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· 'tA ORA DE Arădenii ~-au expri~at voinţa: 

\ISTORIE · STAJUIA UNG~~IEI.UlENARE 
SA fiE DUSA IN UNGARIA! Pregitlrlle maghlarl"'ll aridene pentru 

-· · .. 1raamplaseraa stetull celor 13 gsnerall ra-

I 

· .·o~-v?.luţlonarl executaţi In urmA cu un aecol fi 
,,..:,;i/;"f' JUmătate in Cetatea Anldululll"naraazi pasiuni fi 
J!:"'·rasantlmanta greu da stăpilnll In vreme ce pentru 

1 

~ maghiari, cai 13 generali sunt eroi al revoluţiei da III 
·1848, pentru romAni el sunt fo'tl comandanţi al unor 

armate care au luptat nu doar impotriva jugului Imperial aus
biac, dar şi contra romAnilor transilvAneni. ŞI, a,. cum intr-o 
confruntare militarii sunt '' victima, sa inţelege de ca 
mspectivll generali pot fi asociati logic cu nl"a du~anl al 
neamului romAnesc. Aceasta fArA sA mal amintim crimele 
cetelor militara da sub comanda cApitanului Hatvany 
impotriva revolutionarilor romAni din Munţii Apuseni. 
Samniflca~a cu toiul diferită a sus-amintitei statul, sanalbl
lităţile romAnilor faţă da acest capitol al Istoriei nu I-au 
impiedicat, latA, pe maghlaril arădanl si procedeze la 
,. ... răsuciraa cu~lulln rană", dupil cum se exprima Ieri un 
lider local al unui partid aflat in opoz~le, participant la miii~ 
gul de protest organizat da Vatra RomAneascA in faţa 
Palatului Prlmirlal. Ei nu au luat in seamă sentimentale ari
denllor da naţionalitate romAnA 'i nu s-au arătat sensibili la 
retinerile acestora faţă de reamplasarea muH disputate! st. 
lUI. UDMR-iştii au trecut insensibili paste ceea ce se 
nume'te reconciliere Istoricii intre cele două naţii vecine şi 
prietene, dar şi duşmane in unele momente mai zbuciumate 
ale istoriei lor, - concept da facturi europeană in numele 
căruia sus~n cii acţioneazil - fără să ~~ seama cii rănesc 
simţămintele de mindria naţionali ale partenerilor romAni. 
Cu alte cuvinte, place sau nu, ei sunt hotărlţi să-şi duci 
planul reconciliarli la bun sfArşit chiar şi cu preţullrltărll 
unei pllrţl a populaţiei romAneşti din municipiul '' jude!ul 
nostru. Oe partea acestei reconcilieri, făcute in dlspra ul 
simţămintelor celullaH .reconcillar•, este nu numai UDMR, ci 
şi guvernul maghiar, Interesat in cel mal inalt grad da pro
blema mamplasiirll statuii. Repetatele vizite ale ministrului 
ungar al justi~el, in persoana distinse! doamne David lbolya 
la Arad, tratativele cu omologul sAu romAn Valeriu Stoica, 
sunt dovui clare ale mizei pe cara o IncumbA aceastA 

fur u ~ u arăUnf au e- fnf, In ., ... ruJ 
unul Jll!fffn•, ea Ouuernul Romantei ••·ff retr••• 
...,.ram. .......".,..,.. fa ,.. • ....,.....,,... fn AraA • -

...,.....,, af poatuluf .,.."..r u tcfavfs,_. .,._ TV. 

~ c:o.utlferul UDMII JlllftHIJ', _. - M ftle ...,._ 
.,._a ,._, ,.,.,....,.., a fM .-.,..., illepntJfnl r.. 

, afacere politicii mal degrabă dacii! culturală. Cel puţin -··· "., .......... .NIJenară", ~ ....,...._.." .. 
u aoda'ff efllfu fi al partu.lor ofta .. ".,"., u fa 

Ra,fu f•a .... •• re.reta •• •• •• f••t ••f _", 
· aparent, problema reamplasiirii statuii generalilor maghiari 
exec~ pe aceste ţlnuturi capitA unele aspecte eludate. 

............ ". ... ~ ... ...... -
STEFfiH Tf~BOIA 

-ar, - eta•orat "J'roefama,fa ofe fa Araof". ~ 
Jfftfquf a faat ffiMal ofe .,.,.. .,..,. eehfpe ofe -

partfcfpat fi •• ... .. Tlallf• •• 
. (Continuare in pagina 41-" ",. .......... 
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"NU M~AB MIRA SA CONSTAT CA ACTUALII cO:_!;::;:~":~::~ku: 
_GUVERNANTI AU VA~DUT REFORMA LA ROMÂNI E CA Îl POVESTEA 

~ .. J~,A~Ş,~mr.~ ...... ,. " CU Pmi"Av LUPUL ••• " · 
comentează, in exclusivitate pentru cititorii r.larului 11 
.AdevArul", evenimentele siiptămânii. AsfFi, despre 
posibilitatea ca Transilvania să fi fost vinduti 
Ungariei de cltre actualii guvernanţi, de dragul 
rAminerii la putere, despre pafll tot mal mari pe 
care~ face UDMR-ul, despre faptul c4 Vlktor Orb!:'J~ 
David lbolya vin la Tutnad fi la Arad ca la el a 
despre cum 1-a jignit pre,.dintele Conmntinescu pe 

francezi fi despre jocul dupllci- -~ 
Iar pe care-I face PD-ul at6t Jii!~ :!!:::_ 
cu partenerii din coalifl8, GAt ~~~ 

Mli!!!l!!i!I!!!!!!-..IJ!!!!lj fi cu PDSR-ul. . .. 

AUTOClUB® DE CE TACE BISERICA ORTODOXA~ 
Dealer autorizat , 

Incepind de la 400 OM/lunii» 
~Un VOlKSWAGEN 
In leasing? 
Fără garanţii? 

r-·--=T=e=•-~0~4 __ /~45160 
Fax. 056/293437 

La 1 IICtOOIIIrla sa tmp;m.c •so da MI 
de la revoluţia maghiari! din 1848-1841, 
ciind, chipurile, au fost ucifl 13 generali in 
Cetatea Aradului, prilej cu care UDMR, 
guvernul maghiar " guvernul romAn (guvern 
care nu ne reprezintă pe noi), vin la Arad sA 
sfinţească monumentul "Hungaria'\ vin si 
facă o slujbă de pomenire a morţilor lor. 
M~i lor sunt pomeni~ o;i 11 se ridică monu
ment şi după 1_50 de ani. 

Faţă de acest eveniment au luat poziţia 
istorici, ziarifti, oameni simpli, diferite par· 
tide şi organiza~!, numai Biserica Ortodoxă 
tace. De ce? Opinia publică aşteaptă din 

partea Biawlcll un r6apuna, Ull "'""" 11a 
vedem. Şi m<Mţii n~trl au draplulla un mo
nument, la o slujbil de pomanlra, la flori. 
Singele lor ca 'li al lui Abel striti din 
pământ la noi 'li la Dumnemu: ,.am preferat 
moartea in locul trădării, compromisului o;l 
renunţării". Nu merită cal 4 prefecţi 'li cel 
peste.100 de preoţi o slujbă da pomenire?! 

In asemenea situaţii se aşteaptă ca 
Biserica Ortodoxă sA sa dovedească a fi 'li 
română ti naţionali. Alei nu este loc da c~ 
promis !ji nici de ecumenism. De ce tace 
Biserica Ortodoxă? 

TIMOTEI DAHIEL 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

.AMENAJĂRI SPAŢft 
COMERCIALE 

.IIA TERIALE IMPOitT 
•CALITATE 
SUPERIOARĂ 

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

082/177381 

PREŢURI DECENTE 
la famptărie din 

ALUMINIU 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V,C. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 
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• Astăzi, Soarele răsare la ora 7 şi 16 
minute şi apune la ora 18 şi 25 minute. 

ACTVAUTAT.EA ABĂDEANĂ 

RECORDURI. .. LA O LANSARE DE CARTE 

Luni, 4 octombrie. 1999 

O pisică a lăsat fără 
curent zeci de· 

1 • Au trecut 277 de zile din acest an. Au mai 
rămas 88 de zile pAnă In 20001 

• Praznicul zilei: Biserica ortodoxA: 
Sfântul lerotei, Episcopul Atenei; Sântul 
Mucenic Audact şi Domnina; Biserica 
romano-catollcă: Francisc de Assisi; Biserica 
greco-catolicll: Sfântul lerotei, episcopul 
Atenei; Sfântul Francisc de Assisi (+1226) 

Ieri, Inainte de amiază, In 
sala .Studio" a Teatrului de Stat 
din Arad, a avut loc lansarea 
cărţii .Studenţii: Eseuri despre 
lnv6ţllmAntul american· de 
prof. univ. dr. Constantin 
Brlltlanu, director general In 
M.E.N. 

• V. Goldif' - a fost prezentată 
de prof. univ. dr. A urei 
Ardelean, rectorul Universităţii 
.Vasile Goldiş", prof. univ. dr. 
Gheorghe Păcurariu, rectorul 
Universităţii .Aurel Vlaicu", !X>nf. 
univ. dr. Lizica Mlhuţ, secretarul 
ştiinţific al Facultă~i de Teologie 
Ortodoxă şi studentul Adrian 
Pică. 

Autorul a punctat cateva 
repere privind modul de. viaţă 
american, sistemul de valori şi 

educaţia In SUA, după care a 
răspuns lntrebărilor adresate de 
participanţi (sala a fost plină), 
ceea ce a fllcut ca lansarea cu 
.Studen~i. . ." sâ depăşească nu 
numai recordul la public ci şi oei 
de durată, din ultimii 10 ani! 

~!~:~!~.~~ 0J:.~.~i~: .. t 
o mare "bucurie" pentru sute de arădeni . l 
care locuiesc In cartierul "Au rei Vlalcu". . ·1 

Intrind intr-un transformator de inalt~ 
tensiune (?1) (prin gurile de aerisire), ar 

A venit~· 
L\~..l~~~:· 
La Arad. Dota Dorin 

Geanm. Buzgău Oara 
Mihaela, Ţurcanu Alexandra 
Beatrice, Covaci Daniela, 
Laţcu Florin, Bota Robert 
David, Covaci Daniel 
Emanuel, Turjuc Roxana, 
Popa Maria Magdalena. 
lliuţi Ciprian Alexandru, 
Ţica Andrei Ciprian, Andresi 
Iacob, Horvath Petra, Popa 
Lansa Monica, Bogdan 
Daniela Alexandra, Gavriil 
Beatrice Evelin, Rus Paul 
Dac,an, Crefeiean Emanuel, 
Pătcuţ Melania Maria, 

·Toinos Alina Alexandra. 
Pantea Patncia Alexandra. 
Bodea Eugen Bogdan. 
Covăsânţan Narcis 
Octavian. Hidl' Rol(Jina 
Patricia. 

La Chişlneu-Crlş: 
Lipitor Dănuţ, Stoica 
Cassandra. 

La In eu: Baba Mădlllina, 
Anca Ghiţă Cosmin. 

La Lipova: 
Petrean Flavius 

Samuel, Clorogariu 
Adetln 

Leontin. 

Cartea - In a doua ediţie, . 
apărută In editura Fundaţiei 

ACCIDENT RUTIER 
Vneri, in jurul orei 8,40. pe str. Andrei 

Şaguna, a avut-loc un accident de circu
latie. Vtetima. C.C., 50 ani, ·a fost trans· 
pc)rtată la ambulanţa ch~rwgie din cadrul 
Spitalului Judeţean. ou tc.c acut deschis. 

ani, a căzut de la etajul III al blocului CFR 
de pe strada Zimbrului. A suferit politrau
matism prin cădere. A fost transportat la 
seq;a chinngie infantilă. 

ACCIDENT RUllER 
In urma cu o zi, ln sta~a de tramvai 

Mioriţa. a avut loc un aociderit de arculaţie. 
Victimele. BA, 19 ani şi A.M., 20 ani, au 

suferit lc.c acute deschise. Ai.J fost trans
portate la sec~a chirurgie a Spitalului 

. DECEDAT 
0.1, 60 ani, a fost găsit deoadat in faţlil 

dispeusarului din Fântănele. 
STOP CARDIAC 

G.G., 62 ani, a suferit un stop cardiac, 
.'>linllri după-masa, la domiCiliu. 

CĂZUTĂ DE LA INĂL ŢIME 
5ambătă dimineaţa, la ora 7, B.G., 7 

Judeţean. 

M. MICfllt 

VREMEA 
Vremea va · ~ A 

fi d . 1 \\,l··'-"4 pre omma'n ~· ..... --"-.~:-t... 
frumoasă şi •. · .1' 
caldâ. Cer vari- k ··~ . . ·· 
abil, mai mult ··· 
senin. Izolat. 
condiţii de 
ploaie la deal şi munte. Vânt slab . 
la moderat, din sector sud1c. · 

Temperaturi maxime: 24 la 
28'C; Ternpetaluri minime: 11 la 
t4•c. 

Melaorolog de serviciu, 
fL T.l{vfw 

Astăzi este zi de p1ată la Curtici, Nădlac, 
Bocs;g. Gurahonţ. MoneaSa. Pilu, Vlad1mirescu. 

1 Tot astăzi se organizează târg săptămânal la 
Gurahonţ şi Bărzava. 

Mă1ne. marţi. este zi de piata la Sebiş. Almaş. 
Apateu, Semlac. Sântana, Şilindia, Vârfurile. 

~ FARMACIA DE SERVICIU 1 

In noaptea de luni spre marţi este de serviciu, 
cu program non-stop, Farmacla nr. 78, Aleea 
Romanţa. telefon 231153. 

Farmacie "Crai Nou Alfa". situată 18 parterul 
blocului 68, cartierul Alfa. telefon 277644 şi "Noua 
Farmacie", &trada Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu program non-stop. 

~ CABINET STOMATOLOGIC 1 

Cabinet stomatologic privat, Bd. Revoluţiei 

- malu' a incurcat ••a de bine Iţele (p 

. "POPASURI c 

PRINTRE 
AMINTIRI" 

don, firele) că a provocat un scurt-cir·. 
in toată regula. 

"In transformatorul de la blocul : 
a Intrat pisica. De mirare, pentru r. 
obicei animalele simt câmpul elect· 
natie '' se feresc. In urma descă1~o 
inaltă tensiune, pisica s-a transforrr 

· Marţi, 5 octombrial!'.li, .... 

acrum'\ ne-au declarat reprezent8nţ~o 
la "Deranjamente CONEL". 

· 6, la Ubrăria "Ioan Slavlci" .v' 
•. av.ea loc lansarea .cărţlt-1 

Popasuri Printre amintiri" de~ 
ciun Bonta, apărută recent:' 

a aditura Fundaţiei <;ultural~'! 
.. •·· .• SJ<r".tcr;.~·,.,. . . . 

După prima sesizare, venită la ora 
12,55, nu au trecut nici 30 de minute '' 
cei afectaţi de ... pisică, au avut curent. 
Noroc că nu s-a ars transformatorul, alt
fel, .,bucuria" ar fi durat mult mai mult ... 

nr. 62 (v1zav1 de. B1senca Roş1e), telefon 
256665, deschis zilnic intre orele 8,00-12,00 şi 
14,00-20,00, iar sâmbătă şi duminică intre 
orele 9,00-21,00. 

CONSULT A TII SI • • 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-STOP'; 

Cabinetul .Apollonia", situat la parterul 
blocului din spatele Casei Albe (.,ona Gării), 
str. Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 
251225. efectuează tratamente injectabile 
(intramuscular si intravenos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator. 1 Întreruperi de curent J 

In municipiu. Luni: SNCFR - Oepoul de 
locomotive. Marţi - nu sunt programate i~tre
ruperi de curent nici in municipiu, nici in judeţ. 

H.OPitEfiH 

Cooperativa de Credit l 
Banca Populara 

MINERVA 
ecarc~a urmatoareht ctobanzl ; 
·pentru dapozltele la termen 

11una 67o/o 

31unl - 70°.AI 
&luni-
91uni-

uc:!!=!.:,.!:~~ 1 

DEPOZITELE IUNT ASIGURATE 1 

PROMOTIONALI 
-perioodo lmtoto 2 sapfa'naj --·-C.AJL . . 

Oedle f110gim """"' • 3 stP<mri 
Cudolta.-. ....... 

22% 
llllll'ol wnatll Ja •tterrtt• din ArM 

Plata Spitalului cr. capiit 

III. H • PCti'Wr (f....- Intim} 
.... la ...... OS7' /25522St 

de serviciu 
GABRIELA ' 

GR.OZA . 
IF'·®<~·r·, etar de redat~4i. 

, ........ Adlria1na Jga,, .. >''· 
Ioan Leac:, . 

R.amona 
. , · Vidulescu 

.·· .. r- tehnoredactare>:·· 
computerizată. · 

• Simona Antal, 
·. Doina Jurei 
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Luni, 4 octombrie 
BERBECUL (21.03-20.04). 

~Relaţia cu o persoană de sex 
A. ~opus capătă noi dimensiuni. Aţi 

putqa să vă rotunjiţi bugetul 

lfl
demara o afacere sau puteţi 
avea succes la un examen, căci 
capacitatea dvs. de concentrare 
este foarte mare. 

expunetl punctele de vedere Intr-un 
grup mai larg de persoane 'i li veţi 
lămuri sll vă accepte ideile. 

p;:;:.,. SĂGETĂTORUL (22.11· 
.. 21.12). Veţi asista la o reuniune .ftcte familie, unde se vor discuta 

lucruri foarte importante. O per
soană la care ţineţi mult are nevoie de 
ajutorul dvs. 

llle11 f1a ,a •' 4 ' ta•flw 2900 Arad. Bd. Revolutiei nr. ~1. 
Telel"oane: SECRETARIAT- 281802, fax 180655, 2&0625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE·- 210775. MAREA PUBLICITATE- 210!104; 
CLUBUL PRESEI- 2809119. 

CoasUial de admialdraţlea DOREl ZĂ.VOIANU 
(prc~cJint<) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vtcc· 
prcscJmtcl telefon 210776: MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef) 
telefon 281802, 280854; '1/KU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904; DOREl BARBU (contabil- \'CI) telef011281797. 

Coleciul de redacţiei MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-\'Cf); 
AUREL DARlE (secretar general de redacţie) telefon 281802, 
280854: MIRCEA DORGOŞAN (~cf sectie actualităţi); telefon 
2Kl8SS; 280003; IOAN IERCAN (sef sCctie politică). telefon 
280943; DORU SAVA (~f s~X:ţic socia·l-ccono'mic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef seCtie cuhurâ-invătământ), telefon 281855; 
280003; AlF.,XANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport). telefon 
281-70t; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 28t855, 
280003; MARCEl CANCIU (sef sectie foto). telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\'Cf secţie publicitate) telefon/fax-: 280904. 

".._... err utat lai 1 ' la 11-C. MEDIAGRAF ILA. 
A.llAD, -- Feleeeului F:N., ~a-, faJt ZSVI-

-. 

participând la jocuri de noroc. ' 
TAURUL (21.04-20.05).i] 

Cineva elin familie vă aduce ia 
cunoştinţă ceva ce vă bucură 
nespus. 
..... GI!MI!Iilll (21.05-20.118). 
III' ~ ,.Informaţiile pe care le-aţi primit 
l A 1 •sunt cu adevărat deosebite. dar 
nu este momentul cel mai propice pen
tru a le folosi. 

RACUL (21.06-22.07).~ 
Evitaţi să-i faceţi reproşuri per-;- -:; 
soanei 1ubite, căci o dispută cu(~ 
aceasta este ultimul lucru care 
vă lipseşte acum. 
. ~ LEUL (23.07-22.08). Aveţi 
f(i'l _ lll<ocazia să cunoaşteţi persoane 

"\.JIIIinteresante C!!re vă vor face 
propuneri atrăgătoare. 

lfECIQARA (23.Q8-U.QI}. Puteţi 

' 

BALANŢA (23.09-22,10).A~ putea 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
. Telefon 235221 . 

Vin~a •• _ 
monteaza macheta 
· la preţuri 
cu o reducere da 

ID-20°1. 

l stârni invidia celor din jur cu~ 1 
realizările cu care vă lăudaţi. , 
Dacă v-aţi schimba atitudinea şi 
aţi da dovadă de mai multă modestie, 
ar fi mai bine pentru !oală lumea. 

SCORPIONUL (23.10-
21.11). Cineva vă f.ace un 
cad~~~t. Ve~ avea ~ia sll l!ă 

CAPRICOR,NUL (22.12-h-'1111 
19.01). Popularitatea dvs. e in.-: -, 
creştere, iar in ceea ce _... 
priveşte colaborarea GU 
partenerii ·de afaceri, acestea 

· evoluează bin€. 
VĂRSĂTORUL (20.01-

19.02). Aţi putea câştiga o 
sumă mare de bani dacă veţi 
face ceea ce vi se spune. 

Iniţiativele nu sunt indicate. ' 

PEŞTII (20.02-20.0~)-~ 
Partenerul dore,te ~ albii dis- ~ j 
cuţii lă111uritoare cu dvs. Veţi • .. 
avea nevoie de calm, d~lli doriţi să 
i;~să cum v-aţi propus. 

1 ,, ,-
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' 
'· 
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A TRIUMFAT UMORUL .., 
STRUNIT CU ELEGANTA 

La inceput de stagiune, Aradut 
devine timp· de opt zile, capitala 
teatrului românesc, când cele mai 
importante trupe actoriceşti din ţară 
evoluează în Festivalul de Teatru 
Clasic. Organizat, pentru al cincilea 
an consecutiv, de Teatrul de stat din 
Arad, prin impăUmttul său director, dl. 
Ovidiu Cornea. cu generosul con
curs al Consiliului Local Municipal 
si al Primăriei. festivalul demon
Strează cât de necesară este arta, 
dovedind că cine investeste în cul
tură nu pierde niciodată. ' 

Timp de opt zile vom avea de 
văzut. de observat, de consemnat, 
spectacole ale mai multor teatre 
bucurestene. ale teatre/ar nationale 
din Craiova şi Timişoara, ale teatrului 
arădean şi ale unui teatru maghiar. Şi 
ni se va părea că cineva comprimă 
timpul, încât cele 24 de ore ale zilei 
vor ~ne cât una singură. 

Aseară, sala teatrului arădean 
s-a dovedit neincăpătoare pentru 
iubitorii Thaliei ce şi-ar fi dorit un loc 
in sală. 

' Cunoscutul, de acum, generic a 
invitat publicul la momentul 
deschiderii festive a· actualei ed~ii, 
când, după obişnuita alocuţiune' a 
directorului, în scenă a intrat Teatrul 
de Comedie din Bucuresti cu spec
tacolul .Pălăria" (flor~ntină) de 
Eugene labiche,. George Mihăiţă, 
Cornel Vulpe, Gheorghe Oănilă, 
Radu Bânzaru, Alexandru Pop, 
Candid Stoica, Eugen Racoti, Dan 
Tudâr, Gabriela Popescu, Tudor 
Chirilă, Virginia MirCa, Delia Nartea 
lucaci, Mihaela Teleoacă, Delia 
Seceleanu, Adina Cristescu, 
Mihaela Măc.elaru, Serban 
Georgevici, George GriQore au 
evoluat cu evidentă bucurie a jocului, 
pe o partitură in care comicul de .sttu
aţii şi cel de limbaj se impletesc in 
scene unde triumfă umorul sănătos, 
strunit cu eleganţă şi bun gust de 
regizorul Horaţlu Mălăele. Dacă 
celor mai multi ne este cunoscut doar 
actorul, pe Parcursul festivalului il 
vom mai întâlni în încă două specta.. 
colo pe regizorul Horaţiu Mălăele. 

ÎN CAUTARE DE - -
PRODUSE FALSIFICATE 

Recent, pietele arădene au fost .vizitate", 
din nou, de organele de controL Este vorba de 
echipe mixte formate din politisti de la serviciul de 
combatere a criminalitătii eOO~amie<rfinanciare si 
din inspectori din cadrul Oficiului Judetean d€, 
Protectie a Consumatorilor. ' • 

Pe lângă verificâri generale. organele de con
trol au urmărit in .special produsele cosmetice 
marca Procter & Gamble întrucât sunt semnale 
că pe piaţa arădeană ar fi ajuns astfel de mărfuri 
falsificate, 

ÎN ACEASTA SEARI 
NI SE PROPUNE O 
"ILUDE COMICI" 
in această seară, Teatrul de 

Comedie ne propune spectacolul cu piesa 
~Iluzie comică~ de Pierre Corneille. La 
aceeaşi vârstă la care Enescu, devenea 
cunoscut cu Rapsodiile, Comeille având o 
solidă cultură latină, dobândită la iezuiti, isi 
incepe cariera de dramaturg, scr'iind 
comedii ("Galeria palatului~ .• Piaţa regală", 
"Jocul amăgirW). Suntem inaintea dis
putelor sale celebre, aceea asupra Cidului, 
intre antid si modemi, înainte de iăzboiul 
cu Racine. ' 

Textul piesei (in traducerea lui Horea 
Gârbea) este un eseu ~supra lumii şi 
menirii teatrului, ce ne duce către 
Miturile lui Platon. mai exact către acela 
al peşterii (.oamenii nu ar putea lua ca 
adevăr decât umbrele lucrurilor"). 

Interesantă provocare (şi periculoasă 
in acelaşi timp) căreia ii iăspunde regizorul 
Alexandru Darie. Tn meditatia sa este 
însoţit de actorii: Florin A'nton, loÎl 
Chelaru, Alexandru Pop, Marian Râlea, 
George lvaşcu, Tudor Chirilă, Delia 
Nartea, Şerban Cellea, Dorina Chiriac, 
Dan A'tilean, Bianca Cristea. 
Scenografia Maria Miu, muzica Adrian 
Enescu. 

.. ~ . 

Cu această ocazie, pentru lipsa documentelor 
de provenienţă şi calitate a bunurilor şi pentru 

·lipsa_ traducerii în limba română a instructiunilor 
de folosire- au fost sanctionata firmele S. C. 
Sierra lmpei< SRL (1 milion de lei), A F. Regal 
(500.000 lei), SAF. Cristi (500.000 lei). 

Domnul maior Nicu Bătrân, seful serviciului 
de combatere a criminalitătii ecoriomico-financia· 
re din cadrul lnspectoratul'ui judeţean de Poli~e 
Arad, ne-a spus că astfel de actiuni vor continua 
şi săptămâna viitoare, pentru a impiedica comer
cializarea pe piaţă de produse Procter & Gamble 
falsificate. 
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,iPeste~douii siiptiimiini (,el puţin)l 

VOR INTRA ÎN VIGOARE NOILE 
TARIFE LA ENERGIA ELECTRICI 

Referitor la noile tarife, pozitia oficială a S.ucursalei de distributie 
.. Arad (SO) este următoarea: Nohe tarife vor fi publicate în Monitori..JI 

Oficial de către ANRE. Tarifele vor intra in vigoare după 15 zile de la 
publicare. S.O. Arad nu detine alte informatii referitoare la noile tarife 

S.D. Arad va comunicit alte infonnatii 'referitoare la tarife de îndată. 
~ v-a intra in posesia lor, ne-a mai informat dl. ing. CarnaJ Sedanschi, · 
d1rectorul Sucursalei de distributie Arad. 

' rt. o. 

• Un Audi 80 a tamponat un autobus parcat 
Ieri dimineaţa, la ora 

3, 15, pe strada Nicolae 
Bălcescu din Nădlac, un 
Audi 80, cu număr provizo
riu, s~a strivit de un autobus 
parcat. ma~inii, 

Bere~ Rudolf Milan, 19 ani, 
a muru in timp ce era trans
portat spre spital. Tânărul, 
spune Poliţia, nu avea per· 
mis de conducere ~i 
mirosea a aJcool. 

A fost reţinut MILAC MIRCEA. de 14 ani, din Ghiortac. 
judeţul Bihor, autorul tălhăriei comise in 27.09.a.c. asupra lui U. 
Andreea. din Arad. comunică Biroul de presă aiiPJ Arad .. 

ABONAMENT 

Gh. Dube:rtean, Arad: Aveţi per- mai bine de 2 milioane de români trasi 
fectă dreptate: Cam aceasta este situ- în piept In paranteză fie spus. Ioan 
atia la ora actuală in Arad: nu există o Stoica nu era la prima ciocnire cu 
singură intersecţie - dar măcar una justiţia, el mai fiind condamnat în 
singură! - care să nu fie acaparată de 1971 - pe când era contabil la un CAP' 
cerşetori. Evident, sunt preferate inter- din judeţul Braşov, la 2 ani şi 10 luni 
secţiile semaforizate, unde automo- de închisoare, pedeapsă pe care a 
biliştii sunt obligaţi să oprească un executat-o până la ultima zi - pentru o 
minut, două, timp suficient însă pentru delapidare de 9.466 de lei, pentru ca 
ca "trupetii" să-i ia in stăpânire si sa 21 ,qe ani mai tarziu, pentru o 
încerce să-i stoarcă de ceva bani: Am escrocherie de miliarde de lei, să se 
mai spus-o: dincolo de imaginea pe aleagă cu 1 an şi 6 luni 
care ne-o crează - mai ales în fata CONSILIUL EUROPEI şr 
slrăinilor- asemenea scene, o imagine PROBLEMA CASELOR 
si asa foarte botită, 
i'nvaz;'a de cersetori carell"--------'!11 NATIONALIZATE 
se fofilează prirltre masini M. Gorun, 
sporeşte pericolul produ- Aleea Ulise, nr, 1, 
cerii unor accidente Arad: "Am urmă .. 

rit cu foarte mare rutiere. De fapt, chiar 
duminică·. imediat după interes articolele 
ora prânzului, la inter- dv. pe seama 
secţia de la Spitalul legilor proprietăţii 
Judeţean - in sensul de ca şi cele din 
mers spre strada Andrei unele ziare de 
Şaguna - un puradel a fOst~~;._,.._..,.,.._ ... ,.._~ Bucure,ti, unde 
lovit de un BMW cu număr de Austria. am citit că Adrian Năstase, prim-

o vice al PDSR·ului, s·a plâns 
ARE CHIAR PE NIMENI NU Consiliului Europei. Din păcate, nu 
INTERESEAZĂ ASEMENEA 'tiu pentru ce s-a plâns. dar bănu· 

LUCRURI? iese -că a reclamat graba cu care 
"Carllas" • caa mal mua unii ţărănişti aflaţi la putere vor 
ascrocharla a sacolulul să-~i tragă casele înapoi. profltând 

1. Morariu, bloc 14A, Arad: Nu se · de funcţiile pe care le mai au." 
mai ştie nimic despre Ioan Stoica, el Adrian Năstase a adresat o petiţie 
dându-se, se pare, la fund, după Adunării Parlamentare a Consiliului 
ispăsirea pedepsei de 1 an si sase Europei, prin care cere să se pronunte 
luni inchisoare, o adevărată bătaie de asupra cadrului si limitelor asa-numitei 
joc la adres·a a milioane si milioane de restitutio in inteQrum. Acţiurlea a por-
români. Cea mai mare escrocherie a nit de la faptul că tărănistii invocă in 
secolului a debutat. într-adevăr, acum numele Consiliului' Europei tot felul 
7 ani, dar nu in septembrie, ci în de obligaţii, chit că • aşa cum 'tie 
aprilie, mai precis pe .24 aprilie 1992, toată lumea • Consiliul Europei, 
când s-a făcut prima plată si s-a nefiind un organ suprastatal nu 
încheiat în coadă de peste 2 ani mai adoptă 'i de fapt, nici nu poate 
târziu, tot în aprilie, dar pe 4. In acest adopta hotărâri, el doar face reco· 
interval de timp. aproape 4 milioane mandărl. 
de români - renunţând la economiile lntrucât actuala Putere a refuzat -
de-o viaţă, de la bănci şi chiar ştie ea de ce .. ,- să prezinte public. 
amanetându-si casa - au "cotiz~U" la cum au procedat in privinta retro-
loan Stoica cu incredibila sumă de cedării caselor nationalizate ·celelalte 
1.275.500.000.000 de lei! A existat, tări foste cOmuniste, Adrian Năstase a 
aşa e, un regulament potrivit căruia Cerut Corlsiliului Europei să facă el 
câştigul de pe urma jocului trebuia să acest oficiu, pentru ca toată lumea să 
fie de 6 pană la 10 ori suma depusă, poată face o comparaţie clară între 
dar de el- au beneficiat foarte putini, ceea ce s-a inUmplat în restul 
respectiv cei cu funcţii '1 pile, unii ''Europei 'i ceea ce se preconizează 
luându-•i câ,tigurlle • de zeci de a se face in România in 'privinţa 
milioane de lei. 'i asta în 19921 • legilor proprietăţii. Din informaţiile 
chiar înainte de a se fi înscris IA deultimă oră se pare că demersul lui 
joci Aşa, ee altfel, se şi explică para- f\, Năstase a fost acceptat de către· 
dia de proces care i s-a inscenat mai Consiliul Europei. 
apoi, şi felul in care el a dat cu tifla la MIRC:Efl DOR60Şflrt 
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24DEORE 

LAOBA 
(Urmare din pag.1) pentru el guvernul romAn a 

aprobat această acţiune. 

VUK DRAŞKOYJCI Ş~ SO'fiA 
SA AU FOST RANm INTR-UN 

Asistând la acţiunea 
hotărâtă a maghiarilor 'i la 
pasivitatea românilor (cele 
("J\mv~ ==~cţiuni rlA pn:tt~~t "'!:!""' 
nizate până in prezent au fost 
destul de palida pentru a fi 
considerate acte de voinţă ale 
românilor arădeni faţă de 
preparativele maghiarimii pen
tru reamplasarea in forţă a 
demult demolatei statui) am fi · 
tentaţi să credem că aici el 
sunt singurii stăpâni, că 

românii - de~i se află in propria 
ţară - nu mai au nici un cuvânt 
de spus. Că ungu.rii fac ce vor, 
fără să le pese de noi, jignin
du-ne adeseori simţămintele 
patriotice. Nimic mai falsi 

Dar este dreaptă aseme-. 
nea măsură venită din partea 
guvArn•_tlui de 1::. R•Jr.llr~~'t;ti -
locul de unde arădeanul Ioan 
Slavici a susţinut că soarele 
răsare pentru toţi românii? 
Pentru interesul românilor, 
pentru sim~rea ~i cugetul lor, 
această statuie, simbol al unul 
stat străin, nu ar avea ce căuta 
pe pământ arădean. Din 
păcate insi, nimeni nu ne 
întreabă pe noi ce gândim 
despre cazul in speţă. 

Vremurile de avânt ale naţio
nalismului specific anilor '20, 
marcaţi puternic de sfâ~itul 
primului război mondial, au 
apus pentru totdeauna. Alte 
vânturi bat astăzi prin Europa 
fi alte idei circulă in legătură 
cu soarta statelor naţionale şi 
a graniţelor. Tot mai multe 
sunt vocile noilor stăpâni ai 
lumii care susţin deschis prin
cipiile Tratatului de la 
Versailles, document in baza 
căruia a fost semnat Tratatul 
de la Trianon dintre România 
şi Ungaria. 

' ~ 
ACCmENT DE MAŞINA 

SOLDAT CU TREI MORTI 
Preşedintele Mi'i""!rii Sirbe de Reinnoire (SPO), Vuk 

Draskovici, ilr4'f'E!lmă aJ soţia sa, Daniţa, au fost răni(i intr-un 
accident rutier., produs ieri dimineaţă la sud de capitala 
iugoslav.!, a declarat pentru AFP Pedrag Simid, responsabil 
aJ relaţiile externe al pal1idului. • 

Accidentul s-a soldat aJ cel puţin trei lllOf\i, dintre care 
unul este Zvonko Osmalici, responsabil cu securitatea 
preşedinleli SPO, dar Vuk şi Daniţa Draşkovici nu sunt decit 
"răJlţi "'1""'· O aHă victimă este "probabil Vesein Boskovico', 
IT:atele Danitei Draskovici, a spus Pedrag Simid, adăugînd că 
aceste ~ ~ie însă confinnate oficial". 

Reamplasarea statuii in 
cauză, numită ffi a "Ungariei 
Milenara" se face in deplin 
acord intre guvernele celor 
două ţări: Ungaria _,i 
România ... Dacă ~tiriie din 
presă se vor adeveri, atunci in 
ziua de 6 octombrie - la aniver
sarea a 150 de ani de la exe
cutarea celor 13 generali ai 
revoluţiei maghiare - eveni: 
mentul va fi onorat inclusiv de 
prezenţa primului ministru 
român Radu Vasile, nu doar a 
guvernanţilor de frunte din 
Ungaria, poate chiar primul 
ministru Viktor Orban. 

Replicile palide ale 

Dragan VuaJrovici şi Dusko Rakocevici, ambn facind 
parte din servicall de protecţie al SPO, au murit şi ei in acci
dentul produs ITngă Lazarevac, o localitate la 40 de kilometri 
sud de Belgrad. Maşina in care se aflau S<Jiii Draşkovici a ieşit 
de pe carosabi, incercind să evite coliziunea aJ un camion, 
dar a doua maşină, in care se aflau cel trei responsabil aJ 
protecţia~ SPO, a inlratin pfn in camion. 

Indiferent dacă vine sau nu 
la Arad domnul Radu Vasile, in 
ziua de 6 octombrie ac. ream
plasarea statuii tot se va face, 

românilor la acţiunile in forţă 
ale maghiarilor ardeleni 
conduşi de UDMR reflectă 
simţul istoric deosebit al 
românilor. Instinctiv ei simt că 
Istoria nu mai este astăzi de 
partea lor, a~a cum a fost in 
anii '201 lnsufi I.C. Brltianu, 

PRM·UL ŞI·A DESCHIS FILIALĂ LA NĂDLAC 
Pariidul România Mare, aflat după 

ulbmele sondaje de opinie pe locul al 
trejea in preferintele electoratului, nu 
stă cu mâinile in san. Recent si-a înfi
inţat filială la Nădlac. De la 'Arad a 
fost prezent tot staff-ul politic al aces
tui partid, in frunte cu preşedintele 
lucian Stana. In discuţiile purtate cu 
cei 40 de membri ai actualei filiale au 

fost scoase in evidentă situatia grea 
in care se află ţara, propunându-se 
eradicarea mafiei, dezvoltarea şi con· 
solidarea formelor de asociere şi 
cooperare in productia agricolă, cu 
implicarea statului. ' 

Presedintele filialei Nădlac a PRM 
a fosi ales Popescu Nicolae, 
vicepreşedinţi Faur lulian şi 

Câmpeanu Silvestru. Proaspătul 
preşedinte ne-a declarat: .Ştiind situ· 
aţia din Nldlac, vrem 'i ne-am pro
pus CII adevărat să ajutăm toţi 
oamenii, oferindu-le posibilităţi 
concrete de trai '1 viaţă in acest 

TVR1 
12,00 Surprize, sur
prize- rei. 
14,00Jumal 
14, 15 TVR Craiova 
15,00 Pro Patria 
16,00 Emisiune In 
limba maghiară 
17.30 Agenţia de 
plasare 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 ŞUri 
19,05 • Sunset 
Beach -ep. 541 
19,'!;5 Amintiri din 
secolul XX 
20,00 Jurnal • 
Meteo • Sport 
21,00 Feliclty - ep. 
2 
21,45 FBI - C18 -
ep.2 
22,35 Cu ochirn 4 
23,20 Aberaţia zilei 
23,35 Recurs. la 
morală 

0,35 Marele Jazz 

TVR% 
12 00 Sensul tranzitiei 
13.,00 Un zambet, o 
glumă ... 
13,1 O Mistere minuni -
doc. 
14,00 Convietuiri 
15,00 Delfi fi prietenii 
săi -d.a. · 
15,50 Filmele săp
tămânii 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 5anta Berbara -
s. 
17,20 Pelerinaje 
17 .SO wa.sner- ep. 1 
18,45 Stin bancare 
19,00 Oameni care au 
fost 
19,30 Mapamond 
20,00 Angela merge 
mal departe - dramă, 
Romania, 1982 cu 
Dorina lazăr, Vasile 
Miske 
21,15 Axis Muridi 
21,45 Bijuterii muzicale 
22,00 Fotbal: Sout
hamptcin-Derby 
Country 
0,30 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, PRO 
TVeaftău! 

10,00 Tilnăr fi nelinlftil· rei. 
·11,00 Trăznille familiei 
Addamo- rei. 
12,30 Royal Can.ctlan Afr 
Fnoce- ep. 1 · 
12,55 Stirile Pro TV • O propo* pe zj ' 
13,05 Babylon V- s. · 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinenrţll· s. 
14.45 Familia Bundy- s. 
15,15 Aripile paslunH - s. 
16,00Tinărfi~·ep. 
846 

Or&f." 

'IV ACASĂ 
8,00 Nimic personal - s. 
7,00 Floare de aur- mi. 
7,50 Preoiosa - rei. 
8,45 Căsuţa po~-mi. 
9,15 Acasă la ambasadorul 
Braztnei la Bucuresti, 
Excelenţa SA, Jeronitiw 

Moscardo - ""· 9,45 Doctorul casei- rei. 
10,15 Micui"IO doamne- mi. 
11,15 Jackie Collins: 
Holt}WOOd-ml 
11,45 Singe din singele 
meu-ret 
12,35 Medicamente poricu
loaset -mi. 
14,15 Maria- s. 17,00 Ştirie Pro 1V 

• o propoziţie pe zi • 1S.OOV.aţa~-s . 
16,00 Pnlcioaa - s. 17,30 Rosalinda- ep. 21 

18,30 lnlm6 de liiP'nci • ep. 
106 
• Extragerea căr\11 J>OI!IIIIo • T o 
Litl si câştigi" 
1s.:io Ştiri. Pro 1V 
20,00 Ştilie Pro 1V Arad 
20,30 Misiune de salvare -
dramă, SUA, 1997 cu 
Richard Thomas, McRan8y 
22,25 ŞtiJie Pro 1V 
22,30 Chestiunea ziei 
23 30 Stwile Pro 1\1 • Prollt • 
o ~ziţie pe zj 

0,00 Criminallstll- s. 
1,00 Ştirie Pro iv . 

17,00 Casper ·des."'*"· 
17.25 Vremea de acasă 
17,30 Dnlgoota ,,_-.. 
18,20 Acasă la bunica 
16,30 Renzo ,,_-s. 
19,25Vremeade acasă 
19,30 l..anJurile lullirll- .. 
20,20 Sorm usor! 
20,30 Inger silballc- s. 
21,30 Sânge din singele 
meu ·s. 
22,25 Vre<pea de acasă 

22,30 o - la oporii - f. 
SUA, 1935, cu Groucho Marx, 
HarpoMarx 

G. BOHOSLfiV 

ANTENA1 
~:~~deYreme 
10,00 Stii . 
10,15~tvlade ... ·S. 
11,00 Oanon - s. 
11,30 Răpirea - - SUA, 
1996 
13,00 Ştiie arriezi 
13,15 Vlttorul incepe .. -,s., 
14.00 Esmeralda- s. 
15.00 Luz Maria- s. 
1700 şm; 
17~5 Elono, ......... - ep. 
79,80 
19,00 Observator . 
20,00 Pericol iminent - s. 
20,50 Dubli ktentitate - s. 
21,40 Prezer<cj """'*' 
22,00 Obsefvalor 
22,30 McDJs Tld show 
O,OOR-etape; 
1,00 Underground- dramă, 
Iugoslavia, 1995, cu Mikl -l.azar-2,00 Observator- rei. 
2,30 Damon - nll. 
3,00 Elena, vfa1a,...- rol 
5,00 Dallas- s. 

TELE7ABC 
7,00 Ştiri 
7,10 Bunii dimineaţa, 
România 
9,00 Forţa des1inuLi • mi. 
10,00Ştiri 
10,15 T -.oppi1g 
10,30 DintJe sute de ziare
rei. 
11,30 Re00ez"'IUS la Tele 
7-191. 
12,30Docu-
13,00 Ora unu a veni- rei. 
15,00 Stiri . 

fostul prim-ministru român din 
acei ani, văzând mersul istoriei 
a înţeles necesitatea de a nu 
distruge statuia demontată a 
"u"!!~ri~ Mari" ~i :::. OOfK'I7it;.t-() 

s;i a conservat-o, intuind 
imperativele vremurilor de azi. 
Ne referim, desigur, la necesi .. 
tatea impăcării istorice dintre 
români ~i maghiari. După 
model francc>gennan sau nu, 
noi, românii, nu avem attă cale 
decât cea a ·înţelegerii cu 
ungurii. Şi nu doar cu ungurii 
din Ardeal, ci cu însăşi ţara lor, 
Ungaria - un stat integrat in 
NATO si pe cale de aderare la· 
Uniune~ Europeană. Oricăt de 
dezagreabilă este ideea de a 
suporta acţiunile in forţă ale 

. ungurilor pe calea reconcilierii 
româno-maghiare 3!f3 cum o 
înţeleg ei, eu cred că noi, 
românii, am fi mai. înţelepţi 
dacă am pune in prim-plan 
interesele, încercând să 

estompăm resentimentele 
venite din istorie. Să ne lăsăm 
condu'i de raţiune 'i nu de 
sentimente. Cu regretele 'i cu 
părerile de riu nu poţi face 
istorie. Astăzi vântul istoriei 
europene bate mai degrabă 
spre pusta ungară decât spre 
Câmpia Bărăganului. Nu mă 
indoiesc că românii au simţul 
istoriei, ata cum au dovedit 'i 
in alte momente 'i se vor 
adapta la cerinţele vremii, 
oricât de dezagreabile le-ar fi 
unele atitudinii 
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De astăzi, in vigaare 
riOILE TAXE DE 
EXfiMiriARE $1 .. . 

lriMATRICOLARE 
AOTO 

Noile taxe pentru examinare ~ Tnmabicu
lare auto vor Intra in vigoare, in conformitate 
cu prevederile legii 117/1999, astazi, 4 
octombrie. 

Noile taxe vor fi plătite de către toate· per
soanele fizice şi juridice solicitante, cu 
excep~a persoanelor cu handicap fizic, pentru 
ob~nerea perrnisului de conducere din cate
gortile şi subcategoriile A, A1, 8, B1, adaptate 
infirmităţii lor, precUm şi membrii misiunilor 
diplomatice si ai oficiilor consulare acreditati in 
România,~ bază de reciprocitate. · 

Plata taxelor se va face la unitatile CEC 
sau la casieriile trezoreriei statului. P~nele 
fizice şi juridice care au achitat taxa de exa
minare, respectiv de inmatriculare, anterior 
datei intrării in vigoare a legii, vor achla difer
enţa pină la nivelul celor prevăzute in noul act 
normativ .. 

Taxele pentru persoanele care au absoMt 
o şooală de conducători auto vor fi cuprinse 
intre 6:500 şi 32.000 de lei, in funcţie de cate
gorie, iar cei care nu au absolvit o şcoală de 
conducători auto (cu excepţia persoanelor 
c;!rora 1&-a fost anulat pennisul) vor plăti Intre 
32.500 şi 160.()()() de lei. 

Persoanele cărora le-a fost anulat per
misul de conducere vor plăti penlnJ examinare 
intre 13.000 şi 64.000 de lei, iar cele cărora 
le-a fost anulat peftTlisul de conducere şi au 
fost respinse de trei ori la examen va achita 
taxe cuprinse intre 39.000 şi 192.000 de lei. 

Taxele de inmabiculare permanentă sau 
temporară a autovehiculelor şi remordlor sunt 
stabilite in funcţie de greutatea totală autoriza
tâ acestora: pentru cete de pină la 750 de kilo
grame taxa va fi de 67.750 de lei, intre 750 şi 
3500 de kilograme indusiv- 1 ;l4.260 de lei, iar 
pentru Tnmatricularea autovehiculelor şi 
remorcik>r cu greutatea totală autorizată mai 
mare de 3.500 de kilograme proprietarii vor 
plăti 268.400 de lei. Taxa de autorizare provi
ZO(ie a circulaţiei autovehirulek>r neinmabicu
late va fi de 19.520 de lei, iar cea de autorizare 
a drrulaţiei autovehiculelor şi remorcilor pen
tru probe - 769.300 de lei. 

Potrivit Legii 117/1999, taxele de exa
minare şi Tnmabiculare pot fi majorate de către 
Consilile locale aJ p!nă la 40 la sul<l. 

PRIMATV TVARAD TVINTERSAT 
7,00 Karaoke show ·rei. 
8.00 Diminea1a q.1 Prima • 
şm;, oeportaje, .-,, muzică 
şi oonc;usu; 
12,00 ,.._"_-rol 
13,00 Show-ul de noapte -...._ 
15,00 Viaţa In direct - tatk 
show pe teme sociale 
16,00 Celelxi fi bogoll-s. 
17,00 Nacfne show 
18,00 Fows • Sport • Melea • 
CipArt 
19,00-.-... 
19,15 Karaoke show 
20,15 Dosarele y 
21,00 Film serial 
22,00ROmânle.-.• 
Zl,15 Focus PkJs 
22,45-""""" 
23,00 Potillca de-
1,00 Film artistic 
2,30 FoaJS PkJs- rei. 

15,25 Post Meridian 
16,30 o singură vlaji- .. 
17,30 Documentar 
18,00Ştiri 
18,10LouGront-9. 
19,00 Pronosport 
19,05 Secţia de pollţlo- .. 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dinbe sute de ziae 
22,00 DW1coto de stadion 
23,30 Cutia muzicală- mL 
0.00 Ştiri 

7.00~ 
8,00 Ş&; TYA- rol 
8,30~ 

9,30 Anl.ntJri- nll. 
9.40~ 

10,00Ş&; 

10,10 CoiMade~·S. 
11,00 Demon- s. 

• 

11,30 Ripireo--. SUA, 
1996 
13,00 Ştirile-
13,15 VIitorul incepe azi - s. 
14,00 &meralda- s. 
15,00 Lta ..... - 8. 

17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
18,00 SlucioU ~ 
18,20~ 
18,30ŞtiriTYA 

19,00~ 

20,00Arena 
21,20~-n>t .. 
21 30 Stiri TVA- rol 
22:00~ 
In"""""""'· -- idantlc cu cel al Anenei 1 

BBO 
10,00 Crimă la nr. 1600 
- actiune, SUA, 1997 
11 ,45 ·Aşa e viaţa -
comedie, SUA, 1998 ctJ 

Michael Gooljian 
13,30 Mesagerul stelar 
-actiune, SUA, 1997, cu 
Michaet Madsen 

8,55 OMchide<ea ~ 
9,00 lolsrsat Music 
9,30 Hotelul - New 
H.npshlre- film 
11,00 Şlrie ,_ 

11,30 Astronomll - an 
12,30 Jlmmy Readon. an 
14,00 ~Sport SllCM' • 
15,00 Avem.i americane 
15,30 Sa1lli 
16,00Un~forfdt:tm 
17,30 Desene-
18,00 SAp!AmAna sportivA -18,30 Urneo adAntulor 
18,45 Ştirile,_ . 
19,20 Dulce --•. 
20,05 Mistere, fannece fi -20,30 Dano Looc fllrwHaţll 
aii-lndltect 
22,00 Povestea lui J.M. 
Giboon 
23,30 Ştirile-
0,00 Erotica 
0,45Tr.ct-...~ 

1996 
18,30 Iubire fără varstă 
- comedie, SUA, 1993 
aJ Sirley Macl..alne 
20,30 Ape ostile - acll
une, SUA, 1997 
22,15 Totul despre sex_ 
-s. 

RADIO PRO FM {9%,1 
2,00- 5,00 MUZICĂ 

~oo~ .. ~BIŞ 
a.oo • t,OO Cinta-mi liutare. JnUZ)C8 poputarn 
9,00-10,00 AJo, t1J alegi! 

15,15 Robbersonil fi 
poliţa • comedie. SUA, 
1994 

22,45 Detectivul fan
tomă - comedie. su~. 
1997 

5.00-6.00 Buletin de stiri la 6ecare sf8t de cd 
6,00 • 7,00 RONDUL.DE [)IMINEAŢĂ ·1NFO 
PROw Dan Apostol şi l.aiJa ~ 
7,00 - 10,00 PRO FM PĂNA LA ZECE- cu 
F1avUs Eşrican • 
10,00. 13,00 MIHAI CU NOI - cu Mihai · 
DobroYolschi; 13,00'·14.00 1J.1.tCU ANDREI 
-c:u Ardei Gheorgle; 1.t,OO ·11,00 ORAŞUL 
SUB LUPĂ-ru.Cătăin Lapuşcă; 17,00 ·19.00 
STAR STATION MIX ·cu Milai Gtxei 
19,00-21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZICAl· cu 
Cilln Gheo<ghe : 21,00 -22,00 SPORT SHOIN 
- <11 CMdOJ loarOţoaia : 22,00 · 2<,00 RONDUL 
DE NOAPTE- ru Răzvan Exartv 

10,00- 12,00 Cafeaua de zece 
12,00 • 13,00 La porţiMI doruh.ri • !ruric:ă pCJpi.Jbri 
13.00-14,00 FM-ol d. Dl'trtt 

• 14,00 -15,00 ;.~ 
15.00 • 16,00 Astăzi te airbitortm • nmlci ~ 
IMl! SI dedtcaiJI rrJJZicale 
16,ob ·16,00 Dup6 pMN 
18,00 • 1i,OO Telefonul cu butolne 
19,00-20,00 La mulţi anii • ~ ITliZicele 
20,00 • 22,30 Pa rnont.ra 
20,30 • 21,00 Secretele v6ltll 
21.00-23,00 Fotbal Club tt -talt.flhaw 
23,00. 24,00 Aseultă "'tu! 
0.00 • 2,00 92, 11naomnli 
2,00 • 6,00 Noctuma mUZICAIII 

14,45 Evadare din Los 
Angeles - acţiune SUA, 

0,45 Hot Boyz- acţiune . 
SUA, 1999 

ATOMIC TV ! ~:oo-
7,oo Selecto• . . 19•00 AklmiK col t.1lchele 
10,00ReadQr ;11,55Reac!Qr 
10,30 Hai Hui- Jet. 
,1,00AtomixcuTudor-rel. 22,00 South Perle ·des. 
14,00 Interactiv anim. 
15,55 Reador 22,30 File de povesls -mi .. 
16,00 RomaDian Tap 100 ~ 0,00 InsOmnia 
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uHO M·fiR MIRfi SĂ CONSTAT 
CĂ AcrOfiLII GOVERHfiHTI fi(J 

VÂHDOT TRfiHSILVfiHIA" 
e "Românii pot ierta, dar nu pot uita!" -A participat la Arad? 

-Dai 
Deviza de mai sus a fost în centrul 

masei de partidpan~ la mitingul organi
z~t ieri impotriva hotărârii abuzive a 
guvernului României, în cârdăşie cu cel 
al Ungariei, de reamplasare a monu
mentului Ungariei Milenara in Arad. 
.Românii pot Ierta, dar nu pot uita: 
cel 13 generali sunt călăii poporului 
români" scria pe pancarta organiza~ei 
judeţene a PRM, deviză preluată de 
către participanţii care au adoptat 
.Prpclamaţia de la Arad". In 
"Proclamaţie" se cere retragerea 
Hotărării Guvernului 770 din 20 septem
brie 1999, ca fiind ostilă vointei cetăte
nilor Aradului. • Se cere G'uvemuiui 
României să renunţe la a mai impune 
autorită~lor locale arădene - imp<itriva 
legii! - simboluri antiromâneşti. • Este 
adresat un ultimatum consiliilor judeţene 
si municipale, Primăriei, să slujească 
i'nteresele celor care i-a ales. e Se 
specifică faptul că românii şi maghiari! 
din Arad nu au avut niciodată 
neînţelegeri interetnice de natură să 
ducă la conflicte şi este de dorit ca nici 
in viitor să nu existe aşa ceva. 

In faţa unei mulţimi care a inţeles să 
se comporte doar la modul ironic faţă de 
consilierul UOMR Murvay, care a 
fotografiat manifestarea din toate un
ghiurile posibile, toţi cei care au luat 

cuvântul au sublinĂ!ilt necesitatea 
respectării demnităţii arădenilor, a 
românilor, în faţa unei provocări evi
dente. 

e Avertismentul că se caută J1()d in 
papură" a dat roade. Nimeni nu a dat 
nici cea mai mică atentie celor două 
echipe care filmâu pentru' .Duna TV" şi -

aŞţ~ cum spuneam - s-au mutţumit să-I 
ia peste picior pe consilierul Murvay 
care - evident - căuta să provoace pe 
cineva, pentru a avea ce raporta la 
Budapesta. Nu a reuş~ să-I .fenteze" 
nicî măcar pe Nicu !eran, care s-a 
mulţum~ să-I ia in derădere. Dacă mal 
luăm in considerare şi .atrontul" pe care 
i 1-a adus deputatul ţărănist Ion Ra~u. 
prezent in balconul biroului pa~amentar 
pe tot parcursul milingului, putem spune 
că Murvay şt-a ratat misiunea. Mai con
cret, Murvay s-a dus la deputatul R~u 
şi ~a intrebat oe părere are despre mi
ting, la care .Papillon" i-a răspuns că 
.este regretabil că nu s-au adunat mai 
mulţi români arădeni pentru a-şi apăra 
dreptatea." Auzind acest răspuns, dl 
Murvay a zis: .No, bine". şi a plecat, Iară 
a se mai sinchisi să dea mâna cu dl. 
R~u. • Comportarea arădenilor la mi
ting a fost exemplară, neexistând nid un 
incident .• Mici" defticţiuni cu iz UDMR
ist s·aLI inregistrat, insă participanţii 
le-au tratat cu toleranţă: a fost o pană 
de curent, pusă la cale de nu se ştie 
cine in timpul de pregătire a milingului, 
c:and trebuia ca Aradul să răsune de 
dlntecele patriotice transmise la 

de amplrticare. Capac la toate a pus 
lipsa drapelului romanesc de pe Palatul 
Administrativ, tocmai la această mani
festare. Gurile rele spuneau că Murvay 
şi Darida, singurii .disponibili", I-au dat 
jos, in ideea că pe 6 octombrie se va 
pune un alt steag pe palat. e Cu mici 
excep~i. mitingul nu s-a transformat în 

campanie electorală pentru partidele 
participante şi organizatoare. Eşte drept 
că s-a strigat .Ţepeş!", .Vadim 
preşedinte", .lliescu, lliescu!" insă s-a 
strigat şi .Unire cu Basarabia!". Sigur· că 
s-a strigat vartos .Jos Guvernul!", insă 
numai in. contextul targuielii pe care 
acesta a făcut-o cu guvernul maghiar, 
oedand totul şi neprimind nimic! 

Nu vom insista asupra organizaţiilor 
civice şi a partidelor care au participat la 
miting, intrucat acestea sunt cunoscute. 
Important este faptul că arădenii şi-au 
spus punctul de vedere, dovedind că 
apartenenta politică este valabilă doar 
până la limita atingerii interesului na
~onal. O amudine din care dasa politică 
românească ar trebui să inţeleagă 
ceva. . 

lncă un lucru pe care guvernantii ar 
trebUi să-I ştie. să nu spună că n~ au 
fost avertizati: arădenîi sunt hotărati 
să-şi apere idenmatea şi demn~tea Şi 
nu înţeleg ca un guvern româno-ungar 
să le-o calce in picioare• 

SIMIOn TODOCfl 
Foto:. fiLEX. 

- O-le Ion Cristoiu, vineri, monu~ -
mentul ,.Ungariei Milenara" a fost 
transportat dintr·o unitate militară 
arădeană in curtea Palatului 
Minoriţilor ... 

- Constat şi eu că actualul Guvern 
merge inainte cu ideea acestui parc al 
.reconcilierW. Acest lucru ne demon
sirează căi se poate de clar că este vorba 
despre un angajament cu termene fixe, 
luat de Radu Vasile faţă de Guvernul de la 
Budapesta. Nu se ia in calcul dorinţa 
populaţiei ... 

- Crede~ că realizarea acestui parc 
s-a hotărăt 1n unna presiunilor UDMR
ului? 

- Sunt convins! Paşii mănunţi pe care 
UDMR-ul i-a făcut pană acum, astăzi 
devin tot mai mari. Probabil că, pana la 
urmă, UDMR-işlii işi vor atinge scopurile, 
iar actualii guvernan~ vor ceda pe toată 
inia ... 

- De ce? Cara este interesul guver-
nanţilor? . 

- Râmănerea la putere. Efectiv, dacă 
UDMR-ul părăseşte coaliţia, guvernul 
cade ... 

- Care este poziţia pre,edlntelul 
Constantinescu in acest sens? 

- Preşedintele Constantinescu n-a 
reacţionat până acum şi nici nu cred că va 

. re~ona. Aşa slând lucrurile, guvernanţii. 
merg in continuare pe calea inconştienţei. 

-Vineri, la deplasarea monumentu-
lul, ministrul justiţiei din Ungaria, Dăvid 
lbolya, a participat şi a supravegheat 
atentă toate mişcările ... 

- Nu mă miră! Dacă Viktor Orban par-
ticipă la Tuşnad - şi. mai mu~. este prim~ 
ca la el acasă - atunci şi David lbolya 
poate veni la Arad ca-n Ungaria. Acest 
lucru se petrece graţie guvernanţilor 
români, care - cel p~n moral - se pare că 
au cedat Transilvania Ungariei. 

- Nu este posibili 
- Mi-e teamă că da! Amintiti-vă de 

chestiunea cu biserica na~ală, de graba 
cu care se încearcă trecerea legilor restf.. 
tuirii prin Parlament, legi care in 
Transilvania au un alt efect decât in resb.JI 
tărli, deoarece nu satisfac in primul rând 
interesele cetătenilor români. Mai mult, la 
Paris, preşediniele Constantinescu a făcut 
o gafă monumentală ... 

-Ce gafă? 
- ln oraşul Revoluţiei franceze a 

declarat că in 1989 in România n-a fost 
revoluţie, ci aceasta se va petrece abia la 
toamnă, cănd vor fi trecute prin PaMment 
legile proprietăţii. Efectiv, i-a jign~ şi pe 
francezi ... Oricum, trecerea unor legi prin 
Par1ament nu înseamnă revoluţie. Legat 
de problema proprietă~i. mă mai surprinde 
ceva: liberalii şi preşedintele 
COnstantinescti sunt pentru modificarea 
Constituţiei in sensul .garantării• propri
elâtii de către stal Dar, oe s-a intâmplalla 
Brcişov? Acolo, proprietatea este la 
indemâna unor huligani 'care cer taxă de 
protecţie. Cu alte cuvinte, garantarea pro
prietăţii înseamnă doar restituirea aces
teia? Nu cumva înseamnă şi păzirea ei de 
către stat impotriva mafioţilor? 

- O-le Cristolu, in ultima vreme· se 
vorbe!f-te despre o apropiere intre 
PDSR,IPD ... 

- Am aum şi eu astfel de zvonuri. mal 
ali!s după decla~ile de la Cluj. Totuşi, 
sunt sceptic. Dacă PDSR-ul ar avea 
nevoie de PD, deoarece la s1ânga sa se 
află doar partide na~liste. nu cred că 
PO-ul este sincer in afirmaţiile sate. 

- N-ar dori să rămână la guvernare 
şi intr-un vi~or mandat? 

- Dacă ar fi dorit acest lucru, ar fi ieşit 
de mu~ de la actuala guvernare. Cred că 
PD-iştii nu file calcule politice pe termen 
lung, ci calcule ieftine. care să le permM 
să mai rămănă la guvernare. Altfel spus, 
din cănd in cănd, le mai arată pisica celor 
din coaliţie ... 

- Un şantaJ mascat? 
-Exact! Ceva de genul acesta ... 

DOitO SlnfiCI 
Foto: M. CAnao 
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DOAMNA AVOCAT 
RODICA BORZA A FOST .., 

REALEASA PREŞEDINTE 
· Sâmbătă dimineata, in Sala 33 a 

Palatului Administrativ, a avut loc 
Conferinţa municipală a Alianţei pentru 
România Arad. Deşi caţalogat drept un 
partid tânăr pe scena politică. filiala 
municipală a ApR a demonstrat că şi-a 
insuşit repede şi foarte bine toate 
secretele. Spunem aceasta. deoarece 
sâmbătă am văzut o conferintă munici
pală organizată perfect, in 'cele mai 
mici amănunte. Fără luări de cuvânt 
inoportune, fără certuri şi scindări, 
membrii arădeni ai ApR au demonstrat 
că· ştiu şi vor să facă un alt fel de 
politică. 

Astfel, In mai puţin de trei ore, con
ferinţa municipală a definitivat noua 
structură de conducere a filialei Arad. 
După prezentarea rapoartelor de acti
vitate, s-a trecut la alegerea noului 
comitet municipal, care cuprinde in 
no.ua sa formulă 21 de membri şi 5 
membri supleanţi. In acelaşi timp au 

~ fost aleşi şi cei 82 de delegaţi la 
Conferinta Judeteană. · · 

Com'itetul 'municipal ales s-a 
intrunit apoi intr-o primă sedintă -in 
cadrul căreia au fost definitivate struc
turile de conducere. In functia de 
preşedinte al organizaţiei muniCipale 
Arad, a fost realeasă doamna avocat 
Rodica Barza, o confirmare a calităţilor 

politice şi organizatorice ale doamnei 
Borza. Ca prim-vicepresedinte a fost 
ales domnul Mircea Roman, directorul 
Fabricii de seringi ,Sanevit", iar ca 
vicepreşedinţi domnii Gheorghe Schill, 
Ilie Cema si Florian Stefan. In functia 
de secretari ai organiZatiei au fost alesi 
domnii Vasile Vegheş, Pop Alin şi Em'il 
Chiş, precum· şi domnişoara Mihaela 
Judricău. 

Demn de remarcat este faptul că In 
Comitetul Municipal sunt prezenţi 
acum opt tineri şi şase femei, fiind 
primul partid care pune in practică pro
movarea femeilor şi tinerilor .. 

In incheiere, preşedintele organiza
ţiei judeţene, domnul profesor Ioan 
Biriş, ne-a declarat: .Suntem 
bucuro'i că totul a mers bine, 
demonstrind încă o dată faptul ci 
partidul nostru s-a inscris pe o linie 
politică ascendentă. In momentul de 
faţă suntem .preocupaţi in egală· 
măsură de desfăşurarea procesului 
de reorganizare internă, cât şi de 
promovarea oamenilor de valoare 
pe care ii avem in partid 'i care pot 
demonstra că noi facem un alt fel de 
politici, in interesul cetăţeanului." 

JEJUJfln POPESCO 

• 

Pe 30 septembrie, anul curent, cuvânt fiind "Disputata întoarcere Deasupra articolului este reprodus 
deputatul Ion Raliu se intorcea din a Ungariei Aradului"! Inutil să mai un tablou care infăţişează, in toată 
Italia cu un avion aparţinând corn- spunem că articolul se referă la .splendoarea" ei, armata ungară. 
paniei .Malev". Răsfoind presa, a monumentul .Ungariei Mari". După Orice a>mentariu este inutiL Ti dăm 
avut surpriza să dea peste săp- ce-i pomeneşte pe cei 13 generali cuvântul deputatului Ion Raţiu, care 
tămânalul • The Budapest Sun" executaţi la Arad, autoarea articolu- ne-a oferit şi amănuntele de- mai 
(Soarele Budapestei), care apare in lui vorbeşte despre obeliscul din sus. · 
limba engleză. Pe prima pagină era Subcetate şi despre piedicile pe Ion Rapa: "În loc da 
un articol semnat de Esther care le intâmpină Uljgurii care vor rBCODCUiBJ8, t&DSiUDI 
Vecsey, intitulat "Disputelf return să depună fiori. 
of Arad's Hungaria"llmpreună cu .In apropiere, la un camping cu interetnica"! 
englezul Ion Raţiu am incercat să bar, consumatorii pun tonomatul la .Citind acest articol ,1, mal 

1 traducem cat mai fidel in limba maximum, cu muzică rock'n roll, ales, modul in care a fost titrat, 
română. Oricum l-am intors, sensul când un grup de unguri pune jerbe felul in care au fost prezentate 
este clar: traducerea cuvânt q~ de flori la baza obeliscului." lucrurile, oricine poate să-•i dea 

· seama că Iniţiativa celor 
1 !ilb!tllt.v:~t~~~!WJ~ .t<)'c•!···~· • "n:c ~· ··ifr\ll[llif/~~J.;..ii!J!'>Iti«!il!l!:~l\ll\M'!II!II!!IIIi!llli două guverne, in loc ai pro-

• Good Greeks 
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• 8ig Daddy -l>ad '""' S8 

moveze reconcilierea, va 
duce la tensiuni interetnice, 
care nu au existat până 
acum. Nu este nimic riu in 
a--1 onora pe cei care, la vre· 
mea aceea, au luptat pentru 
libertatea Ungariei. lnsă, tre
buia să se ţină seama de fap
tul că reamplasarea acelui 
monument, dedicat Ungariei 
Mari, nu poate decât să 
creeze dificultăţi. Trebuia 
găsită o alt1el de formulă de 
reconciliere, in care ambele 
naţiuni 'ii idealurile lor să fie 
respectate. Dacă la semna
rea Tratatului cu Ungaria s-a 
făcut o grefeală, guvernul de 
astăzi trebuia s-o corecteze." 

SIMIOn TODOCfl 
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* ... sau "dansul fetelor de la Căpâlna: un pas înainte - doi 
· înapoi, doi înainte - unu înapoi, adică tot pe loc - pe loc" 

- Domnule ministru, arădenii, la fel 
ca toţi românii, au ajuns să identifice 
refonma cu sărăcia. Făcând parte din 
actualul Guvern, vă consideraţi 
responsabil de această echivalare? 

- Eu nu cred că se pune problema 
cine se simte responsabil pentru faptul că 
rofnânii au început să identifice reforma aJ 

greutăţile. Reforma, in general, este o acţi
une, o atitudine care înseamnă schimbări 
şi care determină, de cele mai multe ori, 
greută~. Problema la noi este că reforma a 
fost făcută ca dai"'SU fetelor de la Căpălna: 
un pas înainte - doi inapoi, dfli înainte -

unu inapoi şi aşa mai departe, adică tot pe 
loc - pe loc. Cetătenu au inceput să nu 
mai creadă că aceBstă reformă mai are şi 
un slărşillntr -adevăr această problemă ar 
putea să ducă, chiar in vitorul apropiat, la 
lucruri foarte dificile pentru RomAnia, 
deoarece, dacă vreţi, chiar şi cu reforma 
se. poate intămpla, ce in povestea aceea 
cu Pebică şi lupul: că de aproape zece ani 
de zile tot se spune facem reformă şi se 
face ce se face ... In acest an am plătit 2 
miliarde de dolari, datorii ale Romaniei. Şi 
vreau să vă spun că a fost un efort uriaş şi 
toată lumea din finanţele mondiale nu 
sperau. Mai toţi au fost convinşi că se va 
intampla ce s-a intămplat in Bulgaria, 
când au ._ in aliaps economic. lată că 
nu s-a intămplal. 

- Este lăudabil faptul că Pelrom-ul 
a l:juns in Ungaria. Vreau insă_ să vă 

intreb de ce apar pe piaţa românească 
tot mai multe produse din import? Noi, 
românii, chiar nu mai flim să pro
ducem nimic? 

- Ştim să facem de toate. Problema 
este că nefăcănd la timp nişte adaptări in 
ceea ce priveşte calitatea, eficienţa şi 
preţul cu care producem, am ajuns la situ-
aţii în care unele produse sunt mai ieftine 
venite dinafară. Iar cei care se ocupă de 
distributia acestor produse actionează în 
mod cOrect, după reguli de eCooornie de 
piaţă şi cumpără, nu după patriotism, ci 
după preţ Şi n cumpără de acolo de unde 
e mai ieftin. 

- Credeţi că actuala majorare a 
preţului la energia electrică nu va afec
ta 'i preţurile la celelalte produse? 
. - Unde s-a majorat? Tmi pare rău că 
eu am tot trimis nişte comuniCate. Preţul la 
energia electrică, dacă era să ne luăm 
după infla~e. ar fi trebuit să crească cu 
12% şi a crescut cu 2% la_ agen~i ~ 
oomici şi cu 8% la populaţie. In lei! 

-Şi românii lucrează tot pe lei ... 
- Eu trebuie să vă spun că de cănd 

am prelua1 acest minister preţul mediu la 
energia electrică a scăzut de '1a 50 dolari 
megawatul la 40 dolari. Iar la industrie a 
scăzut de fa 54 dolari megawatul la 37 
dolari megawatul. Mulţi m-au intrebat:. 
bine, dar n-am văzut nici o ieftinire. Poate 
că n-am văzut nişte ieftiniri, dar n-am 
văzut nişte scumpiri ... Cred că dacă aş 
face acum megawatul de la 37 dolari la 54 
de dolari, vă spun că ar sări intr-adevăr 
toate Pf"\Urile. Iar 2% e o scumpire cere 
este sub rata inflaţiei, de fapt nu e o scum
pire. 

- Buzunand omului de rtnd -
fi aeta ... 

- Ştiu, dar noi trebuie să ne dăm 
seama că salariile nu sunt in legilb.J'ă cu 
preţJI roşii1or din piaţli ... 

- Asta vede orice ramin. Salariul 
nu mal reprezintă nimic pe lângă 
Jll'fiiUrile din pleţal 

- Salariile sunt In legătură cu căt 
muncim, ce rezultate obţinem prin munca 
respectivă şi, mai ales, ce vindem din 
munca respectivă. Pentru că sunt şi foarte 
multe locuri unde se munceşte de dragul -· 
ml.llcitului. .. 

-Vă mulţumescl 
-Cu plăcerei 

Delşl a trecut o lună de zile de la 1ncepei ea anuli 
11-j~~manua:: lele ldjAezi ttillncă o pioblemă, atat pen-
11 şi pentru cadrele dldadice. 

Clasele 1-D: "ae:qperire maximă" 
Dacă la primele două clase ale ciclului primar 

manualele smt asigurate iltegral, uni dintre elevii de-a 
treia .şi de-a patra se confruntă cu mici piobleme: 
.,Există cazuri izolata In care necesanul de manuale 
nu a fost acoperit Tn unna comenzilor făcute de ..,.,u la sft'litul anutul treculln aceste situa~l. tre
buie să se facă o nouă comandă, care nu va mal ft 
1nsă plătită de MEN. Manualele vbr ft cwnpărata fie 
din veniturile -.getare ale ..,.,m, fie din banii 
părin~lol" - ne-a spus Angelica Gomea, respoosabl 
manuale 1n cadrullnspecl!loaW Şoolar Judeţean. 

To Be Or Not To Be: 
manualul de engleză 

La lJirmaziu, singura clasă care nu pune rici om f'li 
de probleme este a f1P1ea. Conform statlsticilor I.Ş.J. 
Arad, to~ elevii din judeţ care parcurg acest an de 
studiu au asigurate, in proporţie de 100%, manualele 
ŞCXJiare. Sitwţia este diferită însă la clasele a cincea şi 
a 'asea. Manualele dlstributte Tn şcoli incepând din 
1996 sunt acum insuficiente, iar livrările din depozit 
efeduate la inceputul acestui an ŞC<llar. nu au asigurat 
decăt 50% din necesar . .,In măsura posibilltă~lor, am 
incercat să acoperim noi diferenţa prin manualele 
pe care le-am avut in stoc. Astfel, la materiile 
importante am raU!fit s~ asigurăm intre 65°fo..100% 
din necesar'' - a mai spus Angelica Gomea. 

Principala problemă cu care se confruntă elevii din • 
d9Uă clase de gimaziu o constituie manualele .. 

COTIDIAN Luni, 4 octombri_e 1999 

LACUL MĂLTĂRET ESTE MAl SĂRAC 
CU Ori KIL' JUMATE DE PEŞTE! 

Sâmbătă, 2 octombrie a. c., pe lacul 
Măltăret din pădurea CEALA, s-a 
~ediţia a 11-a a CUPEI PRESEI la 
pescuit Intrecerea, cunoscută sub numele 
de .datul cu bătui in baltă", a adunat un 
număr mare cte pescari şi nepescari, 
reprezentan~ ai presei arădene. Dar să 
vedem, pe ore, cum s-au desfăşurat osti
lităţile. e La şapte fără căteva minute, 1ibi 
Molnar de la .lntersat" şi Ştefan Tudose, de 
la .Adevărur au fost primu la baltă. Ei au 
pregătit standurile. in număr de 30, stan
durile arătau intr-adevăr de un mare con
curs. S-a respectat regulamentul inter
national privind distanta dintre concurenti . 
mUttealte ~ ... ~m·.' ela""""' .. umf .... ·~-.-· ....... -ŞI J . 
1ate autoturismele cu pescari au inceput să 
.curgă". e Televiziunea prin cablu .lntersat" 

s-a dovedit şi de deta aceasta că are un 
colectiv unit, iar redactorul-şef Flavius 
Şteţcu ii .păstoreşte" cu dibăcie • 
.Adevărur nu a fost mai prejos şi a adus in 
concurs ru rumai bătrâni, d şi pe cei mai 
ti1eri pescari. • Ioan lercan a fost pe post 
de antrenor, dar şi membru al juriului. • 
Televiziunea Arad a avut prin Horică laoob 
nu numai un pescar de bază ale ~. 
dar şi un barte bun ag..-izata'. eLa opt şi 
jumătate pescarii s-au inscris in concurs. 

. eDouăzeci de pescari au zis prezent e 

.,T~ de chilii! au ,pândi!" <;a ru cumva 
cineva să vină cu peştele de acasă • A 
urmat tragerea la sortj a standulilor, iar la 
nouă şi jlmătate s-a dat statul penlru pes
cuit. Concursul a durat trei ore. e 
Reprezentanţii de la Radio 22 Sebiş au 
venit cu gărodU de sigLri invi:'gălori, dar cu 
două bite ~ rHIU putut faoe mare 

luau. • loon Jenoan, ca aroenor, a dat-o in 
,.bară", elevul său, fP.in Galiş. a prins doar 
un peştişor mic, mic de ... 2 grame! ln 
schimb, ca membru al juriJiui, Ioan lercan a 
fost sobru, aspru şi dur cu toţi ooncurenţii, 
indiferent din oo tabără făceau parte. S.. 
văzut că in copilărie loon al nostru a pescuit 
numai pe Criş, lângă Răpsig. • Antrenor a 
avut şi Ioan Virag, de la .lntersar. Şi ce 
antrenor, un actual campion national al 
României la pescuit, 1bi Rancu. Rezultatul 
a fost pe ~ră: Virag a~ concur
sul. • Spre uimirea domnului. Doru (.apa 
caldă1 Câmpan de.la Arterrn, care a prins 
căţiva peşti cu o undiţă de duzină, vecini 
săi au fost zero. Bucuria lui Doru a fost 
mare şi ne-a promis că la iarnă 11001 avea 
căldură berechet, iar apa caldă va curge 

normal: .Mă bucur că sunt cu presa 
arădeană la un astfel de ooncurs. Mi-am 
dat seama că toţi sunleli nişte oameni mi
nunaţi. Artermul rămâne deschis piesei. 
Ace& pescuit mă apropie de dvs. tot mal 
muH." e In jurul orei prânzului şi-au făcut 
apariiţia şeti: redactonJHief de la .Adevărul" 
Mi'oea Contraş şi directDrU de la TV Arad. 
Dacă· Mircea a stat mai puţin la Măltăreţ 
Alexandru Mot de la TVA ne-a ooorat cu 
prezen\a pănă' la starşitu1 acţiri. Feicit!ri! 
• Prezent ca-ntotdeauna a fost şi patrooul 
de la .lntersar, dl. Martin Lăszlo. Cu un 
autoturism modem şi de gabaritul dormiei 
sale, Martin a rămas aceeaşi tig.oă sO'rlla
tică şi agreabilă. • Colonelul Alexandru 
Mariaruţ- foloiepclltetul nostru de serviciu, 
a dorit muK să~ filmeze pe colegul său, 
Muscă, dar cum Muscă nu a stat prea bine 
cu năditul, a prins căţiva peşt>pi, "'1" că 

pozatull-a amânat pentru la anul. • Doru 
Sava şi-a adus feciorul ca ajutor, dar cum 
lucrurile nu-s tocmai "'1" cum ;ţi propui de 
acasă s-a situat doar pe locul cinci. Faţă de 
precedenta ediţie, Doru a sărit 12 locuri in 
clasamentul adevărului. La anul... ci1e ştie 
ce va fi! • Dar să prezen1ăm căştigăbii: 

Locul 1 - Ioan Virag de ta .lntersar; 
Locul 11 - Mircea Sanda de la Clubul 
Presei; Locul III - Dan Domoco' şi Tibi 
Molnar de la .lntersat" • in tclal s-a adunat 
1,5 kg de ~- Dacă ar fi fost ca cei pesle 
cincizeci de participanţi să mănânce 
peştele scos din baltă, nu ştiu cum s-ar fi 
descurcat organizatori .• Şi toluşi s-a băut 
bere multă, s-au mâncat destui mici, căt 
despre IIOtcă şi vin, mune sticle pline au 
rămas. 

e Mulţumim pentru sprijinul acordat 
la această actiune dlui Mihai Duma, de 
la Sta~unea dă cercetare a vinului şi viei 
din Mini,, dlui Nicoară Creţ, de la 
Vinalcool Arad, dlui Radu Husar de la 
Mc Donald 'i Doru Hăr,an - 'elul 
pescarilor arădeni. 

Notă: dacă ar fi să facem un clasa
ment al sponsorilor trebuie să amintim 
Cabana Lac din pădurea Ceata. La 
lacul Măltăreţ totul a fost de nota zece. 
Prin grija dnei Maria Cioară am avut 

. totul la dispoziţie. Nu întâmplătOr acest 
loc este căutat tot mai mun de arădeni. 
Comisia de organizare a hotărât să-i 
acorde dnei Maria Cioară Diploma de 
onoare a pescarilor din presa arădeană. 

"ICU COJOCfiRO 
Foto: fiL MfiRifi"Uf 
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ASOCIATIILE VÂNĂTORILOR 
1 

SE CEARTĂ, SĂLBĂTICIONILE 
FAC PRĂPĂD 

Satul Roşia Nouă, aparţinător 
comunei Petris, este situat ta marginea 
judeţului, un loC unde se ajunge ma1 greu, 
unde oamenii nu fac greve, mitinguri sau 
alte forme de protest, ci pur si simplu !si 
văd de treburile zilnica, cu alte cuvinte d8 
muncă. 

Nimeni nu·i aude, nimeni nu le vine tn 
ajutor. in timp oe asoci~ile de vânători se 
ceartă pentru şefie, animalele sălbatice !şi 

Fiecare dintre no1 a fost o data 
In situatia de a nu se putea ridica 
din pat: o zi sau două, datorită 
unei boli. Sau, dacă nu a fost pus 
In această situaţie, cel puţin a avut 
astfel de persoane in jurul lui. Şi 
chiar şi atunci a fost greu. Pentru 
că, atunci când te simţi inutil şi 
imobilizat la pat, chiar şi o zi sau 
două, simti o stare de disperare. 
Dar cei ca're, din cauza unei infir
mităţi permanente sunt !mobilizaţi 

1 
Intr-un scaun cu rotile? Lor nu le 1 

mai rămâne nimic. Pentru că, dis
perarea de la inceput, când rea- 1' 

lizează că nu vor putea să meargă 
niciodată, se transformă Incet- 1 

Incet, in resemnare. Şi de-abia 1 

apoi Incearca din toate puterile să 
se comporte ca şi oamenii sănă
toşi. 

uriior. Şi cei ma< important este 
faptul că ele se simt utile. Pentru 
că, pAnă de cateva luni, multe .din
tre ele nu au iesit deloc din casa. 
După targui ONG-uriior, acelaşi 
program va finanţa şi un curs de 
computer, iar firma BB Computer 

pe care i4 au cerut. Iar mai nou, îşi 
doresc cosmeticiana şi coafeză. 
· La o prima vedere, dacă nu 
ţi-ar sări In ochi scaunul pe care 
stau, le-ai considera persoane 
absolut normale. Iar dacă le tratezi 
astfel, tţl dai seama că nu se dife-

Da, roşienii trudesc la munca pămân
tului şi la creşterea animalelor din zori şi 
pănă-n noapte. Aproape trei luni din an 
aceştia sunt ocupaţi noaptea, când 
păzesc porumbul chiar ln grădina casei, 
pentru a nu fi distrus de mistre~. 

Este suficient să aţipeşti, rupt de 
oboseala de peste zi, intr-o noapte, ca 
intreaga recoltă să fie distrusă. Oamenii 
sunt disperaţi. S-au plâns peste tot. 

1 fac de cap. Nici laptele de la animale n-au 
cui să-I vândă in judet. Din fericire, vin 
cumpărător! din judeţul Timlş sau 
Hunedoara, care platesc cum pot şi cănd 
pot. 

Ce să mai vorbim de izolarea la care 
sunt supusi sătenii din Rosia-Nouă, in 
ceea ce pi-iveşte comunicărea cu alte 
locaiităti. In sat nu există decât două tele
foane.' care de cele mai multe ori se 
defectează, iar de reparat ... când !şi mai 
aduc aminte domnii de la Romteiecom 
Săvâ~n. 

VLAD GHERMfl" 

15 MILIOANE PENTRU ••• 
UlTIMUl DRUM 

Intr-o astfel de Incercare, de a 1 

le face pe fetele de la Asociaţia i 
Handicapatilor Neuromotori 
(AHNR) de a se simţi utile, Corpul 
Păcii, o organizaţie americană, a 
finanţat un proiect. Şi 11 fete, In 
marea lor majoritate foarte tinere, 
de trei ori pe săptămână participă 
la .acest proiect. După ce sunt 
aduse de părinţi, timp de câteva 
ore, realizează tot felul de lucruri, 
care, In noiembrie vor fl expuse şi 
scoase la vânzare la târgui ONG-

le va ajuta pe fete sA obţlnA 
diplomele de absolvire. 

ranţlazA cu mult de noi. Doar că, 
spre deosebire de oamenii sana
toşl şi de pretenţiile lor, ele ttiu să 
se bucure din foarte puţin ... 

O altă Incercare de a le Integra 
pe aceste tinere in societate este 
faptul că, din. luna februarie, ele au 
beneficiat de sprijinul speclallştllor 

fi"Cfl BOGfiRIO 
Foto: VIO~L MCISCfl 

•• ZIUA PORTILOR DESCHISE,.. • SOS Copiii din Sântana este o organizatie 
românească infiintată in 1990, in scopul transfOr
mării vechilor case' de copii in centre de plasament. 

siv preşedintele şi direciQ:rUI general al Funda~ei 
Carrefour. S-a făcut o trecere in revistă a activitătii 
acestor case de tip familial. Partea elvetiană a 
accentuat asupra faptului că in Romania eXistă .,o 
legislaţie restrictivă In privinţa autorităţilor 
vamale~. S4 au dat şi exemple ţ;Oncrete: pentru o 
masină destinată transportului elevilor, elvetienilor 6 
s-a' oerut in vama românească 2000 OM Aceasta 
este suma care permitea ca maşină să ajungă la 
Centrul de Plasament Sântana. Un alt caz: vamesii 
au controlal 24 de ore un lot de calculatoare desti
nat copiilor. 

ŞIRIA VA INTRA IN EUROPA VIA 
BOUGNEHAIS ŞI OTLACA PUSTA 
Toamna se numără bobocii, spune un francezii au'sosit la Şiria. Ei au fost cazaţi la 

vechi proverb românesc. pe care harnicii prieteni şi au avut posibilitatea să cunoască 

=·centre adoptă 411 nou sistem ~ proCecţie a 
gospodari ~irieni il cunosc bine. Recoltatul direct cum muncesc şi Q.ândesc românii. Au 
strugurilor, porumbului, legumelor este ln toi, mai vizitat Lipova, Timişoara şi Aradul. Cu pri-

OI. Vloral Enache, directorul Centrului de 
Plasament Sântana, ne-a relatat că din 4 octombrie 
1991. Fund~ Carrefour din Elve~ este infrăţită cu· 
organizatia SOS Copiii. De 4 atunci, data de 4 
octo"'bne· a deven~ un prilej de sărbătoare, cănd 
organizaţiile amintite - română şi elveţiană - ser
bează .Ziua Porţilor Deschise". Această zi a deven~ 
o zi festJva pentru copii, pentru colaboratori şi pentru 
invita~. Pănâ acum, cu pnlejul acestei zile Sântana 
era gazda sărbătorii. in acest an, a fost aleasă ca 
punct de intăinire localitatea Zăbrani. De oe? Pentru 
câ Centrul de Plasament Sânlana are, din 1996, o 
secţie şi la Zăbrani. se~e care reprezintă .,un sfert 
din totalul ac:tivită1llor", Mai precis, aici trăiesc in 
patru case de tip familial 37 copii, de care se ocupă 
18 salariati. 

tot acum ei fructifică şi legăturile prieteneşti cu etenii de la OUaca Pusta legăturile au Inceput 
rrancezii din Bougnehais (suburbie a oraşului din 1992, de at~nci Intre cele două localităţi, 
Nantes- unde este amplasat aeroportul şi por- trimestrial, eu loc schimburi culturale si 
tui maritim) şi cu maghiarii din Otla'?" Pusta sportive. După şedinţa de miercuri, oaspe\il 
(local<tate aşezată v<zav< de 9rămcerl.' cu francezi şi maghiari, însoţiţi de şirieni, au vizitat 
populaţ<e maJOritar romAneasca). Bun dopio- Moneasa şi Peştera U~ilor. Vineri seara, la 

După adulţi a fost randul oopfdor din centrele din 
Zăbrani care au încântat auditoriu! prin programul 
artistic pe care I-au prezentat 

mat,p_nmarul Ş~r~e• .. loan Gurban, a ".vut <dee~ recepţia de despărţire de la cabana din 
fenc<ta de a orgamza, la miJlocul saptămânu Subcetate, cei trei primari Ioan Gurban, 
trecute, la pnmăr<e,_? ~edmţă extraordmară, Fran9oise Verchere şi Szabo Miklos au hotărât 
unde. alătun de consohem locali, au partic<pat şi ca astfel de lntâlniri să se organizeze, prin 
consohen dm Bougneha<s ş• Otiace P~sta, pnleJ rotaţie, anual. Primăria din Bougnehais este 
cu care oaspeţii au fost dlsti"'' cu dopl?"la de dispusă sa aducă pentru şlrleni câteva proiecte 

De remarcat că fundatia elvetiană IICOI'di 
tru sos Copiii Sânlana sPr;jn pnites;onal, ~ 
şi financiar. 

La sărtlâtoarea de I!Ambătă de la Zăbrani au 
fost alături de organizatori şi reprezentan1i ai 
Partidului Socialist. partid care a sprinij~ SOS Copiii 
santana ori de căle ori s-a ivit pnlejul. 

cetăţean de onoare. De 1 O ano Şir< a este . 
11 lnfrăţită cu Bougnehais şi schimburile de del,.. PHARe, care. să le ~odermzeze drumur e, 

Festivitatea a debutat intr-un cadru care a 
aparţinut adulţilor: au fost prezente toate persoanele 
care inlelvin in bunul mers al acestor instituţii, l1clu-

gaţii au avut loc cu regularitate. Anul trecut, In lucrănle agncole ŞI as1stenţa medicală. 
toamna, ansamblul .Şiriana" şi oficialităţile Pnmarul din Otlace Pusta nu. ~ncepe ontrerea 

TEODORfl MfiTICfl 
comunale au fost prezente la Festivalul foi- 1~ Umunea Europeana Iară Ş<na. 
cloric de la Nantes. Săptămâna trecutA, VIRGIL JIREGHIE 

A.an• ~- • d• 1f d . .... V 
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2500 DE ELEVI ARĂDENI A.U 
...... 

"INVADAT" TABERELE DIN ŢARA 
Zilele de~ a; de oon- fost insă litoralul Mării. Negre. devarălntabereledin~nos- , solicitate au fost Moneasa şi 

cediu - măcar câteva dintre efe - AproxJmativ 1500 de copii au ales tru. LaM s-au -.at " CX>pii din Oezna, iar perioada de vârf am 
lrelluie pellealle intr-u~ mod mai sA-şi petreacă aici câteva Zile de Bihor, Suceava, Hunedoara, Inregistrat-o la Inceputul lunii 
deosebit. intr-un ~H loc decât vacan(ă. Ei s-au lluclr.l! de razele Constanţa, Timlş, Prahova, august, atunci când a avut loc ti 
acasa.. Dar cum acest lucru soarelui şi ati IQEI&a mării la Eforie Maramuret. Teleorman. eclipsa: 
depinde direct de bani şi cum Sud şi 2 Mai, dar mai ales la Bucureşti, Tulcea '' chiar din · Aftaţi In taberele arădene, 
buzunarele noastre par tot mai Năvodari, o .staţiune" dedicală In Austria şi Germania .• Numărul copiii au avut posibilitatea de a 
goale pe zi ce trece, mulţi dintre ~ ropiilor. primirlor de elevi din afle jujeţe In organiza excursii la Peştera 
parinţi s-au gând'!l doar la copii: u,.;1or, Felix, Muzeul Aurului de la 
.Mlicar ei să plece undeva. dacă Brad, Haţeg etc .• In special cei din 
nu avem posNilatea să mergenf Tulcea s-au arătat deosebit de 
toată familia. Noi ne-am petrecut incântaţi de tabara din Moneasa ~ 
cât am fost mai ti1eri. . ." de excursiile care le-au făcut in 

ln aceste conditii. solUtia la Muntii Apuseni. 5-au simtit bine la 
care au apelat cei mcii mutţi Parinţi noi Şi cei din Hunedoa'ra, care 
in perioada vacarEi a fost simplă: ne-au S<llicitat deja locuri pentru 
taberele scolare. ' · anul villa". ne·a mai spus Teodor 
Llhlralid, !<el III .. soBt:llal Ghergar. 
Aga~ Teritorială a Taberelor 1 Semne pozHlve s-au primit 

~Turismului Şcolar (ATTTS) din 1 chiar şi din partea celor 16 copii 
Arad a fost p<incipa/ul intermediar veniţi din- Germania " a celor 21 
al acţiunii! Prin cootractele stabilile i din Austria. Ei Şi-au petrecut. mai 
cu agenţiile din câteva Judeţe ale !n judeţul Arad, tabăra de la Moneasa a fost cea mao i bine de două s<lptamâm in 
~i. 2.4'13 de oopu oon Arad au aolicitati. · · • Rom:!noa. dedarandu-se mulţumoţl 
avut posibifrtatea de a'şi petrece Foto: V. M(JS(fl de condiţiile din tabără. Grupul din 
sejururi de neuitat la munte sau la . Austna chiar şi-a man~estat do-
mare. Staţiunile montane cele mai · Co!!lJ! dlll Austria !li 

1 

taberele prOjlli se ridică la aproxi- rinţa de a reveni şi anul vi~or la 
sollcitats au fost Sovata Qudeţul ravtml la llloneag matlv 1. 000 - ne-a spus prof. Mcneasa. 
Mureş) ~ Borşa (judeţul Unii fCOiari arădeni au ales Teodor Ghergar, director al . DlfiHfl DCfTO 
Maramureş). Cel mai solicitat a 5ă-1i petreacă o parte a vacanţei ATTTS Arad. Taberele cele mal 

ondul Naţional 
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Pagtna8- ADEVĂRUL ACTUAUTĂfl Luni, 4 octombrie 1 m 

TfiRfl Dltt VISUL • = 

PREŞEDI ttTELO 1 
De la Paria, unde se afla 

intr-o vizitA, liderul regional 
Emil Constantinescu a anunţat, 
triumfător, lumea intreagă că In 
România marea corupţie a fost 
lichidati. Fln'ă-ndolală, acest 
lucru S·B intimplat datorită 
eforturilor domnului Constan· 
tinescu, datorită "geniului" 
său ... 

corupţii, lucrurile stau cu totul 
'' cu totul altfel. In România 
reală, unda marea corupţia nu 
se dă In lături da la nimic, 
procurorul Constanţa Cârstaa 
este un om speriat, care se 
tema pentru viaţa al. Sunt cAt 
sa poate de curios pa unde va 
scoata cămaşa visătorul nostru 
preşedinte dacă in România 
reală, care este ata cum este, 
procurorului general Constanţa 
CArstea 1 se va întâmpla ceva ... 
Cum o să mal poată domnul 
preşedinte să se privească in 
oglindă? 

Căt:re~ Preşedin-tele RoDiâniei şi 
PriDiul-:ndnist:ru al RoDiâniei 

După cum esle cunoscui din presă, 
radio şi televiziune este în actualitate 
reampfasarea la Arad a unui monument 
cam simbolizează statul ungar, realiza! la 
aniversarea a 1000 de ani de la venirea 
maghiarilor din ~nuturile Asiei, in Ungaria 
de azi (Câmpia Panoniei · 896) pentru a 
slăvi istoria şi spiritul maghiar la 6 
octombrie 1890. 

României pentru dezmembrarea şi fede
ralizarea Ardealului, in scopul integrării la 
Ungaria. 

României acceptată in discutiile cu dna 
ministru ungar al justiţiei, Dâvid lbolya, 
constituie o profanare a spiritului de liber· 
tale şi independenţă a poporul~! român, 
un atentat la caracterul naţ1onal, la 
suveranllalea şi independenţa Stalului 
Român. 

Problema esle mai veche: încă din 
1990 s-a iniţiat reamplasare8 acestui 

Dar să ne intoarcem la 
România din visul pre,edin· 
telul. Tot la Paris, răapunzând 
intrebărllor ziariştilor, domnul 
Emil Constantinescu a spus că 
este convins că va fi reales ... 

Monumentul am la bază efigiile celor 
13 generali, călăi ai poporului român, care 
in timpul revolutiei de la 1848-1849 din 
Ardeal au condus annata ungară in con· 
frunlările militare cu annala austriacă şi 
oastea tăranilor români, comandată de 
Avram Iancu şi prefecţii săi, ucigând 
peste 40.000 de români, au distrus pasle 
200 de localilăti si foarte multe biserici, 

. Statuia are in vărt o zeiţă care a fost 
intitulată de către autorii monumentului 
.HUNGARIA" şi simbolizează spirilul 
.Ungariei milenara", fiind in ansamblu un 
simbol al Slatului Ungar şi vrea să 
demonstreze că Aradul ca şi inlregul 
Ardeal fac parte din patrimoniul cuHural • 
isloric ungar, moliv pentru care in 1925 
guvernul liberal 1. C. Brătianu a holărât şi 
dezafectarea monumentului, actiune rea
lizală cu participarea popula~ei' din Ţara 
Motilor. 

• 
~~:~~;~ 
~>: 

In plus, la pregătirile pe care le face 
UDMR si exponentii guvernului, pentru a 
inaugura reamplaSarea acestui monu
ment in data de 6 octombrie 1999, popu
laţia Aradului este intr-o stare de tensiune 
si de revoltă pentru asemenea hotărâri 
ăle Guvernului României, care ignoră 
voinţa romanilor arădeni de a nu se 
amplasa acest monument in Arad şi nici 
in află parte a României. 

Noi, cel care trăim in 
România, vorbesc de RomAnia 
reală, nu de aceea din visul 
preşedintelui Constantinescu, 
şi vedem ce sa intămplă in jurul 
nostru, am rămas cu gura căs
cată. Ca să vezi ca realizări are 
preşedintele şi noi nu ştim 
nimic. Pentru că, nu-l a,a, nu-l 
puţin lucru să infrângi corupţia, 
mai ales marea corupţia. Dar 
tot noi, cal care trăim in 
România reală, ne-am spus că 
domnul Constantinescu o fi 
invins marea ;corupţie in vis. 
Probabil că in visul domniei 
sale România eate o ţari 
blnecuvAntată de forţa perso
nalităţii sale, o ţară unde, de la 
venirea domniei sale la condu· 
cere, problemele s-au rezolvat 
una după alta doar la un semn 
sau o incruntlturi a "Ilustrului" 
conducător. 

'Aslfel, .Monumentul Libertă~r nu mai 
corespunde acum realitătilor istoriCe si 
reamplasarea sa in Arad, Care constitu~ 
leagănul României Mari prin corifeii săi 
Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Ioan 
Suciu şi ceilalţi, acţiunea făcând parte din 
initiativele guvernului de la Budapesta si 
UDMR, susţinulă de actualul guvern al 

monumenl la Arad şi In unna proteslelor 
populatiei au găsil o fonnulă mascală, 
propunând infiinţarea unui parc al racon· 
cilierii maghiara-române, in care ca parte 
_principală să fie acest monument şi in 
completare un monument al revolutiei 
române din 1989. ' 

In acesle conditii, vă cerem, Domnule 
Presedinte al ' României Emil 
ConStantinescu, si Domnule prim-ministru 
Radu Vasile, să' contramanda~ acţiunile 
programate pentru data de 6 octombrie 
1999 de la Arad pentru reamplasarea 
monumentului libertă~i Ungare care con
stituie o profanare a istoriei neamului nas
Iru. Necontramandarea actiunii riscă să 
producă convulsii interetnice cu con
secinţe imprevizibile şi in plus 
zădămiceste idealul arădenilor de a se 
realiza MOnumentul Marii Uniri la Arad, 
care constituie leagănul României Mari. 

Tn plus, in aceste conditii, vă asi
gurăm domnilor din PNŢCD.' care con· 
duceţi guvernul aclual, că la Arad şi in 
Ardeal a~ pierdut viiloarele alegeri! 

Sena,tor, 

ION BOLD In România reali, draci, 
plini do mizerie, transformati 
intr-o amărâU colonie de 
nemernicii care ne conduc, 
marea corupţie e bine, mersi, 
nu dă nici un semn de oboseală 
fi cre,te intr-o zi cât alţii intr-un 
an ... Intr-un cuvânt, marii 
corupţii il merge foarte bine, 
mal bine decât i-a mers vreo· 
dată. 

O asemenea holărăre a Guvernului 

Probabil el tot din visul 
domniei sale, unda corupţia a 
fost eradlcată, 1 s-a tras domnu· 
lui preşedinte şi hotărârea da a 
nu-l• mal acorda doamnei 
p·rocuror general Constanţa 
Cirstaa protecţia S. P. P.-ului. 
Lucrurile sunt, oarecum, lo· 
glco: dacă in RomAnia din visul 
preşedintelui nu mal există 
marea corupţie, insaamnă că 
procurorul general Constanţa 
Cârstaa nu mal ara cu cine 
lupta, insaamnă el nu o mal 
ameninţA nici o primejdie şi, 
prin urmare, se poate retrage 
garda care o apăra. A'a o fi ... in 
RomAnia din visul preşadln· 
telul. 

In România reali, In care 
doamna Constanţa CArstea 
trăie,te '' lupti impotriva marii 

Sigur, domnul preşedinte 
are tot dreptul să viseze. Numai 
că realitatea aste pu\in alta. In 
România reală, unde viaţa a 
devenit inspăimântător de grea 
in timpul mandatului său, dom· 
nul Constantinescu se 
prăbu,eşte In sondajele de 
opinie, semn clar că romAnii' 
I-au retras, intr-o zdrobitoare 
majoritate, nu numai susţi· 
nerea, dar, mai ales, Incre
derea. A'adar, după ultimele 
sondaje, domnul Emil 
Constantinescu nu ara nici o 
'fansă să fie reales. 

lnsă domnul Constanti· 
· nascu are tot dreptul si se 
realeagă in România din visul 
domniei sale. Nouă, celor care 
trăim in România reală, săracă 
'' nesfâ"fit de tristă, ne-ar tre· 
bul un pre,edlnte care si se 
ocupe de această ţari. 

DOI1!m0 TOI1A 

Se intorc morţii in mor
mânt şi mo~i aşteaplă istorica 
lor chemare de .No, hai", 
lmpolriva neruşinării, baljo
cortrii şi lipsei de respect inain
tea istoriei. Acest cutremur de 
munţi şi moţi este urmarea 
unei hotărâri aberante a 
Guvernului la cererea primului 
ministn.J maghiar de ridicare a 
unui monument sub masca 
1J!18i aşa-zise reconcilieri. 

Aşadar. pământul romA· 
nesc Iarăşi insăngerat şi pen
tru a nu ştiu căta oară, trebuie 
sA Indura prin nedreplatea 
care i se face cu aceaslă .cin
stire" a celor care au prădat 
satele româneşti, au lorturat 
mH de ţărani ori I-au intemniţat 
şi legat ln grele lanţuri fără a fi 
vinovaţi de ceva, sau purtând 
doar vina de a fi români, pen
tru cei ce au tras pe roată 
trupurile martirilor Horea, 
Cloşca şi Crişan. ca să le bată 
apoi la porţile caselor spre 
aducere aminte lobagllor care 

ar mai indrăzni să-şi ceară 1~ 
bertatea şi drepturile lor ... 

Pământul neamului româ
nesc este obligal să accepte 
un monument din nesăbuinţa 
guvernanţilor care nu dau 
socoteală nimănui (şi cu atăt 
mai puţin celor ce i-au ales). 

Pămăntul acesta azi 
lăcrimează şi este numai 
patimă, rabdă dar oare pănă 
cand, nimeni se pare nu-l 
ascultA durerea, nu-l simte 
oasele transilvane, graul 
veşnic, cănd eroii, pădunle da 
fluiere şi tulnice fie de jale ori 
bucurie, pielrete sfinle precum 
sfănlă i-a fosl dreptatea cu 
oamernî lui adevărati, 

Pămăntul acesia a suferit 
brăzdarul, a inghi1!1 săbii şi a 
primit Tn nemurire martirii, a 
Tncrustat fn scoarţa sa un 
Abrud şi un Cămpeni, un pan
lheon la Ţebaa, un Hălmagiu 
şilosăşeL 

Oare .-licli nu ştiu că 
prin ridicarea unui monument 

- Domnule preşedinte, se zvoneşte prtn târg 
că se pune de o alianţă electorală In care va Intra 
''Partidul Republican ... 

- Intr-adevăr, conducerea partidului nostru a 
purtat " poartă discuţii cu căleva partide cam şi-au 
exprimat dorinţa de a marge impmună in alegeri, 
dar, deocamdală, nu s-a stabil~ nimic ooncret. 

- FIInd un partid neparlamentar • deci care 
nu apara pe la televizor. n!J prea 'tie !un.- cum 
să vila fi ce gAndlţl. 

se aplică in variante foarte apropiate in majoritatea 
fostelor ţări comuniste. ŞI mi se pare periculoasă 
aceaslă lnviţiativă penlru că ea creează un prece
dent, fiecare guvern care va urma putând • urmând 
exemplul ţărănisii:Hibenil • să schimba orice lege de 
dinaintea venirii sale la putere doar penlru că ki 1 se 
pare că legea nu e bună. 

-Poate că nu o bună Legea 112 ... 
- Est~ dar că ea are anumite imperfeclluni, dar 

schimbarea el se datorează nu rnceicăm de reme
diere a acestor defecţiuni, d - o ştie loală lumeal • 
intereselor personale ale llllOr lidari ai coaliţiei 
majoritare. 

actuala Putere mai la 
lot pasul, PDSR-ul nu 
poate scapa victoria. 
Fireşte, nu poţi să bagi 
mAna In foc; pănă la 
alegerile cele mari, 
pa~amentaie mai e un 
an de zile, linp In care 
se pat schimba multe. 

- c.H drept că noi • şi ca noi destule alte partide 
• nu prea suntem mediatizaţi, dar aceasta nu 
lnseamnă că nu avem puncte de vedere sau că 
slăm Indiferenţi In faţa manlor probleme cu care ne 
confrunlăm. fală de pildă, aşa am procedat ~~ In 
cazul mutt conlroven;atelor legi ale proprielă~l şi, 
adiacent la acestea, a surprinzăloarelor cereri • ca 
să nu le apun allfel • ale fostului rege Mihai de a 1 se 
reslilui căteva case şi alllren de bunuri. 

- Cum vedeţi ulllmele sond8je da opinie? 
- Absolut normale, căderea vertiginoasA a 

- ... Inclusiv ati· 
tudlnea actualei 
Puteri. 

- Tot ce se poate, 
deşi esle greu de 
crezut ea fiind preocu-

(13 generali), număr sortit 
pururi discordiei, celor care au 
bătut cu tunurile pănă in inima 
Apusenilor, nu poate fi vorba 
de reconciliere, de targuială 
sau de altceva! Este dim
potrivă cea mai mare ofensă 
care poate fi adusă Poporului 
Romăn. -

Dacă ar fl vorba de o re
conciliere, aceasta n-ar 
putea-o face decât Craiul 
muntilor- Avram Iancu, 

Ţebea slă mărturie că tes
tamentul lui Iancu este viu In 
inimile r_omanHor, Dorul şi 
Fericirea neamului nu se fac 
cu mofturile unor guveman~ 
atăl de trecători şi umili. Şi 
cind te gândeşti că semnele 
de slăbiciune şi ploconire au 
fost purtate la Arad de lnsuşi 
Minislrut Justitiei, nu-ti rămâne 
decât să-ţi iei' soarta in propri
ile mâini. Asadar, .români scu
turaţi stejar\.; că nu Ştim care-< 
duşmanul"! 

AX:i·niciodaliillllllnu-

decide ceea ce Poporul 
Român a pecetlui! cu vietile 
martirilor, cu trupul ţării de 
atătea ori startecat 

Ţara nu este la mezat, 
pămăntul nu are lngăduinţă, 
iar morţii şi viii se cutremură ... 

A venit vremea să scu
IUrăm Gonmul lui Horea de la 
Ţ ebea, să oprim puţin somnul 
lui Avram Iancu, pentru ca la 
Arad " In loală ţara naţiunea 
română să-şi deschidă ochii, 
să-şi lumineze gândurile şi 
să-şi manifeste Iarăşi răspicat 
voinţa In faţa marii nedreplă\i 
care i se pregâteşte. 

Sufletele noastre unite In 
cugel " simţiri să poarte insu
fleţirea de veacuri pentru drep
tate a neamului romănesc. 

Aşa să ne ajute 
Dumnezeu! 

TEODORMARA 
P~edintele 

societăţii ,,Avram Iancu" 
Filiala Arad 

general Partidul Republican este lot mai 
dezamAgit de demersurile economice ale 
actualei Puteri. indeosebi In ceea ce priveşte 
grăbirea privatizării şi sprijinirii lnlreprinzătorilor 
mici şi mijlocii, sprijin care a rămas doar la nivel 
de vorbe. Tn al doilea rănd, considerăm că şi 
.sprijinirea· agriculturii este o adevărată bătaie de 
joc, fapt care şi explică cele aproape 4 milioane 
de hectare de pământ rămase nelucrate. 

- N-aţl spus nimic despre mult contrnvar
aata hotărâre de Guvern privitoare la recon
cilierea romAno-maghiară prin inlllnţarea la 
Arad a a'P'zlsu~ •• Parc al reconclllerll". 

- Nu am spus pentru că nu vreau sa mi 
enervez din nou! Ce reconciliere? Tnlre cine şi 
cine? Şi cine are nevOie de ea sub această 
formă? De ce cind lucrunle aceslea au inceput 
să meargă oarecum. vine WlUI CJ o idee - ~ cine 
putea fi decat UDMR-ul?! • şi strică totul' Dar nu 
asta ar fi chestia cea mai cea sau mai de con

- Inainte de a vorbi despre fostul rege, poata 
n-ar fi lipsit de Interes să relteraţl opinia 
Partidului Republican vizavi de proiectate lege 
ţărănlstă a caselor naţionalizate. 

PNŢCD-ului şi a lui Emil Constantinescu fiind vizibilă 1 pată pănă la orbire de propriile ei interesa, de partid damna~ ci, 1n primul rănd, atitudinea slugarnică 
şi pentru un ... orb! Şi, dacă o Continuă tol aşa, sau particulare. . de cătei a Puterii care, spre a nu pierde ciolan"l, 

- Cum am mai apus-o şi cu aH prilej: noi respeo. 
lăm proprlelalea şi luptăm pentru protejarea ei, dar 
fără a cădea In extrema cealallă. Adică, exacerbând 
dreplurile foştilor proprietari in detrimentul chiriaşilor 
sau a celor care au cumpăra! aceste case ln temeiul 
unei legi, Legea 11211995. Mi se pare extrem de 
periculoasă ini1iativa ţărăniştilor şi liberalilor de a 
schimba o lege doar penlru că ei o socotesc prost 
alcătuită, chH că legea in cauză . Legea 11211995 • 

• 

adică nefăcănd mai nimic, ci doar lâudându-se cu - Totuşi, au cunosc unn chiar parlamentari • probabil, foarte rentabil _ sunt In stare să satis-
.europenismul" lor. nu ar fi nici o surpriză ca fiecare, arădenl despre care nu se poate spunq af& facă loate dorintele UDMR-ului. Vedeti, asta mă 
separat, să nici nu atingă pragul de intrare in ceva... scărbeşte mai mutt decăt orice şi asemenea mie, 
Parlament! ..: Poate. dar ştiţi proverbtj cu o floare, dotil, au 

_Apropo, că veni vorba de alegeri, credeţi cii se face primăvară! milioane şi milioane de români care Tn mod sigur 
PDSR-ul va câştiga viitoarele alegeri? _ Nu se face, dar 0 anunţă! In fine, lAsind nu vor uita la vflloarele alegeri atitudinea .atăt de 

- Dacă o continuă tot aşa. respectiv fără să se proverbele la o parte, spuneţi-ne ce alte aspecte ..pabiolică" a ţărăniştilor şi liberalilor. 
dea In stambă, dar adoptănd In schimb poziţii clare sunt Incriminate In ultimul comunicat al partidu- ,.. MIRCEA DORGOŞA.n 
şi ofensiva faţă de marile greşeli pe cam le comite tui dvs.? 
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In mln. 74 al partidei UTA -ASA Tg. Păcat c.t această reu'ltil a lui .Dragan 
oue" - c:um n sbigă Mister - nu a conbibult la 
un succes al echipei noastre, de care era 
mare nevoie. Dar, despre cum S·au putut 
pierde două puncte preţioase .la adevăr'' '' 
despre multe altele veţi afla din această pa
gină ... IH\1tSP®RTIV 

Mure,, este aruncat in luptă vârful de atac, 
Alin Drăgan. La prima atingere de balon, in 
urma unei acţiuni prelungite de atac a 
"Bătrânel Doamne", cu singe rece, Alin a 
Inscris golul egalizator. La doar 16 ani, fratele 
lui "ledu" se inscrie pe lista marcatorilor in al 
doilea "'i3lon al fotbalului românesc. D. SCIUDOM 

FOTBAL 

Stadion UTA Temn bun. Timp frumos. Spectatori: 5.(}()(). 
Şuturi la poarlă: 13-7. Şuturi pe poarlă: 4-3. Comere: 5-6. 
Au marcat A Drăgan- min. 75, mspectiv Cio/oboc- min. 71. 

Fonnalll- FC UTA: Huţan - Găman, Botiş, Zaha (min. 75-
A Drăgan), Panin - Ciba (min. 78 - Juncu}, Todea, Baciu, 
Ciubăncan (min. 55 - Clăciunescu) - Mariş, Turcan. ASA Tg. 
Mureş: Rotaro - Porav, Kovacs, TMik, Zsigmond, D. Midea -
Dumitraşcu. Lup, Roşea- F. Midea (min. 89- Enedy), Cio/oboc 
(min. 87- Dâmbean}. 

A arbitrat foarte bine: Augustus Constantin (Rm. Vâlcea} -
centro; ajutat de asistentii: Tudor Constantinescu si Nicolae 
Marodin (ambii din Bucureşti). Observator FRF: Simion 
Sult1an (Timişoara). 

Cartonaşe galbene: Panin, Botis, Mariş şi Todea, respec-
tiv Dumftraşcu, Kovacs şi Porav. ' 

Cartonaş roşu: Dumitraşcu - min. 89 (ASA Tg. Mumş -
pentru injurii la adresa arbffrolui). 

Jucătorul meciului: Horapu Cio/oboc (ASA). 
Pardi nu ar fi fost d&-ajuns ia .faţa" lui Botiş, pAtrunde In 

absenţele lui Pap, Diaconescu careu, dar Zaha rezolvă o situ-
şi Almăşan, dar a mai apArut şi aţle foarte grea, respingand in 
acciden1area lui a. Drilgan. De corner. Se joacă pe contre, 
?ceea, UTA a fost nevoită sil Mariş prefera sil cerşească un 
mceapă mec1ul cu ASA Tg. penaHy (min. 21) la o fază ce 
Mureş fără patru titulari. Nu putea fi continuată altfel, iar o. 
căutăm scuze pentru evolu~a Midea (mio. 22) sutează de la 
modestă a juciltoritor. Şi asta. 30 m dar Hutan e atent. 
deoarece, cei care au fost arun- Urme~ză doua momente 
ca ţi. In luptă de antrenorul Turcan, care nu găseşte cadrul 
Rubinaca. au avut şansa de a porţii .mllilare" cu loviturile sale 
confinna ŞI a se 1mpune ca 1itu- de Cap 
lari In echipa ..aiiHoşiilor" · lJIIinu sfert de oră al primei 
. Unii au dezamăgit, Bactu reprize nu aduce nimic. Doar 0 

fiind de departe Jiderul" acesta- luptă surdă la centrul terenului 
ra. Şi cfm aVIon se putea obser- şi primele apostrofări pentru 
W lipsa unei .minţi" lmpede la BaciL 
centrul terenu_luî, car~ să Nici debutul părţii a doua nu 
ordoneze alacurfle UTA..". Nu e pe măsura asteptărilor jocul 
au lipsit momentele cand avand multe mOmente ~fuze. 
gazdele au construit haotic, pasele la adversar fiind foarte 
.întâmplarea· jucilnd un rol dese. In min. 60, ASA-ul 
important tn faza ofensivă. rateaza ocazia meciului. 
După zece minute echilibrate, Dumilraşcu se lrez""" la 11 m 
arăd~nii incep să se apropie singur cu Huţan in faţă, dar 
mai mult de poarla oaspeţilor. şutul său ocoleşte colţul din 
In nin. 13, Maris, bine seM! de stanga al P<J11ii arildene. Aoost 
Ciba, şutează ~ la 8 m in por- semnal nu a iost luat In seamă 
tarul Rotaru. irosind prima de utişti şi in min. 71 acest lucru 
ocazie a inta:lnirii. In replică, avea să ne coste. Lovitură 

două minute, Cioloboc ~ liberi de la 20 m excutatl 

magistral de Cioloboc fi este 
0-1, cu toatli opoziţia portaru
lui Huţan. 

Mister riscă si U arunca Tn 
luptă pe Alin orăgan, care la 
prima atingere de balon 
reuşeşte egalarea. Era mln. 75, 
când Marit n deschide pe A. 
Drăgan in adâncime, acesta 
pătrunde fi cu toată opozl~a 
portarului Rotaru inscrie, 1-1. 
Publicul se dezlănţuie, finalul 
fiind pe contre. Mai tntai, O. 
Miclea (min. 84) trimfte un .cap" 
peste din poziţie favorabilă, 
dupA care A. Drăgan (min. 85) 
trece elegant de trei apărători, n 
SEHVeşte bine pe Mariş, acesta 
intră Tn unghi mort şi faza se 
răceşte. In min. 89, Dumitraşcu 
lnjură şi este lrimis la vestiare, 
penlru ca In secundele de pre
lungiri, Baciu sil-şi dovedească 
neputinţa, Tn două acţiuni ale 
UTA-ei. 

Ultimul fluier aduce bucurie 
In tabăra oaspeţilor, dar publicul 
arădean mai are tăria de a-si 
aplauda favoriţii, In ciuda sem~ 
eşecului, care ne depărtează 
penlru moment de cel mai înan 
loc al clasamentului. 

La aşa o evoluţie. rezultatul 
nu~fimaibun ... 

DfiMIEL SCIUDOM 

Rubinaeei: 
,,SUNT 

MUtTIJMIT ... " 
' Daca saptămana 

trecută, antrenorul 
Lorenzo Rubinacci se 
declara extrem de 
nemulţumit de evolu~a 
jucătorilor, in partida 
pierdută la Craiova, de 
aceasta dală, Mister s-a 
declarat multumit, in 
ciuda acestui SemHlŞOC 
pe teren propriu. 
Tehnicianul UTA-ei a 
punctat, printre altele, la 

conferiţa de pmsil, că i-a reproşat lui Baciu 
nerespeclama sarcinilor de joc şi cil echipa 
din teren a avut o medie de 20,5 ani .• Meci 
intre două echipe de top in clasamen~ de 
mare luptă. Nu am putut alinia cea mai 
bună fonnulă din pricina problemelor me
dicale. Mă bucur de golul juniorului Alin 
Drăgan fi mil felicit pentru inspiraţia de a~ 
introduce in teren. Noi am avut mai multe 
situaţii de gol, ei au avut o ocazie pe care 
au finalizat-o. Tactic fi fizic mă declar 
mulţumit de aportul jucătorilor. Sunt 
mulţumit pentru acest punct. Pe final, jucil
torii mei nu s-au năpustit in atac, de frtcl. 
cepisodul Corvinub nefiind uitat.· - a 
declarat Rubinaa:i. 

Intrebat de ce a ~ schimbat Ciubilncan, 
Mister a spus: .Eu sunt antrenorul fi eu 
decid. Ciubăncan a dat semne de oboseală 
inainte de pauză şi când am văzut că nu 
mal poate să fugă, l-am inlocuit" 

D. SCIUDOM 

Junio
rul Alin 
Drăgan (in 
medalion) 
reufefte 
egalarea In 
jocul UlA
el cu ASA 
Tg. Mure' 
(scor 1-1), 
la citeva 
secunde 
de la intra
rea sa in 
lenin. 

.REZULTATELE 
ETAPEIAX·A l..ti.:i~:. S :,:.:: ~~;: ,:;.00'i_c,.,-~,--- , <-\--.:,'·.:' .. :··.·.' :'::'i:Git;,.}~,· ;,:,_ ._;;;;:::,:;:):\&:Jk.i~c:i· 

F.C. UTA- ASA Tg. Mure' 1-1. Minerul Molru- Drobeta Tr. 
Severin <HJ, Gaz Metan Mediaş - Electro Bere Craiova 1-1, Flacăra 
Rm. Valcea - UM Timişoara 2-2, Olimpia S. Mare - Chimica 
Tamăveni 2~. Corvinul Hupedoara - Apullum A. Iulia 2~. Jiul 
Petroşani - F.C. Bihor 0-0. lnter Sibiu - .u· Cluj 0-0, ARO 
campu1ung - .Pai" Tllllişoara 3-0. 

Etapa viitoare (silmbillă, 9 octombrie): Drobeta Tr. Severin
Flacilra Rm. Vâlcea, Electro Bem Craiova- Minerul Molru, ASA Tg. 
Mureş- Gaz Metan Mediaş, U.M. TI!Tlişoara- Chimica Tâmăveni, 
.u· Cluj - Corvinul Hunedoara, .Poli" Timişoara - Jiul Petroşani, 
ARO Campulung : Olimpia S. Mare, F.C. Bihor- lnter Sibiu, 
Aputlum A. Iulia- F.C. UTA. 

După ce a băut un pahar cu apă minerală şi ne-a 
comuniCat că fiecare juciltDr va primi 75 de dolari, la 
cursul oficial, pentru acest punct cucerit la Arad, 
anln!norul, echipei ASA Tg. M~. Geolge Cior<:eri 
a vorbit despre partida In sine . .In acest joc tactica 
a omorăt spectacolul sportiv. A fost ca un meci 
de box, In ca"' jucătoril au căutat să puncteze 
decisiv. Noi am primit prea repede lovitura 
adversarului, dar consid&r rezultatul echitabil. 
Ştiam că UTA are probleme de efectiv fi am 
profitat de aceasta situaţie. Etapa tTecutll noi am 

. 
i .. 
. 

-~ fost In situaţia de astilzi a gazdelor 'i am pierdut trei puncta. Deci, 
avantaj UT A. Noi ne-am propus sil cilftigilm toate meciurile, căt 
despre PIOiiiovar& nu poate fi vorba. deoarece nu sunt bani deo
camdali"- a spus teto lidatu surorii niai miO a echipei s-a. 

D. SCIUDOM 

DltAGOSTEA PEtiTRO •• STIItiTflu 
. rtO MOARE tiiCIODfrrĂ! . .. 

Rezultatele etapei a XI-a 

Em,.. • Xl-a • primei - a adunat pe stadionul ",on OblerrNmco" din Craio1la 
aproapa '!'>IIReci de mii de suflete, la partida dintre studenţii olteni fi Oţelul Galali. 
D&fl fnamtea ac.estai etape. ",Campioana unei mari iubiriH ţinea strâns in braţe 
.lanterna rofie", suporterii .alb-albaştn1or" au ţinut să demonstreze intregii fări cii 
dragostea penlrv .ŞtiinJa" nu moare niciodată. ~ 

• A Inviat ,.Ştllnţa"l Universitatea Bistri!a care prin punctul obţinut la Refi1a se· 
Craiova a obţinut vineri in uvertura etapei o vio- men~ne tn prima parte a dasamentuluL e 
torie surprinzător de clară impotriva oţelarikx' One~tenii au dat de petrol. .Lupii galbenr 
lui Dunilriu, care au fileu! un meci deosebtt de continuA sil facil figuraţie pe terenuri străine, 
slab. Prin acest succes, elevii lui Silndoi au incasilnd nu mai puţin de cinci ..boabe" de la 
pn>det ·.lanterna r~e· In Banat, lnsă mai e oneştenii lui Şteţ. care, In SChimb supravieţu
mult pâna cralovenii vor ieşi la liman. e iese exclusiv din punctete caşt;gate pe terenul 
Bacăul. mai tare ca Ltnz. Singura reprezerr amic. • Rapid invinge dar nu convinge. 
lanlă a folbalutui românesc In turul 11 al Cupei VICtorie chinuitl a campioanei lnlr-un meci de 
UEFA, Steaua Bucurefti, a fost Invinsii mai slabă factură tehnica-spectaculară Impotriva 

· clar decilt arată scorul, la Bacău, de o echipA Braşovului. Golurile lui Sergiu Radu şi Lupu au 
F.C.M. deosebrt de pragmaticil, într-un meci în instalat Rapidul pa podium iar etapa viitoare 
care .. centralur Salomlr a arătat nu mai puţin trupa lui Lucescu va da piept cu "haitaM lui 
de trei cartonaşe roşii. e Reflţa preia tanter- Dinu. e Oltenii nu se simt bine la mare. 
na. C.S.M-ul nu a reufi1 sil confinne jocul bun SUcces previzibil al .marinariiol", intr-un duel 
fi victoria din etape trecut! de la Gala~. lmpol- direct peolru evitarea unuia dintre locurile care 
molindu-se de imprevizibila din duc la matineu cu Extensivul din Craiova. 

·-

Pentru formaţia fraţilor Mlhtllescu se 8fU'I!li 
zile grele. e Bancarli OHIU mai scos. 3tr.!l de 
oxigen pentru bancari, care obpn cea de-a 
patra victorie In acest campionat şi se inde
pclrtează cat tte cat de zona nisipurilor 
mişciltoare. In schimb, Rocarul este In p!Olă 
luptă pentru supravieţuire, partida cfm etapa 
viitoare cu ~ devenind una vitală pentru 
viitorul bucureştenior In Divizia A. e ~ul, 
in coasta ,.cilinilor". Pan:urs fără greşeală al 
trupei lui Haiagian care prin victoria din noc
tumil cu Astra s-a apropiat ameninlător de li
derul Dinamo. Ploieştenii nu mai Sperie pe 
nimeni, devenind o ech1pă de pluton. e 
,.Câini" cuminţi sub Pietricica! Haita de 
câini a lui Dinu nu se regăseşte după 
.muşciltura" Benfa şi cedează primele puncte 
tn acest campionat, in favoarea celor de la 
Ceahlăul. DupA o primă reprizil speclaculoasil, 
cu palru goluri, s-a aşternut Uniştea pa domerj. 
ullui .Pinalty", toată Unea fiind mulţumită. 

CĂUM MMEIUE 

·-·.~..-

.U" Craiova- Oţelul Ga1a1i 4-0: F.C.M. Bacău - Steaua 2-1: F.C. 
Nalional- Rocar 2.0: Rapid • F.C. ~ 2-1: FanJI Constanţa- Extenslv 
Craiova 1.(); F.C. ~- l'etroiiA >1: C.S.M. -Gloria Bi$1riţa 1-1: 

- F.C. Ceahlă!A Piatra ' 

Etapa viitoare (9 : Bis1riia - .u· i 
F.C. Farul: Extenslv - C.S.M. Reşiţa: Rocar - F.C. Oneşti: Braşov -
F.C. Naţional: Dinamo - Rapid: Oţelul Galaf • Astra: Stesua • Ceahlăul: 
F.C. Algeş- F.C.M. Bacău. . 
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ŞOIMII PÂttCOTA -/ 
;.ţJ.C. lttEU .~1" (2~:Qt1 

înamtea acestui meci, antrenorul ţinut să vadă la lucru .noua UTA' 2005". Gloria Arad • Păulişana Păuliş 0-2; Crişana 
oaspetilor, Leontm Pinta ne spunea că La sfârşit .vicele" lenciu foarte bucuros i-a Sebiş- Semlecana Macea 4-0; Şoimii Pâncota-
bâietii le, sunt pregătiti pentru o surpnză. liniştit pe spectatorii (mai cuminţi şi cive F.C. lneu 4-1; Şo1mii Lipova- Victoria Nădlac 5-
E drept, oaspetii au iurnizat o surpriză, !iza~ ca niciodată) din Beliu: .In retur va 2; Camera • Crişul Ch. Criş 7-1; Romvest -

Sâmbătă după-amiază, la Păncota, pe un timp frumos. s-a dis
putat derby-<JI etapei, in care cele două formaţii au oferit publicului 
spectator un joc bun peste nivelul Diviziei O. 

jocul lor curat, sportiv (exceptie iesirea djim trei puncte dacă ave~ nevoie". e Dacia Beliu 3-0; Podgoria Ghioroc - CPL Arad 
necontrolată a lui Pinţa jr.) fiind unul dătă- · Sub ochii observatorului AJF, in prima 2-3; Frontiera Curtlci ·Tricoul Roşu 1-1. Motorul 

.Şoimii" incep mai bine joCUl şi după doar cinci minute de la 
primul fluier al arb~rului trec In avantaj prin Pantea, care trage 
plasat, fructificănd o centrare venită de pe partea stangă. Imediat 
după gol, oaspe~! ies la joc, dar cei care sunt mai incisivi sunt tot 
elevii lui Dan Mănăilă care mai Inscriu o dată. însă golul e anulat la 
semnalizarea asistentului Toderici.ln min. 25, Miţiţi preia o minge şi 
trage dar Feieş re~ne. După doar căteva minute, echipa ineuană lşi 
creează prima ocazie mai periculoasă, dar lovitura de cap a lui 
Matei "'!!e respinsă de Leric. Cornerul din minutul 40 aduce şi golul 
de 2-0 pentru .alb-negri", autor acelaşi Pantea, printr-o puternică 
lovitură de cap, stabifind astfel scorul la pauză. 

tor de speranţe pentru continuitatea lot- repriză a stat cine a vrut şi n-a vrut in in- Arad a stat. 

batului din Beliu. Cât priveşte speranţa lui cinta terenului de joc, abia după pauză •-·"'' ------------
Leo Pinţa. ea rămâne înscrisă la capitolul rărindu-se puţin asistenţa. • Un anumit CJasa.nen't 
vise de naivi... redactor de la o televiziune locală, care a 

Copiii lui Feri Tisza ~ căştigat intc-o sosit la pauză, la meci, a luat loc pe 
manieră mult mai clară decât o arală banca VIP-urilor, in timp ce, ceilalţi 
scorul, de apreciat fiind pregătirea fizică a reprezentanţi ai mass-media au stat 
acestor puşti, care in min. 80 treceau de .comod" in picioare, pe dolma proaspăt 
adveiSali ca acceleratul pe lângă perso- arată de la .F.Z." Privilegiatul se pare vă 
nal. va fi noul purtător de vorbe, pardon, 

Au marcat: Clepe mln.2 (splendidă euvănt al grupării arădene. Cine poarte, 
lovitură de cap la comerul executat de oase roade, mai ales dacă le-a prins gus-
Tisza jr.); Nădăban mln. 80 (cu capul din tu!... • Total pe langă subiect, asistentul 
;:>lonjon. după ce portarul a respins in faţă N.Forton. care 1-a supărat pănă şi pe 
un şut al lui Fedor); Fedor min. 84 (a .centralul" Tripa, a trecut .pe bune" de 
transfonnat elegant un pena11y obţinut de căleva ori peste semnalizările tuşierului. 
Nădăban). Formaţii • Romvest: Mureşan -

De reţinut: e Campionul ratărilor a Cioară, Roşu, Radu, Bier. TISZa, Şerb, 
fost V. Fritea, care a irosit sapte ocazii Fedor, Clape. Vezan, V. Frilea. Au mal 
clare de gol. • Tehnicianul gazdelor nu jucat: Nădăban, Ponta, Bakoş şi 
s-a declarat multumit mei la 3-0, sch1m. Strecicov. Antrenor: Feri Tisza. Dacia 
bând Jucătorii pe Postun mai ceva ca .lini- Bellu: Jurcă - Mocanu. Fllipaş. Pavel, 

30-8 -s~~As:?;: 
23-12r~<" 

5 23-11$ . "~' 
A 32-20 · !:' 

4 25-19 
5 24-15 
5 19-20 
6 24-32 
5 2'1-19 
4 15-12 
6 12·20 
6 16-31 
6 17·29 

. ' 16-25 

In a doua repriză F.C. lneu incepe jocul mai motivat şi domină 
jocul, steril lnsă, pentru că ocaziile clare la poarta păncotană 
intărzie să apară. In minutul 80, .centralur Florin Dumitru trece cu 
vederea un posibil Iaurt In careul gazdelor, trezind indignarea jucă
torilor oaspe~. Conform cursului joCUlui, In minutul 64 ineuanii reduc 
<in handicap prin Abrudan, care inscrie cu un şut sec la colţul lung, 
taxând o apărare visătoare .• Şoimii" se desprind definitiv printr-<Jn 
penalty indelung contestat de oaspe~. A transformat Munteanu in 
"*'· 76 şi .... 3-1. In ultimele două minute ale intalnirii, Balaci exe
cuta ~n peste o lovitiJ'ă liberă, iar in unnătoarea fază cade si 
golul patru pentru gazde, autor Moţ, la o greşeală a lui Jura!. 
VICtorie meritată a gazdelor dar la un scor cam exagerat după 
aspectul jOCului. 

ile"la hochei. eln min. 40, Pintajr. a awt Pinţa, Dulcean, A. Gligor, Coroban, 
o ieşire nesportiva. lovind un jucător Farcuţa, Farago, Uşvet. Antrenor. Leo 
advers, motiv pentru care a fost eliminat Pinţa. A arbitrat bine: CI. Tripa • centru; 
de pe te<en. • Dacă in teren nu au X>st ajutat de asisten~i N. For1on (foarte slab) 
probleme de indisciplina. necazuri am şi A. Păcurar (satistacător). Observator 
notat printre spectatori. Ele nu au degere AJF: Cornel Zăhoi. La juniori: 1-2. 
erat, poate datori1ă prezentei ~ui Stan 
de la Poliţia Arad. • Tot stafi..ut UTA-ei a DA"IEL SC:~IDOtl 

* Minerul Moneasa s-a retras din campionat. 
Etapa viitoare, Intermediară (ml•rcurl, 

6.10.1999): Dacia Beliu - Motorul Arad, Crişul 
Chişineu Cnş - Rornvest, VICtoria Nădlac - Camera, 
P. Păuliş - Şoimii Lipova, F.C. lneu - Gloria Arad, 
Tricoul Rosu - Soimii Pâncola, Semlecana Macea -
Frontiera Curtid, CPL - Crisana SebiS. Podgoria 
Ghiorocslă. ' ' 

Pâncota: Leric • Bilan, Cristea, Rusu, Danci, Ardelean, Miţiţi, 
Pantea, Ghennan. Muntean, Moţ. Au mal jucat: Ştefănuţ. Oiţă. 
Mănăilă. Antrenor: Dan Mănăiă. F.C. lneu: Feieş • S. Hennan, 
Jurcă, Fonean, Avram, Matei. Şerban, Abrudan, Tudor, Balaci, 
,Oprea. Au mal jucat: Goldiş. Bun. Sas. Antrenor: Ioan Sas. 

A arbftrat satisfăcător: Florin Dumitru • la centru, ajulall:*le 
de M. T oderici şi M. Bondar - asisten~. 

Observator AJF: Cornel Sfârlogea 
La juniori: 1-2. 

Prcqramat sâmbătă. ora 11 jocul de pe stadionul 
• Şom" din Upova a inceout cu o Tntărziere de un sfert de eri, 
nădlăcami reuşind cu areu să adunP 11 jucători. Pe bancă 
oaspebi au avut o sii'I!JOO! rezervă, anlrenorul echlpl3i de juniori, 
in timp ce .pmcipalul" NICOlae Roşea nu s-a prezentat la meci. 

Tn acrste oondiţii, jocui a fost la Ol5aeţia gazdekJr care au 
si desdlis scorul încă din mirt 3, prin Da nOu. cu un sut din inte
rioruJ careului. La aceSt scor. nădlăcarui au irOsit o nlare ocazie 
de egalare prin Fabian """'·din poziţle 1deală, a şutat pe lăngă 
poarta lui Pfeşca. De cealalt?. ;;arte, jucătorii lui Nelu Br.lniscan 
s-au inlrecut in ratări, et reuşm să se desprW1dă pe tabela de 
man:a1 allia In min 32 când, la o bună centrate a lui Jicărean, 
portarul Kovacs respinge greşit şi Lăcătuş. a11at In apropiere, 
reia in plasă: 2-0. Pană la pauză gazdele au mai inscris odală, 
prin D. Tril, In urma unui contraatac purtat In trei, printr-o 
apărare ineJ<istenJă: 3-0. . • 

'PODGORIA -GRIOROC''% 
~~J;CPl2-a a~:oJ Şofronea, ""' 15,00. Teren bun, timp frumos, 

spectatori 50. Au marcat: C. Sandu - min. 5, 10, 
42 şi 75, Bala]· min. 83 şi 89, Botezatu -. min. 90 • 
respectiv Pali - min. 39, din penalty. 

Comera: Grecu - -Todea. Caia, Stein, 
Bangâu. N. Ardelean, Botezatu, Gherman, 
Sandu. Bala], Ghimbir. Au mai jucat: Roman. 
Pascaru, Leţu, Van. Antrenor: Viorel Puroel. 

Crf,ul: PaK - Ch~. Balint, Lase, 1. Mfhoc, 
Bembe, Lazea, 1. Ardelean. ŞI. Mihoc, Buligă, 
Balaş. Antrenor: Frnncisc Papp. 

Carton"'' I'OfU: Stein • min. 38. 
Au arbitrat: Doru Herţeg, ajutat de N. 

Dehelean şi 1. Diaconu. 
Observator AJF: Rsmus Vlad. 
La juniori: ~- · 

MA~IOS "IC:OLAE 

, e ln chiar minutul 2, atacantul Comefei, Cala 
ratează un penalty, la un faun asupra lui Bala]. • 
Tntre minutele 22 şi 33 asistenlul Diaconu a sem
nalizat nu mai puţin de 3 poziţii de olfsaid, de 
fiecare dată eronat. defavorizând clar echipa 
oaspete. e Gazdele au dominat tot meciul, 
arătăndu-se o echipă mult mai solidă decăt o 
arnlă poziţia ocupată in dasamenl e De partea 
cealaltă, oaspe~i abia au reuşit să închege o for- . 
ma~e. introducându-1 pe teren şi pe pOflanJI de 
rezervă care a jucat pe post de mijlocaş. e De 
remarcat baza sportivă, foarte bine pusă la 

. punct, a gazdelor şi travaliul celor doi jucători 
Cristi Sandu şi Roli Balaj, care formează axul 
principal al edllpei Comera. 

Pentru că nu mai aveau ce pierde, nădăcani lhcep repriza 
secundă ceva mai holăra~ şi reuşesc să reducă din handicap, 
in mln. 50, prin Erdet care, profitand de lanţul de gafe ale 
apălălorilor gazdă, a inscris cu un şut puternic sub transvw
sală: ~ 1. Dujlă doar trei minute însă lipoYenii reuşesc o fază 
de fotbai.spedacol, cu pase .din prima", ca la carte, In urma 
căreia DanciJ lnsaie al OOiea său gol: 4-1. Cel mai fnmos gol 
al meciului avea să n inscrie Jicărean, in min TT, cu un şut 
Sl4'0I'b de la marginea care<.IU: 5-1. 

Sămbâlă, in fala a circa 30 de specla
IOri cele două. echipe au facut o partidă fru
moasă dar lipsită de faze de poartă. 
~lemnarii'" au dovedit ca poziţia pe care_ o 
ocupă In clasament nu e intamplătoare şi 
s-au 1fTCiu5 in faţa unei echipe ce joacă, aşa 
cum spuneau clţiva spectatori, ,.din 
placere", făra pretentii financiare. Prima 
ocazie de gol aparţine oaspeţilor care 
rnlmză prin Baeşa (nin. 10). GoiU cade !rei 
ninute mai lărziu la o acţiune tmlizată de 
Şule (ITWl. 13). Gazdele îşi revil şi egal :ză 
7 ITinule mai lărziu pM cel mai bm )ucăiDr 
al lor, Voica. Pană In finalul pnne; reprize nu 
se mai întâmplă nimic. min. 44 aducând 
desplitklelea gazdelor. pe lallelă, prin golul 
marcat de Ortlan. Dujlă pauză ",env1arii" ies 
la joc, egalează in nin. 55 prin Nescovici, 
după o ciocnire intre portarul Duc şi 
iJndaşul Perţa. In min. 75 cel mai bm jucă
lor de pe tsren Brnndais exeaJCă o lovitură 
lberă, urmată de rekJanla kJi Şule in plasă şi 
2-3. 

li'RONTIERA CURTICI
TRICOULROŞU 1-1 (0.1) 

Claspeţi au 8IIUI puterea să mai lnsaie odata In perUtinU 
II'IÎI'U de joc, prţ> Kulrucska, scăpat de lfiJi singu' spre poada 
lui Popa, pecslluind scorul final, de 5-2 şi o viciDrie ..-lă şi 
fără dubii a ..şoirJilo(' din l..ipova. 

lnlr-un joc ce nu i-a ridicat pmllleme -· ~ 
B. D~nilă. ~de V. Toderici şi Gh. P""*", a co00us lcr
maliile: 

Şoimii: Pfeşca (nin. 80, Popa) - C. Tril, ~. Dellerl (min 
70, Papp), Slei - Jicărean. O. Tril. Lăcatuş, llioni. • Danciu, 
Fiinon. Anlr9nor: M. DurTitru 

Victoria: Kovacs-Măcean, Kukucska, Szuchanscki, 
Becan-Fabian, Babău, Otfăcan. Fătu (miiJ. 7, Cervenak)
Ertlei. Uzum Antrenor: N. Roşea. 

Obsefvator AJF: Ftom Ron&I8Sal 
La juniori: 5-C. 

SORI" BOCiDAft 

' 

.Cerfrakl' GorrC a arllilral foarle bine, 
intervenind la câteva anercaţii produse In 
tinpul parlfdei. B a fost ajutat de asistenţi 
Cristea si Ciocan. Au evoluat: Ghioroc: 
Duc • Katl G., Perţa, Kato C., Sărtl, L.ovasz, 
Delamarian. Damian, Voica. Tămaş (min. 
57 Păscălău), Orban. Anlre"'1f: 1. ŞOironid. 

CPL: Neaţu - Drida, Neacşu. Suciu, 
Maghici, Poeei, Balint (min. 45 Mcnea). 
Şul&. Brandais, Necow:i (nin. 90 Bortea), 
Baeşa. Antrenor: A lucaci. 

Observator AJF: losiiMarluşlw. 
La ltJn!ori: 3-4. 

PfiOL ALTMA"" 

CUtiei, cxa 15,00. Teren bun, lfrrll fnmos. speo-
1ab1100. Au marcat: CUn!dean- nin. 50, respec
tiv Katona - min. 22. 

Frontiera: Dobra • ~ano~~. Bătăneant, Popa, 
Barbu, Suciu, Dogaru, Duma, Tuei, Pădurean, 
Ciumedean. Au mai jucat Leva. Balad. Antrenor: 
Ocru Balaci. 

Tricoul ~ Szallo - -_ Donca, Ka:sls, 
C. Matei, Un<;, Bafta, Răduţ, Katona, Topor, Mao. 
Au mal jucat: Vasiv, Weirer. Antrenor. Miflai 
'!Gşca. 

Au arbHrat bine: O. Buică - M. \Ma-R EnoU. 
Observator AJF: Comel rua.. 
La juniori: 1-1 
eln debuiU inlălrirl, ClurJ-. a 8IIUI o imef>. 

să ocazie, scăpat singur cu portarul, el trage pe 
tanga poartă. • O viclorie a gazdelor ar fi fost .., 

Ni s-a făcut da' de a vedea un arbitru arădean la 
lelevizor. De cănd a teŞ~ din arenă Dan Ologeanu. 
visăm !a clipa jn care cmeva ii va călca pe urme. 
.Cavaleri ai fluierului':' de perspectivă 3vem. dar 

de ~caşcavar le aparţin. greşelile for sunt trecute cu l un tânăr curajos Ş corect, iar vinovatul principal pen--
vederea de observatorii la fel de .flămânz". iar atunci tru scandalul de la PăuDş, dirijorul falsetulilor, arbitrul 
cănd ceva nu merge, ţap ispăşitor este găsit un j Buică a fost iertat. De ce domnule Rachinoiu, când 
tanăr. . vă pretindeti drept cel mai exigent observator din 

nimerH nu-i incura;ea.~- c!in corttra. 1 
ln 1nlec!a lume a fott.alului judeţean, legea o fac i 

.bătrân îi iu::î de mare", iar frisca de pe tort tot ei o 
ling. !\rbitrajul amdean e condus de oameni. care nu 
au nimic comun cu profesionalismul acestei .arte·. O 
mână de ~ fluieraşi de duzină, in comparaţie cu 
performanţele lui Otogeanu, "taie şi spănzulă" dup!l 
cum le ăldează. .. buzunarele şi conştinla. Meciuri& 

\tai avem in minie imaginile meciului Paulis -
1 

AJF-Arad? 
Pâncota, uede .centraiul" Bu•ca şi-a bătut JOC de ' De ce, dia Vătran, nu vă autosesizaţi in .cazul 
sportul rege. Asistentul Ciprian Bondar a 8IIUI curnjul Buică", cum a~ t.lcut-o in alte rllnduli? Mai ales că aţi 
să ridice steagul la o fază in care .., .şacal" uns cu declarat public că apreciaţi curajul subsemnatului de 
toate afifife nu ar fi t.lcut-o. A primit "core<:\ie" un cap a saie tot ce s-a întâmplat la PăufiŞ. De ce faţa ba-
in gură, căteva llegme, """' coate şi ... capac la nului frizează adevărul prin. unele comisii ale forufui 
toate, culmea neruşinării, o suspendare de şase -stic judeţean? 
elape. Curat-murdar, domnilor ~ Alî saaffical MIJI\i .de ce• am pulea ..., In acest col\ de 

··-----:_. :.,. ' :·,;;.;_ ;', . 
.•.. _, __ _ 

cadou pentru ziua de naş111re a portarului Dobra, 
căpitarul c:alor din c..tici. e Deschiderea SOlnJilj a 
avut loc in minutul 22, in unna unei greşeli a lui 
Dobra care a respins in faţă o cen1rare - de pe 
â'eapla, de unde Katona a Jnsais cu poarta goală. 
e Două ninute mai lărziu, Unc a luat bara la lintă de 
doua ori in aceeasi fază. • După pauză aSpectu 
jocului se scllir'nllă. gazdele preluănd iniţiativa şi. 
~ doar cinci minute de la relUare, Duma pasează 
cu capul pentru Ciumedean, care marchează pe 
tanga un Kocsis melancolic. e Mai nolilm bara dn 
ITIOlUCUI 75 a acelJiaşî CiJmedean, fost C0111p01191~ 
al Tricoului Roşu. eFinalul de partidă găseşte 
gezdele mai rnJII cu gănWIIa ded>)«.f de -w-de la Seonleca oa Macea 

SORIM tAZfl" 

1 
pagină, dar ce folos. ~câinii latră. caravana trece". 
S~atunci să ne mirăm de ce nu avem arbitri de ~ 
!Oare in judeţul nostru? De ce. fotbatuS arcidean e 
atât de bolnav? Non-sens. Să nu u~m o veche 
expresie romă.,.ască: .~tele de la cap se 
Impute .. .". 

Atunci vom avea vafori, când se vor gjsj 
.medicamente" pentru presta~~e jalnice ale unor 
.ftuieraşi'" mediocri, sau. altfel spus, când vom 
scoate ~~ rădăcina din bdxliul plin cu puroi c:e slă 
oă pleznească. 

DfUIIEL SCIUDOM 
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Luni, 4 octombrie 1999 

Stadion .,Motorul .. , teren bun, timP călduros, spectatori 250. Au marcat 
lfrimie • penalty • min. 65, respectiv Berar- min. 22 ~i 80, RMf • min. 61, 

· Sabou - mi,.. 83, Rus - min. 85. 
Şuturi 6-23, pe poartă 4-15, camere 3-9, offsaiduri 0-8. 
Unl.,...sitG...,: Rusu - Oprean, Ghera (min. 69 - Georglu}, lftlmie, 

Leucean • Ionescu, Sârbu (min. 84 - Lup), A/dea, Chetronie (mln. 53 -
Diaconu} - Falea, Blănifă. -..: Marius Demian. 

Tdceom: Bota - Ujvari, Szel, Grad, Varga, Berar (min. 84 - Bama} -
Oprescu, 1. Arman, Rivi~ (min. 71 - Pupăză} - Rus, Petruţ (min. 71 - Sabou). 
Antrenor: Mihai Târlea. 

Au .,rtriUat·- Mihai Prunariu (Tg. Jiu} - la centru, Augustin En:Ufi 
~i Mihai Florentin (ambii din Bra~ov}- asistenJi. 
~ IJG)lNnc A/dea, respectiv Berar, Varga, Grad, Bama. 
C:..""-f ""f"' lfrimie - min. 70. 
.......,... J"JU': Tiberiu Demian .. Zalău. 

Dintr-un meci considerat mare ln partea secundă a Tntălnirii, tot 
derby, confruntarea Universitatea - vizitatorii a~ condus ostilită~Je în teren. 
F.C. Telecom. ambele din Arad, s-a După ce Grad şi Varga au ratat a~e 
transformat intr-un ,.galop de sănătate" ocazii uriaşe, în min. 61, Petruţ .i-a 
al oaspeţilor. Practic, gazdele nu au făcur o minge lui Riviş, care a mărit 
contat deloc, iar in ultimul sfert de oră diferenţa. Era 2-0 pentru Telecom şi 
.telefoniştii" au trecut şi la spectacol. in jocurile păreau făcute. Dar patru 
faţa unui adversar neputincios. Doar minute mai târziu, Bata îl faultează dar 
aproximativ cinci minute s-a dat iluzia in careu pe Falea, iar penatty-ul just 
că partida ar putea lua aM întorsătură. acordat a fost transformat de lftimie: · 
lnsă, odată cu eliminarea lui tftimie, 1-2. 
lucrurile au revenit pa făgaşul lor nor- Când credeam că gazdele vor 
mal, invingătorul nefiind apoi pus sub forţa egalarea. in min. 70, acelaşi 
semnul întrebării. lftimie TI fau~ează inutil, de la spate, pe 

lncă din startul jpcului .telefoniştii" atacantul Petruţ şi vede direct car-
şi-au anunţat intenţiile ofensive, iar tonaşul roşu. Din acest moment pe 
dacă Rus, Grad şi Petruţ nu au deschis teren a existat o singură echipă, F.C. 
scorul se datorează impreciziei, la Arad Telecom. 
finalizare, portarului Rusu, respectiv ln min. 80, 83 şi 85, Berar, Sabou 
asistentului Ercuşi, ultimul cu o sem- şi Rus, au inscris goluri care mai de 
nalizare_eronată de la margine. care mai spectaculoase, stabilind 

Şi, totuşi, in min. 22 cade golul: scorul final la 5-1 pentru .telefonişti". 
Rus centrează de pe dreapta, Rusu A fost, aşadar, un meci la discreţia 
respinge greşit, pănă la Berar, iar aces- . oaspe~lor. iar studen~i. cu un lot destul 
ta, cu un şut sec de la 18 m, inscrie: de subţire, din toate punctele de 
o-1. vedere, nu puteau emite nici un fel de 

După gol, pănă la pauză, la cărma pretenţii. Apropo, poate ia cineva ceva 
jocului au fost tot cei de la Telecom, măsuri, pentru că, in ciuda victoriei de 
Petruţ ratând trei ocazii căt .roata caru- la Abrud, din etapa trecută, pe 
lur. Singura oportunitate de a marca Universitatea o aşteaptă zile grele. Cel 
pentru gazde a avut-o Folea, in min. mai btne o ştie chiar .principalul• 
38, dar mingea şutată de acesta a fost Demian. 
respinsă extraordinar de Bota. LEO SFâRfl 
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Spinarii se ineaca in "Pio"-trol 

INTER ARAD· UNIVERSITATEA -
WEST POROM ARAD 1·2 11·11 

Vladimirescu. Stadion .lnter", 
teren bun. timp excelent, spectatori 
aprox. 100. Şuturi la poartll: 10-8, 
şuturi pe poartă: 2-3, comere: 7-0. Au 
marcat: 1. Ardelean (mln. 17) 
respectiv Bolo' (mln. 28), Ştefăligă 
(min. 46). Imer. Grozav - Alb, Freer, 
Bucur. Porumboiu - Olteanu (min. 68 
Lăzău), A. Moţ (min. 50 Muj, min. 77 
Arsi). Iancu, Sulicean - Arhilie, 1. 
Ardelean. Antrenor: flavius Domide. 
.,U" Wast Petrom: Ţapoş- Lung, G. 
Radu. V. Arman, Agachi- Sene, 
Varga, Boloş, Munteanu - Ştefăligă 
(min. 81 Sarbuţ, min. 89 Mihali), 
Toderaş (min. 65 Balaş). Antrenor: 
GianPio del Monaco. Cartona'e ga~ 
bene: Iancu (34), Olteanu (40), 1. 
Ardelean (65), Bucur (68), Iancu (79) 
respectiv Lung (4), Ţapoş (45), 
Toderaş (88), V. Arman (56 şi 68). 
Cartona'e ro,ll: V. Arman (68) şi 
Iancu (79). Arbitru: Grigore Mandi 
(Ciuj-Napoca). Asistenti: Mirel Aloon 
(Ciuj-Napoca), Adri'an FAntAnă 
(Turda). Observator FRF: Mircea 
samu (Deva). · 

Joc foarte disputat intre două 
echipe arădene aflate din păcate la -5 
in clasamentul adevărului inaintea 
acestei etape. De la primul fluier 
ambele echipe joacă .cu garda jos", . 
prima oportunitate de a ma= având-o 
in min. 5 "petrolistul" Ştefăligă, care 
singur cu Grozav trage slab in braţele 
acestuia. • Cum ocaziije ratate se 
răzbună, cei care deschid scorul sunt 
.spirtarii". In mln. 17 Iancu n ang• 
Jează la limita offslde-lul pe 
Ardelean '1 acesta singur cu 
Ţapo' lobeaz;\ mingea peste aces
ta, 1-4. Bucuria gazdelor a durat doar 
10 minute, in minutul 27 Boloş exe
cută o lovitură liberă de la 30 m la
teral stânga, mingea plu!efte peste 
toţi jucătoril aflaţi In careul lnterlst 

'1 poposeşte la colţul lung pe 
lângă Grozav, care nu a putut Inter
veni, 1-1. Văzandu-se egalate 
gazdele nu dezannează şi Iancu tri
mite o ghiulea de la colţul careului de 
16 m in vinclul porţii lui Ţapoş, dar 
portarul ..petrolist• scoate miraculos. 
In minutul 43, lobul lui Arhilie este 
oprit cu mâna la 18 m de Ţ apoş insă 
arbitrul Mandi arată acestuia doar 
<:ulo<~rea galbenă. După numai un 
minut, Moţ este blocat in ultimul 
moment de fundaşii pecicani şi astfel 
echipele intră la vestiare cu scorul de 
1-1. 

Repriza secundă incepe fulgeră
·1or. in mlnutui'46 Ştefăllgă profită 
de indeclzia lui Porumbolu care a 
acuzat Soarele '1 ajuns singur cu 
Grozav n execută pe acesta, 1-2. 
După acest gol, unnează o perioadă 
de Juptă surdă" la mijlocul terenului 
cu concretizări doar la rubrica car
tonaşe. Ambiţia echipierilor celor 
două forma~i depăşeşte uneori limita 
regulamentului si astfel centralul du
jean Mandi, TI ehmină J>8 rănd pe V. 
Arman respectiv Iancu, ultimul in 
urma unui fault grosolan şi inutil la 
mijlocul terenului asupra lui Boloş. ln 
minutul 61, centrarea lui Iancu il 
găseşte pe Bucur in ..şasele" pecican, 
dar fundaşul .spirtarilor" iroseşte 
unica ocaZie a acestora din această 
repriză. Contraatacurile oaspetilor 
sunt irosite cu seninătate de ştefăligă 
(81) şi Mi hali (90) ceea ce a dus In 
culmea disperării pe signor Pio. 
Finalul consfinţeşte victoria meritată a 
West Petrom-ului, la capătul unui joc 
care a avut de toate. Din păcate elevii 
pregătiţi de Gigi Domide au ajuns la 
un ingrijorător de -8 pe când Jupii" lui 
Pio revin Incet dar sigur spre cota O. 

WCifltl Dâi'IILĂ 

REZULTATELE 
ETAPEI AX-A 
lnter Petrila - Minerul Uricani 3-2; T elecom 

Timişoara - Cuprirom Abrud 4-0; Universitatea 
Arad - Telecom Arad 1-5; Minaur Zlatna -
Mineru~ Lupeni 1-0; Metalurgistul Cugir -
Caromet Caransebes 3-0; Aurul Brad - CFR 
Timişoara 5-1; Gloria Reşiţa - Electrica 
Timisoara 0-0; lnter Arad- West Petrom Arad 1-
2; Minerul Certej -Cetate Vega 2-2. 

'~'f"r~~'@®!Aft~Jrl'"'~'"J"':F"'!;-W"' .. "'.;·~"'~"'i~ 
~tJeL T.nlf, JO . &. . 1' 1 · J6-1L .25 (+10)41J - .. · ~ . 
;.z:c. 0eva 1o 1 1 2· · ze:.tw. 22 t+n~j 

f'\"' 
;.a,Eieel!ica 101 « 2 2 '2i·1.! 20.(t!i)~.·~.;1 
<'-' '~ 

IJtM.Zilttna.10 6. .O 4 /21-8,, 1ll (+3)4Jj 

~ .• GI.R<lflla'~O 5 2 3>%'13-S · 17 (+;)Ţ$ 
~ij_ M. Cel1e) 10 5 2 3'. 19-15 '17 (+31~ 
;>:~~. . ' - '-::4h 
!'A- Brad . . 10 4 3 3 13''14 15 !o>/l 
!$. C8roli\o)t 10 5 o 5 10-1s '15 tot ~ 
~;TeL Arad 10 4 2 4 15-15 14 (-1);;: 
!1o.W.I'Illroln10 4 1 s· 12-14 u (-2);4:% 
K • 
t1~·M.Uricanlt0 4 1 ~ . 17-22>13f-2f0! 
t+ ~;:;~ 
:<12. .U" Anld 10 4 1 .. 5 q11·18' 13 f-2)ti1 

~cf'R-1o "4 ... t,l5 10-~ io(,2)~ 
~nupri00.1o 3 ~ ;' Jl-~;·,:16'<-5!~ 
:fs. ff!lt..(!UQir11J>,.#c'%J.9V ~ <:11•13' &0}l-i!l:Î 
ji#'{f'-:~---,;-,,'"';':'C·'~, .,., '""' ·:· .. ·--;:~-:--:<""i'"'- ·. ·":_~. _' ' >' -- ~ 

[:16.1.Pelrila ~o 2 } . ~ · 7-1~ ~ t-~l;Ej 
futl·M. LupaniW"':i' ~·;41f?Jl-fS .. 8 . t-7lJ~ 

~~lnZelf,~~ii:d 
Etapa viitoare (duminică, 1·0.10.1999): 

Cuprirom Abrud - Minaur Zlatna, Telecom 
Arad - Telecom Timişoarij, Minerul Uricani -
Universitatea Arad, Minerul ·Lupeni -
Caromet Caransebeş, West Petro"m Arad -
A01rul Brad, CFR Timişoara - lnter Petrila, 
Minerul <:ertej - Metaiurgistul Cugir; Cetate 
Deva - Gloria Reşiţa, Electrica Timişoara -
lnter Arad. 

"GELSO.R OPEN ROMANIA'' 

ETAPA A 111·1 REZULTATE: 

Ieri, tn finala turneului de lenls de câmp .,Gelsor 
Open•Romanla", de la Bucureşti: Alb.erto Martln 
(Spania) - Karim Alaml (Maroc) 6-3, 6-2. · 

Diferenţă ca de la cer la 
pământ in partida de sâmbătă, 
de la Sala Sporturilor 
• Victoria", din cadrul etapei a
treia a Diviziei A de baschet 
feminin. Campioanele au zbur
dat pe suprafata de joc !n fata 
unei grupări rragile, mult inte.. 
rioare, a cărei viaţă in primul 
eşalon va fi foarte, foarte grea. 
in minutul 9 rezultatul era, 
deja, 22-2 in favoarea gazde
lor. Tocmai din acest motiv 
vom insista in continuare 
asupra unor aspecte .de 
culoare", căci !n ceea ce 
priveste meciul propriu-zis, 
scorul' spune, credem, totul. e 
Ioana Grecu a fost sărbătorită 
de galerie. datorită zilei sale 
de naştere. • Ea a primit o 
bancă de lemn in miniatură, in 
culorile clubului, realizată de 
Alexandru Domokos la IMAR 
şi flori. • La mul~ ·ani, .Bobo"! 
e La rândul lor. jucătoarele 
oaspete au oferit componen
telor lotului arădean, sepcute 
şi steguleţe de carton cu 
inscriptia Golden Brau e 
Daniela 'sandu a surpins asis
tenţa prin podoaba capilară 
vopsită in rosu • La sfârsitul 
meciului, arădencele au aCor-~ 
.dat autografe minute in ~ir 

. . . 

.. ~ .. ....___._______ ~·' 

copiilor veniţi la sală • Cea 
mai solicitată jucătoare a fost 
Carmen Nastor. e ln timpul 
confruntării a debutat Raluca 
Faur (15 ani), fiica preşedintelui 
clubului e Reprezentanţii 

grupării craiovene - antrenorul 
Antoniale şi spcnsorul Şarlă -
s-au agitat mult pe margine, 
ultimul intrând Chiar pe teren, la 
o fază de joc e După meci, 
tehnicianul ~ean a fost de pă
rere că arbitrii nu au sanctionat 
faultunle comise de arăd'ence 
e Oricum, domnia sa nu a 
putut sâ nu recunoască superi
oritatea zdrobttoare a echipei 
noastre, adăugând că Univer
sitatea, nou-promovată in acest 
eşalon, este alcătuită din jucă
toare tinere si fără experlenlă. 

Realizatoarele meciului: 
Stoenescu 16 (2x3), Mandache 
11, Sandu 10, laroshka 9 (1x3), 
Nastor 9 (1x3), Grecu 8, 
Tretiak 8, Matei 5, Faur 3 (1x3) 
respectiv Panduru 8, Tompa 4, 
Dovganiuc 4, Ioan 4 . 

• Au arbitrat Mircea Pop si 
lonut ~oraru (CiuD. Observator 
F. R:· 8.: ăntrenor federal Jean 
Antooescu (Bucuresti) 
. fiDRifltl HĂJtTĂU 

- ·.::'~!--~ -·-~' '.. __..:t. ' • 

B. C. ICIM Arad-.U" Craiova 79-20, BNR-Someşul Dej 
77-61, Olimpia-Sportul Studenţesc 64-75, Rapid-.U" 
Oradea 74-36, Fartec Braşov-.u· Cluj 66-67, Livas 
Targovişte-LPS Gala~ 87-37. . 

CUISfiMEifr 
1. Rapid 3 3 o 235-136 6. 
:&. IIC ICDI Arad J J • ,.....,.. • 
3.BNR 3 .2 1 225-168 5 
4. Fartec Bv. 3 2 1 180-151 5 
5. 1,U

11 Cluj 3 2 1 179-183 5 
6. Livas 3 1 2 190-158 4 
7. Sportul Stud.* 2. 2 o 143-117 .4 
8. Olimpia 3 1 2 19C).203 4 
9. uU" Oradea1". 2 1 1 105-123 3 
10. Some'lul 3 o 3' 163·218 3 
11 . .,U" Craiova 3 o 3 148-241 3 
12. LPS Galaţi 3 o 3 127-248 ,.3, 

* Un meci mai puţin disputat 
In runda următoare (intermediarA) BC ICIM Arad-~-

in deplasare, miercuri, 6 ocţombrie, cu Universitatea 
Oradea. 

DIANA CIUPE·POP ESTE 
ÎN CONVALESCENTĂ 

~~Ultlii'fă~;tUinantă": a· ineclwut dlnb'e'S:'e71Cill;"· 
;ur.iV.,..sliatea,Craiova,ln Sala Sporturilor din Arml f~. 
(,fticut apariţii. nimeni alta decât Diana Ciupe Pop, aWoo ~; 
f(•~\UI '$i~ '?<>fiii Pop. ~osta bas~hetbaUstă a echipei.~ 
icdene, care owtile'ază m prezent on c,lll)lPiQnalul Ung-o,.~ 
, ~v.,nit jrdlşpqnibilă din cauJ:a uriel op~aţii suferiţQ .. ~ 
iJl.l!nunclil, fl1nd nevoiti sâ stea pe banc,.\heme de !HlltinR; 
\ ln~.t~ir~ W"bni<:ă, Dia ~i .cât '!'8i f.)ul!\). retr,r».ln ca~ţt 
t~~~L;J,~~~;~y_,~· ·H·&jL0~>~t~.-~,ro:: ~~.4-Liii?.r;ţj{~tJ~:: ~.1.!~:tţ: 

+ Intr-un meci contând pentru 
campionatul Diviziei B de handbal 
feminin: CSM Sueeava•Traft 
U. V. V. G. Arad 11·19 ($.9). 
Antrenată de Titi Ionescu si 
Erriilia Mandache, formatia 
arădeană este lideră a dasamen
tului. Etapa viitoare (sAmbătă, 9 
octombrie) este programat un joc 
important cu Rapid CFR Il 
Bucureşti, la Sala Sporturilor 

.. Victoria" din oraşul Rostru. 
+ Datorită retragerii din cam

pionat a echipei Vulturii Lugoj, 
.u· Arbema Ar:8d a stat In runda 
de sâmbătă ·a Diviziei A mascu
line. In locul acestei partide 
băietii au sustinut vineri un ·joc
scoalil cu CSU Constructorul 
Oradea, pe prc>prtul teren, 
căstigAnd cu scorul de 30-24. 
. . fiDRlfltl HĂRŢĂO 

, -LPS CSS fiRfiD • CSS 
fiLEŞD: 30·24 (14-11) 

Sâmbătă, la Sala plăcut mult publieului Ungui'Şa, Sipa, Criln-
Şporturilor din Arad, spectator. PAnă in gaşu, Avram (4), 
am asistat ia meciul final, cei de la LPS Bistrian, Sărăndău 
de handbal masculin- CSS Arad s-au (1 0). Antrenor: Şt. 
juniori III, ce a opus dovedit a fi mai buni şi Deacu 
echipele LPS CSS ' au demonstrat că sunt • CSS Ala,d: 
Arad si CSS Alesd. · adevărate speranţe Suciu (2). luraş (1 ), 

ln' prezenta a cea pentru viitoarea Chiricuţă (3). Muntean 
100 de spe'ctatori, echipă de seniori la (2), Curea. Bercea 
echipa-gazdă a handbal masculin. · (9), Muresan, Cnsan, 
căştigat cu scorul de. Echipe: Gherle. Badea (1), 
30-24 (la pauză: 14- e LPS CSS Arad: . Hidiş (5), Croneac. Au 
11). A fost un joc fru. Cosma, Versan. arbitrat: S. Avram şi 
mos; s-au marcat Hanciuţa (3). BubOI: · A. Moidoveanu din 
destul de mutte goluri Popa, Dermedjiu (3). I·Ara· d. 
de ambe!e părţi 9i a i Bai.ko. Flonta (10), flB. 

• ----- --· -··-· -----
' .•c .' <~· ·"' :.0:~. ·.v 



Pagina 12 - ADEVĂRUL PUBUCITATE Luni, 4 octombrie 1999 

.-. 

QUASAR 

Specialitatea casei... 
~ prtn Gl MOTOR ARAD 

Tel/Fax: 0571:288009 

S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI P•*• li mmrnializ..,.;la !Rfu,i .....!ojoaw. 
.....",...... Mcll'oUol4toanl"" baza el. bilun.i madifi<alt m <lll<i<Kitnmpiadit an " ,.IKo 

p<ioli~" ru floc<i'~ la groilmi de 2~ mnt J1f ~ clil.ri!.si pmcirol. ru nisip 1<11 <>drri• rolorolo; 
Mmnbrqn.t lU.4rptakHMre re&a1:rfw pentru conshud,ii <irile li thlltnlriolt,dr~~. "'*" p 

' 

~:-a~~~...!soluţii confortabila 

lliill 1 pentru viitor! 
Sisteme, uşi şi ferestre din PVCI Geam tennopan 1 , 

la următoarele forme de 
invăţământ superior 

FACULTATEA DE . 
DREPT 

Organizează examenul de admttere pa 
baza a două probe si anume; 

e un test grilă 'de cunoştinţe generaie 
din Istoria României şi Limba română (gra
matică); 

e un test de inteligentă 
Forma de lnvătămăni: F. F. 
Durata de şcolarizare: 5 ani 

COLEGIUL 
UNIVERSJTAR V 

DE ASISTENTA SOCIALA 
Organizează examenul de adm~ere pa 

baza a două probe şi anume; 

e un test grilă de cunoştinte generala de 
psihologie şi filosofie: ' 

e un test de inteligenţă 
Durata de şcolarizare; 3 ani 

COLEGIUL 
UNIVERSITAR DE 

MARKETING ÎN 
V 

TURISM ŞI ACTIVITATI 
HOTELlE RE 

Organizează examenul de admttere pa 
baza a două probe: 

e un test grilă de cunoştinţa generala de 
matematică (algebră şi analiză matematică) 

şi op~onal economie politică sau geografie: 
e un test de inteligenţă 
Durata de şcolarizare: 3 ani 

Arădeni! 

nododun dr ,.,.., 
llkmbrulwl hidnri.R~- l!Uum m:idGt <cH tooplico prio lipirt ru bihon aid; 

Şindrir.. '"""""'"'l.cHoGre o:u A!"dqia co&orat<i, ~!Uit la toofe fomole dt IXoptri~ 
Kcuticl&ri ~e <1ditiva&e poohu hpi~tla rm; 

Kll&eriak wmo fi fim<!i.9ol<~t0Cil'!! din vato niMnio · SILAII. • 
Praduala nemr. uaat apun~~~nUte in RDmini~ pria MLPAT- PROCEMA. • 

cit pin O.nnania. la "'MATERIAL PROFUNBSAIIT NORDRHEIN- WESTfAlEN'". -
i•r CALfll.lU K4SQn liSte a$1111raU prin 1$0 8002. (659298) 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE 
FINANTE-CONTABILI.1ATE ŞI 

INFORMATICA 
Examenul constă din două probe: 
e un test grilă de cunoştinte generale de 

matematică (algebră si analiză matematică) 
şi optional eConomie Politică sau geografie: e un test de inteligentă 

Durata de şcolarizare' 3 ani 

INFORMA 'fii 
Universitatea de Vast .. Vasile Goldlf" 
d : Filiala Seb~. Telefon 057-422083; 

7-422008' fax; o 7-422083 
Adresă: Sebiş. Bd. Victoriei ru:,. 10 
Pe perioada examenelor se asigurA 

cazare la Hotelul Studenţesc Sebl,, Bd. 
VIctoriei nr. 12. 

Masa se a,slgurA la Cantina stu
denţească - penslune, din Bd. VIctoriei 
nr. 4. (974014) 

. ANGAJEAZĂ: 

• personal calificat in domeniul calculatoarelor 
(hard); 

-se consideră avantaje la angajare: 
• specialidri Microsoft · 
- specialidri Novell 
-alte specializări 
·cunoasterea limbii engleze 

• specialisti pentru vânzări; 
-conditii: 

-cunostinte despre calculatoare 
-operare PC 
• cunoasterea limbii engleze 

• programatori; 
-conditii: 

• stucii superioare . 

Curicullum VItae se va depune la sediul firmei 
din Arad, Str. Nicolae Balcescu nr.12, intre orele 

· 8:00 -17:00, până la data de 08.10.99 

,. ~. 

+ Doriţi o tâmplărie modernă pentru easa Henkel Romania SRL 
angajează pentru ARAD 

dvs.1 . _ . 
+ Preferaţi ea aeeastă tâmpliim PVC eu sti· 

elii ter11aopan să fie de ealifllte fi din import'! 

Apelaţi la: 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

O SI. FEilESTitE. CO • 
STICLĂ TEilMOPArt! 

.. ..:. _.. 

. ' 

SALESMAN 

Cerinţele postului: 

· e Studii superioare incheiata sau a'n tanninal, fără obligaţii 
e Carnet de conducere categoria B --experienţă minim 1 an 
e Optimism, tenacitate, abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, flexibili-

tate, îndeplinirea obiectivelor !fi respectarea tennenalor limită 
e Experienţă în domeniu - constituie un avantaj 
e Cuno!ftinţe medii da limbă engleză 
e Serviciu militar îndeplinit- constituie un avantaj 
e Domiciliul stabil în ora!fUI Arad 

Ca oferim: ·.·• 
e Posibilitatea Integrării într-un colectiv: tânăr !fi dinamic 
eMa!fină 
e Training de specialitate 
e Salariu motivant 
Perioada da probă este obligatorie. 
Cel interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV fnsoţif de o scrisoare de motivaţie 

!fi o fotografia la adresa O.P. 30, C.P. 13, Bucure!fti in termen de 5 zile de la 
publicarea prezentului anunţ. · 

Vă rugăm si precizaţl pe plic .,Pt. Coordonator Resurse Umane". 
. Se vor lua in considerare numai CV·urile care corespund profilului cerut. 

• . . (974025) 
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X X 
~retll' ~ rniq 

Qfe:;lrt~ @ ffi~J~ ' 
NCKIA 
5110 79 USD* -· lmpreună cu oferta CONNEX 

CONEClARE GRA'IUITA PRIIIEU 2 LUNIABOIWIEH1GIIA1UIT 

. ** Ofertă valabilă până la 16.10.1999 

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

· )(Tel: 057/255801 ;092/444485;092/275675 

• Doriti Soii VIi ntOdernizati ~s• sau apartamentul/ 
+DM~f!~~~..._,.,_lll, ~~et 
.'fi-~#t:"-· ~~-s; ". l'{'--;·"'~·--~; :. . ·"4ro;· ~--·?·" ·. : ... ._.!~~~-
. UN PR'ET CE SFIDEAZA CONCURENTA ? 

VIZITAn DEPOZITUL SI MAGAZINELE 

INSTAL /MPEX@ 
• ._,si fft/nflurl-- 015. 0.H 
• ~ ..u~ ,.._.AJ...#Iw-HENCO d • a:c•sa Ilie..,.,.,..,. 
.. Jlfffftgu:rf ~ .a 1 r...z .... , c:urbe sudura ~ , ..... M ::~-

+ a.dl.rOIIJ"e din ~.:. DUNAFERif, ~ GlltiMDIOSZ 
• 7Uburi izoi.toer. peneru e.w - THEifMAFLEX 
• Rob/nett:l cu-şf'er.A t /2,.. - 2-,. coli~ tr.v.A cv c111t1u ..- • 2' 
• Spume de ~ SIUII:on .", s1 cr~ ent 
• CUI si c::eblntt de dus 

(656882) 

Str. DoROBANTILOR Nr.55 Tel. 211.292 
Str. EP!SCOPIEI Nr.24 Tel. 270.091 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, 
UNELTE ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru faţade ~i interior, 800 nu;anţ•311 
(DISZPERZITTlTAN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 

• Vopsele .pentru lemn şi metal - 1000 nuanţe: VAPOIREl<ll 

(soluJle pentru per&11 cu lgrasle) 

OFERTA WN0 1 vopsea lavabllă HERA 25 kg. 

360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 

TELEFON 210676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 9,00.12,00 

BOSCH 608 • 68 USO* 
MOTOROLA d520 • 72 USO* 
MOTOROLA d368 • 76 USO* 
ALCATEL VIEW • 94 USD* 
PHILIPS SAWY • 99 USD* 
SIEMENS C25 ·112 USD* 
SONY CMD.C1 ·142 USD* 
SAMSUNG 2100 -200 USD* 

' 

~~, deeo,..c.c l 
"

11
CONNEX. (658882) 

X 

SILDOR PROD 

IFRIGIDERE 
REPARATII C4SNICE COMERCIALE. 

. ' CONGELATOARE 

VANzARI -~tii Ftigorifice 
. - mgidere second-hand 

CLIMATIZARI ~n:;oan: 
Pnllml nmtajoaa.-.lim jjliianti& la rwpamlll. ii> 

TlauipoltuJ .... aigunt ... l:inlirmă. ~ 
~ 

Arad,Bd.lullu Mantu nr.:l-10 seC ap 1 
·OS7 /Z70.&Z2 llobii:08Z.S70.877 08Z.ZSI.S3S 

-l- · -:-: .G:LI:l~i"mu~l• 
J1XJIIIIJ1 'IWI'u: 057/l?Oill; 27DIOO, Ared 1 

vr TehnicA de calcul ...• -. -..iL. l 
- PC Garan1fe 3 ani ~~ 
- trnprtrn.ante EPSON 1 ""c opt.atoare ._ MINOLTA. 

qr Selt'urt · ._. ) 
(/F lllloblller de birou 1 
<~'"Maşini de numărat bancnote 
(JFCentrale telefonice SOLOMON 1 

1 La pcutlll.arca ll«'Stui cupon st ,.a acurdll u n>duccre ck S~. 
la t:umt.'fiZ.I"I.: ~-opii~ !IWI'I.II tk 10.000.000- ~i. ----------· 

AIID, Sll. 1.-J ŞIMIR 31, lll.251m _.m_(af(_),...,. __ ._ 
• ...... falanli ~ ....... lllllla; 
• pan:bel. fag.llbjar. cazpen; . --·-'-'-= • _... bmlblle; 
• 8pilcetnlll1: 

• - ............... flllmllll; . .... _.... ........ 
~ 111111. Wtlri • ..a, SIIMII. t-12 
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MB DISTRIBUTION ei BB Computer . 
are deosebita plăcere 
de a va invita să luali parte 
la priiTIII " Road Show " 
cu echipamente EPSON, EPSON ISD, IBM şi Best Power. 

118 Dislrlbullon -OlslnblilooJI auf!lrlzal al produsekll EPSOH 1n Romaria 
: -Dislribuikxul inlreg~i game de f'C.IIi IBU in Romalla 
• Dislribuitcr allnlregii game de UPS-IIIi Besl Power 

MB DISTRIBUTION ai BB Computer, partener .. 
MB DISTRIBUTION in orasul Arad, vor fi prezenti pe 
data de 5 octombrie la aediul HOTELULUI CENTRAL, 
din strada Horea nr.8, si vă invită 
lli vi familiarizati cu noile tehnologii 
din lumea EPSON • IBM • Baei Po-r 
si si vedeti la luCl\1 aceete echipamente 
de INALTA CLASĂ! ' 
Frti cu un paa mai aproape de 
mileniul următor vizionănd 
demonstratiile de 
echipamente EPSON, . 
18111 si Beat Pa
Incepind c:u orele 13:001 

B8 COIIPIITER 

si UB DISTIIBUTION 1 

.Traasllvaail Jaraal", singurul cotidian 
regional din România angajează tinere şi tineri 
dinamici pentru activitatea de promovare a 
publicaţiei. 

e Se oferă salariu lunar de 3 milioane lei 
şi condiţii avantajoase 

e Candidaţii trebuie să prezinte un C.V. 
si să se adreseze pentru un interviu la sediul • 

- subredacţiei; Arad, Bd. Revoluţiei nr, 74, tel. 
270380 sau la 094855523. 

Zilnic între orele 10,00-15,00. 

DIJTBIBDITDI DIIC 
IL PBDDOSELDI mnu;::::g 

DESCRIERE: slstam pentru 
acoperl,url din tablă de otel 
aluzincală A 0,5 mm profilatii fi 
modulată, cu strat periat sau 
granulat. din ardezie coloratii. 
GARANŢIE: In condl!ll con!Cie, 
30deani. 
DURABIL/TAlE: cln:a 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 
1185mmX450mm 
Element OEI. TA 1200 mm X 450 
mm 
Acopertnl2,28 olomenta 1 mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cea. 8 
kg/mp 
Arad. c.._ a. lllalc1l u. 
zt17 (Jingii IP~ec;~:•;.:1~;1 or.l./lu: 11 

, . 

ii'~ ';. ... 
: ..r . 

Arad,· str. Pădurii nr. ·49, tet.:254457 

·- . 

VINDE DIN STOC LA PRE"f•URI 
DE DEPOZIT! . 

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTabloi!i zlnc:..ui OOţel -on 
DP.C. DPiacaj OPFL OPAL OBINALE (u.l, feres~re -peste 20 

modele} OPodele 9-1 tawnbrlurl din brad_ DParche"t"- "fag 
. QCAHLE TERACOTA (mecanice .,.1 manuale) OC4rAmldA ••motii 

· I:IŢIGLĂ- T6rn6venl OPIAcl azboclrnent !=JBiturn OC.rton, 
.. aiOhlltat DCarbid DEiectrozi 

........ 

~-.-

---· --- ---·----

. ' 
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·~;>;.,-r S.C.INSTAISAN .. .: 
~<t~w;:> w ·. · .. CONSTRUCTION COMPANY 

ARA~, STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, 
MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

DE CON
STRUCTII: • PAL • 

' PFL • PLACAJ toate 
grasimile ~ SOBE 
TERACOTA • UŞI 

• FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 

• TIGLE • COAME 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 
• OBIECTE SANITARE 

A". ~r~furi promoţionale in prima lună de 
VllnZIIrt · 

".Adaos eomereial minim 
ALTE INFORMATII 

LA TELEFONUL 259088. 

. Program zilnic: 8,00 - 1&,00 
sâmbătă: 8,00 • 13,00 

(973863) 

8-dul Revolufiel ar. 81 (lângă ~'iTORIA") 

ORGANIZEAZĂ 
• N...-ţl, banebete, mese festive 
La pre_ţuri deosebit de avantajoase. · 
Vă punem la dispozitie săli de: 100; 

30 şi 20 locuri. r 

.. Vă rugăm să vă anuntati 
1 1 

din timp ·pentru programare. 
Relafii la telefon 280989. 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 526. preţ negociabil, 11.500 
OM. Telefon 268054 pana la ora 
19 sau 057 • 092.426.569. 
(29338) ' 

Vând 2 camere, ukracentral, 
ser. Cloşca nr . .?. ap. 5, orele 16-
18. (29429) 

Vând apartament in casă 2 
camere, ser. Iancu Jianu nr. 7, ap. 
9: 5.500 OM. (29522) 

Vând apartament 2 camere, el 
Vând _garsonieră confort III, 1, zona Confectii, imbunătătit, pret 

C 1 A VIa .. b1 A1011 t 11 11.500 OM, negociabil. Telefori aea . ICU, .· • e .. 
ap. 57. Telefon243269. (29907) 253120. (29492) ' 

Vând 1 cameră spaţioasă, bloc . · Vând apartament 2 camere,· 
nou, BCA. Telefon 250209. confort 1, etaj inferior, multiple 
(29806) îmbunătăţiri, zona Spitalului 

Vând garsonieră confort 1. str. Judeţean (Intim), preţ convenabil. 
B st . 14 b1 B S 24 Telefon 092 922.364. (29727) u, eno nr. , . , se. , ap. . 
T lef 231642 30012) Vând apartament 2 camere, 

e on · ( mobilat, amenajat stil occiden-g H w r~~ 1 (~~1 ~'::;j ;~p:r:;~~~·~:~-
.~ _ bil. Telefon 094.122.434; 

Vând apartament 2 camere, 223729. (28965) 
zonă bună, tmbunătăţi!. Preţ bun. Vând apartament 2 camere, 
Telefon 235784, 092 308 400. îmbunătăţit, Micălaca, lângă 
(30018) Orizont, 13.000 OM, negociabil. 

Vând apartament 2 camere, Telefon 267327, orele 17-22.' 
central. Telefon 232569, orele 8- (29928) , 
16. (29256) Vând apartament 2 camere + 

Vând apartamenl2 camere, slr, garaj. lnforma~i telefon 255940. 
T. Vladimirescu, nr. 33. bloc 44, . (29930) 
Arad. Telefon OIIZ.211.356. Vând· apartament 2 camere, 
(29278) < .semidecomandat, etaj 11, .zona 

_.·~--'-'----·-----

·Orizont, 15.800 OM negociabil. 
Telefon 260540; 246064. (29847) 

Ocazie! 23.000 OM aparta· 
ment 2 camere, ultracentral, ideal 
pentru privatizare, arteră foarte 
circulată. Telefon 210555; 
210255. (29842) 

OcazieJ Vând apartament 2 
camere, Alfa, parter. 12.000 OM. 
Telefon 270856. (29565) 

Vând apartament 2 camere, in 
Calea Romanilor. Telefon 
210356. (29528) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, 8.500 OM. Telefon 
253326. (29283) 

Vând apartament 2 camere. 
Vlaicu, str. Hateg bl. 5111, elB/10, 
11.500 OM. Telefon 212221: ·· 
092.620.475. (30.000) 

Ocazie! 11.500 OM, aparta
ment 2 camere. confort 1, 
imbunătatit, Alfa. Telefon 

. 210555,210255. (29410) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca, et. 4/4, imbunătătlt, 
28.000 OM, negociabil. Telef~n 
235784, 092 308 400. (20018) ' 

Vând apartament 3 camere, 
str. 6 Vânători. Telefon 259685. 
(28954) 

Ocazie! Vând apartament 3 
camere, confort 11, 12.500 OM.· 
Telefon 246243, 248444. (29968) 

Vând apartament 3 camere, 
Banu Mărăcine. Telefon 233420; 

... 221100; 094.583.389. (29323) 

~ "~ \ S.C. LIPT.M< S.I'U .. ARAD 
~ ~~' · str.G.CosbucNr.26 

• 0\e 0~0 Te/1Fax:0571270040 
~'{o~ Mobi/:092/638586 

Vii oferâ: 
-Calorifere din aluminiu gama Liptak-Panel la 10-11 OM/element (cu TVA indus) 
·Cazane pentru încălzire centrală şi preparareA.C.M. pe gaz de la 12 kw (200 mc.) 

la 40 kw (1000mc) 
-Cazane numai pentru încălzire de la 12 kw pînă la 150 kw pe gaz 

REALIZĂM INSTALATII TERMICE SI SANITARE 
' . 

LA PRETURI FĂRĂ CONCURENTĂ! . . 
Cir"Jrantă.tn: 
- lnves1~ie sigură ;;i profitabilă in 2-5 ani banii se intorc cu dobîndă chiar ! 

Micsorarea cheltuielilor de încălzire de 2-4 ori fata de modalitatile clasice de încălzire 
- Durata lungă de functionare · ' 
- Cele mai miel preturi ! 
- Oferim mari reduCeri de preţ pentru firme si instalatori! 

Căutăm distribuitori în toată ţara! 

ECONOMIC - EFICIENT- ELEGA 

III S~.P~~;a~J1~ft,To~t~~~r~IALĂ 
pentru Felicla U 1 ~~ Felicia Combl U 1 

CADOURI SURPRIZĂ (974004) 

PROcnn 
Tlml,oara 

Calea Oorobanţllor 
nr. 54, tel. 056·20 77 48 

., 
; 

---· 

1 1 i serios 
Angajeaza: 

SUDURI pentru sudură semiau
tomată (MAG - co2) de preferinţă 
autorizati, având cunostinte de desen 

şi dornic de afirmare într-o firmă de 
confectii metalice, cunoscută si cu • • 
tradiţie in branşă, vă aşteptăm la 

• - 1 • 

tehnic. Garantăm un salariu atractiv 
direct proporţional cu profesionalis
mul şi seriozitatea fiecăruia. 

sediul firmei noastre cu o cerere şi 

ct.trriculum vitae la adresa: str. Prof. 
Nicolae Oncu nr. 14-16 (zona Con

fecţii) .. 
(5224409) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Stomatologie, 
15.000 OM. Telefon 241800. 
(26423) . . 

Vând apartament 3 camere. el 
N, Alfa, decomandat, lmbună!ăţit. 
15.000 OM. Telefon 257946, 
235524. (29405) 

Vând apartament 3 camere, el 
1. decomandat, Micălaca. Tele!Qn 
262575. (29427) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaiou, multiple imbunătatiri, 87 
mp, 22.000 OM. Telefon CJ94 168. 
044 (29345) 

Vând avantajos 2 apartamente 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 
după era 18. (29392) 

Vând apartament 3 camere, 
-decomandat. 13.500 OM. zona 

500. Telefon 267707. (29935) 
Vând apartament 3 camere 

decomandate, partial imbunătătit, 
preţ rezonabil. Telefon 255133. 
(29806) 

Vând urgent apartament 3 
camere, Alfa, 12.500 OM. Telefon 
270872. (29283) 

Vând urgent apartament 3 
camere, Alfa, parchet. faiantă, 
gresie, et.·ll. 13.800 OM. TelefOn 
270856. (29565) 

Ocazie! 13. 500· OM, aparta· 
meni 3 camere. decomandate. 90 
mp. Telefon 210255, 210555 . 
(29410) 

Vând apartament 3 camere, 
Piata Gării, et. III, 28.000 OM, 
negociabil. Telefon 278626. 
(29967) 

Vând apartament 3 camere, 
Romanilor, 414, 16.500 DM, negi).' 
dabil. Telefon 283025. (29945) 

Ocazie! Vând apartament 3 
camere, decomandate, et. 4/4, 

· acoperiş garantat, 2 balcoane, 
Micălaca 500, 12.900 OM. 
Telefon 279718. (20010) 

Vând apartame ca 
Vlaia.J, 16.500 OM negociabil sau 
schimb cu garsonieră sau maşină. 
T~ 235331. (29843) . 

Vând apartament 4 camere, 
Micălaca 500, et. III, contorizat, 
23.000 OM, negociabil. Telefon 
264060. (29939) 

Vând apartament 4 camere, 
zona Mioriţa, muffiple îmbunătăţiri, 
bun privatizare. Telefon 279267; 
094.784.568. (28645) 

- ~IÂNZĂBI CAU: : 

Vând casă 6 camere (2 spa~i 
comerciale), toate utilită~le. 1.000 
mp, Piaţa Soarelui. Telefon 092 
292 559,092 621 611. (30016) 

Vând easă (Micălaca), foarte 
mare, stil conac. toate u1ilită~le, 
nouă, la cheie. construită 1997/ 
1998. Telefm 092 292 559, 092 
621 611. (30016) 

---~ 
Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta-

mente, intrări separate, trifazic, 
garaj, curte, grădină, încălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485, 092 607 568. (28676) 

a urgent casa, e , 
ile, Sînicolaul Mic. Telefon 
288772. (29151) 

Vând casă in Părneava, cu· 
grădină. Telefon 211792 sau 
247262. (29271) 

Vând casă 3 cemere, bucătărie, 
grădină mare, str. Pandurilor, nr. 
4, lângă gara Aradul Nou: 20.000 
OM negociabH. Telefon 278236. 
(29281) 
Casă de vânzare localitatea 

Zimandul Nou, nr- 319. Telefon 

217178, după ora 16. (29337) 
Vând casă cu etaj, str. Cometei 

nr. 12, Grădişte, 33.000 OM . 
(29388) 

Vând casă cu grădină 720 mp, 
Grădişte. Telefon 224322.' 
(29680) 

Vând casă, Zimandul Nou nr. 
81. Telefon224322. (29680) 

Vând avantajos casă in Gai, 
eventual variante. Telefon 
274490. (29666) 

Vând casă cu grădină in Arad. 
Telefon 273651. (29653) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 114. 
(29751) 

Vând casă, urgent in Sânicotaul 
Mic, 25.000 OM negociabil. 
Telefon 234608: 094.183.043. 
(29741) 

Vând casă cu grădină, 
Sofronea. nr. 64 Telefon 416209. 
(29615) . 
· Vând casă locaiHatea Nădlac, 
toate utilită~le: negociabil. Telefon 
-474430: 094.577.855. (29818) 

Vând urgent şi convenabil. 
casă mare, comuna Uvada. 
Telefon 412204. (2927<1) 

Vând casa, comllna Softonea~ 
3 camere, coridor. bUcătărie, 
anexe, 1.600 mp (1.000 mp giă
dină). Informatii telefon 277521, 
zilnic după ora 17, sâmbăta .. 
duminica intre orele 8-2.2. (29873) 

Vând casă tot oonfortul, comu- ,\._... 
na Vladimirescu. Telefon 255981: 
092.284.409 (29761) 

-Vând casă, Chişineu Criş, ser. 
George Coşbuc nr. 38. Telefon 
520219. (3041374) 

Vând casă stil occidental in 
Vladimirescu, str. Ştefan cel Mare· 
nr. 41, preţ 90.000 OM, negoci&
bil. Telefon 267951. (29963) 
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(IJrniMe din p8fl.14) 
Vând (schimb) urgent cu 

apartament 2 camere, 2 case cu 
câte 3 camere fiecare, Intr-o sin
gură curte + diferenţă, In 
Vladlmlrescu. Informaţii Vladi
mlrescu str. Eminescu nr. 31. 
(29952) 
Vănd casă 3 camere. depen

dinţe, demisol. ultracentral, fără 
'gradină. 65.000 OM. Telefon 

262654. (29936) 
Vând casă In Curtici, str; 

Brlncoveanu nr. 26, cu anexe şi 
baie, cu apă de la reţea. 
(3039735) 

Vând urgent casă In Galfa. 
Informaţii telefon 466723. 
(29989) 

Vând vilă super lux. nou ame
najată, etaj. cartierul Romanilor, 
str. Tnumlului nr. 6. Teleton 092 
344 705. (29992) 

VÂNZĂRISPATD 
Vând sediu firma, parter, ultra~ 

central. Telefon 092 255 385. 
(29994) 

VHZĂIU 'I'EIIEIIURI 

Vând Intravilan pentru con
strucţie, str. Cincinet Pavelescu nr. 
1 şi str. Diaconu Coressi nr. 2, 
posibilităţi gaz, apă. Telefon 
286333. (29552) 

Vând grădină (teren construcţii), 
zonă agrement. 1.924 mp, parce
labil, Miniş. Informaţii telefon 
562258. (3040384) 

Vând vie cu colnâ, la lneu, 
?.Saa· OM. Telefon 219181. 
(29958) 

Vând 2 ha teren intravilan 
(parţial fiVSdă) in centrul comunei 
Simand. tron! D.N, lângă PECO 
Petrom, ideal investitii. Telefon 
092351 015; 238316. (29598) 

Vâl'ld convenabil Dacia O km, 
j Orlee- model, livrare imediată. 

Telefon 094.391.896. 26836 
, Vând ANVELOPE camion 
diametru 17 ,5; ARO - 15, 16; 
autoturisme- 13, 14, 15, 16, 17. 
Telefon 563027,259339. (27222) . 

Vând combine de recoltat 
porumb ştiule~ pe 1 sau 2 rânduri. 
Telefon 094 933,597. (29258) 

Vând Renauft 21 Nevada, de 2 
luni in ţară, inscris persoană fizică, 
Injecţie benzină, 8.300 OM. 
Telefon 094 698 849. (29389) 

Vând tractor U 650, 1994; ARO 
243 motor Brasov. Telefon 
421072. (29326; 32'7) 

Vând avantajos ANVELOPE 
-CAMION diametru 17,5; ARO, 

JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoli. Telefon 
259339,563027. (3040386) 

Vând tractor U 650, cu utilaje, 1n 
stare bună. Telefon 092.479.339 
sau 057 - 275029. (29726) 

Vând Opal Rekord, an 1982, 
CIV, VT, PF. lnfonnaţii l!>lelon 
462980. (3041916) 

Vând ARO 243 motor nou, 
caroserie avariată, comuna 
Şimand, nr. 832. familia Ursuţ rl8. 
(3041366) 

Vand Ford Mondeo, lnregistrât 
recent, 15.800 OM. Telefon 094 
928 087. 280274, după ora 18. 
(29526) 

Vând rnk:robuz marfă Ford 
Tranzit Diesel, 1995, recent inrna
triculat persoanâ fizică. Telefon 
279267; 094.784.588. (26646) 

Vând maşină Opel Rekord 
baravan 1,9 nelnmatriculată, stare 
funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii telefon 210447' (29866) 

Vând ARO 243, mo1or Braşov. 
In stare perfectă de functionare, 
preţ 3.800 OM, negociabil. Telefon 
468603. (29996) 

Vând motor şi cutie ·Po'r11 
Scorpie_ benzină, negociabil. 
Telefon 218, Olari. (3041922) 

Vând Renauti 19 Turbo Diesel, 
1994, preţ 13.000 OM, negociabit. 
Telefon 462590. (3041921) 

Vând locătoare !ulei CSU, stare 
· de functionare. Localitatea Beliu, 
lelefon 231 sau 420591, orele 8-
16. (29991) 

Vând Daaa 1 31 OL, an fabricatie 
nOiembrie 1995, preţ 3. 700 OM, 
negociabil. Telefon 057466541. 
(5226654) 

Vând Renault Espaee, per
soană fizică, impecabil, extrase, 
1992, 16.400 OM. T~l!fon 092 
344 705. (29993) 

Vând televizoare color cu 
garanţie, 700.000-1.800.000 lei. 
Telefon 211028. (29270) 

Vând TV color tip Sport, diago
nala 37 cm cu telecomandă. 
Telefon 211491. (29709) 

Vând: MAŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATĂ, 100 OM; TV 
COLOR, 80 OM; LADĂ 
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616, 259339. (27222) 
·Vând TV color, 800.000 lei, 
cOmbină frigorifică, congelator, 
maşină spălat automată. Telefon 
26501 O. (29962) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 800.000 lei; 
garanţie 6 luni. Telefon 244904,_ 
orele 9-17. {28698) , 

Vrndem o mare gamă de televi
zoare color la preţuri '.:onvenabile. 
Telefon 280260. (297:!5) 

1 Vând CĂNTARE ELECTR0-
1 NICE şi CASE MARCAT FIS-

1 

CALE pentru comerţ, servicii, 
. restaurant, benzinărie. Telefon 
272727. 29353 

Vând cuptor microunde 
Whirlpool, nou. la jumătate preţ 
(2.500.000 lei). Telefon 217204. 
(23416) 

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

Vând televizor color. maşină 
spălat automatică. cuptor 
microunde cu garanţie. Telefon 
264604. (29944) 

Vând avantajos PC Pentium 
MMXIK61266 32 MB SDRAM 144 
MB FDD, 3,2 GB EX HOD 
Yamaha Scund Card şi 6 bucâ~ 
plăci de retea cu cablu. Telefon 
245077: 4sB920 seara. (29541) 

Vând calculatoare şi imprimanta 
second-hand. Informatii telefon 

' 269679; 092.845.946. (29695) 
Vând telefon fără fir Bosch şi 

radiocasetofon auto Blaupunckt. 
Telefon 092.419.919. (29865) 

Vând diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (160.000 lei), 
video, satelit, transformatoare 
linii. Telefon 092.368.868. (mp) 

Vând urgent, ieftin: PC 486, preţ 
avantajos. Telefon 094.154.947. 
(29969) 

VUZĂRI DIVERSE 

Vând (închiriez) garaj, zona 
Vlaicu-Făt Frumos. Telefon 
235784, 092 308 400. (30018] 

Vând PLASĂ GARD zincată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA
BIT2 şi CUIE CONSTRUCŢII, st ·. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289991', 
094.558.552. (271901 

Vând SARE la saci şi bulgăr., 
Cantităţi mari. Telefon 059-
144334. (26321) 

Vând cazan ţulca, nou, 170 n, 
complet. Telefon 094 698 849. 
(29389) 

Vând bibliotecă lidia 
4.900.000 lei; bibliotecă Estera 
5.000.000 lei; dormKor Timolel -
5.500.000 lei; tineret Silvana -
3.700.000 lei; mobiti bucătărie· 
3.000.000 lei. Telefon 
094.809.884. (29799) 

· Vind maşini produs şosete, 
computerizata, import Italia. 
Telefon 063-233481, 092 339 
147. (mp) 

Vând cazan lncălzore + apă 
caldă, pe gaz, sigilat, italian, 
garanţie 2 ani. Telefon 094.-
608.044. (29636) 

Vmdem cântare etecmlnice; vi
trine frig; instalaţie germană indus
bială cu programe (spălat, uscat, 
călcat); cântar cu ecran de 100 kg; 
dulap frig cu 2 uşi: mobilier alimen
tar. Informatii telefon'270919 sau 
seara 253601. (29734) 

Vând ouă de prepeliţă (medica
ment, incubare), instrucţiuni. 
Teletbn 269968; 248064. (29847) 

Vând dormitor complet in stare 
bună, pret convenabil. Telefon 
289968; 248084. (29847) 

Vând EUROBOLŢARI TER· 
MOIZOLANŢI cu garanţie; 
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 1 
mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (29115) 

Vând tocătoare tulei pe 3 rân
duri. Informaţii Olari tY. 425, tele
fon 094.869.079.1304 1913) 

/ 
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Caut spre inchiriere SPAŢIU 
(10-30 mp) ULTRACENTRAL. 
Telefon 094 797 849 ·sau 
270729. (30011) 

VAnd' tractoare U-650, remorci 
metalice, combină C.14, cisteme, 
şoproane metalice, atelier 
mecanic. Informaţii telefon 
287518. (29981) 

Vând aparat pentru spălătorie 
auto, Macea tY. 993. (3039733) 

Vând vacă Holsteln 6 ani cu 
viţel, garanţie 27 litri lapte. 
Informaţii Sintana, telefon 462590. 
(3041920) 

AngajAm TINERI S!=RIOŞI fi 
DORNICI DE MUNCA. Oferim 
orar flexibil şi salarizare avanta
joasă. Telefon 246875, orele 9-
18. (30014) 

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL 
SÂNTANA, anunţă scoaterea la 
concurs a postului de 
SECRET ARĂ de şcoală, pe data 
de 08.10.1999, ora 10. Condiţii 
de inscriere: absolvenţi de 
liceu, vechime in muncă birou, 
.domiciliul stabil in Sintana. 
Detalii despre bibllogrllfia ·con
cursului, se pot obţine de la 
secretariatul şcolii Sîntana, str. 
Ghiocellor nr. 6, telefon 462124. 

Ofer spre inchiriere spaţiu ultra
central. Telefoo 211792. (29271) 

Ofer spre ind"'iriere garsonierA 
. confort 1. Aurel Vlalcu. Telefon 

2621 22. (29792) 

l(and BAR pe ştrand, ultra
central, aparat popcorn, 600 
OM; cuptor pizza, 800 OM. Vând 
cazan încălzire pe gaz pentru 
1.000 mc, 1.100 OM. Telefon 
092.301.798. (29982) 

Cumpăr apartament Indiferent 
număr de camere, la preţ rezo
nabil. Telefon 235784, 092 308 
400. (30018) 
Cumpăr teren agricol vizavi 

de sere. Telefon 092.275.276. 
(29700) 
Cumpăr apartament 2 camere, 

ofer 12.000 DM .. Telefon 253326. 
(29283) 

CERERIŞIDFEB'I'E 
DESERVICII 

LL30419nJ _____ --·-----' 

~~OIZOLAŢflla acope-

1 
rişuri. Garanţie 10 ani: Telefon 

, 270711 sau 094.855.836. (29947) 
----' 

RENOVÂRI interioare, ZU
GRĂVELI, TENCUIEL:, GRE
SfERt, PARCHET ĂRI etc. 

· Telefon 277353; 094.909.535. 
i 29858 

SC .,BERMA COMPANY" 

~z,;SS_P_R_O_T_E_U-S'-' -an-g-..jean 1 ~~~:~;;;~d~~.i~ie'!: 
pentru magazin electrocasnice J 1 de schimb originale, sudură in ' 
VÂNZĂ TORI cu experienţă, vars.l aluminiu pentru platane uzate 1 
ta maximă 30 ani. Informaţii l \cu garanţie. Telefon 'i fax 
092275.556; 289581, orele 16-18. · L2=7=266=3=: 094==.1=34=.3=39=. (=29='8=63:::::):;:::= 
(29974) ,. 

! TAPETAT, VOPSIT, ZU-1 
1 GRĂVIT. tavane false. Teleton 
1220338. (29749) i, 

Angajez absolvent INFORMA· 1 

TtCĂ si TEHNICIAN service ca~ ) 
1 culatoare. Telefon 284040, . 
094.207.455. (29641) 1 

SC .,BELSIRIM IMPORT EX-
PORT" SRL angajeazA 5 zidari, 5 
flnichlgii montaj hale Industriale 
din tablă, 2 Ingineri constructor!, 
10 mecanici auto, 10 şoferi 
gradele B, C, E. Condiţii: vechime 
minimă 5 ani. Telefon 284125. 
(29859) 

AngajAm V ÂNZĂ TOARE pen-
Iru gheretă (Spitalul Judeţean), 
non-stop. Telefon 094 566 696. 
(29834) 

Angajăm, pentru rela~i cu pu-l 
bllcul, tineri intre 25-30 ani, pro-
gram flexibil, aspect fizic plăcut, 1 

l.ţJnuta obligatorie. Relati·,·i teJefon i 
. 210380. (29900) ' 

se ROBAC SRL angajează 1 
persoană cu experienţă în admi
nistrarea unei socletifi comer
ciale 1'rfVate. cunoscătoare limbă 
gennană, operare pe calculator, 
domiciliul stabil In Arad, vârsta 
maximă 35 ani, sex feminim. 
Telefon 092 626 186. 304038 

SC ROBAC SRL an9.ajează 
TRANSLATOARE LIMBA GER
MANĂ, ENGLEZĂ, vârsta ma
ximă 35 ani. !nlonnalfltelebl 092 
626186. (3040387) 

AngajAm VÂNZĂTOARE ABC 
maxim, 35 ani. Telefon 289966; 
248064. {29848) 

,.FARAON" angajează CON
FECŢIONERE calificate, MAIS
TRU, FETE TINERE, maxim 25 
ani, pentru Tnsuşirea meseriei de 
confecţioner. Telefon 250921. 
(29246, 30021) 

.DIALMA" SRL, str. Cimpul 
Linistii nr. 1. anagajează CON
FECTIONERE calificate pentru 
maşini de cusut şi TINERI '' 
TINERE necaliflcaţi in vederea 
pregătirii in meseria de con
fecţioner. Asigură transportul 
l'TA ŞI retur; decontează abona
mentul pentru col din judeţ. 
(29503) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
an9ajează absolvenţi de liceu 
(BAtEŢI) pentru ambalat pro
duse alimentare şi MANIPU
LANŢI. Informaţii str. Doro
banţilor I)T. 18. Telefon, 281185. 
(29971) 

.MARIO STAR" angajează 
AGENŢI COMERCIAL!, posib~ 

llită~ de câştig nelimitat Telefon 
259974. 

Angajez SARMANI sau 
BĂRMĂNIŢE, cu experien!i
Telefon 11112.3f)1.191L (29983) 

,L---------------~--~ 

1 REPREZENTANTA repa·ă: ; 
jARAGAZE. maşini spăla:J, 

1 

microunde, instalaţii electrice. 
Telefon 270098 (30005) 

RECTlFICĂM ARBORI COTIŢI 
In incinta AUTOSERVICE 

1 

~ICĂLACA. Telefon 262098. 
30008) 

Executăm: . REPARAT~ 
Zt.DĂRII, TE~CUtELI, FAIAN-
ŢARI, ZUGRAVELI, avantajos, 

Ll~~~iv. Telefon 224424. 

1 
1 

ŞCOAlA ŞOFERI .,VÂRTAa", 
serii: 16 octombrie; 27 noiem-

'.!>l"ie· Telefon 246527. (~19) 

""'"'" IIIRBSE ?' •• ~ 

' OE1JN SPA ']1U. 60 mp, ame-
1
1 

najat pentru come<ţ uHracen
tral, CURTICI. caut asociat, vari
ante. Telefon 094.797.095. 
(3039734) 

In data de 22.10.1999, ora 12, 
ta sediul Judecătoriei Arad, 
camera 41, se vinde la licitaţie 
publică, imobilul din Arad, str. 
Nucet bt. 563, se. B, ap. 9, pro
prietatea lui TATU MARIOARA, 
cu preţul de strigare de 
67 OOO.Q()() lei.~~~===:! 

CI"''ATII 

Se cnează pârâta Andraşoni 
Floare şi eventuâ~ moştennorl ai 
acesteia cu domiciliul neamoscut 
ln proces cU reclamantul 
Mihaiovici Voleu pentru prestaţie 
tabWară, la data de 'Z1 octombrie, 
ora 8, la Judecătoria Upova, cu 
sediul in Upova str. Brancovici rir. 
27, judeţul Arad. (3040383) 

Somatie (crtatie). Pe rolul 
Judecătorie; Arad Se află acţiunea 
in constatare a uzucapiunii asupra 
imobilului situat In Curtia, in. ::ris in 
C.F 2526 cu nr. top.782/a, com
pus din teren intravilan ln 
suprafaţă de 3.960 mp, dosar civl 
nr. 675511999, proprietar tabular 
Bătănean1 Gheorghe. Cei intere
~ pot face opoziţie in tennen de 
treizeci zile, de la data publicării 
anuntului. (29921) 

- iJICBIRIEIII ·-, 

inchinez (ofer) locuintă 
(ne)mObifată. Telefon 235784, o92 
308 400. (30018) 

Impart gao sooier.'! InchiriatA cu 
o studentii nefumătoare, plala 50 
OM lunar. Telefon 262222. 

Doresc să inchi- garsonielii 
Şi apartament (ne)mobilat. Telefaln 
235784, Q92;!()8 400. (30018) 

. 

DaU in chirie garsoniera ·zona • 
Fortuna. tnforma~i telefon 277521, 
zilnic. după ora 17; sâmbăta şi 
duminica, intre orele 8-22. (29873) 
· Inchiriez (ofer) apartamo9nt 2 
camere (ne)mobilat. Tett;.-., 
278954 (29926) 

lnchiriez (ofer) apartament 2 
camere, mobilat, UTA. Telefon 
272039, 25637 4. (29937) 

\ inchiriem spatii oornerciale pen-1 
! tru magazme. depozite, birouri et:::. i · 
! Telefon Ld1050 şr281047. (29955) 1 

Doresc sa închiriez sau sa · 
rumpar kX:uinţă zona ultracentrală, 1 
posibilităţi de folosire şi birou. 
Telefon 092 626 186. (3040387) 

lnchll'lE!z spaţiu comeroal. Calea 
Lipovei nr. 113. v1zavi de 
Restaurant Flora. Telefon 
092.921.103. (29626) 

Ofer în chirie apartament 2 
camere, zonă centrală. mobilat, 
'ncălzire apă caldă, telefon, sateltt, 
150 DM negociabil. Telefon 
289966: 248064. (29847) 

Ofer spre inchiriere spaţiu co
mercial bi. 301. Telefon. 094 708 
200. (29532) 

Ofer spre inchiriere apartarl'Klnt 
(ne)mobilat. Telefon 210555, 
210255. (29410) 

Doresc să închiriez apartament 
in zonă centrală. 2-3 camere. 
Telefon 210255,210555. (29410) 

Oferim spa~u amenajat brutărie 
oentru contract de colaborare, 
inchinare sau kx::aHe de gestiune. 
Cei Wlteresati pot obtine relatii la 
telefon 084-i93892; 084-193867. 
(29978) 

!nchiriez sau de vânZare, rochie 
de mireasă. Vând aplicaţii şi dan. 
delă rochii de mireasă. Telefon 
287355. (29972) 

Închiriez apartament 1 cameră, 
zona Bucura. Telefon 230820, 
după ora 17. (29970) 

Primesc in gazdă doi băieti sau 
fete. str. Răd1ite1 nr. 1. Reiat-. tele
fon 232002. (29980) 

Primesc două eleve, studente in 
gazdă, la bloc. Telefon 287518. 
(29981) ' 

De inchiriat spaţiu comercial. 
8-dul Revolutiei nr. 6. Telefon 
094.708.200. (29986\ ' 

Primesc in gazdă, 1 stUdent -
studentă, zona Podgoria. cu intrare 
seoarată Telefon 221779. (29984) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA. fa pnojurl acce
sibile cu autocare moderne. 

NOUl!! ITALIA cu tranzit AUS
TRlA. SUEDIA cu tr.nzft POLO
NIA ,1 UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORT ANTT Prin ,.A TLAS
SIB" pute'11 cilitorl Tn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, ţ:fNLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA. 
PORTUGALIA. 

Pentru grup\trt ctrstanfzate, 
inchiriem ~ fi mfcrobLIZe 
modomo. 

.,A TLASSIB" .r.ctueazti Nr· 

vicii de --· oolgulir1 ... - '1 cirţl vorzl. 
Agenţiile din centru: telefon 

251871 " 25'rl'L1 " AUTOGARĂ, 
tllllefon 270562. 

VĂAŞTEPTĂM,zlnle. (c.17) 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

vă oferă: 

zilnic """' Gennania 
PASSAU • REGENSBURG -

NORNBERG • HEILBRONN -
STUTTGART • KARLSRUHE -
HEIOELBERG • WURZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICI: cili!-ln au1ocare 
noi, moderne: 2 bagaje gratuite; 
însoţitoare de bord; o maai 
caldă in Ungaria_ 

Informaţii fi lnecrierl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 18te
lon 057-252291; UPOVA. tolefon 
o57-5613n,- 057-563D11; 
na.şoARA. to1o1on 056-2001 19; 
LUGOJ, telefon 056-359651 ~ 
REŞITA,--(c.) 

PIERDERI 
P~erdut carnet de sanatate elibe

rat de Dispensarul tY. 6, pe numele 
Curetean Octavia. TI declar nul. 
(29973) 

Pierdut carnet membru eliberat 
de Cooperativa Unirea Aredul Nou, 
pe numele Morar Maria. ft declar 
nul. (29995) 

Pierdut avize expediţie de la tY. 
0174751-0174800 eliberate de 
Romsilva Sebiş pe numele Bnc 
Vrore! Le declar nule (304221 1) 

: I!CCESE '1} 

r;::-u -;;~;ncă durere anunţăm 1 
ltn;tarea din viaţă a celei ce a 1 
ltost. o bună mamă ~i bunică,- ' 

1 
DEHELEAN SAVETA 1 
inmormântarea va avea loc 

tmarţi, 5 octombrte_1999, ora 14, 
.da la Capela Cimitirului~~ 
\ Mlcătaca. Famitialndoliată. . 

Cu regret anunţăm incetarea 
din viată, după o scurtă şi grea 
suferinţa, a celui ce a fost tată, 
socru:: bunic. 

; 

GJ:iERGAR IOAN 
(aNJCA) 

in vârstă de 84 ani. 
1nmormântarea va avea loc 

azi, 4 octombrie, ora 13, in satul 
Sălăgeni. Dumnezeu să-I odih
nească in pacei Familia îndu
rerată. 

1 Cu neţărmurită durere 
1anunţăm moartea lulgenltoaro a 
celui care a fost soţ tată, bunle, 

mediC veterinar 
BALTĂ WCIAN. , 

A trăit 64 ani. Inmonnântarea 1 

va avea loc azi, ora 14, in 
Covăsănt. FamKia lndol\ată. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţâ, a celui ce a 
fost soţ tată, bunic 'i străbun.lc, . 

. CRIŞAN IOAN, 1 

· In vârstă de 78 ani, din 01ec1.\ 
lnmonnântarea va vea loc azi, 4 ! 
octombrie 1999, ln localitatea 1 

LPJe~i. 

se: "NOSFERATU" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26. telefon 

'Z10437; 094.554.874. Sprijinul de 
care aveţi nevoia in momentele 
grele 

NON-STOP 
SERVICI FUNERARE COMPLETE. 

StCRIE: diferite esente si mo
dele occittentalo. RESPETE: 
pAnzâ, mătase (seruri complete~ 
voal. CRUCI: lemn şi metal. 
ACCESORII: prosoape, batista, 
pangRcâ neagră. baticuri, mănere, 
iumănări, catafalc, staşnlce, steag 
de doliu. SERVICI: spălat, lmbă~ 
sărnat, imbrăcat, transport intern 
ŞI Internaţional; ASIGURĂM 
colaci, cofivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fanfară; 
ORGANIZAM pomeni; INTERME
DIEM gratuit obţinerea actelor 
necesare inhumărfi. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce -
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SiCRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRATUmll. Experianţa noastri, 
este garantia dumneavoastră! (c) 

Din tot sufletul depling dis
pariţia premabJră a mlnunabJiul 
fost coleg de clasă '' a omului 
de omenie, care a fost 

GEORGE GÂDEA. 
Sincere condoleanţe famHiell 

OreN~ Mihar. (30022 

'Îi' COMEMORĂRI 'îi' 
,--~- ! 

Trecerea timpului nU poate 1 

şterge din memoria nC"astra i 
chipul si bunătatea sufletului 
celui cais a fost , 

ŞTEFAN ŞINKA. ~· 
Tristă este. ziua de 4 octom- , 

brie, când se implinesc 6 ani de 
la trecerea lui In nefiinţă. Nu te

1 

1

, 

vom uita niciodată! Fiicele: Rodf 
1•1 Corina şi sotia Ana. (29949) 

Azi, 4 octombrie se Implinesc 
10 ani de când ne-a părăsk pen
tru totdeauna cel care a fost soţ. 
-. socru y bunic 

ORADAN IONEL 
Nu te vom uita niclodatll 

....... lndoRale. 13842151) 
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~ SOCIETATEA COMERCIA 

~41t'llllitm:Q:t;J!J'a 
AngaJeazi: 

· J. ....a.t, J. ......_, de 111atem la lftformatlei, .. 
a lft&IDerl prelucrare 1-, proaooţla 1.999. 

Relaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane, telefon: 
223025, 223032, 223035, Interior 241. 

(5224427) 

........ 

PUBUClTAT.E 

"C CONTIHENtâfiSTORIA) 
VfNDIMt.h.OA&'Fi'XE DEVENITE DISPONIBIÎ.E 

. DWaja spălătorie 
• 3 m.aşini de spillat, capacitate 50 kglbuc 

- 1 centrifugă 
• 2 calandre pe aburi 
• 2 uscătoare rotative 

Informaţii la Hotel Astori~. 
(974019) 

Luni, 4 octombrie 1999 

Str. Rahovei, nr. J.:Z jud. Tbnl' 
Vinde prin licitaţie publici! SPAŢII COMERCIALE ŞI 

HALE DE PRODUCŢIE. . 
Data llcitaţiei 15.10.1999, ora 11,00 la sediul socl

etă~l. 
UrmAtoarea Hcita~e in fiecare zi de vineri. 

Informaţii/a sediu/societăţii, telefon 51148tJ. 
(Ag.lneu) 

-=1) de BANKPOST) 
PIA-tA Soarelui (vizavi de Po.tA) 

; 259.721; Fax: 259.884 N. 057/270078; 270071. 
iD IDclall Depelilulai de lângă padal Grădlfll, llr. lrdlalulular.l 

.. w ..." 

VA OFERA: 
• Ciment, var, adezivi; glet; carton •faltat; T .SA; 
• Blnale; teracota 
• Vopsea lavabill; vopsea ulei; 
• TencuialA decorativA ptr. Interior fl-rlot 
• Ciment autonivelator; . 
• Pilei Bituweli (5 culori fi transparente clare) 
• Pilei policarbonat; 
• Membrane bltuminoae cu bitum adltivat (garanţie 20 al\1) 
• Vaii mineralA 5 cm • 20 cm normali şi caseratl 
• Polistiren espandat ti entrudat de la 1 cm • 20 cm. 
• Ciiriimidil Poroton tf blocuri ceramice ( Import Ungaria • 7 dlnMinalunl) 
• Ciiriimldii pt. horn + tubulaturii ti accesorii; · 

. • Clrilmldil ti grinzi pt. tavane 
• Parchet ti iambrlurl !aminate (varietate mare de nuanţe) 

• Venllatoare 
, • Aparat aer condiţional 

O ' • Plasll ds geam pentru ţAn!Bri 

1;, ...:-.. -·.·-· 
• Fli1Ul ds udsl 
• Mot!x:oai1oMI 
•Incubatoare eleclrtce 
• Folie solar de 4-10 m 1ifme 
• Burete tapiţerie, ~T~UŞ~~ma, lmilafe da (liele 
•lmpietltură de sârmă pentru gard 
• Plasll rabHz, cuie construcţii, e1ectraz1 
• Roabe, belonlera, motoars e1ec1rtce 
•DruJbe 
• Arumulatori auro 
+ Hidrofoare, compresoare, aragaze, 

frigldere, oongelaloln!, televizoare · 
• Combina muzicale 

• Gresie, flianţl, adeziv pentru lipit fi rostUl 
•~wcat. vopssle, dluanf şi lacull • 

NOU! 
VIZITATI MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS 1N LPOVA, VIS A VIS DE 
PIAŢĂ 

ProduMie: electrice, elecbocasnice, uz 

gospodAresc ' agrlooi se vAnd ' w 

PlATiti RITE.IVUS 8. 
TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, 

IN JUD~. TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
5.000.000 LEI. 

(52137119) 

• Folie protectoare sub parchet 
• Folie protectoare sub ţiglă 
·Jgheaburi şi burlane P.V.C. (lmp. Belgia) rezistenti intre (-40". + 70") 
• Ciiriimidii de sticlA albii ti coloratA (gama Solaris) 

IHIRLPooL fi 1 8 v 1 a: fJ a osea fii'; ,~t..-.\1 a 
- Pavaj curte; B.C.A. 
- Ferestre "Velux•• 
• Lemne şi cArbuni 

li\ Oc~C~~· , ~~W$lt1'~~· . ,, .,, '7o/f:!'l:~ 
·Ji. • \!! _w~.r~ ~~Ub • · • , . . ·i 
it "'"~ ~" < < ~ -.}' ' -<!;! "', _, .-:>~ 

î'J'-: . PlltCI KMAUF :12,5 ·~ 40.000 tet/;.;..p .. ;~ 
~;, Plltci KMAUF 9,5- 38.ooo J.ei/rnp : ':··;·.;: :.c:'<-'::;.i 
:zo',•o, .. , . PlăCI KMAUF :12,5 • 6:1.000 lei/nap ,;;;··:!i:i\c;,~.,.~ 

• 

(....,pregnate) ···•· · ·. '' •.. ..., 

Vatil nalnerală (lnaport: Belgia) 
•o cna - sa.ooo tei/rnp 
....... - 5:1.000 lei/_.,. .. 

PREŢURILE INCLUD T.V .A. • 
ASIGURĂM TRANSPORT PE RAZA JUDE'fUL\{!2

44131 

organizează coacurspentru ocuparea postului de 
recepfiauer hotelin ziua de 8 octllmbrie 1999 orele 
10,00 la Hotel Astoria. 

Condi~i de particip-: 
1. Studii 
- studii superioare cu Hcenta, sau · 
- studii llceale cu dlplomli de bacal- 11'1 dGinaniul 

turismului 
2. Cunoscător limbi circulaţie internaţională. 
3. varsta maxima 35 ani. 
Cererile de participare ' curriculum villle ae dl!pun kl 

sediul societăţii, camera 212, pAnA in ziua de 
07.10.1999. 

(9?4039) 

I.UBRIFIN- (2;.....;..,
0
-r 

II•~~!Y_...,, 

al Cooperaţlei M~-.ugiirefti cu sediul în Arad, 
str. EmH Gîrleanu nr.1, 

face inscrieri pe locurile rămase libera la 'coala 

I~;;~E;~pe~!n:tru~u~rmiitoarele specialităţi: cosmeticA, 
radlo-tv ti aparate audio-video, 

stllist, contabil (curs de zi !fi seral). 
Se fac inscrieri !fi pentru cursuri de calificanl cu durata 
6-12 luni ia meseriile: frizer, Coafor, mecanic auto, 

j~n,ichilgiu auto, vopeitor auto, ospltar, bucltar, patiser. 

lnfolmapl suplimentare la JI&Cretartatul fCOIII 
88U la telefon 280967. 

4.990.000 lei 
(Pre\ vechi: 5.498.9001ei 

la epuizarea stocului! 

. - ...... 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
8-<lul Revoluţiei nr. 28-38, ~ 231.8S3 

Uvlu Rebreanu nr. 88, telefon 2541.905 

lacele-lmlcl .......... 
• GRESIE cal. 1 • 93.000 leilmp 
• FAIANŢĂ- 68.000-80.000 leilmjt 
• ADE.Ziy şi CIMENT pentru rostult 
• ŢEAVA CUPRU şi accesorii · 
• SPĂLĂTOARE INOX şi CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE şi CAţANE BAIE 
• ROBINEŢI şi FITINGURI * CAZI BAIE fi ACCESORU 
• OBIE~TE SANITARE_ şi ACCESORII 
• TEAVA POLIETILENA CU ACCESORH 
• TEAVĂ ZINC şi NEAGRĂ 
• PROFILE LAMINA TE* TABLĂ ZINCATĂ, decapatl ti 
striată 
•cARBID 

paOGilAJI m.NIC 9,M47 ... 
IIÂMBUĂ .... u.oe (5224119) 

Pentru motoare · Asigurl consum minim de ulei • 

Diesel si 
pe benzina 

S.C.HO&HO 
TRADES.R.L 

Program zilnic 
10-17 

Duminica inchla 

pornire u•oari 1• temperaturi 
scăzute • reduce uzura pieselor iti 
mişcare • conservi· motorul pa 
ţlmpui staţioniirll • mlire,te durate 
de lunclionare tl reduce cheltuielile 
de fntre11nere 

) 

(9'13982) 

Orice tlp sau cantitate 
Tel. Z6019Z· 09481334Z 

Str. Crinului nr. 2 colţ cu Iuliu Maniu 
(vizavi de restaurantul FLORA) 

(974038) 
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