7 
7 

• 
5. F.C.M. Bldu 7 
8. Rapid 

7. Astra 
8. Farul 
9. Steaua 
10. Rocar 

8 
8 

7 

7 
7 

11. Gloria 7 
12. Petrolul 7 
13. F.C. Naţional 8 
14. F.C. Bra'fOV 7 

15. F.C. On"'ti 7 
16. Extensiv 7 · 
11 .• u· Craiova 1 
18. CSM Re'flţa 7 

7 
5 

" 4' 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
f 
o 

o o 
o 2 
1 2 
1 1 
3 1 
2 1 
1 2 
1 3 
• 4 
o 4 
o 4 

o " 
2 a 
1 4 
.1 4 

o 5 
1 5 
2 5 

24-3 21 

11·5 15 
17·11 13 

11-11 13 
10-11 12 
7-5 11 
12-11 10 

11-9 10 
10-15 11 
10-11 11 

- 12,14 11 
11·13 11 
10-9 ' 8 
... 7 
5-11 7 
6-19 8 
6-12 4 
7·20 2 

(+12) 

(+6) 

(+4) 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

(·2) 
(O) 

(..JJ
(0) 

(0) 

(-4) 

(·st 
{-5) 

(·3} 

(-11) 
(-10) 

Etapa viitoare (1 1 septembrie 1999): 
Gloria· F.C. Na\foo 181, Pelmlul • F.C. ~ 1:-.w ·Rapid; 

Dlnamo • Rocar; Oţelul· F.C. Oneft!; S1aaua • CSM ~ F.C. 
~ • F.W; CeahlAul· .11" Craiova; F.C.M Bacău· Ama. 

,_, . .,; .• <. 

--· 
.?.. 

.. 
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• 
Şoimii Upova ·Motorul Arad 1-3 (0.1) 
Derby-ul rundei cu numărul 

sase al Diviziei D - Rowo. s-a 
disputat sâmbătă, la Lipova, 
intre .soimii" din localitate si 1~ 
clerul seriei, Motorul Asad. M8ciul 
a fost spectaculos, cu multe faze 
de poartă de ambele părti, vict!>
ria' revenind pănă la' urmă 
oaspeţilor care au beneficiat de 
aportul excelent al atacantului 
Anghel, care a cam făcut ce a 
vrut cu apărarea gazdelor, unde 
veteranul Hirmler a prins o zi mai 
slabă.· La răndul lor, băietii lui 
Brănişcan au construit mult la 
miJlocul terenului. lnsă 
finalizarea a lăsat de dorit, .vAr
fui" Filimon nedescurcă~ln 
faţa defensivei oaspete. con
dusă bine de portarul Raşca. 

Partida Incepe Intr-un ritm 
alert. fazele succedându-se cu 
repeziciune la ambele porţi. 
După ratarea lui D. Trif din minu
tul 6, oaspeţii trec In avantaj in 
urma unei faze şcoală. Era m~ 
nutul 11 când Corsenti executi 
un oomer la coltul scurt. Anghel 
prelungeste rrJngea cu caPI.II. iar 
Boldea imo•nge mlllQila in .aţe", 
<>-,. După o nouă actiune irosilll 
de acelaşi D. Trif, al ew şut dil 

unghi ocol~e de pu~n poarta 
lui Raşca (min. 13). jocul intră 
Intr-o perioadă de tatonare, in 
care cele două loonatii se intrec 
In pase greşite la mijlocul 
terenului, rezultatul fiind un J9C 
haotic de ambele părţi. 

In ..mitanur secuild. asistăn 
la un joc frumos, pe oontre, cu 
multe faze spectaculoase. In 
ciuda stării proaste a terenului. 
In decurs de numai 4 minute 
lnregistrăm două bare, marca 
Danciu şi Corsenti, şi un gol 
inscris da Anghel (min. 48). 
printr-un şut plasat. care 1-a lăsat 
spectator pe golkeeper-ul 
Pleşca, !>-2. ·oaspeţii reuşesc 
desprinderea In minutul 56, prin 
punctul Inscris de acelaşi 
Anghel, la o gravă greşeală a 
liberoului Hirmler, !>-3 .• Soimii" 
nu mai au ce pierde ~ macă In 
valuri, lnsă ratează nepermis de 
mult prin O. Trif (min. 58). 
lăcătuş (in. 63), Ştefănică, I<M
tură puternică de cap razantă cu 
bara transversală (min.66) şi 
Danciu (min. 69). Gazdele vor 1 

neuş1, totuşi. golul de onoare', 
pm Filimon, a cărui şut pu19mic 1 
din 12 metri nu poate fi ~ 

de bravul portar Raşca, 1-3 
(min. 76). 

Victorie muncitll a 
' .motoriştilor" in urma unui joc 

bun. construit in jurul ex-peci
canului Madoş, cara s-a dovedrt 
extrem de util la mijlocul terenu
lui. Echipa din Lipova a jucat 
bine pănă in preajma careului 
de 16 metri, unde lipsa unui ata
cani de valoane s-a simţit din 
nou. 

Brigada de arbitri, formati 
din Marcel VICia, A. Mihart şi C. 
Ciocan, au condus formaţiile: 

Llpo-:a: Pleşca (min. 62 
Popa) - Him11er, Vatany (mirt 51 
nioni), Deflert, Ştefănici • Sloiu 
(min. 65 Slei), C. Trif, O. Trif, 
Lăcătuş (min. 77 Hodacsek), 
Oanciu - Fdimon. 

Motorul: Raşca - Czank 
(min. 68 Păiuşan). Bordea, 
Cean, Călin • Sucigan. Madoş. 
Cuedan (min. 83 Costea); 
Corsenti - Anghel (min. 74 
Lucacs); Negrilă (min. 57 Hada). 

Observator A.J.F.: S. 
Bălăsescu. 

La juniori: 1 Hl. . 
" . ,. .CĂlJitiiL& 

Stadion .Crişana", teren 
bun, spectatori 200, lirJl) exce
lent pentru fotbal. Au marcat 
~u (mirt 20 şi 89), Căndea 
(min. 63), Şa ba (min. 84) 
respectiv M. Petcuţ (min. 35). 

Cri,ana: Laza - Jurcă, 
Olariu, Ferincean. Papp, Sas, 
Saba, Cândea, Cimbrea, 
Lupşa. Moţiu. Au mai jucat: 
Luca. M'1can. Păul~: Buja' 
- Panin, Coraş. Păcurar, 
Gherga, Ceh, Niooară, Cociş, 
Oănciulescu, Neaga, Voinea. 
Au mal jucat: M. ra'~'"· 
Bulzan, Luchian, Cucoş. 

Au arbitrat foarte bine: 
Florin Dumitru - Mircea 
Toderici - Rusan Dumitru. 
Observator A.J.F.: Camel 

La junloot! 4-6 ' ,, 
• Joc la discreţia gazdelor 

care au dorn.nat partida de la 
un capăt la celălalt. 

• D.ll remarcat superba 
1 galto.W sebisana cane şi-a 

frenetic echipa 
favorită. 

GEWGROZA 

Etapa viitoare (4 septem
brt.): CPL-Gioria; Romvest· 
Seb!ş; P. Ghioroc-Lipova; Cr; 
Ch.CRtS-~;y.N~ 

luni, 30 august 1999 ? 

GOMERA:· ROMVEST 3-0 0-0...__.,.. 

Pas-te va.c:.a., Iarbă. verdel , ' 
Tragedia stadionului ~a fotbaJu. marul comunei, Consiliul comunal şi 

lui săvârşinean a Inceput in urmă cu alţi factori ar putea reVlgOrll mişcansa 
aproape un deceniu. Tinerii care sportivă săvârşineană, dându-i drep. 
alcătUiau ecnipa s-au dezbinat pnn tunde ce i sa cuvin. Credem cu tărie 
certuri, <Jnii.plecând s~ joace la că tineretul din Sllvarşin ar avea de 
Căpălnaş, alţii la Bărzava sau a1urea. câştiga! pe terenul de sport mai mult 
Vestiarele stad1on~lu1 au Inceput si! ~--At 1 ba riie !n discolecole sau 
fie folos1te ca adapost pentnu oile ...,.... n nu . • 

· unui fost şef de mHiţie, atotputernic jocurile. mecan1ce ce. au apllnut ca 
pe acea vreme. Tot atunci au dis- C1uperc1le după ploaie, In aceastA 
părut din vestiare vănile ln cane se frumoasă aşezane dintre dealuri. 
fAcea ·baie, iar treptat, treptat. Cnedem că dl. primar işi va face 
echipamentul s-a distrus, arătând din acest deziderat major al comunei 

· astăzi ca un morman de clipe vechi ·o sarcină imediată, atăt pentru dom-
' ca Q ~izmărie de rupturi. · . nia sa cât şi pentru membrii consiliu-

lngr~j~rea terenului a_ fost dată lui comunal. Aceasta .cu atit mai mult 
unUl om din sat, care IŞI păştea cu cât domnia Sa este un admiralor 
Uniştit şaptelul de animale. iar restul . . · . 
era lăsat in plata sfăntă a cerului. Din 1 al JOCIJlUI cu balonul rotund ;1 este 
câhC in când, se mai iniţia eate un 1 p.rezent pe stad1·o· n.ul dm Arad la 
JOC. ;n dorul lelii, sau. in cel m&J bun meounle UTA-et. 
caz, ntre e1ev1 a1 sColii. 'i Am fi pr~mii care ne-am bucura 

·Cu vreo zece an1 in urmil·s-a 1 aflând s1 văzând că rândurile acestea 
organizât o inHUn.tre .;ub,liara 'r-t~-J ·au· a-wui:~cau in sufletek; .cetor VtZa\i 
gloriile de a.ltădată ale Săvărşinului şi si ... 0 concretizare pe terenul âe 
Făgetului, dar care a rămas tot o ~din Săvărşin. 

IIIIIUltir&. Toate acestea vi le-a spus un fost 
In faţa unui astfel de dezastru """' st stadion acum · 

'llQrtiV trebuie găsite totuşi soluţii. ,~tor pe ace • · · 
c;r<idern cii dl. ing. Ion Fră~l;'i. pri- Pnlf. S&'li 11<15 Nr.ca!L 1. 

. 
(:·,_;, -_, . 

-·~ ... ' ;~ . 
·· ... ' 

·~ 
- '~. . ~ trw .,-m Ch 
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€I:-~-~-de· a.t:letism de la Sevilla,. la final 

... ROMÂNIA· UN ONORANT LOC 9 PE NATIUNI 
' Aseară;· la Sevilla, in Spania, s-au incheiat 

campionatele Mondiale de atletism, rezervate 
' seniorilor. După o săptămână de concursuri, 
. primul loc; pe naţiuni 1-a ocupat SUA, cu 17 

:·· · .. , .medaffi, dintre care 11 de aur, pe doi a terminat 
· · R'usia, cu 11 meclalii, din care 6 de aur, iar pe 

podium a mai urcat Gennania, ru 12 medall, . 

finale. La 4 x 100 m femei, s-e impus ştafeta din 
Bahamas - mare surpriză - cu 41.92, unnată de 
Franţa (42.06) şi Jamaica (42.15). La bărb~. 
invingători au fost, normal, americani, in 37.59, 
urmaţi de Marea Britanie (37. 73) Şi Nigeria 
(37.91). 

La suliţă a Invins, nescoo tiai, finland<izul Aki 
ParViainen, cu 89.52 m. urmat de Kastas 
Gatsioudis (Grecia), cu 89.18 m şi Jan Zelezny 
(Cehia), cu 87.67. 

reprezentând Danemarca, unnat de Hezekel 
Sepeng (Africa de Sud) şi Said Guery (Aigeria). 

La înălţime femei; unde a evoluat - dar slab 
- locul 10, Monica Oinescu, s-a impus 
ucraineanca lnga Babakova, cu 1,99 m., din 
prima incercare, pe doi s-a clasat V elena 
Yelesina, cu 1,~. din a doua incercare, iar pe 
trei a terminat o altă rusoaică, Svetlana Lapina, 
ru 1,99, dar din a treia fncercare. 

dar doar 4 de aur. România s-3 clasat pe un 
onorant loc 9, data luăm In calcul ca la această 
ediţie a C.M. au participat peste 200 de na~uni. 
Tara noastnl a cucerit 4 medalii, două de aur 

1 (Mihaele Melinte şi Gabriela Szabo) şi două de 
..,, . ,JopJz (Nicoleta Grasu şi Lidia Şimon). . 

Ieri, in debutul intrecerilor, romanca UdiS 
Simon a reuşit să obtină medalia de bronz, cu 2 

~=- Ore 21 min. şi 41 sec .. la maraton, so km. A 
caştigat sud-<:oreana So J0"9, in 2.26.59, iar pe 
~ cliisatjaponeza A. lnchihahi, in 227.02. 

Arxi<o unde ne-am aşteptat foarte mutt la o 
medalie, poate chiar de aur, la proba de 1500 m 
femei, VIOieta Beclea-5zekely ne-a dezamăgit, 
terminând pe locul 4, in urma Svetlanei 
Masterkova (Rusia) - 3.59.53, aceasta devenind 
campioană mondială, a Reginei lakobs (SUA) şj 
Kutre Duleka (Nigeria). 

Ultimele probe de la acest C.M. au fost cele 
de 4x400 m. La feminin s-a impus Rusia 
(3.21.98), unnată de SUA (3.22.09) şi Gennania 
(3.22.43). La masculin,confonn aşteptărilor a 
taştigat SUA (2.56.45), pe doi a venit - surprizll 
- Polonia (2.56.91), podiumul tind oompletat de 
Jamaica (2.59.34.). 

Aşa s-a incheiat C.M. de atletism de la 
Sevilla. Comentariile, însă, de-abia acum incep. 

- · Asean!i, s-eu disputat nu mai puţin de opf 
Proba de 800 m bărba~ a fost taştigată, 

OOI1bm .calculelor hârtiel", de Wllson Kipke1er, LEOSfinVI • 

La "Centura Aradului", "'- -
Motorul 'i·a tăiat "partea leului" 

Crinu 
·otteanu 
siMarian 
Simion· 

. . . · şi sambătă după ami-
a~. la arena de box "Motorui
Azoma" din Aradul Nou, s~a 
desfăşurat ~ de a 21-i! ediţie a 
tradiţionalei competiţii pugilistice 
.Centura Aradului". Competitia s-e 

o reu!?ltă din toate punctele de 
vedere. 

Gala finală de sambătll a pn;. 
'{J'8fnal unnăfoarele meduri: 

Copil: categ. 30 kg Gheorghe 
Brădean (B.C. Arad) b.p. Ovidiu 

{MotoruQ b. ab. Florin Sălăjan (Bala 
Mare) 

Juniori: categ. 63,5 kg Ionel 
Dărău (Motorul) b.p. Marius 
l.ătatuş (Sibiu) 

• • 
·~:~·~~~de· Un succes deo'sebit, 
- participantilor incantând 

Seniorl: categ. 54 kg Tibor 

f't"T~~~~~ C8111pl0nl 
deseori asistenţa caie s-a ridicat 1a 
iljliOSpe 300 de spectatori. 

La ,.Centura Aradului" au luat 
parte peste 60 de sporlivi reprezen
tând oraşele Arad, care a participat 
cu 3 echipe (Motorul Astra si in 
premieră Box ciub Arad) \ 
Tll11işoara, cu două echipe, C.F.R. ~ 
respectiv U.M.T., Cluj-Napoca, 
Baia Mcire, Sibiu, Câmpia Turzii, .. 

'Zalau, !ili!r.~§i~, "". 
OrgariizatOifi competiţiei au fost 

·~+~-·conducerea dubului Motorul 
Azoma Arad prin d-1 preşedinte 
Cornel Gabor şi prin vicepreşedin
tele VICIDr MihaH la care se adaugă 
cei doi antrenori ai sectiei de box, 

. Dionisie Szekeli 'li Florian Bama. 
Tn premieră la ,.Centura 

....4.JaC!tAur au luat parte şi sportivii de 
la Box Club Arad, al cărui 
preşedinte d~ Ad.olf Iva novici· şi· 
antrenor, d-1 Valentin Tirb s-au 
declarat foarte multumiti atăt de 
organizare cât şi d'e re'z:ultatele 
ob~nute; două locuri întăi şi două 
locuri doi. ee; doi işi pun mari spe
ra~ viitor In sportivi ca: Gh. 
~. Ungurar şi A. Buda.I>J 
doilea club anldean care a partiei

este Astra (antrenor Stefan 
Vancea) eare a 

L;;;;;rRi};,ri' .. ,"...,nt~; şi două locuri 

Blidaru (Astra); categ. 39 kg 
Benjamin Kovacs (Motorul) b.p. 
Daniel Bnldean (Astra); categ. 51 
kg Ciprian Brădean (Astra) b.p. 
Adrian Bleoca (Sibiu). 

Cadeţi: categ. 42 kg Daniel 
Llngurar (BC Arad) b.p. Cătălin 
Dobra (Baia Mare); categ. 45 kg 
VICIDr Moisan (Motorul) b.p. Daniel 
Jarca (Marghita); categ. 51 kg 
Eugen Baria (Motorul) b.p. Eugen 
U"9Ufar (Cluj); categ. 54 kg Adrian 
Buda (BC Arad) b.p. Ovidiu D~ 
(Baia Mare); categ. 60 kg Ciprian 
Gavrilă (UMl) b. ab. Adrian Costa 
(C. Turzli); categ. 63 kg Ursan Paul 
(BC Arad) neprez. Emest Iacob 
(Cluj); categ. 69 kg Daniel Radu 
(UMT) b.p. Silviu Delamarian 
(Astra); categ. 89 kg Florin Apostoi 

la •• cupa Hertitz•• 
. • La .CUpa Herlitz" organizată In BC.ICIM • load z la Szo1nok 
oraşul Tg. Mureş, B.C. West Petroni ·. • 

8 Arad a suferit trei insuccese fiind 'ntJe. C ICIM Arad S-<1 clasat pe locU 

ctită, In ordine, de echipa,local~. cu ~~n~=ă:~:~~tt!1"~~ 
scooul de 78-aS (33-35) Petrom Sibiu 1 · 
cu ss-73 (28-37).,; ~· CI . 

62
• cu ormaţla gazdă, 64-56 cu 

"' m UJ, . - Universitatea Ck4 şi 71-li1 w Szeged. 
69 (34-27). Conducerea tehmcă In finală: Szoinok • BC ICIM Arad 6&-
arŞdeană ~1 jucăt?rii s·au declarat 59. Următoareh~ confruntări ale 
~~ de arbitrajele din ~e trei baschetului arădean sunt planificate 
meaun. Tn fiecare .rntâlnire petronştii au mâine, miercuri şi joi, impotriva 

.p&nă pnn minutele 35-38, grupărilor Szolnok, KecskeJOOI respec-
. ~1\i in final, din pridna tiv Ferencvaros. Vineri, echipa antre-

Maior (Zalău) b.p. Florin Tălar (Bala 
Mare); categ. 63,5 kg Adrian Sauca 
(Zalău) b.p. Mircea Lurci (Cluj); 
categ. 81 kg Florin Delamarian 
(Motorul) ,b.ab. Mircea Telecan 
(Baia Mare) 

Un premiu de frumusete ar 
putea primi disputele dintre Ionel 
Dăn!iu şi sibianul Marius l.ăcatuş. in 
care stianuf nu a fost cu nimic mai 
prejos decat sportivul nostru, sau 
cea în care Adrian Saucă din 
Zalău, bine sfătuit de arădeanul 
Miliclci Oolimar 1-a invins intr-o 
extraordinară luptă pe clujeanul 
Lurd. Lui Florin Delamarian 1-a fost 
de ajuns o repriză pentru a priMx:a 
abandonU advarsarului său. 

AUI'tfl BPTAQ 
WCIArt DArtiLA 

mondiali 
Strălucită peliormanţă a 

boxului românesc la editia din 
acest an a CampionStelor 
Mondiale de box, rezervate 
amatOOiof. · 

După .aurul" mOndial obtinut 
in prima gală finală de crinu 
Olteanu, la cat. 54 kg, un alt 

. pugTISI român, Marian Sinion a 
cucerit centura de campion 
mondial in Umttele cat. 71 kg, el 
câştigând prin neprezentarea 
adversarului său, cubanezul 
Gultierrez. După cum se ştie, din 
ordinul .preşedintelui Cubei, 
Fidel Castro, delegaţia 
sportivilor cubanezi a părăsit 
intrecerea supremă, ca semn 
de protest pentru eliminarea pe 
nedrept a patru boxeri in serrjfi-
nalele C.M. . • 

Aşadar, RomAnia a cucerit 
un -1 de şapte medalii (locul 1 
pe naţiuni, ca num~r de 
medalii): două de aur (Crinu 
Olteanu şi Marian Simion), una 
de argint (Adrian Diaconu) si 
patru de bronz (Ludan Bute, 
Ovidiu Bobămat, George Lungu 
şi Waldemar Cucereanu), confir
mând inca o dată incontestabila 
valoare a pugilismului .lrioolor". 
Un mare merit în realizarea 
acestor extraordinare perfor
manţe n are antrenoru~ 
nata al lotului reprezentativ, fos. 
tul mare campion, Francisc 
Vaştag. 

D.SQUDOtt 

FO~Ul.fll 

extraordinanl a celor 
. . · din prima flnie a gnlei de slart, 

plloţi de David Coulthard şi Mika Hakkinen au 
reus1t o . fără probleme. Pentru 
Cou'tthard este pnma la Spa-Franchorchamps, in timp ce 

1 - de cavaleril ftuierulul. nată de Geotge Mandache se intoarce 
Tumeul a fost adjudecat de dujeni de la Arad. '\ 
1a Carbochim, Sfl!denil conso1aoou-se LA UN PAS DE ,. ", ._. "nr 

locul.~ obţinut de Hai<kinen n propulsează pe finlandez pe prima 
poZiţie 1n clasa~l piloţilor. Eddie lrvine, n!imâne in tarţi, locul 
patru rnen~năndu-1 1n cursă. Proverbiala constantă a lui Heinz
Harald Fr<:ntzen 1-a dus pe german din nou pe pOdium. Putine 
abandonun, Vlleneuw reuşind să termine prima cursă din aeest 

cu titlul de coşgeter primit de Mlijan . . ~1\..JU\1:. 
Marjanovlci. Săptămăna aceasta wes. • Naţionale de Junoon a Romaniei •. 
Petrom. va participa la o competitie pregAtită de directot:u' teh~tc al B.C. 
intematională găzduită • U . •1 We~t Petrom,_ Emenc Oavidhazy - a 

• • 10 ngana, 8 realizat un bilant de două victorii ( 
Kecskemet. Cat pnveşte problema Austria şi Slovacia) şi două rntrang~ 
antren~mentelor (Sala Sporturilor ..(Franţa şi Iugoslavia) in preliminariile 
• VICtoria .este ocupată fn perioada 2~ Campionatului European, de la SJev. 

: septembne): ~lea ~ fi efectuate la Medul decisiv pentru calificare opune 
Sala .Ofimpra d1n Tim1şoara. Plecarea României echipa similară a Georg· ·· 
la turneul inaugural dW1 campionat, pro- Tnvingătoarea asigurându·si un ~~ 
grnmatla laşi, are toc pe data de 7 sep- turneul final. ' 
tembrie. , ___ . .. fiDiaAit HĂRJ'ĂCI 

... / . 
.c.·, 

sezon. -..... 
Clasament final M. P. Belgia: · . . 

. 1. David Coulthard (Mc laren); 2. Mika Hakkinen (Mc Laren); 3. 
H.H. Frentzen (Jordan); 4. Eddie lrvine (Ferrari); 5. Ralph 
Schumacher (WIIfiams); 6. Damoo Hil (Jordan). · 

Clasament general piiOii: . 
1. M. Hakkinen (FIN) 60 p; 2. E. lrvine (IRL) 59 p'.3 D 

Coulthard (SCO) 46 p; 4. H.H. Frentzen (GER) 40 p.' 5. M . 
Sohumacher (GER) 32 p; 6. R Schumacher (GER) 24 p. ' . . 

Clasament general constructori: 
1. Mc laren-Mercedes 106 p; 2. Fenari 97 p; 3. Jordan Mugen

Honda 47 p; 4. Williams-5upertec 24 p· 5. BeneltorH'Iaylife 16 p· 6 
Stewart-Ford 14 p. ' . . 

DACiffrt TODUJ'fl 

ADEVĂRUL - Pagina Il 

S.C. PAB ROMÂNIA S.R.L • 
Arad, str. Grădina ..... lai nr.l 

•INGINERI 
• MAIŞTRII 

• MUNCITORI 

Angajează: 

• CONSTRUCŢII 
• CONSTRUCŢII 
·CONFECŢII METALICE 
·CONFECŢII METALICE 
• TINICHIGII 
-LĂCĂTUŞ! 
·SUDORI 

bllonaaţllla lltlelaa 1187/271188, Olt 188888. 
(5224270) 

Pentru siguranta 
dumneavoastră 

S.C. RIMI·IMI· 
OPI S.R.L. 

Vă oferă sisteme de alarmă pentru autoturisme; 
locuinţe; unităţi comerciale la un nivel tehnic mondial, 
import S.U.A. 

Str. V. Alecsandri nr. 9 Arad 
. Tel.: 2a11ar: o94-s3ooas 

(5224271). 

Tn data de 03.09.1999, ora 10,00, in Upova;la 
Ferma 14 a S.C. COMFRUCT S.A. UPOVA, se 
vând la licita~e publică tractoare şi utilaje agricole. 
Lista bunurilor, preturile si conditiile de licitatie se 
pot consulta la Judecători'a Lipova - biroul executor 
judecătoresc Dan Oprea, in zilele de luni sau 
vineri, ora 10,00. 

1 • (5224274) 

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA ARAD 
Dos. exec. nr. 227/1999 · 

Din data de 25.08.1999 

In data de 22.09.1999 ora 13,00, la Judecătoria Arad, 

cam. 41, se vinde la licitaţie publică imobilul din Arad, str. M. 

Scaevola, bl. 5-1, parter, apt. 17, proprietateadebitoarei Se 

ALI SAR SRL Arad, cu preţul de 243.675.000 lei .. 

(522'4278) 

ATENTIEI ' . 
Dorifi venituri din nimicuri? 

se .RE MAT" SA cu sediul tn eampul Liniştii nr. 1, 
colecte.ază la preţuri extraordinare, in lunGile de calitate şi can-
titate, cu plata pe loc: . ' 

' 

. • deşeuri fier vechi ..... 50-400 ·leUkg 
-cupru .... SOOQ.-11000 lei/kg 

· , - aluminiu ..... 5000-8000 leilkg . 
- hartie ..... 50-200 lei/kg 

~ - acumulatori uzaţi .... 50-200 leilkg 
- bronz .... 3000-8000 lei/kg . 
- alamă .... 3000-8000 leilkg 
- radiatoare ..... 3000-5000 lei/kg 

La cantităţi mari (peste 2 to) se asigură transport gratuit si 
preţurile ~e nagociază. ' 

(973828) 

• 

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

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

QP.C. OPiacaj DPFL OPAL OBINALE (U\'i, f"ere&tre - pe&te 20 · . 
. modele) ClPodele 9-1 lambrlurl din brad ClParchet - 'f"ag ;~;;;~;:; DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablă zlncată DOţel beton .. 

--' t:ICAHLE TERACOTĂ (mecanice .. 1 manuale) DCărămldă \'&motii 

.. 

. ' ;\~ 
::.:-'. 

OŢIGILĂ- T6rn6venl OPI.tllcl azboclrnent O Bitum OCarton 
a&1'al~ DCart>ld DEiectrozi . . .. .-•··,.'··~ 

. _ D Angajăm: e Muncitori necalificaţi e Vânzător la depozit materiale construcţii 

VIZITAJID DEPOZIYUL IIOSTRU VA COIISTRUI O CASA LA Uri PRET "'"'"' 

PIIIIĂIIIA IIUIOCIPIII.III UU 
CUIII&'I' ...... 

firi O riT • 
c.tiţenll rmriciptukll Arad, a c6ror hnoblle sau bunuri MI avut de sufertlln perioa

da 8 - 14 iu~e 1999, ca urmare a inunda_ţiîior cauzate de precipitaţiile abundente, pot 
depune actele necesare pentru 1ntocnNrea dosarului de acordare a ajutorului de 
urgl~~Jţă. plnă la data de 10.09.1999. 

In confonnitale cu prevederile LegH nr, 6711998. penbu obfnerea atutorUui de 
UJVM1tA, este necesară depunerwa unniloMelor ade: ........ 

• extras 'cte carte funciarA penlrU bobllul afeclat (numai tn cazue In cara imoblul a 
foet .rectat de ape): 

e dedaraţie noltriali care si c:uprindi faptul ci lmobllul fi bunurile mobile afectate 
nu sunl asigurate, precum şi faptul el familia respectivi nu mai deţine In proprietate o 
alti kM:ulnţă sau klcuinţi fond de stat; 

• buletinele de klentitate ale rnerntrior de tamiie (ariglnaWe ~ xerocopi); 
• certificatele de nastere (origlnaleje fi xerocopil); 
e certificatul de eăs.Ăioria (originalul .. xerocople); 
e talonul de plată, din luna curentA sau anterlowl, peotru persoanele care benefi

ciazll de ajutor de yomaj, ajutor da Integrare profesionalA sau a1oca1te de sprijin; 
• adeverinţi pentru penoaoale lncadrate In munci, ln care se va men\kJna uhlmul 

venit brut şi net: 
e declaratie notarială pentru pecsoanela care nu sunt Tnc:edrate In cimpul muncii, 

care sA cuprindă faptul că nu beneftclatii de alte venill.ui: 
e adeverinţă de salariu net eliberati de Inspectoratul de lltal pentru handlc:apa~. 

pentru persoane care areJn tngrl}ire persoana handicapati: . 
e taloane sau adeverinţe de pensie suplimentari, de a;utor aodal, In CCJndi\ile legii 

pensiilor ai asiguriritor sociale: 
e adeverint.e eliberate de Organele Financiare Teritoriale, Iri care sA se 

rneraţioneze veniturile reaUzate de membrii majori ai familiei; 
e adeverint6 că nu posedt teren agnoo11n proprietate (c:an.. 1D; Primirie); 
e orice act& doveditoara de venituri; •· • 
e 1 dosar cu •ină. 
Respect&n~a termenului mai sUs menţiona~ esle abaolut necesară pentru o ana&ză 

atenti ai eficientă a tuturor sollcitlrilor, In vederea stablfrll sumelor ce vor fi acordate in 
funcţ;e de fondurile disponibife. 

AvAnd In vedere că termenul initial slabiti! a fost prelungit de două ori; precizAm că 
data de 10.0'9.1999 are caracter uttfmattv, pentru a nu Intirzia soluţionatea cazurilor 
pentru care au fost depuse acte In termenul stabilit. 

·-
Magazinul de vopsele 

Coio..,.PI-..s 
MEMBRANE BITUMINOASE 
~~PENTRU HIDROIZOLATII 

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

VINDE• :,; .... ,.:., : ··,,:_,~.; __ ,,_._· . .c;_ e import ITALL\. e cu lnserţle de POLIE!iTEB ;\:Î . ' 
.-'. 

. • . . ··.'\. ---..:>-'_: . ' 

-vopsele lavabile pentru interior, albe sau colorate 

- vopsele lavabile pentru exterior, colorate, la 

comandă. c ,.. ··, ··-' • .... " 

• gleturi pentru Interior şi exterior, chituri, grunduri. 

- emailuri lucioase, mate, semimate pentru uşi ·şi 

geamuri. 

SPOR - vopsea lavabllă .. , 
SPOR - email alb lucios 

> 

145.000 lel/14 kg 
43.000 lel/1 kg 

~~Q8EB$E8~~i!! 
eu Nftliul in "ra~ ~aua Timăşoarei nr. 21~ • 
anunţă organizarea concursului de selecţie a administatorilor con- . 

form O.U.G. 49/1999 şi Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 
364/1999, cOmpletaţe cU dispo~ţiile referitoare la administratori din 
Legea 3111990, republlcată. Candida~i. persoane fizice sau juridice, 
vor depune ofertele ln plic sigilat pa.l'ră la data de 08.10.1999, ora 
12,00, la sediul societăţii, serviciUl contabllitat'-• -~9~"~ul Maghlci 
Gheorghe. . · 

Societatea pune la dispozi~a candlda~lor documentele prevazuta 
la art 8din H.G. 364/1999, începând cu data de 31.08.1999. 

, Tn 15 zile de la expirarea perioadei de depunere a ofertelor 
comisia verifică, evaluează, punctează ofertele şi transmite .candi· 
datilor rezultatele, conform art. 15 din H.G. 364/1999. 

' lllfonii'U supllmantan se pot abţllla III 
lalelau 1187 287891, domnul llagblcl Gbaorgba. 

(>224277) 

u. tllliiA !ll - Angajează: 

RECEJi'fiONERĂ 

discount 10%- ~Ilo august 

, , •. ,prin ARGON ELIN'I' 
- · tel. 057/262.169 

sau 092/587.002 

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

'· .· .. ~, .. 

Condiţii: - experienţă 

in domeniu minim 3 ani 
· + · Doriti o tâmpl r ' .-; 

•. cunoaşterea foarte 
bună a limbii engleze 

• cunoştinţe operare 
PC, Excel, Word 

Observaţii: Cererile 
se depun la sediul finnei 
in data de 01.09.1999, . . 
după ora 9,00 (str. Ursului 
nr. 21): 

(973744) 

dernii pentru easa dvs.'! ·",·· ·_·,,_·· ~1 

+ Preferaţi ea aeeastă tâm· .~; 
pliirie · PVC · eu stielă ter111opan ,, 
să fie de ealitate' fi dinlmport'! ~ 

f 1~,'~d~ Apelati la. 

• Casa dvs. poate avea de 
astăzi: OSI. FE 

. .., 
,.,,o . STICLA TERMOPfirt .. -----_."",. 
·.~A&,fiiilJllo"dishi!'Pîidulii . .tia"'9rit, A1,'fio2..,z;p,·~:~ 
: .. 'l'O'rlJL ESTE IEFTIN DE O CALITATE DEOSEBITAf' 

;. ·. 
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o nouă ofertă fierbinte 
Whinlpool! : 

Whirlpool, liderul mondial în produse 
electrocasnice, vă oferă din luna august, 
preţuri mai tentani:e pentru cele mai bine 
vândute .cuptoare cu microunde. 

Vă aşteptăm in magazinele: 

lnfolon- Str. Lucian Blaga, nr. 2; Tel: 0!>1· 281.800 
Ziridava - Str. Revoluţiei, nr. 39- 41; Tel: 057- 253.629 
Zass Proteus ·Piaţa UT A, bL U3; Tel; 057- 289.581 

< ·'. . . 

. Distribaitor Crim CD - Buc:urqti 

Tel; m -321.2732; Fax: m -3.21.27.35 

·;;--: 

A AM 
_j . · - • 1 •• n 1 a1r n _- 1nu1nEn-

ElECTRO-MECANIC 
CONDITII: ·vechime în muncă 3 ani, 

' • stagiul militar satisfăcut 
• domiciliul stabil în Arad 

- disponibil de a lucra pe timp de noapte 

SE ACORDA UN SAlARIU NET 
DE 2,5 MILIOANE. 

• Cererile se depun la S.C. ADEVĂRUL SRL, camera 

13 (birou MAREA PUBLICITATE), _în perioada 6-8 septem-

brie 1999. 

~ -~ .:::.-·-. 
• Nu se dau informatii telefonice. 

' 

' 

~ .. inginerul electro-mecani.e ce va 
,f~·lncadrat. y.a -aslgu-r_a intreţinerea 'i 

• fufl·cţionarea unor utilaje tipografice. .;: ·::.-

:. Dir .. Cons .. CEE ar. 89/622: "Tutunul dăunează g ra ~ să năt ă tii• -., . 
. \• • f ~;,' • 

-- ·--~-~:~~:. ---~~- ,~'~'ţ'lttP'!-:~: --~~;s~~-l; -~:':·. ~-- . ·.--:: ---. , •.. 
'. ' . : 

-.--

.-. --
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:J!'WORLD TRADE 
=~CONTACT S.A. 
PARTENERUL TĂU ÎN AFACERI CU: 

Hârtie de ziar; Hârtii si cartoane tipografice 

Tel. 092 557 2.23/ Fax: 092 159 059 
- Hârtie copiator PRIMA COPY 
Hârtie imprimantă; Hârtie de scris; Hârtie fax; Caiete 

Tel. 094 613 587/ Fax: 064 435122 
6> Depozite în Cluj si Bucuresti 

.. 
~- Căutam firme pentru colaborare cu profil de distribuţie 
_ sau magazine specializate In papetărie. 

COMERCIALIZEAZĂ 
ŢIGLE JAMINA • IMPORT UNGARIA, 
modelele: Holland; Csabai; Tango; 

. Csardas si Keringo~ 
glazurate şi neglazurate'. precum ş• alte materiale 

aferente necesare constructiilor. 
INFORMAŢII: tel.-fax: 057-285333: str. Andrei 

Şagun::' nr. 122 
SOCIETATEA ASIGURA TRANSPORT GRATUIT 

PE RAZA MUNICIPIULUI ARAD. (5224225) 

Vând urgent oon-
fort 11, et. III, zonă centmlă, 
mobilată, 7.500 DM. Telefon 
235784, 094 592 290. (26326) 

Vând garsonieră. confort 1, 
imbunătătiri, et. 11. Telefon 
263832, 092.842.346. (25681) 

Vând garsonieră confort 11, 
Fortuna, preţ negociabil. 
Telefon 094 266 220. (25917) 

Vând apartament 1 cameră, 
bloc contorizat. Informatii tele-
fon 257851. (26008) • 

camere, 
'Micălaca Telefon 267282, 
după ora 16. (26272) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Vlaicu-Micălaca, pret 
9.000 OM-16.500 OM. Telefon 
235784, 094 592 290. (26326) 

Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, etaj bun,· 
imbunătăţit, preţ- avantajos. 
Telefon 235784. 094 592 290. 
(26326) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere Vlaicu, 9.500 OM. 
Telefon 270856. (25510) 

Vând apartament 2 camere, 
amenajat stil occidental, 
mobilat la cheie, str. Miron 
Costin bl. 1. Telefon 094/ 
122.434. (26039) ' 

Vând urgent apartament 2 e& 

mere, ultracentral, decomandat 
Telefon 094.776.723. (26162) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate., toate imbună
tătirile, Piata Spitalului. Telefon 
o56-134400. (26199) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, zona Banu 
Mărăcine. Informatii telefon 
220202, după ora 1\Î; 252868, 
092 245 496. (26231) . 

Vând apartament central, 2 
camere, ocupabil. Telefon 
222116; 048-721565. (26200) 

Vând apartament două ca
mere, el 1, garaj, bl. 501. Telefon 
266223, după ora 16. (26196) 

Vând apartament 2 camere, 
imbunătăţit, confort 11. parter. 
bloc cootorizat, preţ 11.000 OM. 
Telefon 057/273472, seara. ' 
(26284) 

Vând apartament 2 camere, 

~:,!~~l.(~~~maţii telefon 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Micălaca, 12.000 OM, 
negociabil. Telefon 270856. 
(26232) 

Vând urgent un apartament 
ultracentral, compus din 2 
camere si dependinte. Informatii 
telefon 211792. (251Î98) ' 

Vând apartament 2 ca1J19re, 
Micălaca si 3 camere Alfa. 

. Telefon 250209. (23243) 
Vând apartament in casă, 2 

camere. bucătărie. baie. gaz, 
grădină + 1 familie, zona UTA, 
informativ 18.000 OM. Telefon 
249206, 092 294 842. (25529) 

! 1 1 tr\ 
1 

Vând apartament 3 camere. 
str. 6 Vânători. Telefon 259685. 
(25847) 

Vând urgent apartament 3 · 
camere, zonă centrală, etaj bun, 
preţ negociabil. Telefon 235784, 
094 592 290. (26326) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, Stomatologie, 15.000 
OM. negociabil. Telefon 
241800. (25664) ' 
· Vând apartament 3 camere, 
et. 1, Micălaca, 19.500 OM. 
Telefon 262575. (25688) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Vlaicu, îmbună
tăţit, Telefon 231105, luni-vineri, 
orete 9-17; 092684626. (25907) 

':,:;:~:.. .. . · 

_,_,_, 

PUBUCITAT.E Luni, 30 august 1999 

ALEGE OFERTA SABOTEL 
TELEFONUL BOSCH COM 608 .. 

' 
CADOU- BANI DE BUZUNAR·:",.. j 

1 * 
~-_, -- .. "'"'** l • j 

' ~.1 . ·. -i 
IIVIIPHEUN.Jl CU OFERTA CONNEX 
CONECTARE GRATUITĂ 2 LUNI ABONAMENT GRATUIT •• 

1 ACUM ŞI ABONAMENT CONNEX START 5 $/Lt.J'NĂ~. 
a SABOTEL GSM CENTER- Str: Mihai Eminescu 20, tel. 28 38 48 deiife:~ S SA 8 O TE L~~'':·~~~F~~·ţ;··~ ~u_;();;~E)( 

··{ţ,,,.J4(,~~l~PaQ.rJ] 
Organizarea, incepânT cu luna septem

brie 1999, a CURSULUI DE CALIFICARE In mese
r.ia de mecanici maşini de cusut, în colaborare cu 

-----~------------------- -~\ l . ,~· Splaill Gel. Gh. Magberu Bl. 3298 (Mkalata)• i 

J!.X.I/11~ 'l'eL/Fu: os7mom; 21e1oo, Arad 1 i 
cr Tehnică de calcul __ :_.-1._ 1 j 

- PC Garanţie 3 ani . ~ ' 1 
.;,.~ lr.nprlmante EPSON .. ..__. i 

O. M.P. S. Arad. ' c:rcoplatoare"'· 0 MINOLTA '~:...--,, 

INSCRIERILE se fac la sediul societătii din Arad, 
str. Independenţei nr. 3, pAnă cel târziu 9.09.1999. 

tr Selt'url · . _ ........... 
Cir Mobilier de birou · 

c:r Maşini cte numiirat1lllllfiii!IM"'~~-
rrcentrale telefo~ice SOLOMON CONDIŢII DE INSCRIERE: .. . . -,. 

e de preferinţă bărbaţi, cu stagiul mHitar satls· 

făcut e someri 'i ne,omeri :,.;~ 
e Vârstă maximă 35 ani ... -- La prezentarea acestui cupon se \a acorda o reducere de S~C, 

la comenzile ce depAşesc suma de Ut.OOO.OOO tel. ~ -~ 
• 'coala minimă 8 clase ![ 

Vând casă în Frumuseni nr. 
164 (pret 11.500 OM) sau 
schim6 cu apartament 2 

11j'[ camere. Informaţii telefon·057-

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. 

Vând apartament 3 camere, 
imbunătătit. decomandat, el IV, · 
Alfa. Telefon 257946. ·235524. 
(25990) .. 

. Vând apartament Samantha 
3 camere urcător. Telefon 
531594. (26065) 

Vând apartament 3 camere, 
central, cu încălzire pe gaz şi 
garaj, str. Gh. Bariţiu nr. 15, 
el 1. Telefon 28ffi6, 092 298 
298. (f. 973831) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, bl. 52. contorizat, o singură 
scară, interfon, garaj. Telefon 
257525,267988.(26133) 

Vând apartament 3 camere, 
zona gara Aradul Nou, et. 4/4, 2 
balcoane. bucătărie mare, băi, 
parchet, TV color, telefon inter
naţional 288672. (26118) 

Ocazie! Vând apartament 3 
camere, Alfa, 12.000 DM. 
Telefon 270656. (26232) 

Ocazie! Vând apartament 3 
camere, Micălaca. et. IV. 
15.000 OM. Telefon 270856. 
(26232) 

-Vând apartament 3 camere, 
Fortuna, gresie, faiantă, p<~r
chet, 13.500 OM, negociabil. 
Telefon 289054, 094.246.290. 
(26303) . 

Vând apartament trei• camere 
+ două garaje, bl. 358 . 

· lnforma~i telefon 259182, după 
ora 19. (26109) 

Vând urgent apartament 3 
camere, parter, preţ 15.500 OM, 
negociabil. Telefon 275873. 
(25908) . 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1. 2 băi, boxă, garaj, 
21.000 OM, fără garaj 19.000 · 
OM. Telefon 277499, Alfa. bl. 
84. (26007) 

Vând urgent apartament 3 
camere, zona Alfa, negociabil 
18.000 OM. Telefon 270872. 
(25856) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca, zona 300. Telefon 
255133. (23243) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat. Micălaca, el. 11. 
Telefon 260656. (25286) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, telefon, satelit, 
parchet, rolete, Vlaicu, bl. B1· 
3, ocupabil. Telefon 289456, 
092 239 242. (26328) 

!nJ\,~m:m:l:''j~~ :~~~ ~~8f:93~2 891 709· 

Vând apartament 4 camere, Vând casă cu 2 apaltamente, 
Micălaca 500, et. III, decoman· curte cu garaj, lângă Şcoala 

UCECOM, str. E. Gârleanu nr, 
dat. Telefon 264060. (26260) 11. Telefon 211683. (26157) 

Vând apartament 4 camere, Vând vilă ridicată in rosu, 
. lmbunătătit si decomandat, et. cartier Subcetate. Telefon 

lll.pe malul Mureşului, zona 300 258771, 094.534.726. (26123) 
"" garaj .autori'!'lll. Tel.efon ·;- .·. Vând casă Curtici, lângă 
259891. (26209) •· 'gafa, 2'camere, antreu • .bucă-

VÂNZĂRI CASE ~ 

Vând urgent casă cărămidă, 
suprafaţă mare, toate utilităVIe, 
preţ bun. Telefon 235784, 094 
592 2\lO. (26326) 

Vând casă mare, confort 
occidental, incălzire proprie, 
grădină, singur in curte. 

. Telefon 251042, 094.397.419. 
Vând (schimb cu apartament 

Arad), casă in Galsa. Telefon 
094 705 620. (26091) 

Vând casă 4 camere, baie, 
bucătărie, încălzire centrală gaz 
metan, zonă centrală, Vladimi· 
rescu. Telefon 414207. (20632) 

Vând casă nouă ne(mobi
lată), tot confortul, incălzire 
gaz. apă, bifazic, garaj dublu, 
Alcatel, satelit; preţ65.000 OM 
negociabil. Telefon 248548 
sau 092.295.353. (2301 O) 

Vând casă cu etaj, zonă 
centrală, avantaj deosebit. 
Telefon 283399, (25562) 

Vând casă comuna Vladi
mirescu, str. Bisericii nr. 15. , 
(25563) 

Vând casă nouă, tip vilă, 
suprafata construită 140 mp, 
garaj, apă, canal: încălzire cen
trală proprie pe gaz, cartier 
Subcetate, str. Radu de la 
Afumati nr. 26A. Informatii după 
ora 19: telefon 280704, OS2 344 · 
816,092 778 625. (25562) 

Vând casă ocupabilă cu gră
dină, apă, gaz, Pârneava. 
Telefon 094.773.308. (25724) 

Vând casă, Subcetate, str. 
Gladiator nr. 16, 38.000 OM, 
negociabil. (25710) 

Vând urgent casă in curte, 
comună, 108 mp. gaz stradal. 
telefon, zona Biserica Sâr
bească. eventual schimb apar· 
tament la bloc, zonă bună. preţ 
19.500 OM, negociabil. Telefon 
284471, 094.873.623. (25835) 1 

Vând casă 3 camere, str. 
Clopoteilor nr. 2A, pret 32.000 
OM. Telefon 211726, b94 899 
562. (25902) 

tărie, cămară, terasă, grăd.ină.
Telefon 233986, ora 17c 
(26063) 

Vând, ultracentral, casă in 
curte. una cameră 
dinte, posibilităti ext"indleri<;"'""" 
Telefon 256209, '054-223997. 
(26222) 

Vând casă centru, singur in 
purte. preţ 64.000 OM, negocia
bil. Telefon 094837193. (26227)..". 

Vând casă mică cu teren 500 
mp, str. Libertăţii nr. 4, 8.000 
OM. Telefon 273627. (26254) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand 9Jz 'lr·- ·uAl.. 
(26266) . . "~ 

·- Vând urgent casă in 
Sânicolaul Mic, toale' conditiile. 
Telefon 288772. (26190) ' 

VÂNZĂRITERENURI~ 

Vând TEREN, bOO my, in 
VLAICU, lângă POŞTA, cu 
fundaţie solidă 300.mp, nego
ciabil. Telefon 289456, 092 
239 242. (26328) 

Vând vilă mare, ultracentral, 
grădină, terasă. Telefon 
211146, după ora 16. (26094) 

Vând casă, vilă, apartament. 
pret rezonabH. Telefon 561771. 
(26320) 

n11 P~ 1 i 11 · 1 rii· 1~1 
Vând 2 construcţii, zona : 

Grădiste. pe suprafaţă de 700 · · 
mp, r:a 2 camere, baie, gaz. 
canalizare; 11 · in roşu (fără uşi, 
geâmuri), P+1+mansardă 180 
mp pe nivel, piscină (cu 
canalizare). Telefon 238636, 
253809. (25434) . 

Vând casă, Calea Timişorii 
nr. 114. Informaţii telefon 
286831. (26311) 

Vând 2 tractoare U-6S6 fii 

Vând casă in Buteni şi oună. Telefon 563027; 259339, 
pământ eventual sch•mb cu 262616. (5224868L~ .. ~-
Arad. Ofenm Merenţă. Telefon Vând DacliJ'~u~ 
221263. (28304) . , Jiple.'tmbunătătiri, preţ foaite 

Vând urgent casă_, toate.-f··--avantajos. Telefon· 094/ 
coodi~ile. Sânicolaul Mic. lntbr- 206.599. (25638) ~· 
matii telefon 2~772. (28302) Vând microllUS1""oYota Oiesâl 

·· Vând casă tn Şofronea nr. 8+1 din 1988 persoană fizlcâ. 
471. Informaţii telefon 0571 Tel~fon 094.M5.923. (25640) ' 
276089. (26295) Vând Oltcit, an 1988, stare 

Vând casă 3-4 camere, foarte bunii,•·>ftltef_on _flif4/ 
Micălaca şi alte zone. Telefon 834.010. (251ti7) · .• ~ 

. 250209. (23243) Vând Saviem 7.~ to, 4.500 
· Vând in Pâncota str. Horia nr. OM sau schimb cu cereale. 

15. casă, grădină 1250 mp, apă Telefon 280667, 092891709, 
curentă, telefon , 28.000 OM. orele 6-16. (25932) 
Telefon 281228. (26032) _(Gon6nuare in pagina 15} -r 

' ~ .. -• 
·,_;::,. 
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1 
· Vând PAR,C::HET fag aburit, 

.- u_m1d1tate 6%, pervazuri. 
Telefon 235271, 094 555 338 .. 

FIRM ITALIAN anga
jează CONFECŢIONERE cu 
experienţă. Salar atractiv. 
Telefon 275475. (26054) 

~ngajez AGENŢI DE V AH
ZARI (fete). Telefon 259618, 
orele 8·12 aau 092.842.345. 
(26308) 

INTELECTUALĂ caut ingri
Jire copil patru-,apte ani. 
Telefon 285118. (26111) 

,.MANIVA" angajează CON
FECŢIONERE 'i CONTROL 
INTERFAZIC; salarizare 
deosebită. Telefon 256935. 
(23103) 

.•. l'. . . . 

-.. ·:-: -"; .~?_ţ~~~~.:;~~?#~"!" _- '--"f.{.i~~'"f. \:j_ ~ .. -. 

. 'r.,,_,.l':'•-·....-

vă oferA: 
zilnic spre Gennanla 

PASSAU-REGENSBURG· 
NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART-KARLSRUHE· 
HEIDELBERG • W0RZBURG 
·FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. -

SERVICR: -ln auto
care noi, moderne; 2 bagaje 
gratuite; inso~toare de bord; 
o masă caldă in Ungaria. 

Informaţii !il inscrler(la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 
telefon 057-561377, telefon 
057-563011; TIMIŞOARA, 
telefon 05&-200119; LUGOJ, 
telefon 05&-359651; REŞIŢA, 
telefon 055-224904. (c.) 

. , .. ~ ' 

ADEVĂRUL - P~na 15 

Pierdut autorizaţie A.F. 
ELISABETH TRADING din 
04.07.1994, nr. 250025 pa 
numele RIPPEL HELMUT
IOHAN, eliberată de 
Consiliul Municipal Arad. O 
declar nulă. (26286) 

'Îi' DECESE 'ii' 

Qurerea 

,·.---::.: . 

Mulţumim tuturor 
care au fost alAturi de 
la trecerea in ve,nicie 
scumpei nostra soţii ' 
mame, 

MARCU ELENA. 
- Dumnezeu si vă 

Familia indoliattă.ll 

1 

-' -: .... 
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Agromalim'9 
TARG INTERNAŢIONAL DE AGRICULTURĂ [d] 
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
2-6 .. ptembrle la Sala Sporturllor Arad 
A'teptăm publicul vizitator intre orele.10 -19 

cu programe captivante: 

Joi, 2 septembrie: 
ZIUA FOLCLORULUI ROMANESC 

Wnerl, 3 septembrie: 
ZIUA DULCI· LA AGROMALIM TE ADUCE 

Slmbită, 4 septembrie: PETRA DAY 
Dumlnld, .5 septembrie: AGRO DAY 

Urrni!orltl detaliile despre orogramul 
··· de JOCuri §i cQncursuri Tn presa. 

radioul şi televiziunile locale! 

UN TÂRG ••• JOS PĂLĂRIA! 

1 1 

Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor in data 
17.09.1999 orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, str 
Tribunul Dobra nr. 18-20, cu urmatoarea 

ORDINE DE ZI 
1. Participarea societăţii comerciale S.C. ESPARO 

FOREST S.A. Arad cu aport in natură la lnliinţarea de noi 
~~poome~~. · 

2. Diverse. 
fn caz că Adunarea Generală nu este legal constitui~ 

aceasta se convoacă. in data de 18.09.1999, cxele 10,00, la 
sediul socie~ţii. 

(5224279) 

S. e. ROLAND PlUS S.R.I. 
ARAD, STR. ANDREI ŞAGUNA NR. 38, TEL 257323 

VINDE: 
• u'l metalice (ufl blln· 
data) pentru apartamente; 
• gresie, falantă import 
Spania, Italia; 
• parchet fag, stejar, 
carpen; 

• calorifere d• aluminiu 
import Italia; -~ 
• vopsele lavablla; 
• aplice tavan; 
• adeziv pentru gr•sla, 
faianţă; 
• glat pentru perete, 

Program: luni- VIneri: 9 -11: Sllmbată: 9 • 12 

. ECOS IMPEX 

1 

PVBUCJTATB 

HOl LUPTAM IMPOTRIVA CAIIICULEI ! 

SILDOR PROD&ll 

IFRIGIDERE 
REPARATII CASNICE COMERCIALE 

" ' CONGELATOARE 

V AN zARI - a~til frigorifice 
. - mgidere second-hand 

CLIMATIZĂRI :';::;oam 
Pnlturl avantajDMe,acor garantia la reparatii. 

fransportul este asigulat da către flrmL 

Arad,Bd.lullu Manlu nr.Z.IO seC ap 1 
:Q87 270.622 llobil:092.B70.877 082.261.83& 

':·sw:ttMEDIA~91{T 
Arali, sll' • .t\v. loav Sav'l.nJ:..S..teliliu.057 1255886 

Urgamzeaza LURSURI 
· • • De caUficare-perfecţlonare in meseriile:cf<-

1. Qperator pe calculator'' retele de calculatoare · 
dimmeata. 7 septembrie, după masa • 1 septembrie 
2. Secrelanl (prelucrare documente pe calculator) 
du~ masa • 9 septembrie 
3. Contabil (teorie şi aplicaţii pe a~lcnlator) · 
după masa - 7 septembne 
~· ~gram.ator ajutor- după masa· 10 septeml>rie ; ~~. . 

De mstrmre m. ._ ~'f" , . _.. .. , 
1. Utilizare Word -~tdliloredactare) • 9 septembrie · · 
2. Utilizare Eseei • calcul tabelar) • 30 august . · 
3. Proiectare asista (AutoCad) - 4 septeoiibri' • 

Plata In rate 
Cursuri autorizate.._ diplome calfficare, perfecţionare eli
berate de Ml:IIISTt.RUL MUSCII. (5224259) 

\-:-j !J ~/ Din Septembrie al doilea 
1:. ~~... . ' il> . Salon de bronzot 

4 Jim f~U~~~!~!~~~c_t~1·-
_.soARELEARAouwr l " 5 aparute profesionale . 

Salon de brOIWII Personal calificat 

B-dul Dragalina nd O sedinta de la: 
w.211669 

.. 1' 3.60' O lei 4 aparate prolesloaal1 ,. 

Orar: '08-22 Luni-Duminică 

Luni, 30 august 1999 

S.C. GROMETAL S.A. 
P-ţa GArii nr. 1 Tel. 057/280703 · 

Coadacaraa S.C. 8ROME'I'IL I.A., 
UUDfă câştigătorul tombolel org••d•Mi . 

ia data de 30 august 1899. ._, 

llumărul c ....... aata 117. 
-~'t,... . ---~"l' ' . 

lli!l.-111n101!\lft0111n1 eli !PJil'~lllnJOilllfi 01fell'Oft -~ <iJI• ' 

~ c©©@JQ)@@ ~®n ~-~· 
;~"'; -~7 < •. ,, -·~~ 

Pentru Informaţii suplimentare, · ·· 
cA,tlgătorulesta rugat să ne contacteze:· 

.. -::~ 
:; 

Gl'upul da Dl'm.-.-..~· ~ 
'•c.- ., ~ ~ 

. X"t-"'. ;:fo ._;.".dJ S'I[J!JJS..;:""-: -~~ 
Importator fi distribuitor .,.,.,_ ,, 

Blro~"J;J~!!';tlrie ~i/ .. ~ J 
. , . . OPERATOR CALCULATOR . , F!'l 

Ceri"~&. . . . 4>;.. _ _. ~ 
a Experienl' tn,...._·~-.~~~.JII!Sti~~ej!-_., ~ 

(avantaJ CIEL): ".:,;·· · .. \&~~ -
e Domiciliul stabil tn Arad · 
a varsta 23-35 ani: . 
Candida~! sunt ruga~ sA ae pţeZ)nta 1h data de 31 ~oi81e 

10.18, la sediul nostru din Cartier Mlcallaca, Piaţa~. bl. 2'45, 
parter. · · , • ............., ·· 

Obligatoriu Curriculum Vitae. · ,....,. 
lnlonnaţU la tel. 0943811584, 279527. ~, · (112f4273) 

GArieanu nr. 1 , cu data de 25 august 1999 
urmatoarele meserii !7' speciallu\ri: , __ . . 

• ŞCOALA DE UCENICI (2 ani) • firii examen _de capacltete: 
Reparator, tntrepnere partea mecanici autob.lrlsme, Manichiurlst
pedichlurlsl, Confecţloner 1mbrilcalmlnte, AjuiDr ospătar, Frizer 

• ŞCOALA PROFESIONALĂ (3 ani) -cu examen de capacitate: 
Coafor, Mecanic autoturisme, OspAtar, Operalor cai...-.IIJP!ru 
comerţ, Bijutier 

• ŞCOALA POSTLICEALĂ DE SPECIALITATE (2 ani)· cu sau 
diplomA de bacalaureat Contabil, Tehnician flna,nţe0011•tabl~e;.jj 

Analist programatOr asistent. Electronist. depanator "R'!!'!8 
şi aparatură audio-video, 9osmetică, Coafor stilist 

• ŞCOALA TEHNICA DE MAIŞTRI - Maistru mecanic, eieclJ'o. 
nist. bijutier, electrotehnic 

• CURSURI DE CAUFICARE (6 luni) • mecanic auto, ~~-

·""-·· . 

tinichigiu carosier. ospătar, bucAtar,- . . .... , 
Unitatea parcapa taxe da fcclarlzare penltt.Uiljliit tonnela :..;;,-. 

şoolarizare. · 
lnfarmaJII RJIIImenlara la slllllal ,cam ua 

. lat ...... l80887. 
. (5224266) 

~ prtn Gl MOTOR ARAD';f' 
, , • Tei/FaJU_ 057/251417;·~'·"' ·•·· 

11\tiW'f'~;;,,,,,,. ! ... ··:· ., . . . . ., ,; . • •. 

S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI ~li -.MiiltOilt& P'tloo .. id i 1111! • . 
M.!!!!!l!nmf ~pe bozo do bit-i modilicaluu cauci11 h!n'ilpia.lic. '''"' Cl>hcCI, "''•"': .• ,, , . 

pnn i•P"' ru 1\oc(BQ. la g•01•mi de 2-6 mm, pe ltlpOiluri difwle 1i prOiăralt ru ri1lp "" mde<e !Dioralt. -. A'· 

ll!!mhmn.!! !Ji4rqj,lol4to4re t!l.t9od'rWs ,..hu <lliuh.q.i ,;,;~ ~ ondrnlnol< ......... paduti ~ 

PliTilll BATE, AVANS O. ~od..d. .. d. 101<0: 
· ll!!m!!rn.n!! hl4nril!qtlltoczr! CI+ !!U..m mo!dqţ '"' ,. ..,lică prinlipore ru bitum told; 
f!AArUe lli4roiaol4to<m! cu g.rdHl.f co!.qrGtd. adq>lcilik la loalttfomnelt olt """'"!i!k<o': TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ 

1N JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
~UMPĂRĂTURI MAl ·MARI DE 
5.000.000 LEL (52137991 

WRIRLPOOL fj 18 ~1 18\ fj BOSCH 
. ~ .-. 

'.-.--_. '~ 

. , ' · ....... 

_ ..... 

..- ~ . 

MGtticwj bi.&um.in.qg.H q4j.tipAte pentru ~pili! In rece: _ ·--t../.;}':.:?~----
'M9t'119-l! term.o §1 f'cm.qt!or.at.gare din vofo minrro16- SJLAN. --· -

-.--

Produsele noastre sunt <~a.rementate In RomAnia prin MlPAT- PROCEMA. 
cit şi 1n Germania. la "MATERIAL PRO.fUNGSAMT NORDRHEIN - WESTFALEN•, 

·. _iar CALITAlfA acestora 0$.1a nipratl.prtn ISO 9002. ·· 

'· 

-.. "" 

. -. 




