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Sucuna1a Judeţeană ARAD 
Bd. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon :ZS3280 

Anul XI, 
'nr• 2so1 

lPDIAIIP .. 1D 
aproltPB zece ani da la InlAturarea 

,.. naghnului!Cl•talltar, lntraprlndarlle proprlatata 
continui si exista intr-o proporţia 
da mara: 80 la sută. Pratedlntala 

~.,;ons•:an~un••sc:u aprecia ci 10% din prfvatlzirlla 
sub luminata sa domnle (din noiembrie 1996) ar 

insemna chiar un succes, avind In vadana ci a naallzst In 
trai ani, tot atAt cit au nautit guvernele pnacadanta in 
aproape fapta ani. Ceea ca asta cal puţin in parte ade-
vărat, numai ci domnul pr8f&dlnte sa pnafaca ci uiti si 
ne mal spună ceva: fi anume ci tn eluda .s"ccasulul" 
obţinut pe linia privatizArii • element aMnţlal al rafonnal 
economica • in Industria romAneascA continui să se 
lucnaza ca In socialism. AdicA, lnaflclant, cii pierderi 
mari, cu cheltuieli '1 mal mari fi cu producţia pe stoc. 

EtichetatA da primul ministru democrat Petre Roman 
(prin 1990) dnapt un .morman da fier vechi", Industria 
romAneascA a ajuns, cal puţin in parta, exact la vorbele 
dAnsului. Zaci da fabrici fi uzine, alti dati mindria 
regimului ceautlst, sa vind astAzi, pentru flerul vechi In 
care pot fi transformate utllajale Invechita fi uzata moral, 
dar construita din matarlala da buni calitate. Două fabrici 
vechi da la Copfa Mici, da pildă, au fost cumpărata la 

~. 
.' .. ,.,h.. . preţuri derizorii, pentru ojelul lnoxldabll continut in utila

jale din dotana. La fel sa mtAmpli '' cu alta zeci da Intre
prinderi da stat adusa in stare da faliment. Este o reali-. 

'""'.,jt!!JJ R.l tate tristA faptul ci produsul romAnesc cal mal solicitat 
pe piaţa externă este ... flerul vechi. Nu mobila, nici pro
dusele electronice, nici avioanele, nici tractoarele fi nici 
autocamioanela ... Flerul vechi a davan_lt valutA forta pen-le"' 1 . 

l "d't rr.;li~ 
1-

tru RomAnia! · · 

! . ' 

CAnd a rostit 'ocantala sala cuvlnta dlspnaţultoana la 
adresa prestigioasalor realizări ceautlsta, probabil ci 
nici Petre Roman n-a cnazut ci Industria romAneascA e 
un morman da fier vechi. Mai degrabA a umblat la , 
.natafori tAnărul nostru premier, pentru că in urmă cu 

t"'*i'f . 1 Jţ''R; 
1 ·-

i" aproape un deceniu fabricile statului nu se aflau in starea 
jalnică in care le vedem astAzi. Dar ce s-a intimplat cu 
ale intra timp? S·a intimplat exact ceea ca presa 
românească nu obosett• ai arate de ani de zile '1 
anume ci averea statulUI asta supusi jafului fi hoţiei la 
drumul mare. . . . 

··· ·· · ŞTEFAn TABOIA 
(Contlnuare'in pagina 4)-

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

GEAM TI!RMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 
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BANCA COMERCIAlĂ WESTBANK S.A. 
acordA dobânzi avantajoase 
la depozltela la termen ale 

persoanelor fizice 
(8U1118 minimă 500,0 mi lei) 

. 1lun6-50% 
2 luni - 51% 

luni-

CEA MII MARE DIVERSIUNE 

PRETURi DECENTE 
la tâmplărie din 

ALUMINIU 

VA oferă 
e TAmpliilte alulrinlu di1 ~ 
~romA~ti . 
e P.V,C. ~geamuri lllnncpan 
• Rotete ~ jaluzele 
T-:Z711699;
Anld, Str. \t!m.bllor, Nr. :u. 

.. 'flirirdftll .. uftlit ..,.,. ................ Coluilful 
d• Coroană din S940, ae•st• qun•a: "cu un,urlf 
put•• n•1oela orle•· Mal pufln Ard•alul ••• " .. 
c._,.seu .,...." eii Seornfe..,.ul u află in •lfloeul 
Europd Dlaeonaeu uluas4 eii siitueul lui u află in 
•lfloeul UniHnUiul.. ... 1.11 Bueur•Jfl, JN stadion, 
.Jullo 11a.sw • fost ae0111panlat doar a oreflatră. 

E•D c:onstallfiMseu • fost Jauldult a tot stadionuL -

1- (j.upfrl Gflfft ~ U. 1 !M1W/tfiU ~f ~ «ta' 'Ut 1f4-
,."tUI'Pfd" Wfii'Nff 11 fi lijt&IJwl""" ".,. Uţtw ~-~ 

- te. ~ - ~..,.: i.e.f.(ttt """"· -= "~~·'- ~·Il .. ..te 
I~W/4~- iWf •4 ~·t«<dd, ~-.t • ~ -u t4«4.w e.r. 

lţ.i~lfi4tlt ".~e.u, ZlHee••edec ... •Iri•• IIUU ,.."tt•••• • 
1ţteet.ee ee.wfue«~, f44 ţ.h~tit 4t tdftttt« tie 111H1t 

4«<tt """ ~f-1"" tf«M ~It ,~w~~:t e-. .... 

~UN ~~~f~?~~~~~~ 
UTA ESTE liDERI 

.. Dhlimmar•,. "C" "...,.._, f11PN punet• dia 13 .. ...,.. 
... .,Tel•fonlftii" •rid•nl, punet •• ~aur" la Brad .. 
korul •t•p•l a .. r .. liat lntn Ar•d ...- B.C:. ICIJII Ar•d, 
loeul U a,i' tui'INtd u 141 Vfrpf .. Dldrli llleto..,. ...,... ............. _".........". . \ ' 
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TOAMNA 
NEMULTUMIRILOR 

In unnă cu - săptAmAni scriam cA, panlru 
RomAnia, toamna ~ lama aceasta vor fi extrem de 
grele. CA ~ vor răbuli1l cu pull!ta c1n priei· 
na incon,lianţei celor care conduc Romania. 
MlrtLrisasc cA acasle I1BITIUlţl.mirl, absolut prevtzillle 
pan1ru orice om normal din \BrB asta, au izbucni mâ 
l'l!p<!de dacA!"' fi ~l 

In Valea Jiului, 200 de mi1erl au intrai In grava 
foamei. La Tumu Severin f!UlCilorii de la Ranag s-au 
lnfrunlat cu jandarmii Tncercand sA inlre In prefectunl. 
Oemenii """'~tia nu proa.&leazli de prea mu~ bine .. Ei 
protestează fiindcă au ajuns la capatul puterilor. 
4>&rie de fat felul, sislem.JI diabolic creat de liberaiiA 
(71) R~ cam irJlllnge firmă după firmă la falirnert, 
irmp să producă, în serie, nemulţumiri. 

. DUMITRU TOMA 
(Continuare in pagina 6) .. 
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2000! 
• Praznicul zflet: Biserica ortodoxă: SI. Mc. 
Eustalie şi Teopisti, soţia sa, cu cei doi fii ai lor: 
Agapie şi Teopist; Biserica romano-catollcă: 
Sf. martiri din Coreea; Biserica greco
cat9llcă: SI. Eustaţie şi Teoplsta cu fii lor, 

La Arad: Petica Ellza Denisa, Paven Medeea 
1~. Groncea Cristina, Capot<\~ndru, Miscuta 
Dacian Valeriu, Atopane B!fonca, ]Zapuo-Hananl 
Ioan, Kovacs Tmeea Iris, Pefrut ,Antonia Maria, 
Gurban Patrik, E)ortit·ROxano(Eia, Căluşertu 
Patricia, Sava ~' · ·F&' · ·Tanla. · 

La Chi§illJ.Itl'~ ·· nlel. 
La lnitr.~.L.iooi. . . . Codruţ 
La Upova: Rus Cristian. 

. 
' VETERANII ŞI LOCUITORII .· · · 

SATELOR ŞI-AU COMEMORAT EROII 
Manifestlrile organizate de Prafedura Judeţului La ceremonie au participat Dan lvan - pre~in- Intreaga razi! a judeţului etc. 

Arad, Consiliul Judeţean Arad, Asociaţia Natională a tele CJA, Gheorgh6.Neamţhi- prefectul judeţului, P.S. Ceremonia a demarat cu lntâmpinarea 
Veteranilor de Rc'izboi şi Filiala .Zărandul .. Arad a Timotei Seviciu, veterani de război, primari de pe detaşamentelor aparţinând Garnizoanei Arad şi 
A.N.V.R. cu ocazia implinirii a 55 de ani de la r-'------------:-------"--, Garnizoanei Lipova, continuănd cu o slujbă de 
eroicele lupte din septembrie 1944 impotriva pomenire a eroilor, oficiată de P.S. T111101ei Seviciu, 
invadatorilor hortyşti au continuat, vineri şi sâm-. episcopul Aradului. 
bAtă, cu .. evocări• pe afiniamentele pe care au lup- ln ritmurile fanfarel militare a Garnlzoanei 
tat: la Bocsig (in cimitir, la mormintele eroilor Petre timişoara, la Monumentul Eroilor au fost depuse 
Popescu şi Ioan Enaşescu); la Cărand (depunerea coroane ale instituţiilor şi organlzaţilor reprezentate 
de coroane la rnormantul sublocotenentului erou acolo. 
B~ci Dumitru şi evocări in faţa rnonurnentului Au luat cuvântul generalul de brigadă Adam 
eroolor); la Gurahonţ (la cimitirul eroilor); la Butoni Badea, consilier al presedintelui României, care a 
(la cimitirullocalitaţii, unde este ingropat un,soldat un mesaj din partea acestuia, generalul de 
căzut pe aceste locun). (r) Ioan Călin, care a transmis mesajul pre-

Punctul culminant al manifestărilor şi-a avut leii i Radu Vasile, Gheorghe Neam~u - prefec-
locul de desll!şurare la Monumentul Eroilor de la tul Aradului a transmis mesajul ministrului de 
Păuiiş. interne, Constantin Dudu Ionescu. 

Ieri d'onineata, la Monumentul Eroilor, a avut Ceremonia s-a incheiat cu un pelerinaj la cirni-
loc ceremonia cie comemorare a 55 de ani de la tirul din Radna unde sunt inmorrnăntate rămăşiţele 
luptele din septembrie 1944, cănd Detaşamentul pământeşti a 47 de soldali căzuţi la datorie in sep-
Păuliş, prin al cărui sacrificiu a fost blocat accesul ternbrle 1944. 
trupelor inamice inspre inima Ardealului. . $. TODOSE 

.~~~~Ae;;; 
caldă pentru aceas· . " """ \, 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Teroare nevăzută (SUA) 

9,30; 11,45; 14; 16; 18; 20 

RETETA ZILEI 
ŞtrwAdei cna ... ere, 

I;IOMA 
DlEI 

·. · Măhifăa venit in 
vizllă la sora et, după 

tă perioadă. Cerul . "~'-' """ 
va fi variabil, cu '· '- '- \. 
lnnorărl mal accen· Tem peratu rl 
tuate in zonele de maxime: 241a 27'C 

-~· 2,5 căni făină, 1 pahar mic de apă, 1 linguriţă de sare,· 
1 fingură de ulei, un varf de cuţit de bicartJonat de sodiu, un 
ou Intreg. Sa frăntăntă un aluat .căruia dacă este necesar i 
se mai adaugă puţină făină. 

Se freacă 200' g margarină ru !HlllnQ(irl de făină, c:U o 

doi ani. ~< 

- Mă mal cunoşti, 
micuţul&? • fi-a intre-

. --*"--· . 

. 
deal fl munte, unde 
s,P vor semnala ploi · 
neinsemante cantl· 
tatlv. Vintul va 
sufla In general 
moderat din SE-

Temperaturl Bngurădelemn. 
minime: 131a 17'C ml.;\i~e;;;;tp mal fac Sa intinde aluatul căi mai bine şi se unge cu cornpo-

bat nepotul. • •r . 
- Cum să nul Tu •· 

8ftl aceea care, rtn .. _ 
dul trecut nu ml·a 

Meteorolog de fetele (SUA) 15,30; 17,30 ziţia. Se rulează aluatul şi se taie in patru. Fiecare bucată 
serviciu, se Intinde şi pe margine se aşează măr ras cu zahăr şi 

Progresul: BABE· Noile aven- scorţişoară. Se rulează şi se aşează In tava unsă. Se 
Dana Găvruţă turi ale lui Babe ... In oraş (SUA) 18 coace 1a foc potrivit. adus nimici 

r---=~;:;;.;:;;;;;;;;~~~ 

• (22.11·21.12) . 

SCORPIONUL (23.10-21.11). 

peratlva de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
-.4.- urrn-•r.l• lllob.aft.d 

~d~ ..... ·-·--1 luna &7°./c 
31unl,. 

. &luni 

::;uaanl 72°./c 
.......... ~,i~ ... """'""I'E.l.l! ~ ::07:::.:: 

PROMOTIONALI 
- paloodo lmtolo 2 sopl<rroa1-

.................. c....A.a. 
CNdlleill .... hD ........... ~ .... 

"""""'"""'"''""'"·'c..--
'~ .. · .. 
. ·. 1 

i 

metodele cunoscute şi astfel ve~ reuşi să 
rezolvaţi toiul in favoarea dvs. 
,.·~LEUL (23.07-22.08). Anumite 
f?t -~~ctivltăţi ~are v-au îngrădit 
; 1 ~niţlativa vor dispărea. Intr-o 
' · problemă financiară va trebui să 

Dacă veţi găsi cuvintele potri
vite, ve~ reuşi să gâs~i drumul 
spre inima fiinţei iubite. Nu ezi

Dacă va ve~ menţine pe poziţie cu 
încăpăţânare, nu veţi realiza ceea 
ce doriţi. Accepta~ compromisuri 

şi astfel veţi ajunge mai d8P'lrte. , 
CAPRICORNUL (22.12-1!f.01).~..,. 
Găndiţi-vă bine inainte de a refuza 11== -, 
o propunere de ajutorare. Puţin ..-.4 
sprijin nu v-ar strica! 

22 o 
r.·=:·:::-=~ ... ~ .. ~-==-:-:3 ... :-=1· ~~ 1' ~ ... T , ........ ,. o ,<"; ::.,. ~~ = :.':;':"u'-:':0: . ~-=~ 

daţi dovadă de răbdare. · 
FECIOARA (23.08-22.09).~ 
Reluaţi legătura cu prietenii dvs. 
devotaţi şi veţi avea bucuria • 6 
unor discuţii profunde fi 

inteligenta. 
BALANŢA (23.09-22.10). 
Astăzi sunteţi admirat penţru 
felul in care reuşiţi să rezolva~ 

o problemă spinoasă. 

taţi şi ve~ fl ulm~ de ce ve~ afla. 

MOCHETA 
Arad, Piaţa Gării 

Telefon 235221 

Vinda .. IDORlaază 
mochetă la prafllri cu o 

raducara da IQ-;iilU''/e 

VĂRSĂTORUL (20.01. ·19.02). 
Ve~ primi o inlorrna~e preţioasă, 

..._ care vă va face plăcere. Nu vă 
• propuneţi obiective imposlbH de 
atins. 
PEŞTII (20.02-20.03). Azi veti ... F.".. 

avea parte desu!plize deosebit 
plâcute, care va vor emoţiona 
fund. Pe plen profesional sua::es'~·
sulă la sulă. 

. '.--> 1 
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COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

li:ditora S.c. ADEVĂRUL -.r.L Arad 
eCODFISCALR 168i938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/1886din31 X 1991eCODSIRUES02095860teiSSN 1220-7489 

ePIEŢE, 

TÂRGURI 
f 

In noaptea de luni spre marţi este 
Cabinet stomatologic privat, . ·~ Revoluţiei nr. 62 (vizavi de Bi••Arical -=""-~ 

Ro,le), telefon :!541665, 

· R 1 fiul 7 7 

• ' ..... 2900 Arad, Bd. Rcvolu~ci nr. 81. 
Telefoane: SilCRETARIA T - 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRJ!,ŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280984; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

C.' elul de aw'e fiM MIRCEA · 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN I~RCAN'(scf sectie politic~). telefon 
280943; DORU SAVA (scfscctic sociai-cconomic), telefon 281738; 
v.\SILE FILIP (sef •c:Ctic cuitură-învătământ), telefon 281855; 
2&0003; ALEXANDRO 'CHEBELEU (sef şcctic sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie t1ncrct)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\"'f secţie pu61icitate\ telefon/fax: 2110904-

ewatalleiwF• laS.C. 

-· Feleaculul F.N.,--, Iaz 

AstAzi este zi de plaţli la Curtlcl, de serviciu cu program non-stop far-
Nădlac, Bocsig, Gurahonţ, Moneasa, mai:la Ansifarm, str. Dorobanţi nr_ 42, 
Pilu, Vladimlrescu. Tot astazi se orga- tel. 285044. 
nizeazi târg sliptlimllnal la Gorahonţ. Farmacie "(:rai Noa Alfa", sitU-
fi BArzava. ati la parterul blocului 68, cartierul 

Miine, marţi, este zi de plaţl la Alfa, telefon 277644 fi ,.Neaa 
Seblf, Almaf, Apateu, Sem lac, · Fllraae&..'", strada Andrei Şaguna nr. 
Sllntana, Şlllndfa, Virfurile. 15, telefon 948, sunt de serviciu cu 

';:;:===-=-==-""'""'""'!!!!!!!!!!!!!!!!""i, program non-stop. 

.... •C'!IO~N~S~U~L~TAII!ITJI~-., 
~ TRATAMENTE CU 
PROGRAM NONsSTOP 

Cabinetul "Apollonia", situat la 
parterul blocului din spatele Casei 
Albe (zona Gării), str. Miron Costln nr. 
13, se. A, ap. 1, tel. 251225, efectuează 
tratamente lnjectablle (intramuscular 
fi Intravenos), aerosoll, E.K.G., 
ecografie fi analize laborator . 

c-·,~ ,._-

Intre orellt 8,00-12,00 '1 14,'1111-•<u.••u. 
sAmbătă fi duminică intre orele 
21,00. _______ .., 

~ e APOMETRE ~-
Tn perioada 120-24.09.1H9 se citesc 

apome1rele pe următoarele străzi: Şolmu
lul, Porumblţel, Turturicii, Cal. A. Vlalcu bl . 
A, bl. Micâlaca, bl. 125-bl. 150, PlaJa Gării 
blocuri, Micălaca bl. 201 Horea, Cloşca, 
Gh. Popa, A. Sava; PlaJa Mihai VIteazul, 
Mlcălaca bl. 301-bl.328, colonla UTA bl. U, 
Colea A. 'vlaicu bl. 8-bl. C, Mlcâlaca bl. 
bl. 125, Mlcâlaca, bl. 151-bl. 200, 1. 
cu soţ, 1. Manlu din BArzava, Udrea, Cv. 
Podgoria, Plugarltor, lneulul, Mărţl,or, 
Grădi'fle bl.; cat A. Vlalcu bl. simple, Cal. 
A. Vlaicu bl. Z. 1. c: Brătlanu, Malakovschl, 
Bollntlneanu, .1. Neculce, bl. O. Terezia, 
Pasaj Micâlaca bl. 7 -bl. 48, Falea Sud bl. 

. 1-bl. 43, Calea Romanilor, 9 mal, Romei. 
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A "" INCA 1.100 DE 

Trei tineri au băgat spaima în copiii care se jucau in Parcul 
Copiilor. Cei trei actionau-:'ziua in amiaza mare, în zona din 
spatele Muzeului Judeţean. După ce-şi ocheau victima, ei o 
inconjurau, apoi, sub ameninţare, ii cereau micuţului să le dea 
bani sau chiar ii luau sapca din cap. Desi, aparent, totul pare 
doar o joacă a unor flăcăi teribilişti, in fapt a fost vorba de ade-· 
vărate tâlhării, comise asupra unor copiii care au rămas puter
nic mancati. Starsitul micii bande a ven~ tocmai de la o victimă. 
Copilul s-a dus glont la un ARO al Biroului de ordine publică, 
parca! in zona Primăriei, şi le-a spus poli~ştilor ce a pă~t. Fără 
să piardă un moment, subofiţerii au acţionat, reuşind să-i 
re~nă in timp record pe cei trei. Tâlharii s-au dovedit a fi lrimia 
Claudiu, de 19 ani, Eduard Misarăs, de 16 ani, ambii din Arad, 
si Andrei Hetco, din Tisa Nouă. S~a dovedit că doi dintre tâl
tiari proveneau din familii dezorganizata, ceea ce a favorizat 
a~unea lor la limita legii. Cei trei au fost arestaţi, fiindu-le pro
bate patru fapte. Ei sunt cercetaţi de Serviciul cercetări penale 
din IPJ Arad. o contributie esentială la rezolvarea acestui caz 
a avut cpt. Darei Trânc: ofiţer specialist de la Biroul ordine 
publică din Poliţia Municipiului Arad. Poli~ştii speră să dea de. 
capătul intregii activită~ infra~onale a celor trei tineri tâlhari. 

PERSOANE VOR FI 
DISPOMBDJIZA.TE 

V. fi. 

Recent, la sediul Agenţiei 
Judeţene de Ocupare şi For
mare Profesională, a avut loc o 
oonferinţă de presă sus~nută de 
directorul Ştefan Pascu şi 
purtătoarea de cuvânt Claudia 
Mluţescu. 

Astfel, am aflat că, pănă la 
starsitul anului, in judetul Arad 
vor 'mai fi disponibilizcite încă 
1.100 de persoane. Rnnele care 
vor da afară cei mai mulţi 
oameni sunt se Altar - 340, 
Sondele Zădăreni - 384, SC 
Zahăr- 100, SC IMAR- 150. 
Acestea se vor adăuga celor 
3.314 persoane care benefici
ază in prezent de plă~ compen
satorii. 

O veste bună şi una 
proastă. caa bună, pentru anga-

jaţii disponibilizaţi din sectorul 
privat, care vor beneficia şi ei de 

· plăţi oompensatorii, primii fiind 
17 persoane de la Protecţia 
Plantelor si 8 de la Arcaflm. caa 
proastă, p;,ntru disponibiliza~i de 
la Vagoane, care trebuie să mai 
astepte banii, întrucât nu au fost 
virnti de la buget. De fapt, lipsa 
banilor e deja o problemă gravă, 
luna trecută abia făcân9u-se 
rost de banii pentru plata salari
ilor angaj~lor A.J.O.F.P. 

Tn incheiere, să mai spunem 
că pănă acum 53 de finne ară
dane si-au man~estat disponibi~ 
itatea 'de a angaja tineri absol
venţi, fiind astfel create 1.063 de 
noi locuri de muncă. 

J. POPESal 

LOCURI DE MUNCI DISPONIBILE EXPOZI'fiE CIIINOLOGICĂ 
Agenţia judeţeană de ocupare 

fi formare profesională Arad 
(A.J.O.F.P.)- str. Gh. Lazăr nr. 20-
, ne-a informat cu privire la situ· 
aţla locurilor de muncă vacante 
de la data de 20·24 septembrie 
1999: 

Agent asigurare 10; Agent com
ercial 1; Agent imobiliar 4; Agent de 
vănzări 6; Agenţi publicitate 25; 
Ambalatoare 1 O; Brigadier 2; 
Bucătar 2; Cofetar 3; Conducător 
auto B, C, E 1; Confecţioner 
Tmbrăcăminte 310; Confecţioner 
lncălţăminte 90; Confecţioner KETT 
15; Consilieri de asigurări 20; 
Consultant asigurări 1 O; Consultant 
financiar 50; Contabil 2; Croitoreasă 
7; Croitori Tncăltăminte 4; Cusători 
Tncălţăminte ~o;' Director reţea dis
t,ibuţie presă 1; Dulgher 82; 
Economist 1; Electrician 1; Fri-

gotehnist 1; Frigotehnist 1; Găuritor 
1; Inginer automatizări calculatoare 
2; Inginer confecţii îmbrăcăminte 2; 
Inginer confectii Tncăltăminte 2; 
Inginer industria' lemnului 1; Inginer 
mecanic 1 ; Lăcătuş 19; Lucrător Tn 
alimentatie publică 3; Macaragist 1; 
Maistru 'confecţii Tmbrăcămirte 1; 
Maistru industria lemnului 1; 
Maşinist electro-eroziune 15; 
Muncitor necalificat 18; Operator 
calculator 1; Programator 10; 
Referent 3; Remizieri 20; Secretar 1; 
Strungar 8; Sudor augogen 1; Sudor 
electric 6; Tiilpuitor incăltllminte 12; 
Tapiţer 6; Tehnician' confecţii 
îmbrăcăminte 1; Tehnician Industria 
lemnului 1; Tâmplar 12; Tinichigiu 
auto 3; Trasator 1; Tricotoare 1 O; 
VAnzătoare 1 O; Vopsi tor auto 1; 
Zidar 22; Zugrav 1. ' · 
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Inspectoratul Sanitar 
Judetean de Stat a efectuat 
rece.it o acţiune prin şcolile 
din municipiu şi judeţ. Cu 
acest prilej s.-au dat o serie 
de amenzi pentru felurite nea
junsuri constatate. Astfel, 
multe unităti de invătământ 
au exterioarele degradata 
precum Şcoala Generală 
clasele I-VIII, Sâmpetru 
German; Şcoala Generală, 
clasele 1-IV Zădăreni; Şcoala 
Generală, clasele 1-IV Ceala; 
Grădinita cu program normal 
nr. 1 O. 'oe asemenea, nu au 
fost igienizate interioarele la: 
Liceul german - clădirea de la 
nr. 88; Liceul .Elena Ghiba 
Birta"; Grădinita cu program 
normal nr. 1 O (Grădişte); 
Grădiniţa cu program normal 
Munar. 

De retinut că aprovizioan
rea cu ap'ă mi este corespun
zătoare, fie datorită inexis
tentei unei retele de apă, fie 
din' cauza n9racordării la 
reţeaua localităţii respective. 
Neracordate la reţea sunt: 
Şcoala Generală clasele 1-IV 
din Ceala; Şcoala Generală 
Măderat; Şcoala Generală 
clasele 1-IV Nădlac; Şcoala 
Generală I-VIII Sâmpetru 
German; Şcoala Generală şi 
Grădiniţa Munar. In aceste 
unităţi de învăţământ 
aprovizionarea cu apă este 
asigurată din tantâni situate 
in apropiere, care nu sunt 
controlate periodic din punctul 
de vedere al potabilită~i. 

Un caz mai special este 
cel al Şcolii generale şi gri!-

----. 
: ~ . 

dinitei din Sântoma. Ele au 
fost 'debranşate de la reţeaua 
de apă a oraşului, deoarece 
locuitorii comunei nu au achi
tat facturile către Regia de 
apă-canal. Aici nu există nici 
o posibilitate de aprovizionare 
cu apă din apropiere, locali
tatea fiind izolată. Până la 
găsirea unei soluţii, cadrele 
didactice aduc apă din Arad, 
in recipiente de plastic! Şi 
astfel, oopiii şi profesorii con
sumă apă .importatâ" din 
oras. O altă chestiune este 
iluminatul artificial, necore
spunzător Tn multe şcoli. Nu 
se asigură lucşii necesari 
conform normelor M. S. Tn: 
Şcoala Generală nr. 2 Sân
tana; Şcoala Generală 
Sâmpetru German, clasele I
VIII; Scoala Generală clasele 
I-VIII' Măderat; Scoala Ge
nerală Zădăreni; 'şcoala Ge
nerală clasele 1-IV Nădlac; 
Şcoala Generală Fantânele. 
Mobilierul din majoritatea 
şcolilor este vechi şi deterio
rat 

In fine, sii mai menţionăm 
că grupurile sanitare tip 
latrine prezintă multe defi
cienţe, ca şi constru~e. fiind 
vechi, cu lemnăria de interior 
deteriorată, ele fiind nevldan
jate Ş.i nedezinfectate. In 
asemenea situaţie sunt: 
Şcoala Generală, clasele I
VIII Mândruloc; Şcoala 
Generală Salu Mare; Şcoal11 
Generală Şeitin; Şcoala 
Generală Pecica localul 11, 
Şcoala ajutătoare Şiria. 

MfiDifi"R MICfl" 
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Poti găsi o'cifertă mai bună? 
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.- NOKIA 5110• .. -.. '. 
sau 

ERICSSON A1018s· 
(ultimul model 1999) 
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+ 2 LUNI ABONAMENT GRATUIT 
• 

•• .şi şansa·de a câştiga un premiu la concuraul..surprlzA 
. organizat in toate punctele de vânzare CONNEX! 

_ ,, Oferta este valabilă până la 16 octombrie. 
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La închicl,er.e.aooediţiei 

ASEARĂ. Îti ARADUL 
tiOU, ACCIDEtiT MORTAL 

POMINA PORCUlUI 

Aseară, in jurul orei 20, pe Calea Timişoarei a avut Joc un 
accident rutier mortal. Victima, Tăran Petru, 59 ani, din Arad, 
s-a angajat Tn traversarea străzii, la 20 m distantă de trecerea 
de pietoni. In acest timp, a fost su,Prins si accid~ntat de un tir, 
condus de un şofer bulgar. După ciocnire, bulgarul aflat Tn 
stare de ebrietate, a incercat să fugă de la Jocul faptei. A fost 
prins pe strada Ştefan cel Mare, de către un martor ocular. 
Cercetările continuă. 

lUt. 

CARAMITRU FACE 
" " 

REPROŞURI TARANIŞTILOR 
" 

ŞI ... AMENINTA CU DEMISIA 

LUNI,-20-5&PIP&MBRIE-t:999 
TVR1 

12,00 TVR lnfo 
12,05 lvanhoe - rei. 
13,00 Ecclesiast '99 
13,30 Medicina pen
tru to~ 
14,00 TVR lnfo 
14,10 Santa Bam.

. ra- rei. 
15.00 De dor .. , 
15,30 Ecoturism 
16,00 Emisiune tn 
limba maghiară 
17,20 O familie ciu
dată- s. 
18,10 Jumătatea ta 
19,00 TVR Jnfo 
19,05 Corectl 
19,10 Sunset Beach 

· - ep. 532 • 
20,00 Jurnal • 
Meteo • Sport 
20,45 Camera mis-
terelor · 
21,00 Fantoma -
dragosl'!, SUA, 
1990 
23,05 Ordinea pu
blică 

23,15 Jurnalul de 
noapte 
23,30 Planeta Cine
ma 
0,20 lntălnirea de la 
miezul nopţii 

TVR:z 
12,00 Sensul tranzi~ei 

13,00 TVR lnfo 

13,05 Un căntec pen
tru fiecare 

13,10 Dragostea 

contează - ep. 21 

14,00 Convieţuiri 

15,00 Mall Flanders -

ep.2 

15,50 TVR lnfo. 
16,00 Grecia - s. 

16,45 Santa Barbare 

- s. 
17,30 Pelerinaje 
18,00 Nimic sfint- s. 

18,45 Ştiri bancare 

19,00 Oameni care au 

fost 

19,30 Mapamond . 

20,00 Craii de curte 

Veche dramă, 

Romania, 1995 
21,45. De dor şi de 

dragoste... ' 

21,55 Axis Mundi 

22,25 Marile meciuri 

23,55 Aminti(i de 
neuitat 

0,35 TVM • Mesager · 

PROTV 
7,00 Bună dimineata, 
PRO TV e al tău! ' 
10,00 Tânăr fi neli
niftit- rei. 
10,45 Harta sufletului 
omenesc - rei. 
12,30 AdevArul gol· 
golut- s. 
13,00 Stirile Pro TV • 
o propoziţie pe zi · 
13,05 Babylon V- s. 
13,45 Ani de liceu - s. 
14,15 Miracolul tine· 
reţil - s. 
14,45 Familia Bundy 
- s. 
15,15 Aripile pasiunii 
- s. 
16,00 TAnir şi neli· 
niştit- ep. 836 · 
17,00 Ştirile Pro TV 
17,15 Ştirile Pro TV 

·Arad 
17,30 Rosaiinda - ep. 
11 
18,30 Inimă de ţl
ganci - ep. 98 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Ştirile Pro TV 
Arad 
20,30 lri spatele 
tăcerii - dramă, SUA. 
1996 
22,25 Stirile Pro TV 
22,30 ChesUunea zilei 
23.30 Ştirile Pro TV 
0,00 Criminaliflil - s. 
1.00 Ştirile Pro TV 

RADIO PRO FM (9Z,1 MHz) 
2,011-5,00 MliZfCĂ 
S,OO- 6 00 Ruletin de stiri la fiecare sfert de oră 
6,00- 7 IKI RONDlfL DE DIMINt:AŢA. 
INFO PRo cu Dan A_postol siJ..aum Că.lăccanu 
100- 10,00 PRO FM PANA LA ZECE- cu 
tlnvius Esnican 
10,00 - 1'3,00 MIHAI CU NOI - cu Mihai 
Dobrovolschi 
13,no- 14,00 13-14 CU ANDREI- cu Andrei 
Gheorghe; ,. 
14,00- 17,00 ORAŞUL SUB LUPA- cu 
Cătilin LăDuscă 
17~00- t9,UO STARSTATION MIX- cu 
MtnaiGum 
19,00- 21,00 ASCULTĂ-'J1 MUZICAl-"' 
Călin Ghc:On.ilie 
21,():0 -.22,00 SPORT SJIOW- cu Ovidiu 
JoamtoaJa 
22,00 - Z4,00 RONDUL DE NOAPTE - cu 
IU\zvan Exarhu 

., 

TVACASĂ 
6,00 Nimic personal - s. 
7,00 Floare de aur- rei. 
7,50 Preclosa .. rei. 
8,45 CăsUja poveflik>r -
rei. 
9,15 ·oA-casă la Costel 
Constantin - rei. 
9,45 Doctorul casei - rei. 
10,15 Micutele doamne 
-rei. 
11,15 Jackie Collins; 
~lywood - rei. 
11,45 Sânge din sin
gele meu - rei. 
12,35 Destine- rei. 
14,15Maria-s. 
15,00 Viaţa noastrii- s.. 
16,00 Preclosa- s. 
17,00 Casper ' des. 
anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste o;J pu
tere-s. 
18,20 Acasă la bunica 
18,30 Renzo fi Adriana 
-s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile l,ubirii -
s. 
20,20 Somn ""'r! . 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Sânge din sin
gele meu -s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Te-ai făcut băiat 
mare - comedi~. SUA, 
1966 

ANTENA~ 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 ŞtiM 
10,15 Colivia de aur- s. 
11,00 Fete din provincie 
-5. 
1-1',30 lnspira!la caraJinel 
-s. 
12,00 Troplcal Halit- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vlîlorul incepe azi-
s . 
14,00 Esl'(leralda- s. 
15,00 Ape lini~lite - s. 
16,00 Luz Maria- ep. 85 
17,00 ŞtiM . , 
17,25 Elena, viaţa mea -
ep.'57,58 
19,00 Observator 
20,00 PeriCol iminent- s. 
21,00 Dublă iden--
s. 
21,40 Prezentul ...... 
22,00 Observator . • 
22,30 Marius Tuca show 
0,30 Retrospectiva etapei 
1,00 Un colţ de Parads-
drama, Suedia 

TELE7ABC 
7,00 Stiri 
7,1 O' Buni dimineata, 
România ' 
9,00 Forţa destinului -·rei. 
10,00 Stiri 
10,15 tclcshopping 
10,30 Dintre sute de ziare • . 
rei. 
11,30 Rendez-vous la Tele 
7- rei. 
12,30 l)qcumcntar 
13,00 Ora unu a venit- rei. 
15,00 Stiri ' 
15,25 Post Meridian 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show -
rei. 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima 
12,00 Nadine show-
rei. 
13,00 sfiow-ul ~· noapte - rei. 
15,00 Viala in direct 
1$,00 Celebri fi 
bogaţi- s. 

) 7,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art · 
19,00 Romănia, Româ-
nie ... 
19,15 Karaoke show 
20,00 Dosarele Y 
21,00 Alm serial 
22,00 Romanie, 
Romănie ... · 
22,15 Focus 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de măine 
1,00 Alm artlsllc 

16,30 O singuri viaCI -
ep. 209 
17,30 Documentar · 
18,00 Stiri . 
18.10 i..ou Graot- cp. 59" 
19,00 Pronosport 
19,05 SecCI• de politie-
cp. 59 _ 
20,00 Actualitatea Tolc 7. 
20.30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Dincolo de stadion 
23,30 Cutia ml!zica:l~ ·rei. 
0,00 Stiri 
0,20 Ora H 

R.ADI~ SEBIŞ 
6.00 • R,OIJ (k'blsuml'llhll de tn·Jino 
R.OII- 9.f)tl Cinti-mi liut:a~- nruzicli popul_ară 
9,1ll- 10,00 Alo, h111k>gi! ' 
10.,00 -12.00 Cafcaulldc ~ 
12,00 • 13,00 Lu. po!"P.Ic domlul-l!'IJZic:ăpOpuhri 
1.3.,00- 14,00 Fl'tf--ul(ieprjnz 
14,01)-15JIO Poesi1 
1!',00- 1~00 AstăJi te sărbiltorim- riruzici popu-
lar.i si dt!thcalii mU?imle ' 
16,00- 18,1X:t'Dupii patru ' 
18,00- 19,(ll Tdeftmul cu hUIOIUie 
19,00-20,00 Llt mul~ ani!- do:licalii tntllicalo 
20,00-~lO Pll5 montan ' 
20,30-21,00 Secretde vietii 
21,00- 2.'\00 Fotbal Ouh 'li - talk-ehow 
23,00- 24,00 AllCUitii ' tu! 
o;oo -2.00 92,1ln50mnii 
2,00-6,00 Noctuma muzicali 
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MIRON COZMA lE SCRIL 
DIN ÎNCHISOUt· 

ORTACilOR DIN VAlE 
Miron Cozma a adresat, simbătă, minerilor de l!i 

Lupeni un mesaj in care, printre atti.le, declară că ro 
este "tare do!" de toţi ortacii din Valea Jiului 'ii in 
care face apel la unitate in rindurile ,lor, fnlormează 
corespondentul MEDIAFAX. 

liderul minerilor afirrm1, in cea de-a ·doua sa 
saisoare trimisă minerilor din penitenciarul Rahova,'· 
că îşi aduce aminte "cu mare plăcere de clipele 
petrecute împreună 'ii la bine şi la rău". Cozma le. 
aduce aminte ortacilor 'i de perioada în care intru~ 
ta "opreliştile vremii" şi "mentalită,ile comuniste .. 
organizind discoteci. Evocind protestele minerilor. 
liderul sindical 1'/i exprimă convingerea că nu a făcut 
attceva decit să continue istoria strămoşilor sai şi că 
faptele lui vor fi recunoscute de urmaşi. 

.. 

:-... ... 

Cozma le cere minerilor să rămînă uniţi şi să nu -1 
renunţe la locurile lor de muncă atîta vreme cit nu li .. -:-
se oferă alte variante. El crede că actuala putere a 
reuşit, prin arestarea sa, să distrugă "unitatea de 1 

monolit" a Văii Jiului, impărţindu-i pe ortaci in 1 

disponibiliza~ şi in activi. . , 
In acelaşi mesaj, Cozma spune că !HI sacrifical ·""- · 

pentru oamenii săi, "pentru urr ţel, pentru un ideal 1 
istoric". El îşi incheie saisoarea exprimindu-şi spe.. ''·:.~~---
ranţa că et .şi minerii nu vor putea fi învinşi şi sem-
nind in calitate de preşedinte a trei organiza!ii sindi- -.1 
cale: Liga Sindicatelor Miniere Valea JiulUI~ ; ... ~~..,.~.·'··.··-·.~~ 
Confedera~a Sindicatelor Miniere din România şi _ _"FF 
e~~~~ţia Minieră Creştin-~e~~rată "Sfinta . '-· · .. j 

TVARAD 
7,00 Observator 
l:!,OO Stiri TV A -rei. 
M.30 Divertisment 
9.30 Anunturi- rei. 
9,40 Divcriismcnt 
10,00 Stiri 
tO,tOtollvladeaur-cp.l 
li,QO Fete de provincie-
cp:u 
11,30 lnoplrali" C ....... el 
-cp.5, 
12,00 Troplcal Heat - ep. 
56 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 VIItorul incepe azi -
cp. 30 
14,00 E1111eralda -ep. 112 
15,00Apelinljtile-ep.l21 
16,00 Luz Marta- cp. 84 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Studioul artelo< ' 
18,20 Ammturi '· 
18.30 Stiri Tv A-
19,00 bbscrviJtor 
20,00Arena 
21,20 Anunturi -rei. 
21 ,30 Stiri Tv A -n:l. 
22,00 bbsavator 
In continuare, program i<bt-
tic cu cel al Antenei 1 

HBO, 
•1 0,00 A doua carte a 
junglel - acţiune, SUA, 
1997 
11,30 O altfel de tabiri 
-comedie, SUA. 1994 
13,00 O vară printre pri
eteni - acţiune, SUA, 
1997 
14,45 Colţ Alb 2: MHul 
lupului alb - dramă, 
SUA,1994 . 

TVBINTEINATJONAt 
21,30 S-a intârilpiat ... ~ 
21,35 Revista presei 
21,40 lnfo editorial 
21.45 Lunelist de elltll 
22,00 Jumal • Curs valu-

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,00 Rcactor 
10,30 Hai Hui- rei. ' 
11,00 Atomix cu Michellc 
-rei. 
14,00 Interactiv, 
15,55 Rcactor 
16,00 Romanian Top 100 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro- • 
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Troll Il- film 
11,00 ŞUrile lntersat 
11,30 Echipa de şoc 
12,30 Cerul din'"' · •· • 
13,00 Jntersat Sport 

. show 
14,00 Bumerang 
14,30 Sky Patrol- film . 
16,00 Safari 
16,30 Ma~ftrii cas-
cadoriei · · 
17,15 Oglinzi -film 
18,45 ŞUrite lntersat .. 
19,30 Echipa de şoc , · 
20,00 Inchisoare -film , 
21,45 AminUri din ... 
22,30 Radical Power 
23,30 ŞUrile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea pro-
gram ului 

16,30 Star Tnlk: Primul 
contact- SF, SUA, 1996 
18,15 Şapta ani In~ 
-dramă, SUA, 1997 
20,30 Colegi de cameri 
-dramă, SUA, 1995 
22,15 Totul despre-·· 
s. 
22,45 Catagorta g..., , 
comedie, SUA, 1995 ' ~ 
0,30 LA. Confidential -
suspans, SUA. 1997 

tar • Meteo 
22,301mpad 

. 23,00 Arhive romaneşti 
_ 23,30 Tezaur folcloric 
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~1izrtr:' 
0,30 Autograf pentru . ~;~~-";. .. ,:,...":':~ _ _" 
prezent 

·rei. ... .,, 
18,00 Selector ... 1 ~ 
19,00 Atomix cu.Oil)u_ .· 

ii:~~ ~~~!~r Park - des.~- :~~ 
anim. /-" · - ·- . 

22,30 File de poveste - ~1. 
23,00 Aria 52 · 
0,00 Insomnia 

'E. '1r'tf'&' fztN 
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VINA PVENTRU CURATENI~ ORAŞULUI o 
POARTA NU NUMAI LUCRATORII NO TRI 

".. cCJil'vorbire7etcâlrîosiF'Cf.OîlNCfCRI'~···.'t 
j, ~.!re~!.orul !.~: ... ~~~~!!~ita"~· ~~.:·~~·.~,!"·"" 

-Domnule director, cred că tainere din plastic de 120-140 de. 
sunteţi de departe cea mai popu- litri. 
Iară persoană din ora,, chiar mai - Prin centru am auzit că 
populară decât primarul. Cum vă sunt chiar prea multe! Apropo, 
simW in această postură? cât costă o asemenea Pubelă? 

- Câtusi de putin de invidiat, vă -Nici pubelele si nici celelalte 
asigur. Oiri motive' pe care nu mai tipuri de containere nu costă nimic, 
trebuie să le numesc. ele distribuind u-sa gratuit, pe 

- Poate n-ar strica si le măsură ce le importăm. 
amintiţi totuşi. - L9 importa~? 

- N-are rost, le cunoastem cu -Da, cam 200 pe lună. 
totii, socotesc însă că ceea ce tre- _; In drum spre dv. am văzut 
buie subliniat- chiar dacă, poate in unele containere fumegând ... 
acest fel par oarecum lipsit de - Din nefericire, zilnic inre· 
modestie - este faptul că de la an gistrăm două, trei conlainere incen
la an aclivitatea de salubrizare s-a diate, pe care le aducem in ate
imbunătăţlt;·Reţineţi: spun s-a ilerul nostru pentru reconditionare. 
imbunătătit, nu că ar fi bună sau EVident, toate acestea costă'. 
foarte bună, până acolo mai este - Că veni vorba de cost, se 
încă mult. bârfeşte că, in curând, iar veţi 

- Cât de mult? mări tarifele. 
- MuR. Şi ceea ce este mai rău - Intr-adevăr, începând cu 1 

. este că lucrul acesta nu tine numai octombrie- suntem nevoiţi să mărim 
de noi sau de ceea ce vrem noi, ci tarifele. Nu cu muR, ci cu 1000 de 
de încă cel puţin două lucruri lei. Astfel, tariful lunar pe persoană 
eslm~ale: de dotarea materială şi va fi de 10.000 de lei, în loc de 
de felul In care suntem inţeleşi şi g_ooo, cât este in prezent, iar pen
ajutaţi de către beneficiarii noştri. Iru agenţii economici metrul cub de 

- Să lăsăm treaba cu înţele- gunoi va costa 120.000 de lei, in Do1111i•lll•1:!'! pe mal târziu şi să vedem ce loc de 108.000 de lei, câte în 
face~ dv. pentru ca lucrurile să prezent. Aş mai ~ne să subliniez că 
meargă mai bine. - tarifele amintite, includ TVA-ul 

- Eu zic că facem. cat putem.. - Tarifele cresc mereu, dar 
lată, bunăoară, ceea ce cred eu că gunoaiele parcă tot a'la se 
trebuie spus este că am reuşit să ridică... · 
sporim la 8000, numărul de con- -Noi avem un grafic de ridicare 
tainere din oras. a gunoiului care incepe de la o 

~~l!lilllll!lli0•1t -ŞI ajung? ' " '··... dată pe săptămână, la de două ori 
"'-Oin păcate, nu,lliora actuală . pe săptămână, grafic pe care 

• mai fiind nevoie de încă vreo 8000, lncercăm să-I respectăm cât mai 
în special de pubele, adică de con- riguros. · 

- Am văzut multe maffini 
descoperite, ba chiar !fi tractoare 
cu remorci transportând 
gunoiul, de~i, după câte ştim, 
legea interzice at;a ceva. 

- Aşa este, conform legilor In 
vigoare transportul gunoiului tre-. 
buie să se facă in sistem containe
rizat, dar deocamdată, societatea 
n-oastră nu dispune de suficiente 
maşini destinate special transportu
lui gunoiului. 

- Măsura luată de vreo lună 
t;i ceva, aceea a măturării 
străzilor orat;ului noaptea, este o 
idee bună, dar mulţi arădeni se 
plâng de hărmălaia pe care 
lucrătorii dv. o fac noaptea. 

-O să luăm măsuri. 
- Am notat In altă ordine de 

idei, am citit intr-o informare a 
Primăriei că unele străzi ale 
oraşului sunt spălate - să auzi şi 
să nu erezii - periodic. Cred că e 
o greşeală de dactilografiere ... 

- Nu, nu e o greşeală, ci pe 
bune, unele străzi se spală. 

- Drept să vă spun, eu unul 
n-.am văzut aşa ceva. 

- Se spală, in sensul că după 
ce sunt stropite, ele se curăţă 
automat cu ajutorul unor dispozitive 
speciale atasate la autostropitoare. 
Fireste, nu e ca In Olanda, unde 
străZile se spală cu şampon, dar tot 
e ceva, nu? 

- Mă rog, aşa, de curiozitate, 
cât câştigă pe lună un lucrător 
de la dvs, d-le director? Unul 
necalificat, evident 

- 965.000 de lei. •· ·• 

"'"'I!Jt! .. •e"'~"'·'"'• , . R Bâscă, _bloc B, C. A. Viaicu, Arad. Legea reduse drastic la trei, doi si chiar un an de zile (!), 
· ""· de privatizare a fostelor lAS-uri sau pe numele ei timp in care, evident, detinătorul spatiului cu pricina 

.,..,...,_,~"' exact Legea privatizării societă~lor comerciale agoi- nu avea cuin si nici nu 'era interesa'! să facă vreo 
· cole cu capital de stat se află in următorul stadiu: a investitie ci doar să-si scoată niscaiva profit din l fost discutată şi votată in Camera Deputaţilor 'li banii băgaţi in afacere, de unde şi starea de 

.1 
:;.OI:.:_i_'"'_-. ·, unnează să fie dezbătută şi in Senat, după ce in degradare tot mai accenţuată in care au ajuns 

-. , . _ prealabil eaa trecut şi prin Comisia de privatizare a unele dintre aceste spaţii. 
! "'·-1' · ·· ;tg '!!t; ·· Senatului. Ce prevede, in principal, această lege: In fine. A doua lege cu căntec - şi lncă cu ce 
1 ~ 1 ~--- a) concesionarea terenurilor ',i a clădirilor fos- cântec! - care se găseste la Senat, este cea a 

- A~ vorbit cu alţi colegi de-ai 
dvs., aţi fost ~i prin alte oraşe, ce 
părere ave~: de ce există atâta 
gunoi, atăta praf in Arad ? 

- Tn privinţa prafului, explica~a 
este simplă: atâta vreme căi jurgă
tate din. străzile Aradului sunt din 
pământ. e normal ca ora~ul să fie 
atât de prăfuit, lucru care ne dă 
nouă foarte muR de furcă. 

- Unii zic că· lnfundarea 
canalizării oraşului se datorează 
lucrătorilor dv. care mătură pra
ful şi alte mizerii direct in gurile 
de canal ... 

- Eu nu ·contest că se mai 
intămplă ~i aşa ceva, dar să arunci 
toată vina pentru starea mizerabilă 
in care se găseste canalizarea 
Aradului, pe spatele nostru, e mult 
prea muH! Oricum, promit că o să 
avem in vedere acest lucru, după 
cum promit că o să ne facem cât 
mai bine datoria in ceea ce 
priveşte salubrizarea oraşului şi In 
special ridicarea la timp a gunoiului 
- doleanta cea mai mare si pe bună 
dreptate'- a tuturor arăderiilor. 

MI~CEA DO~GO~rl 

jJ telor lAS-uri b) vinzarea in locaţie a bunurilor restituirii unei părţi din pământul fostelor lAS-
~ jsau activelor) respectiv a utilajelor existente. uri ca ffi a pădurilor, lege cunoscută '1 si.lb 
l· ... . n cazul in care aceste utilaje sunt achiziţionate de numele de Legea lui Lupu, deputatul PNTCD -

. Ultimele modele 
r.-.=.:! .. ·.· .· .. · · :către asoci~ile salaliaţi.· ·1or fostei."': lAS-uri, ace .. stea care a ini~at-o. Pentru că despre această leQe s-a . · .#'" le vor plăti on termen .de. 20 de am cu '1" avans de voobit si se vorbeste la fiecare coR de stradă • 
' · ...... ;,;. 20%. . -------:~ uneori lnsă' nu chiar in CUflOStin!ă de 
'--:·,- ' ' • Din păcate lnsă şi la această cauză - nu strică, zicem, să reamintim 
·( . lege necuratul şi-a băgat codiţa, pe scurt poziţiile celor trei .beligeranţ{ 

_ _ 
7 

-·. _ ... -._ nefnţelegerile persistând nu numai PNTCD- 1 · v '1 L torul 
JA,.g,~.<~.. .,.i.ntre Putere s, i Opozit,le, ci, mai • u pnn 8SI e upu, sena 

l 
- - PD, Triţă Făniţă şi normal, PDSR-ul. 

ales, in cadrul coaliţiei majoritare. Şi 0 să incepem cu ultimul. 
. Bunăoară, in vreme ce Partidul Aşadar, ce vrea şi ce spune PDSR-

~ - ~ ~- Democrat socoteste că amintita ul. 1. Inainte de orice, să se facă 
1 · concesi6nare a păm~ntului trebuie un 1·nventar exact al păma· ntulu· .to-•nd · o apa.r'"' 
~~·.:·> să se facă pe o perioadă de pănă la 20 fostelor lAS-uri care urmează a fi ·împărţit 2. 

1 
de ani, PNŢCD-ul găseşte că 5 ani ar fi de ajuns. Retrocedarea a cel muH 10 hectare de teren. 3. 
Cât pri11este pozitia principalului partid de Opozitie, Ţi â d d · 1 tru b t 

~. :~OSR, acesta pune In prim plan acordarea de on n , seama e anemocu nos uge care 
, arată ca un şvaiţer, retrocedarea trebuie să se 
• · ""'"'~-• facilităt,i la privatizare pentru cei care lucrează in facă - · rte- alură · •t · , .. m cea mao mare pa m n şo ca mao 
, · prezent in fostele lAS-uri, pe de o parte, iar pe de puţin in bani. Şi 4. Căt priveşte pădunle, resti-
1' alta, excluderea de la privatizare a institutelor de tuirea să se facă in limita a 5 hectare. care este 
r, ·?:,"/ ~-·. cercetare si invătământ agricol•i păstrarea si~ 

..". . • • T • ,..-- poziţia P,NŢCD, respectiv a !ui Vasile Lupu: 1. 
· · ·~"!':,i;~. tejarea lor de către stat. · Restituirea să se facă până la sau cum ţinea 
\. "c·.: .... ·-'>,\, .. Cum se vede, diferenţele de păreri nu sunt morţi§ Vasile Lup\1. nu mai mult de 50 de 
! Ciîi8r atât de mari, cuiul lui Pepelea, ca să zicem hectare, prevedere care a întrunit votul 

:,. "lill · htt::t.!t~.a~::: =~.:: ~;:n~~~~~. P~Ţ~~':::i majorităţii comisiei pentru agricultură a 
'' Senatului 2. In cazul pădurilor s-a propus resti-
\ · i';;'ă":"lcl~"";: d greu de spus, de ce - să nu tuirea a 10 hectare. · 
l a mo mao mu e 5 ani, deşi este la mintea Partidul Democrat _ cum se ~ • a avut 0 
1 ~.. coco'lului că nici un Investitor străin sau atitudine destul de diferită de cea a PNŢCD-
'~ autohton nu se apucă de o treabă serioasă - o ului, liderii săi făcănd mare caz la televiziune şi 
~- · ' - ,-c:,t treabă care cere investiţii nu mici, răbdare, in presa scrisă, încă de anul trecut, de această 
' ~. - '· .poate pierderi la inceput -dacă nu.z:ie că at't d' 8 Pot · it - ă b 1 i 1 bi 1 1 u m . rov ms unu u or o ce , 

· •·. . . . pământul nu-i aparţine cel puJin 10 ani, că nu aceeaşi lideri in frunte cu Petre Rom!'n au 

' 

· """":.' ,.;;'-.., , chiar '' mai muHI - to · 1 - 1 Pl · d 
. ::"'M~"Ţ.J~ Aceea~i gres, eală au făcut-o, din .... ~~e. toate an rs-o, mal acum o una, ca a oie~, 81 e-

T """"'' zicându-se brus" de ceea ce spuseseră mal. 
guve11'1ele postdecembriste si in aRe două sectoare î · te ed · · 11u 
de bază: servicii s, i comerţ,, Unde, la fel, contractele naon , spre n umenrea şo nemu , mirea multora 

dintre simpatizantii lor. 
de inchiriere sau de loca~e. de gestiune au fost · · \ ' . MIRCEA DORGOŞflrl 

- ~,;_- . ' . ' . 

__ .-.,. __ 
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In ultimele zile, Ş.N. 66 ani, a 11uferit o. 
alergie medicamentoa~. A fost transportat 
la Spitalul Judeţean. 

Cadrele medicale din cedrul Serviciului 
de ambulanţă au intervenit in cazul unei 
alergii medicamentoase, la domiciliul lui 
N.S., de 60 ani. 

1
:" '" 7P""""· · " ,. 

COUC BENA 
1@:::.:,.:·,; .. ~ ---- ~- -'-'<""' ,_,,. ~ - "~.~-·, -:'<ţv 

A.l., de 28 ani, a necesita! intervenţie 
medicală la domiciliu, pentru o colici 
renală. 

C.F. o femeie de 56 ani a avut nevoie de 
Intervenţie medicală la domiciliu, pentru 
colică renală stângă. 

B.C., a tânără de 19 ani, a suferit o 
spasmofilie. 1 s-a acordat ingirijire me-
dicală la domiciliu. · 

I.L., 35 ani, a suferit crize de spaamofiHe ·. 
la domiciliu. 

Sâmbătă, P.V. un bărbat de 66 ani a fost 
transportat la Spitalul Municipal, cu 
hepatită. 

In urmă cu o .:i, Serviciul de ambulanţă 
a fost solicitat pe str. Basarabiei. C.l., un. 
bărbat de 51 ani, a fost transportat la 
Spitalul Judeţean cu plagă tăiată la mem. 
bru superior. 

Aceste inforrna~i ne-au fost furnizate prin 
amabilitatea d-nei Marioara Zvetcov, asisten

.tâ in cadrul Servic;iului de ambulanţă. 

MAPIANA MICArl 

~ ~ ·, . ' ~~ ;; ·. : . . 
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mare diversitate • ,, 
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PRAPASTIA 
Recent, Valeriu Stoica, primvice

preşedintele PNL şi ministrul Justiţiei 
româneşti, a declarat că liberalii ar putea 
izola politic PDSR-ul la viitoarele alegeri, 
dacă partidul purtătorilor de pălării con
dus de Ion lliescu nu va accepta trecerea 
prin Parlament a legilor proprietăţii, in vari
anta propusă de Guvern. Dincolo de 
şantajul cât se poate de clar pe care-I 
conţine această declaraţie, se poate 
observa şi diferenţa enormă care există 
intre putere şi opoziţie in ceea ce priveşte 
restituirea fostelor averi. De fapţ aceasta 
este problema, deoarece "arta 'antajului" 

_este practicată şi de către opozi~e. intăl
nirea de la Cotroceni având loc doar după 
ce PDSR-ul a ameninţat că, o dată ajuns la 
putere, va sancţiona legile în cauză. 
Revenind la prăpastia dintre guvernanţi şi 
opozanţi, trebuie să precizăm faptul că 
aceasta persistă din 1990 şi nu se mani
festă doar intre cele două forţe politice, ci 
in toată societatea românească. Există o 
·prăpastie intre maghiari şi români, alta 
intre proprietari 'i chirla'i sau intre 
imbogav.ţi şi sărăci~: Există un abis intre 
bugetani cu salarii enonne 'i ce_i care tră
iesc de azi pe mâine, după cum există un 
hău intre cel care au devalizat fără ruşine 
băncile şi cei care-au falimentat prin 
muncă cinstită, împovăraţi de taxe şi 
impozite. Intre cei care umblă creanga prin 
străinătăţurl şi cei care n-au bani să 
meargă la ţară ca să-şi vadă părinţii. Intre 
limuzinele cu aer condiţionat ale aleşilor 
zilei şi jaful de Dacie pe care vecinul meu -
inginer la Vagoane - se încăpăţânează să o 
repare câte trei ore, după fiecare oră de 
fun~onare. 

In faţa acestei situaţii, teoria politică dă 
un verdict căt se poate de clar: polarizarea 
..socială excesivă înmulţeşte voturile inspre 
stânga. Apoi .... o luăm de la inceput 

DOIW SltlfiCI 

Cristoiu, se pare 
că intilnirea de la Cotroceni 
nMa produs prea mari efecte 
in politica românească. 

- Nici n-avea cum. Nu mă 
refer la restituirea terenurilor 
agricole, deoarece astăzi fie 
că ai un hectar, fie cincizeci, 
tot teren pârtog se numeşte ... 
Mă refer la restituirea fostelor 
averi, care este de departe 
cea. mai mare diversiune din 
istoria României. In 1990, noi 
credeam că o societate capi
talistă presupune faptul ca 
fiecare om să se poată 
îmbogăţi prin muncă cinstită. 
Din păcate, astăzi constatăm 
că nu este aşa ... 

-De ce? 
- Deoarece contează 

foarte mult dacă te-ai născut 
fiul lui Malaxa sau dacă tatăl 
t~u a-fost un sărman ţăran 
dmtr-un sat oarecare. Res
tituirea fostelor proprietăţi şi 
falimentarea IMM-urilor sunt 
două notiuni care se bat cap 
in·cap~ ' 

-Cum? 
- Prin efecte. Restituirea 

proprietătii este un factor 
favorizant,' in timp ce fiscali
latea care sugrumă IMM-urile 
este un fenomen exact invers. 

- Se pare că in viitorul 
apropiat se prefigurează o 
izolare politică a PDSR-
ului... · 

- Este o aberatie. PDSR
ul este cel mai impOrtant par
tid de astăzi, iar revenirea 
acestuia la guvernare capătă 
pe zi ce trece tot mai mare 
contur. A spune că il izolezi 
înseamnă că te temi de 
creştere;~ lui. Din păcate, 

Biserica Ortodoxă Română 
fără atributul de Biserică 
naţională? 

- Aici, fie Guvernul 
României n-are in compo
nenţa sa o majoritate orto
doxă, fie actualii guvernanti 
continuă seria plecăciunilor in 
faţa Occidentului. 

- Patriarhul a trimis o 
scrisoare de protest 
Guvernului şi a evitat să 
participe la sfinţirea bisericii 
lui Diaconescu ... 

- Prea-Fericitul Teoctist a 
demonstrat că are coiGană 
vertebrală. Am rămas st eu 
surprins de faptul că primele 
mărimi ale tării (presedintele, 
premierul 'si pres'edintele 
Camerei Deputaţilo;) acceptă 
să meargă împreună la 
sfin~rea unei bise{ici dintr-un 

sătuc oarecare. Parcă era 
vorba despre Scomiceştiul lui 
Nicolae Ceausescu ... Cei trei 
oficiosi s-au' ofticat că n-a 
venit Şi PatriarhuL .. Dar ce 
este sătucul lui Diaconescu: 
buricul tării? De ce nu 1-a 
chemat Şi pe Papa? Oricum, 
nu era un eveniment plane
tar ... 

- In schimb, concertul 
lui Julio lglesias era ... 

- Ştiu la ce vă referiţi. 
Toată lumea il aştepta pe 
lglesias, dar a apărut... Emil 
Constantinescu. Cu lumini si 
umbre, ca in Războiul 
Stelelor. Aşa se face că tinerii 
I-au huiduit copios. Este deja 
notorie dorinta presedintelui 
de a participa la .Festivalul 
berii sau la sfinţirea -apei mi
nerale, pentru a culege cât 
mai mult electoral 

.;. O-le Cristoiu, la Arad 
se pare că se va reinstala 
monumentul "Ungariei 
Mari" •.. 

- Cunosc acest aspect si 
sunt conştie~t de faptul că 
majoritatea arădenilor nu 
doresc acest lucru. Numai că 
actualii guvernanţi, care se 
pretind descenden~i lui Maniu 
şi Brătianu, uită lecţia pe care 
Maniu a dat-o la Consiliul de 
Coroană din 1940: .Cu ungurii 
putem negocia orice; mai 
puţin ArdealuL" Se pare că 
urmaşii lui Maniu, precum şi 
urmaşii lui Brătianu - cel care 
a dărâma! monumentul 
.Ungariei Mari" - n-au re~nut 
pildele înaintaşilor. 

DO~O Slrtf'CI 
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SERVICIILE CA 
POPULATIE • O ,., .. 

APASA 

'' 

Conferinţa de presă a PNL Arad a fost susţinută de dt 
Gelu Florincaş, directorul Oficiului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor, domnia-sa referindu-:-&e la soci
etă~le fumizoare de servicii către populaţie. 

ARTERM este in topul reclama~ilor, in special la cal
culul anticipa~ilor. MuHe nemu~umiri există şi in domeniul 
contorizării, .dar considerăm că pot fi rezolvate prin 
concesiuni de ambele părţi., a afinnat dl. Florincaş. 

O altă societate ta adresa căreia se primesc o serie de 
reclamatii la OJPC este Romtelecom, reclamatii referitoare 
la supraiacturarea lunară. m Florincaş atraoe atenţia că 
a_semenea redama~i nu-şi au rostul pentru că inregistra
torul de impulsuri are mai mare credibilitate decât cuvănM 
"Societatea a fost sancţionată pentru aplicarea unor 
situaţii necontractuale. De asemenea, au fost 
sancţionate şi societăţile de telefonie erotică, care 
s-au folosit de mijloace pentru atragerea clien!ilor fără 
publicarea tarifului", a declarat dt Florincaş. 

Alte societăţi care se află in topul redama~ilor sunt 
CONEL (datorită deselor intreruperi de curent, care 
afectează aparatura electrocasnică) Apă-Canal. Romgaz, 
Televiziunile prin cablu. 

Dt Florincaş consideră că OJPC a reuşit să ~ 
căteva probleme şi promite o implicare şi mai mare. 

SO~Itlfl f'MBROŞ 

CONVOCA TOR 

IA PARTIDUL PENSIONARIWR • 
~ 

SITUATIE EXPLOZIVA! 
Astăzi se intruneşte Cou.itetul Judeţean 

;! 

........ 

,. ~-~. 

-=-·. ·- .-~. 

~~:.·· 
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+Salloaaa 
lnten~a lui Leontin Buha de a desfiinţa 

organizaţia judeţeană Arad a Partidului 
Pensionarilor prin trecerea membrilor la 
PDSR, a .incălcit" rău de tot .itele" care oricum 
erau deja destul de incurcaie de tensiunea 
existentă intre Buha şi vicepreşe<fmtele Cornel 
Flutur, pe de o parte şi ceilalţi membri ai 
Biroului Judeţean pe de altă parte. 
Disensiunile fiind mai vechi, in data de 30.08. 
Gheorghe Ghenof, membru al Comitetului 
Municipal, având şi acordul aHor membri, i-a 
trimis lui George Muntean, pre~inte la nivel 
naţional, o scrisoar<~ in care Leontin Buha este 

1 

~ este că Leontin Buha a schimbat yala de la •-,j!<-, 
sediu şi este silgurul care are cheile. 1\:;.ll!ill:if 1 

• (Urmare din pagina 1) 
România intră In iarnă cocoşată de scumpiri, la capătul unui 

an teribil de greu. Oamenii se întreabă, pe bună dreptate, cum 
vor face faţă nebuniei preţurilor. din ce vor putea să-şi întreţină 
familiile, fiindcă veniturile lor sunt, datorită devalorizării leului, 
tot mai nesemnificative. Ultimele scumpiri, telefoanele si ener
gia electrică. vor face ca Şirul suferinţelor să fie şi mai lung. 

Uimitoare, de neînţeles, este atitudinea guvernanţilor noştri. 
Nepăsarea, chiar dispretul fată ee suferintele si încercările unei 
ţări intregi, adusă in această" situa~e disperată de chiar prostia 
şi nell'Jtinţa lor de-a administra ţara, sunt incalificabile. 
Guvernanţii noştri nu vor, nici măcar acum. in ceasul al dois
pr~zecelea, să muncească. Ei se ocupă, in continuare, de 
cuţitării politice de doi bani, ei jşi văd imperturbabil de mărun
taie şi egoistele lor interese. Degringolada economiei române 
este adusă la apogeu. . 

Ce cu ne-am ales noi, românii. din mult trămbitata privati
zare a Romtelecom-ului? Cu scumpiri de paste sută "ta sută. Cu 
ce ne-am ales noi, românii, din toate vorbele vărsate din plin de 
actualii conducăiori al României asupra noastră? Cu nimici Cu 
ce s-au ales ei, politicienii, care ne conduc? Cu de toate! 

Nimeni şi nimic nu mal poate ascunde dispreţul şi indife
renţa actualilor guveman~ faţă de populaţia României. lndâr
jirea cu care ei continuă să sl!răcească populaţia, indâ~irea cu 
care ei luptă numai pentru interesele lor, lipsa de profesiona
lism in administrarea ţării au creat o situa~e absolut explozivă. 
Culmea. nimănui dintre cei care conduc, ·azi, România. nu-i 
pasă. Te intrebi ce caută oamenii ăstia in firuntea tării. Te intrebi 
şi nu găseşti nici un răspuns. De ce sunt acolo. in firuntea ţării, 
dacă nu vor să facă nimic pentru România? Nimeni nu poate 
răspunde la aceste intrebări fiindcă trăim in România. O tară in 
care absurdul este stăpân... ' 

Afară e încă soare, frigul nu a intraf încă in.casele 
românilor, cheltuielile pentru intre~nere sun~ încă suportabile. 
Dar cum vor fi acestea la iarnă? Cum vor reactiona la iarnă, 
milioanele' de săraci ai ţării ajunşi la limita rezistenţei? 

Ne aflăm la capătul unui an extraordinar de greu şi nimic 
bun nu se intrevede pentru români· in viitorul apropiat 
Protestele au inceput şi, cu siguranţă, vor continua in lunile 
care vor urma. Toamna a inceput trist, cu sărăcie multă, cu dis
perare, cu nenumăra~ necăjiţi care incearcă să supravieţuiască 
de azi pe mâine. Dar cui TI pasă? 

'".·-"· 

pe documentele pe care le va emHe <'-· 
Judeţean, nu va putea fib. pusă_ nici osăştampilă, . -~ 
dacă Leontin Buha nu tnevoteşte se pre- ~ 
zinte la ~inţă. In schimb, pe o foaie cu tinu, 
pe care scrie (de mână) .Comunicar, există 
ştampilă. In .Comunicar se scrie că .Membrii 
Biroului Judeţean Arad al PPR informează 
membrii partidului şi pensionarii din judeţul 
Arad, referitor la legalitatea destituirii pre~ill
telui Leontin Buha." Când l-am intrebat pe dl 
Buha care sunt acei membri, nu a putut 
enumera decât pe Flutur şi... a~ ghiciti ... 

acuzat că vrea să 9Ssfiinţeze filiala prin treosre 
la PDSR, că tergiversează organizarea 
Conferinţei Judeţene, că nu~ serveşte - ca şi 
oonsilier municipal - decât interesele propri, in 
dauna intereselor partidului. 

• ,.clnlafa ... pe 11111" 
Nemulţumirile au explodaţ in momentul In 

care Leontin Buhla a anunţat In presă fuziunea 
cu PDSR, aceasta insemnănd de fapt desfi
Inţarea organizaţiei PPR prin semnarea de 
către membri, a unor adeziuni pentru PDSR 
Cinci dintre cei nouă membri ai Biroului 
JucMI~>an au convocat o ~inţă-fulger şi au 

ales un preşedinte interimar, in persoana lui 
Gheorghe Ghenof. Preşedintele George 
Muntean a transmis telefonic un comunicat, in 
care precizează că Leontin Buha şi Cornel 
Flutur s-au autoexclus din partid, prin trecerea 
la POSR. _ 

• .... 55 ca" 
Leontin Buha contestă hotărărea Biroului 

Judeţean, spunănd că ~inţa a fost nestatu
tară, întrucât doi din cei cinci îşi dăduseră 
demisia ru trei luni inainte. Cei doi - Gheorghe 
Morar şi Pavel Ciurdaru - spun că nu şi-au dat 
demisia, ci dOar au afirmat că şi-o vor da. 
Buha zice că in Procesul Verbal al şedinţei 
este consemnată demisia celor 'doi, Ciurdaru 
şi Morar spun că Buha a scris ce a vrut în 
Procesul Verbal. Oricum, nu există nici o 
demisie scrisă. 

•111:1 Baba, nld ....... -
- .,zburat" iDcă 

Intrebat dacă a semnat adeziunea pentru 
PDSR, Leontin Buha ne-a răspuns că nici 
domnia-sa, ntci Flutur nu au semnat încă. 

Mai mutt, Buha spune că nu poate fi demis 
numai de către Consiliul Naţional, al cărui 
membru este. Cert este că astăzi se intruneşte 
Comitetul Judeţean, ocazie ~ care se va ţine 
o nooă şedinţă a Biroului Judeţean. Problema 

Buha. Aşader, doar doi din nouă. 

.................. 
Cert este că Leontin Buha nu poate hotăn 

o fuziune, aceasta fiind de competenţa 
Consiflului Naţional. Varianta aleasă de Buha 
nu este decât o migrare, pe baza adeziunilor 
individuale. Rămâne de văzut ce va 
astăzi, Comitetul Judeţean. Oricum, pe data 
de 22, adică miercuri, va avea loc Adunarea 
Generală, urmând ca şi Conferinţa_ J.ude\&ri 
să fie stabilită in cel mai scurt timp. · ·, 

SIMIOtl TODOCfl 

Preşedintele Partidului Pensionarilor Araq, Leontin Buha şi 
vicepreşedintele Cornel Flutur au declarat că filiala arădeană a pen
sionarilor va fuziona cu PDSR • 

Deoarece majoritatea pensionarilor arădeni -înscrişi in PP - sunt 

de la centru, singura explica~e a masurii celor doi lideri arădeni ~ne 
de predestinarea numelui: a inceput migra~a de toamnă! Cu atât 
mai mult cu căt Adrian Năstase a renunţat la calitatea de preşedinte 
al vânălo(jlor români, cleei nu mai impuşcă del1aplanuri .. , 

D.S. , .1mpotriva acestei fuzi4ni locale; până la reglementarea. raporturilor. 

' . ·~ 
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-Ce noutăţi oferă Universitatea de 
Vest .,Vasile Goldi!;" studenţilor săi, acum. 
la implinirea a zece ani de existenţă? 

- împlinirea a 1 O ani de la înfiinţarea 
Universilă~i şi sărbătorile pe care le vom avea 
in luna mai a anului viitor prilejuiesc realizarea 
unei serii de manifestări ştiintitice nalionale si 
internationale, la nivelul fieCăreia dintre fu
rultă~. Ăstfel, vom rea&za o serie de tematici 
academice ru referire in principal la teme ca 
dreptul roroânesc In contextul sistemului de 
drept internaţional european; studiile micro
economice aplicalive in restructurare şi priva
tizare pe plan european; comunicarea scrisă 
şi cea orală intr ..o nouă viziune a invăţării lim-
bii române; lu~a formiltivă a 
a~ COfj)Ofaie, omul 
şi sportul in mileniul trei; in 
domeniul istoriei: 430 de i 
de la prima Unire a Ţărilor 
Române. tematici ce intereseatii atllt cadrele 
didactice de la Universitatea noastră căt şi de 
la altele. Tot ru acest prilej vom organiza un 
târg internaţional de carte, care va reuni ed~ 
turile a peste 30 de un~ din ţafă şi din 

lliJ~IiiiJ .. il!l[r;1j străinătate. Vom prezenta, intr-o nouă 
restructurare. Muzeol omagia! Vasile Goldiş, 
vom desfăşura o serie de activită~ din dome

;f·~~d 
L-::-.-_;:-·;. 

niul ecologiei, intenţionăm lansarea unor cărţi 
in premieră, rom ar fi operele complete ale lui 
Vasile Goldiş, Anuarul universită~i etc. Vom 
organiza simpozioane ştiinlifice pe specialilă~. 
spectacole de teatru studentesc, competitii 
sportive. Vom decerna o sene de tiUuri ştiinţi
fice' unor personalităţi din ţară şi de peste 
hotare. vom realiza mai multe plianle privind 
evollJ\ia universilă~1 noastre. 

- Sa pare că in acest an ave~ coondo
nate distincte ,1 remarcabile, bine contu
rate, fundamentale pentru invăţământul 
superior. V-am ruga să le enu"!aai f~ even-
tual, să le demliaţil 

- Conform programului aprobat de 
Colegiul director al fundaţiei şi Senatul 
Universităţii, principalele direcţii In orientarea 
noastră vor fi spre creşterea calităţii 
lnvlltămăntulul academic. prin restructurarea 
cuniCulumu-ului academic şi trecerea centru
lui de greutate spre activitatea independentă 
de cercetare şi pregătire a studentului, iar in al 
doilea fănd cerce1area ştiinţifică, fapt pentru 
care am luat măsura ca Departamentul de 
cercetare ştiinţifică să devină unul indeper>

ln cadrul universită~i. care, pe lângă 
lf·'\~pa~'alura ru care a fost dotaţ număfă o serie 

cercetători da mare valoare, aduşi din alte 
centre universitare. Dorfm ca prin departa
mentul de cercetare ştiinţifică să obţinem 
granturi atât din partea Academiei Române, 
Academiei de Ştiinţe Medicale, Ministerului 
Cercetării Ş1flnţifice, granturi care să fie perfor
mante, să se poată inscrie In standardele 
cercetării ştinţifice europene şi internaţionale. 

- Este un domeniu pe care statul 1-a 
abandonat, dacă nu total, in cea mal mars 
parte. Este capabil invăţjmintul particular 
si preia o asemenea funcţie strategică? 

"••!18-.:dJ -Noi ne străduim să realizăm acest luau lJ deoarece intr -o universitate nu se poate reai-
za învăţământ făfă cercetare. Oriunde te dud 
eşti intrebat .in primul fănd, in ce teme de 
ce<ce1ara ştiinţifică ~ angre~ prin uni
versitatea dv.?" Dorim să ne angajăm intr-o 

~~i;Oiilo~ .. 1 cercetare prospectivă In următoarele domenii: 
medical, ecologic. structuri celulare, transpor-

La Inceput de an universitar, con
semnăm o nouă premieră la 

~·~·"""":2,o~i§!.,.,~ Universitatea de Vest .Vasile Gold, •. · 
~ Bibliot<!ca Centrală Universitară 

func~onează Intr-un spaţiu nou, pe 

"'iiiiliillillli!~~ii~t,J Bd. Re\/Oiuţiăi nr. 87. Spa~ul generos, 
' cu ambiant plăcut este organizat in: 

·"'ii· 

-. 

sală de împrumut, săli de lectură, 
depoz~e specializate (Imprumut, peri
odice, lnvăţământ preuniversitar). Tot 
aici functionează un modem sistem de 
calcul, cOmpus din reţea proprie cu 20 
calculatoare performante. cu legătura 
la INTERNET. Pentru o mal bună va
lorificare a fondului de carte s-a ach~ 
ziţlonat programul specializat ALICE ... 
Sălile de lectură, cea generală, cele 
două pentru periodice şi reviste, vor 
oferi peste 300 de locuri de studiu, 

·' '«-_1.; 
< 

z&··rbrc··t-71· ··*t ., 
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turi prin membrane, economic, privind 
aspecte de restructurare in banziţie. teme pe 
care le realizăm ru Universitatea din Pad6va. 
in domeniul istoriei, Facultatea de Ştiinţe 
Umanist-Creştine a obţinut două granturi 
privind Consiliul Na~l Român şi activitatea 
sa la Arad căt şi aspecte legate de RevollJ\ia 
de la 1848. Numai o simplă enumerare a 
domeniilor ne proiectează spre teme de mare 
actualitate şi importanţă naţională căt şi inter
naţională. 

- Care ar fi costurile susţinerll actl-
viliţli de cercetare? . 

- Costurile sunt extrem de ridicate, dar 

noi am reuşit să organizăm, cu sprijinul 
Fundaţiei şi al unor un~ din străină1ale, 
o dotare corespunzătoare In departamentul 
de cercetare. Mă refer in spedalla cercetările 
din domeniul fiziologiei umane şi animale, 
unde dispunem de aparatura performanta 
existentă la ora actuală pe plan european şi 
unde am fost ajulaţi de unele unfversităli din 
S1atele Unite. 

- Despre restul bazei materiale ce na 
puteţi spune? 

- Vreau să concretizez căteva aspecte. 
Este vorba de Complexul Universitar 
Zarandul, unde deschidem noul sediu al 
Bibliotecii Universitare, cu o capecitale de 
300 de locuri, aproape 200.000 de volume, 
tind ~ pe reţeaua de Internet ru două 
~ţÎd~- Unite. Complexul aces
ta mai curpinde un Centru de calcul modem 
cu 30 de posturi de lucru pentru studenţi. Aici 
· efectuăm şi cercetare in informatică. 
Complexul mai dispune de un Centru de 
lnvăţare la distanţă. Avem din acest an 
aprobarea de a organiza aceaslă formă nouă ' 
de învăţământ, precum şi o librărie a univer
silălii, care va ruprinde atllt ceea ce noi am 
produs in edtura proprie căt şi ce se publică 

la alte <:efllre din ţafă 'li străinătate. Aş vrea să. 
menţionez că 3'13 rom am aprobat in şedinţa 

· Colegiului director din 16 septembrie, sunt de 
actualitate anumite investitii precum 
declanşarea lucrărilor la campustÎI universitar, 

· do1area cu material didactic de performanţă, 
care va ruprinde aproape dnd miliarde, dorim 
să reamenajăm unele laboratoare din 
tnvătământul preclinic si modernizarea bazei 
învăţământutui dinic, pă care n desfăşurăm în 
spitale 'li avem unele planuri inclusiv cu privire 
la reorganiZarea activităţii didactice la castelul 
de la Macea. In cadrul invlltămantului la dis
tantă vom organiza filiale la Zaliu, 
Huriedoara şi lneu. pentru anumite specia

lizări. Alături de fiialele de la Satu 
Mare ~i Baia Mare, 1. D. D. 

da posibilitat~a foarte 
studenti dâ a urma 

cursurile facullăţii 'desfăşurând, 
totodatl, o activitate in producţie. . 
· - Cum vede~ implicarea studen!lb In 
actlviţatea Universilă~i? 

- In anul universitar pe care n deschidem 
încercăm o implicare mult mai puternică a stu
denţilor, atllt in activitatea de conducere a uni
versităţii căt şi a farultă~lor. Astfel, vom mări 
numărul studenţilor din Senatul Universilă~i. 
pentru a putea realiza un schimb redproc de 
idei in toate problemele ce implică activitatea 
Senatului, la fel şi prin Consiliul consultativ al 
studenţilor, care ne este de folos in condu
cerea activităţii noastre. intrucăt putem să fim 
la curent cu absolut toate problemele stu
denţilor. Pe de altă parte, vom incerca să 
implicăm studen~i in activitatea de cercetare 
ştiinţifică muH mai muH ca până in prezenţ 
având in vedere că ei trebuie, in luna mai, să 
se confrunte ru studenţi de la aHe urivefsilăţi 
in simpozioanele pe linie studenţească, pen
tru inscrierea in activitatea de cercetare ştiinţi
fică intemalională. 

-Este un obiectiv? 
• - Dintre cele priori1are. Studenţii rqtri be

buie să demonstreze creşterea calităţii 
lnvâţămăntului - ce se face bilateral prin impli
carea profesorului şi a studentului atât in pro
pria pregătire profesională căt şi in cercetare. 

- Astlizt deschideli noul an universi-
tar ••• 

- Acest moment sărbătoresc are loc la 
Ora 12, in Sala Sporturilor şi suntem onora~ 
de o serie de delega~i. de la dnd universilă~ 
din - Unite, una. dintre acestea aduce la 
Arad un viceguvennator, mai mulţi oameni de 
afaceri americani interesaţi in retaţtl de natură 
economică ru Aradul. Pentru noi, evenimentul 
este deosebit. întrucât răspunsul la vizita pe 
care am efectuat-o In luna mai in SUA a venit 
toarte prompt şi există pregătite din partea 
noastră proiecte de actlvHate comună. pe 
care dorim să punem bazele unei colaborări 
de durată, avand in vedere experienţa in 
domeniul privat al universilătilor americane. 

ln noul an universitar r"):-:jv~,.ci8a 
Universităţii de vest .va .. '<- <3oldif" ~ 
să felicite cadrele 6<'::.;uce şi slud6nţl, să le 
dorească un an plin de lmpflliri atllt in activi
tatea didactică şi cea de cercetare ştiinţifică, 
astfel lncăt prin eforturile pe care le vom 
depune să ne lnsaiem intre universilăţile de 

- din """ noastră. .- fi consemnat 
Dflrtfl TODO!t 

lnvătămăntul deschis la dis-
1anţă (IOD) ~e o strategie un~ 
versitară a · secolului XXI. 
Componentă a reformei 1 in 
invâtământ, 1. D. D. apare ca un 
moment esenţial al evoluţiei 
invâtămăntului intr-o perioadă in 
care datorită dezvotării si mo
dernizării societăţii româneşti 
sunt necesare noi forme de 
învăţământ care să amplifice 
pregătirea superioară a popu-

. laţiei. 

Universitatea de Vest 
.vasile Goldlş" din Arad este 
printre primele universităţi 
romanesti care, cu aprobarea 
Ministerului Educa~ei Na~onale, 
inaugurează un Centru de studo 
pentru invăţămăntul deschis la 
distantă, in spatiul din Bd. 
Revolutiei nr. 85-Bi. In anul uni' 
versitar' 1999-2000, Centrul 1. D. 
O. va lunctiooa la Faruitatea da 
Drept, Fac:Uitatea de marketing
management-lnformati că, 
Faruttatea de Ştiinţe Umanlst
Cre~tine, Colegiul universitar 
pedagogic, durata studiilor fiind 
egală cu cea de la lnvăţănlantul 
la zi. 

1. D. D. pune accentul pe 
autoinstruire şi autoformare, 
eliberănd studentul de constran
gerile asupra timpului, spa~ului 
şi ritmului de studiu. Există mal 
multe posibilită~ de realizare a 
invătământului deschis la dis
tanţă. Prima formă utilizată este 
cea a cursurilor prin corespon
denţă. O altă formă este cea 
prin intermediul telecomunicaţi
ilor interactive, prin care cursul 
este transmis dintr-un anumtt loc 
in unul sau mai mu~e locuri. O a 
treia formă este aceea care se 
realizează prin intermediul unor 
materiale de studiu diversificate, 
care indud un ghid de studiu, 
casete audio, video, CD-uri, 
legătura Intre cursant şi tutor 
(consilier) făcănd~se prin inter
mediul telefonului, poştei, ~ei 
electronice sau a computer-con
ferinţelor. Cea mai avansată 

formă de 1. D. D. este cea prin 
intermediul Internet-ului, dar 
care este mai puţin aplicabilă 
deoarece numărul celor care 
dispun de servicii Internet este 
limitat. 

Pentru inceput, Universita
tea de Vest .Vasile Goldif va 
apela la materiale tipărite, la dis
chete şi casete. Pe măsură ce 
populaţia va dispune de 
mijloace tehnice moderne, un~ 
versitatea va diversifica forme 

de învătământ interactive, 
existând' si posibilitatea 
cursurilor prin' internet. 

Alături de cursurile 1. O. D., 
pe care Universitatea le orga
nizează pentru cele trei facultllţi 
şi Colegiul pedagogic, se mai 
oferă: cursuri la cerere, rursuri 
in vederea reconversie! sau 
reactualizării cunoştinţelor pro
fesionale, cursuri post-univer
sitare. In prima etapă se pot 
organiza astfel de cursuri de 
·Informatică, limbi moderne, 
cursuri cu profil economic şi 
pedagogic. 

Societatea contemporana 
presupune un om adaptabil, 
uneori nevoit sa-şi schimbe 
locul de muncă, mereu pus In 
situa~a de a dobândi runoştinţe 
noi. Abilitatea de a aeşte viteza 
de acces şi ciclurile de feed
back au schimbat lundamental 
lndusiv modul de dezvottare a 
economiei ~i a lumii afacerilor. 
lată de ce oferta intelectuală a 
Universităţii de Vest • Vasile 
Goldiş" este nu numai gene
roasă, d si extrem de actuală. 
După modelul american şi cel al 
Europei occidentale, Centrul de 
studii pentru TnvăţămAnt 
deschis la dlstantă inscrie cur
sanii din toate gerieratine. · 

Concursul de ooniitere pen
tru această nouă formă de 
lnvăţământ la Universitatea de 
Vest .Vasile Goldiş" se orga
nizează In 25 septembrie a. c., 
Iar lnscrienle se fac la facultllţi. 

realizând astfel necesarul de locuri 
conform standardelor actuale. 

Spa~ul din str. Vasile Gold~ nr: 6 
va fi destinat Muteului Omagia! 
.Vasile Goldiş" care va fi completat şi 
reorganizat. De asemenea, pentru 
perioada manifestărilor festive - dedi
cate lmplinitii 11 .zece ani de existenţă 
a instituţiei, din luna mai a anului 
2000, Universitatea de Vest ,Vasile 
Goldiş" pregăteşte inaugurarea 
Muzeului Universită~i. 

In baza parteneriatului cu CALI
FORNIA STATE UNIVERSITY 
NORTHRIDGE, Universitatea de Vest 
.V. Goldiş", este beneficiară a patru 
conturi de acces la catalogul bibliotecii 
acestei Universilăti americane, care 
Pjlrmit accesul la cOiecţ;a de periodice 
pe sistemul MEDIA. 

Un an motiv de satisfacţie pentru 
studen~i arlldeni este inaugurarea in 
acelaşi complex universitar a librăriei 
Universilă~i. Aici studen~i au posibili
tatea procufării tuturor titlurilor apArute 
In Editura • VASILE GOLDIŞ UNIVER
SITY PRESS", a tuturor cursurilor şi 
lucrărilor de specialitate indicate prin 
noul Cuniculum universitar. 

La aceeaşi adresă se va organiza 
Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe 
Umanist-Cre~tine şi Biblioteca de 
Mii. -

Noile spaţii şi noile dotări com
pletează fericit baza materială a 
Universilă~i de Vest • Vasile Goldiş" şi 
contribuie cert la consolidarea ALMEi 

· MATERARADENSIS. . 
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SPWRTIV 
D~i cei de ia UTA s-au ferit să spună câ Bolcaş ar putea debuta în poarta UTA-ei, in parti

da cu Drobeta Tr. Severin, iată că absenţa lui Pap {accidentat) şi Huţan {convocat la lotul 
naţional UEFA 2001) 1-a adus pe Ionuţ intre buturile ,.Bătrănei Doamne": Un debut, la doar 19 
ani, orice s-ar spune, cu dreptul, din moment ce UTA a trecut pe primul loc in clasament, după 
un meci In care 1-a avut pe Bolcaf în poariă. Acesta este al treilea debut, după Alin Drăgan. 

Defi a cam tremurat la cele două fUturi pe poartă trimise de severineni, Rublnacci 1-a felici
tat pe Ionuţ. care, in opinia tehnicianului Italian, a dat dovadă de profesionalism ... 

UDERm.EÎN ----
ALB"ItOSU 

De data aceasta calculul hirtiei s-a 
confirmat. UTA fi-a trecut in cont, in 
partida cu Drobeta, cea de a cincea 
victorie consecutivi, in timp ce la 
Sibiu, lnterul a invins pe ASA, echipă 
ce se afla pe primul loc inaintea etapei 
de sâmbătă. Acum, liderul este 
echipat in alb fi rofu, UTA preluind 
'efia clasamentului după cele 8 etape 
disputate până acum. Problema e să 
se menţină in frunte până la final, 
ceea ce, se 'tie, in sport este foarte 
greu. Dar tenacitatea lui don Lorenzo 
fi dorinţa de afirmare a acestei gene
raţii tinere ne dă speranţe că anul 
acesta competiţional va fi anul UTA-ei. 
Sâmbătă, publicul a venit pe stadion 
fi cu dorinţa de-a vedea încă o victo
rie a favoriţiior. Şi a văzut. E drept, 
jocul s·a legat mai greu, noroc cu 
fUtul senzaţional prins de Alm~an pe 
care scria gol inainte chiar de a·l 
expedia spre poarta oaspeţilor. In 
repriza secundă tabela s-a inchis in 
urma transformării penaltyului, ceea 
ce, de fapt, este important. In conti
nuare este treaba lui Mister de a impri· 
ma echipei un stil, să·i confere per
sonalitate, astfeol ca la finele campi
onatului visul suporterilor de a o 
vedea pe UTA in .A" ei ee irnpli
nească. 

Zilele următoare, marţi '' miercuri, 
Aradul fotbalistic este sub Zodia 
Cupei. Două divizionar& C, ,West 
Petrom Arad 'i Telecom i'l vor 
măsura forţele cu echipe de pe prima 
scenă a fotbalului. nostru, Steaua fi 
respectiv Universitatea Craiova. După 
ce echipa din Pecica a eliminat, in 
tururile anterioare, două divizionar& 
.,B", pe UTA fi UMT, Iar pe terenul din 
Micălaca au iefit din cursă .U" Cluj fi 
lntef· Sibiu, acum succesul formaţiilor 
arădene este doar teoretic. Merită insă 
de llubliniat curajul petroliftilor '' a 
telefonlftiiOr de a aborda această 
competiţie a surprizelor care este 
Cupa României. Afteptăm cu toţii un 
reuflt spectacol fotbalistic in -compa
nia a două echipe de renume. 

Ieri, in etalonul trei, remarcăm 
punctul de ·.aur" obţinut de echipa 
pregătită de Mihai Ţiriea la Brad, semn 
ci meciul de miercuri cu .,campioana 
unei mari Iubiri" este bine pregătit. 
lnterul lui Domide le-a dat un sac de 
goluri minerilor din Uricani, in timp ce 
studenţii arădeni a-au impus in fata 
unei alte echipe de mineri, cea din 
Lupeni. O gură de oxigen pentru 
ambele echipe arădene, 

Campionatul Diviziei A la baschet 
feminin a inceput sămbită, dar firi 
echipa campioană BC ICIM, aflată 
intr-un turneu iugoslav. Meciul inau
gural cu .U" Clbj se va disputa mier
curi, la $ala $porturilor .Victoria", 
cind atteptăm '' prima victorie 
arădeană. Baschetul masculin i'l va 
derula in această săptămână cel de-al 
doilea turneu, ia Sibiu, unde băieţii de 
la West Petrom sunt hotărâ\1 să-fi 
treacă in cont alte trei victorii. După 
inceputul bun de la lati, afteptăm fi la 
Sibiu o evoluţie pe măsură. Cuplajul 
handba}istic de slmbită a dat Câftlg 
de cauză echipelor arădene. Atât 
băiejii de la Arbema, cAt '' fetele lui 
Titi onescu s-au impus net in faţa 
adversarilor. Se anunţă, din nou, 
spectacol pe semicerc. 

fiLEX. CHEBELEO 

F.C. UfA- Drobeta Tr. Severin 2-0 (1-0) 
Stadion .UTA ", teren bim, timp excelent penlru folbal, s"âctatott 4(}00. Jiu man:>~t Almăfan

mln. 23 fi C. Drăgan - penalfy, min. f!fT. 
Şuturl13-5, pe poartă 5-2, comere 4-2, ofsalduri IJ-1. 
UTA: Bolcaf - Diaconescu, Găman, Bolif, Panln - Clubăncan (mln. 77 - Juncu), Almăfan, 

Todea, Ciba (min. 80 - Crăciunescu} - lllarif, · CL Drăgan (min. 88 - Turcan). Antrenor: Lorenzo 
Rubinacci. 

DROBETA: lanu- Oprifa, C. Clobanu, Băbaf, Jurei, V. C/obanu (mln. 69- F/orescu}- Bama 
(min. 20- TJţa}, Cepol (min. 69 - Boboescu), 1/laicu - Axlnta, Goiceanu. Antrenor: Rorin Cioroianu. 

Au arbitrat Sorin Giurgiu - la centru, Marius· Bandeanu fi Sorin Hilncu - asistenţi (toţi din 
BnlfOV), 

Observator FRF: Gheorghe Constantin (Rm. Vilcea). 
Carlonafe galbene: Ciubăncan, Diaconescu, teSpectiv Barna, Golceanu, Florescu, Boboescu, 

Era prima greşeală majoră a lui Giurgiu. Cinci . 
minute mai târziu, Almăşan repetă şutul din 
prima repriză, dar balonul trece razant cu bara. 
Apoi, Ciubăncan pătrunde solijar, trage insi in 
plasa laterală. Todea încearcă un lob de la 30 
de m, lanu prinde fără emoţii. Drăgan vrea să-şi 
treacă numele pe lista marcatorilor, dar goal
keeperui severinean nu este de acord. UTA 
domina clar in această perioadă, iar golul plutea 
parcă în aer. Şi vine min. 67. Atunci, abilur CI. 
Drăgan cade in careu intr-un duel cu liberoul 
Băbaş. iar arbitrul braşovean se grăbeşte să 
acorde penalty. La executat şi transformat 

Orice s-ar spune, victoria in fata Drobetei Tr. şi-au mai creat vreo oportunitate de a marca. acelaşi CI. Drăgan. Am notat, a doua greşeală a 
Severin a fost deosebită, pentru simplu fapt că Nici de cealaltă parte nu am notat ocazii. doar .fluieraşului" de sub Tam pa, fărâ a mai pune la 
adus-o pe UTA pe primul loc în clasament. şutul .in plopi" trimis de Vlaicu nepulând să-I socoteală că, la un moment dat, s-a luat si de 
Jocul .Bătrănei Doamne· nu a satisfăcut publicul deranjeze pe debutantul Bolcaş.. un biet copil de mingi... '· -' 
spectator, dar cele trei puncte au făcut diferenta Repriza secundă a fost mai animată. In min. Pe stadion era deja mare bucurie, cei 4000 
şi totul a fost dat uitj!rii. Publicul a iertat prestaţia 50, Goi cea nu i-a fa uitat din spate pe de spectatori fiind în delir, mai ales câ, ia Sibiu, 

mai modestă a favoritilor, care au i iată~~să~~~=~~~~~~:~~~i~,~~!:l:n=te~ru~l:con~fd~uceia pe ASA. cu 1-0, iar UTA trece.a ~·';;i; treacă in fruntea ierarhiei pe primul loc. Din acest 
Diviziei B, seria a il-a. Este un moment, Drobeta iese ia jpc şi 
moment important, care tre- arată că nu a ven

1 
it la Arad ·,,~;"", ·.·.·.;;., ... 

bule speculat de UTA. doar in excursie. n min. 76, • ·· ·~ •' ! 
Impresia că echipa ară- Boboescu s-a speriat de 

deană nu va avea prea multe ocazia iviti, a bălbl!it mingea; 
probleme în a se impune, s-a la 6 m, după care a fost blocat 
intărit in min. 23, când de Bolcaş. Ultima ocazie au 
Almăşan a trimis o ghiulea la avut-o tot severinenii, în min. 
vincluf porţii lui Janu, des- 90, cănd Axinte a şutat pericu-
chizând scorul. Pănă atunci. los, dar acelaşi Bolcef a prins, 
gazdele au dominat, dar steril, in doi timpi. 
apărarea severinear\ă, dis· La final, toată lumea 
pusă pe două linii in fata bucuroasă, chipurile celor de i~l·•~·.- ·· 
careului propriu de 16 m, fii~d UTA părând mai luminate ca . ~-·. 
de netrecut. De fapt, in afara oricând .. 
golului, Mariş et. c;omp. nu 

Rezultatele etapei a VIII-a: 
Laminorul Roman - Dacia Piteşti 5-0; 

Diplomatic Focsani - Gloria Buzău 2-1l; Metrom 
Braşov - Dunărea Gaia~ 1-1l; Poiana Cămpina -
Juventus Bucur~ti 2-1; Midia Năvodari - Calatis 
Mangalia 1-0; Sportul Studentesc - Foresta 
Fălticeni 2-3; Precizia Săce·!~ : Poli lasi 0-1; 
Cimentul Fieni - Tractorul Braso" 1-1l; Chindia 
Târgovifte- Petroful Moineşti 0-2. . · 

Etapa viitoare {slmbătă, 25 septembrie): 
Dacia Pit~ti - Metrorn Braşov; Calatis Mangalia 
- Laminorul Roman; Poli laşi - Midia Năvodari; 
Gloria Buzău - Juve.ntus Bucureşti; Dunărea 
Galaţi - Diplomatic Focşani; Tractorul Braşov -
Sportul Studenţesc; Foresta Fălticeni - Precizia 
Săcele; Chindia Targovişte - Poiana CAmpina; 
f'etroiul Moineşti - Cimentul Fieni. 

-_ '-__ ·-. 

(SERIA II) 
ReZIIItatele etapei a VIII-a: 

Minerul Motru - Chimica Tamăveni 2-1l; F.C .. 
UTA - FC Drobeta Tumu Severin 2-1J; Gaz Metan 
Mediaş - UM Timişoara 4-1; Olimpia Satu Mare -
Flacăra Vâlcea 1-1; Corvinul Hunedoara -
Bectrobere Craiova 3-0; Jiul Petroşani - Apuilum 
Alba Jul!a 1-1; lnter Sibiu- ASA Tg. Mureş 1-1J; />4o 
campuiung Muscei - .u· Cluj Napoce 2~; Poli 
Tmtişoara- FC Bihor 3-0. 

Etapa viitoare {sâmbătă 25 septembrie): FC 
Dr<ibeta Turnu Severin - Gaz Metan Mediaş; 
Electrobere Craiova - FC UTA; ASA Tg. Mu""i' -
Corvinul Hunedoara; Chimica Tamavenl - Flacăra 
Valcea; UM Timisoara - Minerul Motru; .u· Cluj 
Napoca - Jiul Petioşani; Apullum Alba Julia - lnter · 
Sibiu; Poli Tîmişo,ara - Olimpia Salu Mare; FC Blllor 
· m Câmpulung Muscel. 

--- --· 

LEO SFiiiUI 

Lorenzo Rubinacci (antrenor principal .. 
F.C. UTA): .Am început meciul lansat. dar cu 
multâ modestie. Ştiam câ întâlnim un adversar 
bun, care ne poate pune probleme pe coolraalac. 
Ei au pus patru jucători in apărare, la varturile 
noastre şi de aceea nu am putut lucra bine in atac. 
Nu a fost o partidă prea bună, dar mie mi-a piăaJt. 
Nu am fost M in dificultate nici un moment şi e 
marte bine că s-a întâmplat aşa ceva. Dedic vk;to. 
ria. aceslui pubic minunat De luni incepe """""ŞÎ 
muncă. ce se va face cu aceeaşi modestie. Voi 
pleca pentru trei zile in lta&a, dar colaboratorii mei 
vot fi aici. De acum Incolo trebuie să ne schinbăm 
mentalitatea, pentru câ toaie echipele cu care ne 
vom intâlni se vot bate şi mai tare cu noi. E greu 
să ajungi sus, dar şi mal greu să rămli acolo." 

Vasile Mănescu {antrenor secund -
Drobeta): .Felicit UTA pentru evoluţie şi jocul curat 
presta!. Este una dintre candidatele serioase la 
promovare. Cred câ dacă aveam şansă llUfeam să 
nu pierdem. dar aceleaşi greşeli personale ne-au 
adus in postura de infrănţi. Dacă reuşeam să ţinem 
de ~. sau 0-1. era posibn să plecăm acasă cu un 
punct La golul doi înscris de UTA nu aed că a fost 
penalty, dar noi, In general, rnJ acuzăm am·lrajllll. 

· ....... 

'·::.;,,.,_".::·-. 
De la UTA mi-au plăcut cele doull vAffuri ,.~...-.-... ,. ·
Mariş şi Orăgan), care sunt tranşante, atacă <,~fii""· •' 
manent poarta şi au o tehnică individuală remarca
bilă. A jucat bine şi Almăşan, Iar de la noi 
Boboescu s-a mişcat mai bine; deşi nu a jucat 
decât 20 de minute. La prima ocazie de gol, sunt 
convins că alacantul nostru, de doar 19 ani, s-a 
speriat de oportunitatea lvită. Echipa a jucat, In 
această deplasare, pe 5 mmoane de lei. Cred că 
UTA e unica pretendentă la «A>, deoamce ASA.ul 
a mai tras la primul loc, degeaba Tnsă ... •. 

' LEO SFARfl 
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Seor-I e•apei Ia VIadi ... irese-

AfitJllJI,fiR.t!O:l!îllt~RQ.L•.PKJSAJ!I.Î~S[l);:2)7 
Vladimirescu, duminică, ora 11 ,00, teren bun, timp frumos, 

spectatori 150. Au marcat: Freer (min. 8 şi 58), Iancu- min. 18, 
Arhilie • min. 32, 52, 85 si Lăzău • min. 70. 

Suturi: 14-10, pe pOartă 11-5; comere 2-1, ofsaiduri 2-5. 
Intor Arad: FI. Moţ. Bucur, Freer, Porumboiu, Alb· A. Moţ 

(min. 63 • Lăzău), Iancu (min. 74 • Gyenge), Olteanu, Sulincean 
• Ardelean (min. 59 ·Arşi), Am ilie. Antrenor: Flavius Domide. 

Minerul Uricani: Farcaş • Vasian, Kiss, Hristea, Mârşan • 
Banii, Căuneac • (min. 53 • Solomon), Constantin (min. 63 -
Pop), Maliache- Alexandru, Scurtu. Antrenor: Cristian Florescu. 

moasă ,.scăriţă" peste nefericitul 
Farcaş, stabilind astfel scorul la 
pauză, 3-0. 

In partea a doua a meciului, 
asistăm la acelaşi joc bun al 
interistilor si pe fondul căderii fi. 
zice a oasP.,~Ior, a căror apărare 
a fost ca şi inexistentă. 

In aceste condiţii scorul la 
proporţii nebănuite la Inceputul 
partidei prin punctele semnate pe· 
rand de Artlilie (min. 52), Freer 

A trebu~ să asteptăm 8 etape, 
pentru ca o rePrezentantă a 
Aradului in Divizia C la fotbal să 
obtină primul punct extern. 
Pei1ormera· se numeşte FC 
Telecom Arad, care a reuşit un 
reiultat de egalilate scor 1·1 , la 
Brad, Tn dauna Aurului din locali
tate: 

- Pagtna9 

defensiva arădenilor. repriza 
seamclă, Tn min. 58, centrarea lui 
Rus este reluată cu capul de 
Volocaru, care restabileşla egali
tatea pe labela de marcaj. 

Punct preţios pentru Telecom, 
rezultat de rroral, care vine exce
lent Inaintea unui foarte important 
examen, meciul de Cupa 
Romaniei, de miercuri, cu Unlv. 
Craiova. 

La fluierul arbitrului 1. Ro~u 
(Rm. Vâlcea), FC Telecom a alini
at următoarea formaţie: Bota -
Ujvari, Szell, Grad, Varga, Berar, 
Oprescu, 1. Arman, Mure~an, 
Volocaru, Rus. Au mal jucat: 
Riviş, Bugariu si Bama. 

'D. SCRIDO" 
~--·~.,... 

Cartonaşe galbene: Iancu respectiv Hristea şi Scurtu. Au 
arbitrat: Florin Marcu (Oradea) • la centru, ajutat de Dorel PQp 
şi Ioan Dan (ambii din Baia Mare)· asistenţi. 

'' (min. 58), juniorul Lăzău (min. 
70) şi din nou Artlilie (min. 85). 

După cum ne-a declarat 
antrenorul principal al 
.teleloniştilor· arădenl, Mihai 
Tariea, rezultatul partidei este unul 
âchitabil, ambele combatante 
trecând ln trel·patru randurl pe 
langă golul victoriei. Gazdele au 
deschis scorul repede, in min. 3, 
la capătul unei prelungHe ~uni 
de atac, profitarxfde o balbaială In 

~-· : 

Observator F.R.F: Ioan Săvulea (Tiirgu Jiu). Jucătorul 
meciului: Freer (lnter Arad). · 

Partidă fntr~un singur sens, 
duminică pe cochela bază din 
Vladimirescu, intre lnter Arad şi 
Minerul Uricani. In sfă~ elevii 
lui Gigi Domide şi-au văzut de 
joc, iar rezultatul a fost o "ppoaie" 
de goluri administrată unor mineri 
care au trimis primul şut pe poar
ta lui Moţ. de abia In minutul 72. 

După cum a Inceput meciul 
era limpede că vom asista la un 
recHal al gazdelor, care deschid 
repede scorul prin şutul din 
apropiere a lui Freer, urcat in 
aliac. După ratiirile incredibile a 
lui Ardelean, Iancu .pune parcă 
cu mana o minge la vinclul ~i 
celor din Uricani ~. In minutul 18 

Sorin Iancu, pe lângă 
golul de klnogramă din 
minutul 18, a fost, din 
nou, mintea limpede de la 
mijlocul terenului pentru 
lnter Arad 

Foto: ŞT. MfllYAŞ 

:e.,:c~:n~ed= 
golul de onoare lnsă Florin Moţ 
este mereu la post 

Noi sperăm că acest rezultat 
dar mai ales joOJI bun al lui lnter 
Arad este doar Inceputul reviri
mentului, pentru· că situaţia In 
!'lasament a echipei lui Domide 
este Tncă una gravă. Om trăi ~ 
om vedeai 

CĂU" M"ERIE 

lnter Petrila • Cuprirom Abrud 2-0; Telecom Tomişoara • Ceromet 
Caransebeş t.Q; Universitatea .vasile Goldif" Arad· Minerul 
Lupenl 2-0; Melalurglstul Cuglr • Minaur Zlatna 1-3; Aurul Brad • 
Telecom Arad 1-1; Gloria Reşi\a • CFR Tomişoara 5-0; lnter Arad • 
Minerul Uricanl 7-0; Celate Deva. Eleclrica Tlrrişoara 2-1; Minerul 
Certe) • West 5-2: 

·, "UNIVERSITATEA" ARAD - MINERULLUPENI2-0 l0-01 

• 

Duminică, ora 11. Stadion Motorul, gazon 
UfOf denivelat, timp 1~. spectatori 200. A 
marcat: Blăniţă • min. 79 şi 81. Şuturi: spre 
poartă 9-1, pe poartă 7-0. Comere 12·1, off· 
side-uri 5--2. 

· "U" Arad: Rusu • Oprean, lftlrnie, Crişan, 
Leucean • Aldea, Chetronie, Szilyer, Folea 
(mln. 65 • Georgiu) • Blănită (mln. 82 • 
lonesw), Diaconu (min. 59 • eorinda). · 

M. Lupenl: Ardelean • Sedecaru , 
Dodenciu, Niţu, Oobra, Gărda • Dosan, C. 
Bră~ (min. 70 • Chişcii), o~ (min. 63 • 
Codescu), O. Brăn~ (min. 55 -lstvan) • Acs. 

Cartonaşe galben.e: Crlşan, Aldea, 
Corinda -respectiv Oosan, C. Brăneţlu, 
Sedecaru. 

Certonate ""11: SzJiyer (min. 90) respeo
tlv Dosan (min. 3). 

Au· arbitrat: G. Mocean (C. TuÎZil}, V. 
Racoltea, St. Necula (ambii Bala Mare). 

Observator FRF: V. Titorov (Bala de 
Aramă). 

Partidă deosebit de slaba Ieri pe -.J 
Motorul, unde studentii arădeni de la 
.Untversitatea" s-au chinuli efectiv ru modesta 
echipă a minerilor din Lupenl. D9fi au avut 
superioritate numerică Tncă din minutul 3, 
gazdele ~-au demonstrat lipsa de experien\ll. 
nereuşind să se impună decat In finalul par
tidei. Oa~i nu au facut altceva decăt să se 
apere, grupandu-se In jurul experimentatulul 
Sedecaru, Tncercănd să respingă orice minge. 
Au reuşH pănă cu zece minute Inainte de final, 
după care au căzut 

Prima repriza nu a arălat absolut nimic 

demn de oonsemnat, decăt poate o avalanşă 
de comere la poarta oaspe~lor, rămase lăra 
rezultat Dupa pauză studen~l apasă Mn pe 
accelerator fiind mai prezenţi in suprafaţa de 
Jlfllleapsă a oaspe~lor. Golul cade târziu, In 
minutul 79, cănd Blăni\ll scapă de rnşrcajtJIIul . 
Niţu ~ Inscrie cu un şut puternic la firul ierllli. 
Cei din Lupeni cad şi psihic, acelaşi Blăniţa 
majorand diferenta două minute mal târziu, cu 
o lovitură de caP, la un comer executat de 
Corinda. Partida se incheie cu eliminarea lui 
Szilyer, care reacţionează violent după un lault 
dejoc. . 

Trei puncte lmporlanie pentru moralul stu
dentilor, care chiar dacă nu au arâtat mai 
nimiC, au reuşit să se impună, pe ~. 

DfiCifl" TODOŢfl 

Minerul · - Aurul Brad; 
Telecom Arad • lnter Palrila; CSromel Ceransebeş - Minaur Zlatna; 
Minerull.uperi • Telecom rmşoara; West Petrorn Arad • Gloria Re,lţa; 
CFR Timişoara • Intor Arad; Vega Deva • Metalu!gistUQJgir; Electrica 

• Minerul 

UNMECICA-N 
.. .~ VREMURilE 

BUNE 

REZULTATELE 
ETAPEIA9-A 

1 

Steaua a rămas In Cetatea pentru ca in această dimineaţă să vină la 
Arad, pe calea aerului. .Militarii" şi-au rezervat 16 camere duble la Hotelul 
Astoria, urmând să servească masa la Popota mmtară de la Casa Armatei. 

• Lumina Astrel a pălit. Disputa tehniclenilor 
Simionaş • Hizo a reven~ acestuia din urmă, Ceahlăul 
reuşind să mai treacă un imporlant examen. La gazde, 
doar P. Stoica a Incercat ceva, prea pu~n pentru o 
echipă ce se vrea a deveni .campioana provincier. • 
Sub Timpa. scorul etapei. Băieţii lui Andcne şi-au 
revenH după căteva lntrangeri la limită, razbunăndu-se 
pe nou promovata Rocar. După 4-0, Ando a amenintat 
că !şi ia Jucăriile" şi pleacă dacă mai aude .varian'ta 
lordănescu-. • R9fll" nu file guetul victoriei. Soarta 
.IOSS<Hlerilor" pare peceijuită după acest semi-9f9C pe 
teren propriu, In dauna pH9flenilor lui Halagian. Cu -12 
Ja adevăr" perspectivele Reş~ei sunt de ... divizia B. 
Păcat, o nouă echipă din partea vestică a \llrii va spune 
adio primului OfSion valoric. • Egal, la mare. Marinarii 
constănţeni nu au putut depăşi Galaţiul, .oţelul" 
dovedindu-se a fi extrem de rezistent Chiar şi făra câţi
va titulari faţă de campionatul trecut, Oţelul rămane pe 
podium. • "Bancar!" In grafle. In sfii~ victorie fără 
prea mari emoţii pentru Naţionalul pregătit de Mihai 
Stoichiţă, echipa mai mică a Craiovei mulţumindu-se să 
puncteze ta impresia artistică. • Victorie In prelungiri. 
1..<1 Oneşti . .fluieraşur Ad. Stoica s-a dat In specta(:oi pe 
finalul meciului. In mln. 90 el 1-a pus pe bistriţeanul 

Astra Ploieşti- Ceahlăul Pl. Neamţ 0-1; FC BrSfOV- Rocer 

Bucureşti 4-0; CSM Reşiţa • FC Argeş ()..(); Farul Constanţa • 

Oţelul Galaţi 1-1; FC Naţional - Extensiv Craiova 2-0; FC 

Oneşti • Gloria Bistriţa 3-2; Rapid Bucureşti • Petrolul Ploieşti 

2-0; Univ. Craiova • Steaua Bucureşti 1-2; Meciul; FCM Bacău 

• Dinamo Bucureşti a fost amânal . 

Clasameat 

Din eate am lnţeles, elevii pregătiţi de Emerich Jenei vor efectua şi un 
scurt antrenament de dezm~re in cursul acestei după-amiezi, deoarece, 
mâine, de la ora 16,00, vor lntâlni West Petromulla Pecica, Intr-un meci _ 
contând pentru .16-imile" Cupei Românlei-Tuborg. · _ 

Aşadar, Steaua tratează cu maximă seriozitate confruntarea de cupji de 
la Pecica, ~""cum ii stă bine unef echipe care se respectă. ..,.- ~ D. SCRIDOit 

/FOTBAL INTERNAŢIONAL/ 
Bermllllla • etapa a 114 

· Freiburg • Hansa Rostock 5-0; 
Munchen 1860 Borussia 

Dortmund 0-3; VFB Stuttgart • MSV 
Dulsburg 4-2-; Hertha Berlin - Bayer 
Leverkusen 0-0; Schalke 04 • 
Uterhaahing 1-0; SSV Ulm -
Arminia Bielefeld 2-0; Eintrl'cht 
Frankfurt • Bayem Munchen 1-2. 

In clasament: 1. B. levarkusen 
• 11 p; 2. Hamburg- 10 p; 3. B . 
Dortmund • 1 O p. 

llngDa ·etapa a 84 

Fraata • !!Iapa a 7-a 
Auxerre • SI. Etienne 2·1; 

Bordeaux • Lyon 1-3. .. , ....... .... 
Espanyol Oviedo 2-1; 

Valladolid • Malaga 4-2; Alaves • 

Barcelona 2-1 ; Betis • Valencia 1-0; 

Real Madrid • Deportivo ,La Coruna 

1-1. 

In clasament: 1. Barcelona - 9 
p; 2. R. Vallecano • g p; 3. Alavas -

9 p. ' 

·:ifi;>;lli;iill""'-! Miszti să repete de trei ori un penalty, doar-<loar, va 
rata. Cum acesta nu a făcut-o si scorul devenea 2·2, 

Manchester Utd • Wimbleâon 
1-1; Watford - Chelsea 1-0; 
Southampton - Arsenal O: 1 ; As ton 
Vjlla • Bradford 1-0; Derby County , : 

.. ", ......... 
Perugia : Cagliari 3-0; Sari • 

Milan 1-1; Bologna· Reggina O- 1; 

Fiorentina - l(erona '\ • 1; Juventus 

• Udlneee 4 - 1; lazio - Torino 3 - O; 
Piacenza - lecce 1 - 1 Venezia • 

Roma 1- 3. Partidia lntemazionale -
A.C. Parma s-a disputat tn noe-. 

tu mă. 

arbitrul bucureftean a prelung~ j(,cu1, pănă ce oneşteni 
au lnsoris golul victoriei. • Rapidul urcă In clasament 
Succes destul de facil al giul9f!enilor In faţa Jupilor gal
benr din Ploieşti ~ trupa lui Mircea Lucescu urcă incet 

• dar sigur spre vârlul ierarhiei. • Un derby onorat ~ 
a fost egalată pe final de meci, iar apoi Ciocoiu le-a dat 
",ovitura de g~·. studenţii craioveni au avut o evoluţie 
excelentă In derby-<~1 cu Steaua. Afa e fotbalul, unii 
ratează, iar alţii inscriu şi obţin toate cele trei puncte 
puse In joc.. Craiova a pierdut, dar frumos. 

DA"IEL 

Etapa viitoare septembrie): Steaua Bucureşti • Astra 

Ploieşti; Gloria Bistriţa· Farul Constanja; Petrolul Ploieşti- FC 

Naţional; Extensiv Craiova· FC Oneşti; Rocar· Rapid; Dinamo 

• FC Bra~v; Oţelul Gala~ - CSM Reşiţa; FC Argeş - Univ. 

Craiova; Ceahlăul • FCM Bacău. 

. '--~- - ' 

Sunderland 0-5; Leicester • 
Liverpool 2-2; Everton • West Ham 
1 - O; Newcastie • Sheffield W 8 - O; 
Tottenham • Coventry 3 • 2; leeds 
Utd • Middlesbrough 2 • o. 

Pe primele trei locuri: 1. 

Manchester Utd - 20 p; 2. Arsenal • 
16 p; 3. Aston Villa -16 p. 

Pe primele trai locuri: 1. 

Fiorentii.a 7 p; 2. Juventus 7 p; 3. 

Lazio 7 p. 

:.• 
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ŞOIMD PÂNCOTA ·VICTORIA NĂDLAC 3-G (I-o) 

·Pe o vreme frumoasă, la PAncota, s-a 
disputat sâmbătă după-amiază un intere
sant joc de Divizia O, ~intre Şoimii din 
localitate si Victoria Nădlac. Meciul a fost 
unul sportiv, in care s-a arătat un singur 
cartonaş galben, gazdele fiind in majori
tatea timpului la timonă. Prima ratare o· 
consemnăm in min. 8, cănd centrarea lui 
Mititi este reluată cu capul de Bilan pe 
lângă poartă. Peste zece minute se va 
deschide scorul. Gomer executat de Moţ, 
splendidă lovitură de cap Rusu şi este 1-
0. UnneaZă o perioadă de joc mai echili
brat, până la pauză ambele echipe ratând 
căte o imensă ocazie. In min. 38, Milcean 
prinde un şutde senzaţie dar bara îl 
salvează pe portarul pâncotan. In min. 45, 
actiune colectivă a ,soimilor" încheiată cu 
sutul în bară a lui Bilan din 8 m. 

vărat recital in repriza secundă. In min. noi ... e Asistentul Forton s-a adresat in 
50, Gherman driblează tot ce ii iasă in min. 20 lui Mănăilă: .,Dă-te mai in spate". 
ca.le, este faultat in careu, dar nu se Replica antrenorului .~oimilor" nu a 
acordă nimic. Presiunea gazdelor creşte întârziat: "Poate vă rog frumos, doar 
şi in min. 65, ca o consecinţă logică vine n·am mâncat din aceeaşi farfurie." e Şi 
golul do1, autor Ghennan, care a 1ns1stat la tot Mănăilă, către o rezervă care mânca 
o minge ce _părea pierdută. . . struguri: .,Cei aici restaurant, ia·ţi ifi o 

.· Oasp~ţu cad fiz1~ ŞI ps1~1c, pe teren cafea ... • e La juniori: 5-1 
fimd o smgură_ echipă, diriJată bme de. Formaţii. Şoimii: Leric -. ştefănuţ, 
neobos1tul M1ţ1ţ1. După alte căteva ratăn, Rusu Danci Cristea Oită Bilan Pantea 
cu_ cinci minute. ln~inte de _final se va sta- Miţiţl, Muniean, ~loţ. 'Au ma'; jucat; 
b1h scorul part1de1. lncurs1une personală Gherman, Ardelean, Buzna si Coman. 
Ştefănuţ, care este tras de tncou In careu Victoria: Kovacs _ Măcean, Suchanschi, 
şi penalty-ul JUSt acordat este transfonnat B b k B n Fâtu Fabian Kukucska 
de Muntean si 3-0. De reţinut: e Cel mai 0 cso • eca · • •• · 
bun jucător de pe teren a fost vârful de Sava, Ba bău, _Yiădău. Au mai JUcat: nea, 
atac al gazdelor, Ghennan, care la 19 ani Peşte ŞI Mudnţl • . 
se anuntă a fi 0 mare promisiune.e Destul A _arbitrat in general bine. M~rces. 

' Schimbare inspirată a antrenorului 
Dan Mănăilă, care n aruncă în luptă pe 
atacantul Ghennan, care a oferit un ade-

de gravă accidentafea lui Fabian din Gormc - centru; aJutat de as1stenţu 
prima repriză, care a fost scos pe braţe de N1cuşor Forton ŞI M1ha1 J1van. Observator 
coechipieri. e Prima repriză a fost prelun- AJF: Cornel Zăho1. 
gită cu 7 (~pte) minute, cam mu~. zicem DflniEL S~DOn 

nu s-au 

~~~:;~~~;~ iuresului 
impus de • Muli mai 
maturi, elevii antrenaţi de 
Adrian Lucaci au dominat 
meciul de la un capăt la 
altul, fără să lntâmpine 
probleme. De-abia In partea 

Echipa pregătită de Adi 
L.ucac/ (In imagtle}, CPL Alad, 
a rauş/t lntr·.o săpfărnW nu 
ma; pufin de 10 golurltită să 
ptirn ssscă vreunul 

secundă a Tntalnirii, gazdele 
au ieşit la joc, fără însă a 
.perfora" poarta lui Boiţ 

Scorul a fost deschis In 
chiar.min. 1, atunci cand 
mingea şutată de >Balint s-a 
scurs In plasă, pe la colţul 
scurt. 0-2 a fost In min. 25, 
marcator fiind Şule, la un 

balon respins gresit în fată 
de Muresan. Apoi ·arbitrul 
Apătean s-a dat din nou, în 
spectacol, în ciuda faptului 
că, până în acel moment, 
era min. 35, a dat impresia 
că e mai linistit ca oricând. 
la' un hent văzut numai de 
el, la Neseovici, .secundul" 
Csordaş a strigat .Hei!", 
după care a fost expulzat în 
afa(a. terenului, de mult 
prea gingaşul .central". 

In repriza secundă, chiar 
dacă şi Romvest a avut 
câteva ocazii de a inscrie, 
.lemnarii" au fost cei care au 
punctat. In min. 61, după o 
fază ca la antrenament, 
Balint a centrat, iar Brandais 
a preluat şi ,a inscris foarte 
lejer: 0-3. Tabela a fost 
închisă de Suciu, cu un gol 
de generic, .lobur său de la 
30 de metri poposind în 
plasă: 0-4. 

'la fluierul arbitrului 
Adrian Apătean, ajutat de 
asistenyi Gheorghe Petrişor . 
şi Mircea Toderici jr., s-au 
aliniat următorii: Romvest: 
Mureşan- Cioară, Şerb, 
Roşu, Tisza, Bier (Pozac
noi), Streclcov (Nădăban), 
Ponta (Clape), Radu, Vezan 
(Fedor), V. Fritea. CPL: Boiţ 
- Drida (Braiţ), Neac~u. 
Suciu, Maghici, Poeei, Balint 
(Mateiaş), Şule (Balog), 
Brandais, Nescovici (Mo
nea).~-

LEOSFÂIUI 

SOIMII LIPOVA: 
DACIA BELilJ 5-2 (1-0) 

Multe goluri, sâmbătă, la unul mai frumos ca celălalt. Show-
Upova in meciul dintre ..şoimii" din ul gazdelor e început de Filimon 
localitate şi Dacia Beliu. Oaspeyi, (min. 70), după care rezeiVeie llioni 
veniti la această partidă cu doar 10 şi Stei duc scorul la 5-1. Partida se 
jucăiori, au ynut pasul cu experi- Incheie cu al doilea gol al belenilor, 
mentala echipa lipoveană, doar In reus~ de Dulcean dintr-un penalty, 
primele 60 de minute de joc. după just' acordat de .centralur Enoiu la 
care .şoimii" s-au desprins fără un henţ a lui Ştefănică in propriul 
probleme. carau. 

Gazdele incep partida In atac şi VICtorie fără dubii a Llpovei In 
vor reuşi deschiderea scorului in fllta unui adversar, care a făcut 
minutul 21 prin Danciu, care fructi- mari eforturi de a se prezenta la 
fică excelenta centrar.e a lui aoest joc, chiar şi In 9 jucători de 
Lăcătuş. Belenii sunt In joc. însă câmp. 
portarul Jurcă metamorfozat In vârf . ' Upova: Popa - Vatany (min. 65 
d~ atac rateaza incredibil din po- • llioni), ştefanică, Deffert, Stoiu, 
ziţie de unu la unu cu Popa, după o Jicărean (min. 65 - Stai), C. Tril, 
gravă greşeală a defensivei gazd&- Lăcătuş, o. Tril, Danciu (mln. 71 -
lor. . .... . Hodacsek), Filimon. 

După pauză asiS ... m la un JOC Bellu: Huşv9t - Farago, Flllpaş, 
deschiS ce ambele părţi, cu multa Dulcean Pinta Pavel c Gligor 
ocazii de poartă, dar şi tot atătea Varga, Q,rob<in: Jurcă.' · ' 
goiun. Oaspe~! reuşesc o nespe- Au a- bine: Traian Enoiu 
rată egalare pnn Jurcă, In ml~utul • la centru, ajutat de Mircea 
~- dar nu trec decăt ~ă minute Toderici si Dumitru Rusan- asis-
'1' Daoou puncteaZă, d1n nou pen-. tenti • 
tru 2-1. DupA-~ penoadă de JOC 'Observator AJF: Dorin Vătran. 
confuz, .şo1mu" au 5 m~nute de • n MnERIE 
inspiraţie In care Inscriu trei goluri, QIU 

Asa cum ne-am obisnuit in acest campionat, .minerii" din Moneasa 
nu au' onorat cu prezenti. nici sâmbătă după-amiaZă, la Şofronea, acolo· 
unde trebuia să intâlnească Gomera. Aflandu-se la cea de a treia 
neprezentare a~emativă, echipa din Moneasa _riscă să fie exclusă din 
campionat. La fluierul de Inceput şi de final al ,jocului", echipa gazdă a 

·prezentat unnătoaraa garnitură: Măduţa - Todea, C. Ardelean, Bangău, 
Slei, Ghennan, Botezatu, Sandu, Balaj, Van, Cala. 

Arbitru: FI. Dumitru. 
' Asisten~: C. Ciocan şi L. Buda. 

Observator AJF: Ion Bălan. 
La juniori: 3-0 (f.~)- ' 

Luni, 20 septembrie 1999 

CRIŞANA SEBIŞ • 
TRICOUL ROŞU 2-o (:1-o) . 

Seblş. Staif10n Crişana, teren bun, timp frumos. Spectatori 
200. Au marcat: Sas - min. 42 şi Pap - min. 60. 

Sebl': Laza - Jurcă, G. Olariu, Fericean, Pap, Sas, Şaba, 
Cândea, Cimbraa, Lupşa, Mo~u. Au mal jucat: Negru şi Leuca. 

Tricoul Roşu: Szabo - Revnic, Weirer, Kocsis, C. Matei, 
Gallo, Barta, Unc, Donca, C. Topoc, Man. Au mal jucat: 
Mureşan, Răduţ. A. Matei: 

La juniori: 2-1. 
Au arbitrat Emn Arsa - Diaconu loan, Gadar Răzvan. 
Obs. AJF: Dan Alexandru. 
• Echipa din Seblş a controlat jocul, pe parcursul celor două 

reprize fiind 1118>incisivă, cu o dorinţă de victorie mai mare. 

Teren Macea. Timp fru
mos. Spectatori: 250. Au mar• 
cat: Şimăndan min. 71 (penal
ty), respectiv, Balaci min. 14 
(penalty) şi FI. Bun min. 83. 

Formaţii: Semlecana 
Macea: Avram - Şimăndan, 
Sorescu, Săbău, Păscuţ, Tril, 
Vidican, Vuin, Saob, Tăucean, 
Sede. Au mal jucat: Leucea, 
Covăsan şi Siel. Antrenor: 
George Săcui. FC lneu: C. 
Feieş - Şerban, Ft>ltean, 
Avram, Matei, "Hennann, Huţu, 
Abrudan, Balaci, Tudor, Ursoi. 
Au mal jucat: Oprea, Fl Bun, 
Goldi' şi Jurcă. Antrenor: 
Ioan Sas. 

· ·. CiEW CiltOUI 

A arbitrat slab: Marcel 
VIda - centru; ajutat In acelaşi 
mod de asistenţii Ştefan 
Mercea şi Emil Cristea. 
Observator AJF: Constantin 
staoogea. La juniori: 0-9. 

Ju"cătorul meciului: 
Dacian Balaci (FC in.U). . 

e Meci deosebit de echili
brat, victoria oaspetilor con
turăndu-se datorită uriel greşeli 
a portarului Avra.m, pornită 
dintr-o fază suspectă de ofsaid 
• Ambele penalty-uri au fost 
regulamentara, dar ,centralul" 
Vida a avut câteva decizii ciu
date. 

SORIN CAZAN 

REZULTATEI.:E 
ETAPEI AX-A 
Gloria Arad - Cri~ul Chlşineu Criş 1-0; Crişana Sebiş -

· Tricoul Roşu Arad 2-0; Şoimii Pâncota - Victoria Nădlac 3-0; 
Soimii Lipova - Dacia Beliu 5-2; Romvest Arad - CPL Arad 0-4; 
Comera Arad - Minerul Moneasa 3-0 (f.j.); Semlecana Mecea
FC lneu 1'2; Frontiera Curtici - Păuli~na Păuliş 0-3 (f.j.); 
Motorul Arad - Podgoria Ghloroc 3-0 (f.j.) · 

··· .. 

Etapa viitoare (24-26 sepembrle): CPL Arad - Motorul 
Arad; Crişul Chişineu Criş - Şoimii Lipova; Victoria Nădlac -
Gloria Arad; Podgoria Ghloroc - Crişana Seblş; Tricoul Roşu 
Arad - Semlecana Macea; Minerul Moneasa - Romvest Arad; 
Dacia Beliu - Gomera Arad; Pău~ Păuliş - Şoimii Pâncota; 
FC lneu - Frontiera Curtici. 

OLD·BOYS "ŞIRIANA" ŞIRIA • OLD·BOYS CLUB ARAD 0·3 (0·1) " 

To9 suporterii echipei B.C. ICIM şi 
suporterii echipei UTA .RED 
FIGHTEI;IS" sunt aşteptaţi marţi, la 
orele 14,00, la Fortuna, pentru 
deplasarea ia Pecica, care va fi gratu
ită, inclusiv şi intrarea la meci. Pentru a 
pregăti un show nerntălnit până acum 
la Pecica, sunteţi rugaţi să veniţi cu 
toate materialele dumneavoastră: con
' fetii, steaguri, fulare etc. Sunte~ aştep
!aV în număr că! mai mare. Să fim ală-
turi de West Petrom. · 

.:: _____ ~-- ·-

Organ~torul galeriei, 
Zoran Arsenov 
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BC ICIM A DEPAŞIT UNA DIN FORTELE BASCHETULUIIUGDSLAV 
Vreme de trei zile am lnsoţit campioanele 

României la baschet feminin, arădencele 'de la 
BC ICIM, in puternicul turneu organizat in locali
tatea iugoslavă Virşeţ. Puternic deoarece alături 
de echipa gazdă, K.K. Hemofarm - campioană 
a Iugoslaviei - şi BC ICIM Arad, la Intrecere au 
mai fost invitate Vigor Boss Skopje, formaţia 
numărul unu a Macedoniei şi Spartak Subotica, 
grupare de top a Iugoslaviei. Participarea la un 
asemenea turneu - aflat ta editia a treia - nu se 
poate constitui decât Intr-o' onoare pentru 
echipa noastră, ştiută fiind valoarea baschetului 
practicat in ţara vecină. O singură· absenţă in 
lotul echipei arădene: Anca Nitulescu; acciden
tată. Anca a suferit o ruptură de ligamente, fiind 
nevoită să poarte un bandaj gipsat, 3-4 săp
tămâni. Locul ei a fost luat de tânăra Oana 
Lateş (14 ani), provenită de la CSŞ Avanpost 
Timişoara, componentă a .. naţionalei" de 
cadete. In rest, din delega~e mai fac parte jucă
toarele Anca Stoenescu, Andra Mandache, 
Carmen Nastor, Cristina Matei, Ioana Grecu, 
Olga larosh~G~. Daniela Sandu, Natalia Tretiak 
şi Bianca Drăguş, cărora se adaugă, bineinţe
les, antrenorul George Mandache, directorul 
sportiv Stelian Văduva şi maseorul Gabriela 
Stan. 

BC ICUI Arad· Vlgor Bou Skopja 
&8- 49 (31-22) 

Fetele noastre s-au dovedit a fi superioare 
in partida de deschidere, lnvingând un adversar 
cu un potential destul de ridicat. Startul este 
echifibrat, echipele trecând pe rănd la condu
cere. Desprinderea se produce de la situatia de 
14-11 pentru jucătoarele din Skopje, la 27-14 
pentru arădence. Deci 16 puncte In serie ale 

BC ICIM Arad, fără nici un punct primit! Cu o 
apărare atentă şi agresivă, formaţia arădeană 
se men~ne in avantaj pe tabelă şi se îndreaptă, 
încă din această repriză, spre succes. 
Remarcabilă, in primul rând, evoluţia sărbă
toritei Carmen Nastor (Carmen şi-a aniversat 
ziua de naştere, având motive sporite de 
bucurie). In repriza a doua partenerele de intre
cere încearcă revenirea. Se apropie la 5 puncte 
(42-37, min. 31) pe fondul acumulării de patru 
greseli personale in dreptul Ancutei Stoenescu 
şi Nataliei Tretiak. Dar se opresc aici. ,Cad" 
alte 9 puncte in lanţ ale BC ICIM Arad, iar 
scorul devine 51-37 (min. 34). Nici măcar 
,play-makerul" Jovanoska, redutabila jucă
toare a echipei macedoniene, nu reuseste să 
schimbe situaţia, astfel încă! putem ccinsemna 
o frumoasă victorie arădeană. 

Să vedem datele tehnice: 
• BC ICIM Arad: Stoenescu 13 (1x3), 

Mandache 13 (1x3), Nastor 10, Matei 11 (1x3), 
laroshka 1, Tretiak 10. 

Vlgor Boss Skopja: Jovanoska 16, 
Hristova 4, Grujovska 4, Tancevska 7 (1x3), 
Stojanovska 11 (1x3), Jovanovik 7. 

In al doilea meci al primei zile: K.K: 
Hemofarm Virşaţ - Spartak Subotica 62 - 56 
(29-29). . 

sambătă seara ne pregătim pentru lntalni
rile reuniunii a doua: Spartak Subotica -
Vigor Boss Skopje 49-46 (26-16). Joc încăr
cat de suspans, adjudecat in ultimele clipe de 
iugoslave. Precum vineri, baschetbalistele din 
Skopje au greşit în· momentele-cheie ale dis
putei. 

Arbema Mureşul Arad • Proxima 
Târgu Mureş 34-19 (18-7) 

-Sâmbătă, la Sala 
Sporturilor din Arad, Arbema 
Mureşul Arad avea să câştiga 
in faţa formaţiei din Târgu 
Mureş, după ce in etapa tre-

a fost învinsă de echipa 
din Severin, 

A fost un meci mai puţin 
spectaculos, echipa antrenată 
de Mihai Mironiuc, conducând 
până la final fără nici o prob
lemă. Pentru această partidă, 
piesa importantă a formaţiei 
arădene, pe .nume Huian nu 

aflat tocmai intr-o formă 
excelentă. Dar, oricum acest 
lucru nu a influentat cu nimic 

echipei, Huian reuşind, 
să transforme toate 

loviturile de la 7 m. 
De menţionat ar mai fi şi 

faptul că s-a renuntat la ser
viciHe jucătoriior Petrică şi 
Ciur. Dar să urmărim evolutia 
scorului: minutul 5 era 4-2 'in 

favoarea Arbemei, băieţii 
noştri puseseră deja stăpânire 
pe joc; minutul 20: 6-4; la 
pauză, 18-7. Minutul 35: 23-
11, distanţă considerabilă fi 
apoi scor final: 34-19. 

Marcatori: 
• Arbema Mura,ul Arad: 

Olaru (6), Hârlău (4), Tudor 
(11 ), Dima (3), David (5), 

Huian (3), Ursache (2). 
Antrenor: M. Mironiuc. 

• Proxima Târgu Mure': 
Fierea (10), Nacu (4), 
Komuves (2), Ungur (1 ), 
Orban (1), Chibulcutean (1). 
Antrenor: 1. Fierea. 

Au arbitrat: V. Muscalu şi 
Gh. Mircea din Timisoara. 

fiLIHfl' BOTfl(l 

BC ICIII Arad • K.K. Bamofann llr.-t 
B8- 78 (32-38) 

Tn meciul revanşă cu iugoslavele, fetele 
noastre au evoluat aproape de la egal la egal 
cu acestea până in minutul 30. Chiar dacă 
prestaţia arădencelor a fost puţin sub posibi
lităti, ele au lăsat o impresie favorabilă asis
teniei. Initiativa a apartinut, per ansamblu, 
echipei locille însă avantaJele nu au fost consis
tente decăt in ultimu! .sfert", cănd şi oboseala 
şi-a spus cuvântul. Pe durata turneului, 
antrenorul Mandache s-a bazat practic pe şase 
jucătoare din zece, celelalfe jucând puţin 
(Sandu, Lateş), ori deloc (Drăguş şi Grecu, 
nerefăcute complet). In cele din urmă plusul de 
valoare. a iugoslavelor a inclinat balanţa de 
partea Hemofarmului, dar tot atăt de adevărat 
este că BC ICIM merita un scor mai strâns, 
după aspectul jocului. ·Spre exemplificare vă 
prezentăm unele rezultate parţiale: 15- 12 (min . 
10), 20-12 (min. 11), 20-15 (min. 11), 22-17 
(min. 13), 27-17 (min. 15), 32-32 (min. 20), 43-
38 (min. 24), 49-42 (min. 30), 53-42 (min. 32), 
60-46 (min. 35). Se observă că ·echipa 
arădeană a izbutit să anihileze uri handicap de 
1 O puncte in numai 5 minute, pe finalul reprizei 
întăi. Din păcate, însumarea a patru .personale" 
de către Nastor şi, in special, pofta de coş ma
nifestată de Mar1<ovic (35 de puncte înscrise) au 
avantaja!, de asemenea, căştigătoarele. 

Marcatoare: BC ICIM: Stoenescu 12 (1x3), 
Mandache 11 (1x3), Nastor 5, Matei 2, laroshka 
13 (1x3), Tretiak 13. 

Hemofarm: Radunovic 19 (1x3), Tesic 2, 
Stankovic 15 (1x3), Markovic 35 (4x3), 
Vulovic 5. 

Tn ultima .sedintă" de ieri dimineată am avut 
ocazia să conSemnăm următoarele nizultate: 

BC ICIII Arad - Spartak Sabotlca 
IIS-41 (29-22) 

Prima repriză s-a desfăşurat contradictoriu, 
atipic, mărturie stâna scorurile de pe tabela 
electronică: 2-6, min. 2, 8-6, min. 5, 16-12, min. 
11, 29-12, min. 17 (printr-o defensivă cvasi -
perfectă), 29-22, min. 20 (relaxare cu con
secinţe nefaste). După pauză arădencele vor 
menţine avantajul obţinut. O singură dată 
iugoslavele se vor ,căţăra• pe tabelă (31-27, 
min. 23). Mai mult, cu migală şi concentrare, 
fetele noastre vor reuşi să amplifice diferenţa, 
până la 51-36 (min. 34) şi 53-38 (min. 36). 
Demnă de menţionat îmbunătăţirea evoluţiilor 
stranierelor, bielorusele Tretiak şi laroshka, in 
această a doua parte, ultima resim~nd însă o 
accidentare mai veche la spate, din care cauză 
a şi fost înlocuită. Succes de calibru al BC ICIM 
in faţa unei forţe a şcolii iugoslave, vicecam
pioană en-titre a acestei ţări. 

BC ICIM: Stoenescu 7 (1x3), Mandache 6, 
Naslor 8, Matei 2, laroshka 15 (3x3), Tretiak 15. 

Spartak: Kovacic 6, Ristovic 2, Terzic 2, 
Rus 9, Vidovic 15 (2x3), Dojcinovic 7 (1x3). 
· ILIL Bamofann Vlr'aţ • Vlgor Boa 

SkopJa 77-454 (41-24) 
Configuraţia clasamentului. 1. K.K. 

Hemafarm Virşeţ ; 2. BC ICIM Arad; 3. Spartak 
Subotica; 4. K.K. Vigor Boss Skopje. Pentru 
arădence au fost teste utile, cu adversari de ca
litate, din care, in mod cert, se poate lnvăţa. 

Premii speciala. Premiul fair-play: Vigor 
Boss Skopje; M.V.P.- cea mai bună jucătoare: 
Julkica Marlmvic (Hemofarm). 

SURPRIZA 
FARTEC 

Boxerul portorican Felix Trinidad a devenit, duminică, dublu campion 
mondial al veiSiunllorWBC şiiBF, la categoria semi-mijlocie, după ce 1-a 
Invins la puncte, după douăsprezece runde, pe americanul Oscar De La 
Hoya, intr-o Intilnire desfiişurată la "Mandalay Bay Events Cenlel", di1 
LasVegas. 

Sâmbătă a inceput o 
nouă ediţie a Campionatului 
Naţional de baschet feminin. 
lată rezultatele primei etape: 

• Rapid Bucureşti -
-Someşul Dej 76 - 47 

• Olimpia Bucureşti ~ 
Univ. Craiova 77 - 59 

• Fartec Braşov- Oţelul 
Târgovişte 51 -48 

• BNR Bucuresti - LPS 
Galaţi 96 - 54 ' 

• Jocul BC ICIM Arad • 
.U" Cluj Napoca şe va dispu
.ta miercuri 22 septembrie 
ora 17,00. Partida Univ. 
Oradea - Sportul Studenţesc 
a fost amânată. ' 

D •. S. 

La finele acestei lupte, doi dintre cel trei arbitri judecători I-au desem
nat clş!igiltor la puncte pe Trinidad (115-113 Şi 115-114), in vreme ce cel 
de-al treilea a stabilll că meciul a fost egal (114-114). Felix Trinidad, care 
deţine titluiiBF din data de 19 iunie 1993, are in palmares 36 de vlctori, 
din tot atnea lupte disputate, dintre care 30 obţinute Inainte de linită. 

De La Hoya a pierdut titlul WBC pe care TI cucerise învingîndu-1 pe 
canpatriolul său PemeD Whitaker, în luna mal a anului 1997, inregistrtnd 
astfel prima lnfrtngere din cele 32 de lupte sustinuta. Verdictul luptei de 
slmbiltă 1-a sulp!ins pe De La Hoya, care a creZut că a cîştigat Intilnirea 
cu Trlnldad. Americanul a declarat că adversarul său este un boxe< 
foarte puternic, adăugînd că doreşte să-Şi ia revanşa. Trinidad a declarat 
că ştie că este cel mai bun Şi că nu mai are nimic de" dovedit 

La această Intilnire au asista~ printre alţii, fostul baschelbaftst Ervfn 
"Magic" Johnson, actorii Jack Nicholson, Michael Douglas, Danny De 
Vito, Silvester Stallone, jucătorii de tenis Pete Sampras, Steffl Graf, 
Andre Agassi Şi pugilistul Mike Tyson. 

Lupta mileniului, aşa cum este considerată de specialişti, dintre 
Oscar De La Hoya Şi Felix Trinidad, transmis In dlrecl Şi In exclusivitate, 
de canalul TV HBO România, a fost unnărită de reprezentanţii presei 
sportive, pe un ecran, la clubul "Whlle Horse" din capitală. Partida a fost 
canentată In direcl de Rudei Obreja şi Mihai Craiu. 

Alilfuli de ziarişUi prezen~ care au unnillit această partidă la clubul 
"Whlle Horse", a fost prezent şi fostul campion mondial de box prote
sooist Mihai Leu. 

-·,~~·~~·JlQDBAl FEMININ:=.Divizia i/. 
Traft UVVG Arad - .. Unirea" 

Sânicolaul Mare 30-18 115-81 
. ~~~ .• După victoria băie~lor de la Arbema: a urmat mult aşteptatul 
_ '':"·- - 'TT18CI de handbal fem1mn, ce a opus echipele Traft UWG Arad şi 
· . Unirea Sânicolaul Mare. · 

· "'"\;: Meciul a fost atât de aşteplat nu pentru că aveam să intălniin 
echipa din Sânicolaul Mare, ci datorită faptului că dujlă o pauză de 
2 ani, Aradul are din nou echipă de handbal feminin. · 

Aceasta a fost prima etapă a fetelor şi prima victorie. Am asistat 
ja un meci frumos, ce-nu a făcut probleme de nici un fel echipei 
noastre, încă din primele 1 O minute aceasta ia conducerea cu 4-2. 
Chiar dacă meciul. a avut un debut de tatonare, fetele noastre 

-·o;jucănd cu frica de a nu face greşeli, In cea de.a doua repriză .au dat 
drumur la joc şi au arălat ce pot. La pauză tabela de man:aj arăta 
15-8; în final 30-18. 

Să le urmărim in continuare! ............ -
• Traft UWG Arad: Sleau, Bădărău, Cosma D., Cosma M. (6), 

Bo~ Danciu (6), Maghiş (4), Antoneag (6), Poenar (1), Roman (2), 
Dobra, Tecar (5). Antrenori: T. Ionescu si E. Mandache. 

• Unirea Sănicolaul Mara: Moraru, Faur, Topală, Ardelean, 
· • •.. :· ''Zăvoianu, Balac (4), Lazăr (2), Turdaş (3), Molnar, Metediu (3), · 

· - Rosz (3), Craiu (3). Antrenor: Gh. Petcov. 
_ .• Au arbitrat: 1. Cioconea şi S. Macarie, din Alba-Iulia. 

fi. BOTfiCI 
/ _..:;,...._·,. 
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BONUS 

95$* sau 300.000 lei** 
~B{P~ ~QtSQft 
lmpreună cu oferta CONNEX 
totiECTARii GAAllJTA. 2 LUII ABONAMENT GRAT\IT-

DE CONS,.RUCTII: 
• PAL • Pn. • PLACAJ 

toata grosimila • SOBE 
, "rERACO'I'Ă • UŞI 
• FERESTRE • BITUM 

KNAUF 
GOlDBAND 

• CARTON ASFALTAT 
L-----~------~------~ 

...- ., 

INS.,ALATII SANI.,ARE: • GRESIE • FAIANTĂ 

• OBIEC'I'E SANI'rARE .o·: 

". l'reţuri promoţioiUIIe m prima lună de vânzciri . 
".Adaos eomereial minim 

AL ... B INFDR•ATII 
LA ... BLBFDNUL 299088. 

Program zilnic: 8,00 - 18,00 
sâmbătă: 8,00 • 13,00 .. 

SILDOR PRD-u.u 
· 1 FRIGIDERE · 

~EPARAŢII CASNICE COMERCIALE . 
. _ . . CONGELATOARE 

VANzARI
. - accesorii frigorlfice 

, . . . . - fligidem second-hand 

CLIMATIZĂRI ~~18 

Pnlbulawlflfa a1,1t wdiw gaaaallill .. I&JWatiL _ ... 
Tii•wporlulllltll uiglat de t:i1n 1in11i. 

· Arad,Bd.lullu llanlu nr.Z..IO se C ap 1 
Mob0:08a.S7G.877 08Z.ZSUJ38 

-.-· --
-~- . 

UNIC 
PRODUSELOR 

PEII'I'BD ACOI'EIIIf 
CDVEBDACB • ·· 

~ESCRIERE: sistem pentru 
din tabli de oţel alu· 

zln~ 0,5 mm profllllti fi mo-
dulaii. cu strat periat aau granut1t, 
din .u.zte cob1ttă. 

GARANŢIE: In """""' - 30 doonL 
DURABILITATE: dr'CII100 de ani. 
~MENSIUNI: Element AJ..FA 1185 
mmX450mm 
Element DELTA 1200 mm X 450 
mm 
-2,28-/.,P 
GREUTATE: 3 kg/buc.; cca.8kg/ 
mp 

Arad, Calea L 
nr. 257 

Vlalcu) 

-... . .. , .. ' 
.· -~ ~ . .- - . '· - -. 

x La preţul ăsta 69 
să tot vorbeşti ..• 
Pină la 15.10 oferta CONNEX: ERICSSON ~ 
·conectare gratuită. A 101S. 
• două luni de abonament gratuit .. 
·valabil şi pentru CONNEX START cu abonament 
denumai5$. 
Pină la 15.10 oferta QUASAR: · · 
·te conec:tezi*** fi primefti pe loc un tricou MYX. 

~ .·. rjjj!:!i') 
~ · · · <.!:eON.,!IX · 

Mag. QUASAR, Arad, P-t A.lancu, 

K ·-... ~---~!:.~!:.!!.!:!~!:~.!.-..!.~----·- X 

Aradenii! 
+ Dorifi o tâmplărie mo· 
dernă pentru easa dvs.'! 
+ Preferati ea aeeastă tâm· 

' plărie PVC eu stielă ter11aopan 
să fie de ealitate fi din import'! 

. . 

;·'·o;.~··· Apelati la: 

• Casa dvs. poate avcza .dcz astăzi: 

USI. FERESTRE CU . . . . . 

STICLĂ TERMOPAttl 

. :. __ . ..;_, 

-- r-
.e.-.c: ._ >"'!.," .•. 

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

- . 

.-,_. 

~-- .,_~ -.·, 

__ :_.,,;.~J:~~-~~-
-~, . 

' ·-1 

> ~ 
... ·i 

ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!Jf-·"'-:'"' 1 

ROMÂNIA 
V 

JUDECATORIA 
ARAD 

Oos. exec. nr. 
227/1999 

Din data de 25.08.1999 · 

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

Arad, cam. 41, se vinde la 

licitaţie pub~că imobilul din 
Arad, str. M. Scaevola, bl. 
S-1, parter, apl17, propri-

etatea debnoarei SC ALIS-
AR SRL Arad, cu preţul de 
243.675.000 lei. · 

(5224278) 

' 

...... _.. .. ' "-._,, 
., 

Vă anunţăm că licitaţia publică deschisă fără prese
lecţie pentru realizarea .Programului de reabilitare a 
iluminatului public în municipiul Arad" va fi organizată 
în data de 1 octombrie 1999 la sediul Primăriei 
Municipiului Arad din b-dul Revolutiei nr. 75. Tennenul 
limită de depunere a ofertelor va fi 1 octombrie 1999, 
orele 9,00 la sediul Primăriei Municipiului Arad şi 
deschiderea licita~ei în aceeaşi dată şi la acelaşi sediu 
la orele 12,00. 

Condiţiile de participare sunt precizate tn 
Documentele licitatiei care se pot obtine contra sumei 
de 80.000 lei de la sediul Primăriei Municipiului Arad, 
camera 8 în zilele de luni, miercuri, vineri între orele 
12-14 iar marţi şi joi orele 12-17. Pentru infonnaţii vă 
puteţi prezenta la această adresă sau nwpute~ contac
ta la telefon 057281850 in!. 105. . 

Viceprimar 
arh. Ioan Drlda 

,_,. -- . ·.·._·j.l. ·- ->- ~ 

. .• 

. ~-

... ~ ~i-· -~-
<· ,' 

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

(973973) 
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Pentru motoare · Asigură consum minim de ulei • 

Diesel si pornire u"'ară la temperâturl 
scăzute • reduce uzura pieselor in 

pe benziaaa mtşeare • eoi\SeM motorul pe 
timpul sta)toniirll • rnii,...u. durata 
de func!ionare fi nKiuce ct.ltuielile 
de intrelinere 

~~ 1 BANCA INTERNATIONALA 
~ - A RELIGIILOR -. . .. 

SUCURSALA ARAD .- _,, ._, 
AGENTIILE B.J.R: 

-~ ~ Gurabonţ, Lipova d Sebis 
In intervaiul de la 18.09.19991a 22.09.1999 Banca 1nlemaţ1ona~ă 

a Religiilor constituie .depozite pentru Sfântul Crăciun~ cu scadenţa 
la 91 de zile şi o dobândă deosebit de atractivă, de 60% pe an. 

Valoarea nominală a unui certificat este de minim 300.000 lei cu 
muttipli de 100.000 lei. La cumpărarea certificatului nu se va calcula 
comision. -

_lnforrilaţii la $ucursala B.I.R. Arad, tel. 282233. 
(973974 

. . 

PUBUCJTAT.E 

âUf,îtiEIP!sîWJ 
.o~:m~ăV:m1:EiENr 

Angajează: 
* FACTURISTĂ 
CONDIŢII: 

• studii medii . 
· . -cunoştinţe de operare PC · 

-vechime în domeniu min. 1- an 
- vârstă max. 30 ani . 

Cererile se depun pănă In dala de 22.09:1999, la sediul finnei 
str. N. Lenau nr. 11 sau prin fax. 288.212. 

(5224365) 

Achiziţionează de la populaţie şi de. la sacietiiţi, cereale 
-din recolta anului 1999, după cum urmează: 

ORZ 
GRÂU FURAJER 
GRÂU DE PANIFICAŢIE 
PORUMB 
FLOAREA· SOARELUI 

_ 1.100 leilkg 
1.100 lai/kg 
1.350 lei/kg 
1.015 lal/kg + 151allkg TRSP 
2.000 lallkg 

La acest preţ se adaugă TVA pentru societă~. 

RECEPŢIA: Baza FNC Arad, str. Turdei ar. 1 
01'U1 s-ao zilnic . 

Telefom OS7·:&7:&7U 

Firma livrează in avans seminţe de grâu, orz, anvelopa şi 
îngrăşăminte cu plata in porumb boabe. De asemenea, 
livrează pentru recoltatul porumblilui motorinA, inainte de 
inceperea lucrărilor. 

, iNGRĂŞĂMINTEI 

AZOT A T DE AMONIU 34,5% = 100.000 fel/sac de 50 kg 
- COMPLEXE NPK 20.20.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 

. 'Jl ' t Dlo ~brie al doilea 
4 - "frj " 11 Salon de bronmt -.,o·. 5 r:· p~ !!!!:~oc .... 
...soARElE ARADUWII 

s.lon de IIIIIIWII 

IJ.4ul Dragaliaa nc2 
'W:211"' 

4...-pralula nf 

· . 5 aparale ptclni .. 
r..-al caliliall 

O sedinta de a: 
• • 

13.600 lei 
Orar: 08-22 Luni-Duminica 

I~Et.!Ob0~,.FJ4T~U~Ih 
CONSTRUCTION 
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e SEIFURI 

eAPARATEDE 
NUMĂRAT BANI 

e DETEClOARE DE 
BANCNOTE FALSE 

COMPLEXE NPK 22.13.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 15.15.15 •150.000 lei/sac de 50 kg 

Plata pentru cereale se face In 30 ~e zile ~ncare de la 
data livrării respectiv facturării. 

USTA DE PREŢURI PENTRU SEMIN'fE 
1) ORZ· SOIUL PRECOCE • ELITA • 2.485 lai + 
TVA 22% 420 TONE 

2) GRÂU: FLAMURA 11 • 800 TONE 
ALEX EUTA • 300 TONE 
ALEX 11 • 200 TONE 
DROPIA EUTA • 2.200 TONE 

·TRANSILVANIA 

ARI EŞAN 

ARIEŞAN . 
DROPIA 

. 11 · • 800 TONE 
11 •400TONE 

ELITA • 200 TONE 
11 • ·300 TONE 

Preţ subven~onat: 11 "2.270 + TVA 11% . 
ELITA• 2.475+ TVA 11% 

Seminţele sunt analizate, tratate şi ambalate: eli buletin 
roşu. 

. (973913) . 

Address:Arnd, 105-107"-*"- ·· · ··· 
Tel:0040-57-275111 . . ··: '•;,. 
Fax: 0040-57·275115 

OPERATORI MAŞINI CST 
. Responsabilităţi: . 

• - maslnilorautomate ~ JlEO\Iel 
• Respedan>a StandanJelor de caitale ' 

E>cperief1!ă fi pragăllro po ofoolouali: 
• Sia"' 1lzicll bună 
• Spiri1 de echipă 
• Dexteritate manuală 
• AaJilale vizuală foal1e bună 
• ~ţe de limba engle2ă "'PP11Zi114 ... avanlaj . 
• Absolvent de liceu 

Formulare de cerere de canc:ldab.ri • giseac &a sacRul LUCAS 
WIRING SYSlEMS • ROMANIA str. Poetulul105-107 Arad, . 

intre orele 8 f116,30. 
Cererle (cu onanţionanoa postukli solidla!), o fulografie ~o~ se 

IIOI'depune tmă la data de lunl27.09.1999. . . 
(522A359) 

S.C. REMAT S.A. 
cu sediul ia Arad, 

str. Câmpul Liaiftii ar. 1, 
. angajează cu probă de lucru doi mecanici auto 'i utl· 

laja (hldraulice) care să poseda fi permis de conducere 

B '1 C; vechime minim 5 ani. . 

Informaţii la tel: 28I760, 
. -. .. . ... 24fti24. . .. . . 

(973958) 

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

VINDE DIN STOC LA PRE"I*URI 
. . , · -· "· DE DEPOZIT! ·· · · -'-' ··'' . 
ClUŞI METALÎCE (UŞI BLINDATE) ClTablil zinc- ClOţel bet.on 
CJP.C. ClPiacaj CJPFL OPAL CJBINALE (u'fi, _,...re&tre- pe10tv .ZO __ , 

modele) OPodele 9'1 lambrlurl din ~rad O Parchet - f"ag 
OCAHLE TERACOTĂ (nu•caniC40 'fi manuale) OCărămidă 'fBrnc>til 

CJŢIGLĂ - TO.rn6venf O PIAei azb<>ctrnent O Bitum CJCarton 
aarattat ClCarbld OEiectrozl 

- -· .... 

VIZITÂND DEPOZIYUL NOSTRU VĂ PUTETJ CONSTRUI O CASĂ LA UN PRET ACCESIBIL 

-. == 

;'. 

., 
~.. -- -_;J,. 
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·Magazinul de vopsele 

Color Plus· 
Arod Str. Dr. Ioan Ratiu nr. 2!5 Tel. 2!512!59 

Vopsele decorative pentru constructii 
Spor email, Super polilac, Polilac, Alsatil 

vopsele lavabile pentru interior şi .,.".t.~m.rl 
Spor 

Vopsele şi lacuri auto 
Emaur, Durak:hid, Silverpo.l 

Vopsele industriale, răşini, cemehui 

Pentru informaţii vi stăm la dispoziţie la 
. Tel. nr. 251259 · 

orc•niz·ni .... concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor poataria 

1.-a.t~ 
1. pazak: 
Pentru postul de analsl pmgramator, oono.JrSul se· va IJne la sediul 

ParchetulUI de pe lingi Curtea de Apel Timişoara, In data de 15 
octDmbrle 1999 .. 

Conditii: 
. • studii de spec1a11tata . 

. ~._ . 

• runoştinţe: 1 da SGBD . 
• sisteme de operare . . . 
• cunoştinţe minime retele 
•limbaj de p!ogoama.e folosit 1n gest1tmea- de date (ta .._.,) 
•edftaratexte 

Pentru postul de PAZNIC, oonaJISI.i se va ţine la sadul l'an:hetPui 
de pe langă TolbunaU Arad, In date de 8 octcrnboie 1999. 

Condi!il: 
• vaosta maximă 40 ani 
e domiciliul In Arad 
e absolvenl Uceu 
e făr.l antecedente penale 
Relaţii la seaetariat telefon 235153, Interior 120. (973954) 

confort 1, Alfa, etaj 4/4; mob~ 
lată; 7.500 OM. Telefon 
235784; 094.592.290. (27821) 

Vând garsonieră central, str. 
Lucian Blaga. Informatii telefon 
094.621.968. (26447)' 

Vând garsonieră Malul 
Mureşului, el. 1, balcon Inchis, 
proaspăt finisat.ă şi mochetat.ă, 
14.400 OM, negociabil. 
Telefon 250966, 256954. 
(27938) 

Vând garsonieră tip cămin, 
in Timişoara, cu baie, Cartier 
Dâmbovita. Telefon 057 -
255535. (26448) 

Vând apartament 1 cameră, 
Grădişte, 10.500 OM. Telefon 
233098. (27951) 

Vând urgent garsonieră con
fort 1 (parter), In Micălaca, 
zona Mioriţa; 8.000 OM, nego
ciabil. Telefon 275230, după 
ora 16. (28336) 

Vind apartament Mică
Iaca, 2 camere, baie, 
bucătărie, faianţă, gresie, 
parchet da stejar, lncălziraa 
'i apa caldă contorizate sep
arat de bloc. Telefo11 270807, 

camere, confort 1, ocupabil. 
Telefon 233272. (27993) 

Vând (schimb cu casă), 
apartament 2 camere, Mioriţa. 

informa~i zilnic orele 8-20. 
Telefon 261918. (28205) 

Vând urgent apartament 
ultracentral, 2 camara, dec;o. 
mandat Telefon 094 n& 723. 
(27114) . 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 526, preţ convenabil. 
Informaţii telefon 268054, pănă . 
la ora 19. (28251) . 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, 10.000 OM. 

. Telefon 270856. (27907) 
Ocazie! 13.500 OM, aparta: 

meni 2 camere, decomandate, 
et 1. Telefon 210555; 210255. 
(27910) 

Vând urgent apartament 2 · 
camere, mobilat, In Complex 
studenţesc Timişoara; aparta
ment 2 camere, mobilat, In 
Arad, cartier Vlaicu şi garson
ieră confort 1, In cartier 
Micălaca, persoană fizică. 

·Telefon 256014, 094 584 880. 
(28372) 

Vând apartament 2 camere, 
et. 1, Piaţa Spitalului (bloc nou). 
Telefon 246587. (28434) 

Vând apartament 2 camere, 
Podgoria (Maiakovs~i), etaj III; 
preţ 24.500 OM, Telefon 
249806. (28497) 

Vând apartament 3 cam~re, 
· etaj IV, Alfa, lmbunăt.ătit, deco
mandat; 15.000 OM. 'Telefon 
257946; 235524. (27913) 

Vând urgent şi ieftin, aparta
ment 3 camere, decomanda~ 
etaj 1, Micălaca. Telefon 
262575. (28152) 

VI~D 

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI 
VOPSELE, UNELTE SI ACCESORII DE 

VOPSIT DIN IMPORT ·· 
• vopsele lavabile pentru faţade :şi interior, 800 
nuante 
(DISZPERZIT TITAN: Sl1PRA-LUX, LIMIT, 
MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn si metal - 1000 nuante 
VAPOREX (solu~e pentru pere~ cu igrasie) 

OFERTA LUND: 
vopsea lavabilă HERA 25 kg • 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron 
Constantinescu) TELEFON 21 0676; 

PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30. 
SÂMBĂTĂ 9,00·12,00 

Vând apartament 3 
camere, central, la casA, cu 
incălzire pe gaz '1 garaj, str. 
Gh. Bariţiu nr. 15, et. 1. 
Telefon 287776, 092 298 
298. f. 0973928 

apartament 
camere, decomandate, 
Vlaicu. Informatii telefon 
245840. (28256) ' . 

Oca2ie! 23.000 OM aparta
ment 3 camere, imbunătă~t. 
Micălaca 300, garaj. Telefon 
210555;210255. (27910) 

Ocazie! 12.000 OM aparta
ment 3 camere decomandate, 
Alfa. Telefon 21 0555; 

. 210255. (27910) 
· Vând apartament 3 camere, · 
ultracentral, pret 28.000 OM, 
negociabil. Telefon 233098. 
(27951) 

VÂNZĂRI IIJII 
. CASE 11i11i! 

Vind construcţie nouă, 
ridicată In roşu, parter + 
etaj mansarda!, Subcetate. 

1 
!elefon 258n1; 094.534.726. 

1127835) 
Vând casă Sânicolaul Mic, 

toate conditiile. Telefon 
.254990; 233822. (27864) 

Vând casă in Zăbrani, la 
cheie. Telefon 266481 sau 
092 823 772, orele 10-18. 
(27928) 

Vând casă cu grădină, 
Zimandul Nou, nr. '81. Telefon 
224322. (28189) 

Dosar execuţlonal nr. 19/1999. in data de 30.09.1999, 
ora 12,00, la Judecătoria Llpova, str. Brancovlcl nr. 27. 
Biroul executor judecătoresc Dan Oprea, se vinde la 
licitaţie publică lmobilul situat in Llpova, Calea Victoriei 
nr. 331, inscris in CF 2410 nr. top 457-458; 459-460/2; 
459-460/3, compus din casă cu Intravilan, proprietatea 
S. C. Mobila S. A. Llpova. Preţul de strigare este de 
2.376.000.000. condiţiile de licitaţie se pot consulta la 
Judecătoria Llpova, biroul executor judecătoresc Dan 
Oprea, lunea sau vinerea, ora 1 O. 

Vân.d casă în Arad şi 
Vladimirescu; preţ negociabil. 
Telefon 255133. (27136) 

Vând casă veche, cu teren 
1.000 mp, pentru constructie, 
Micâlaca, str. Ciobanului nr." 4, 
ga2, apă, telefon, 31.000 OM, 

. negociabil. Telefon 264032. 
(27938) . 

Vând casă 3 camere, 
dependinţe, gaz, 22.000 OM, 
negociabil. Telefon 245362. 
(28296) 

Vând casă cu grădină, Tn . 
Sântana. Informaţii telefon 
462766 sau 094 122 727. 
(3041907) 
, Vând casă 2 camere, 
bucătărie, grădină mică, posibil~ 
tate gaz, in Arad, str. Sever 
Bocu (fostă str. DecebaQ nr. 35. 
Telefon 222352 sau 244084. 
(28466) 

(5224366) 

Vând vie cu colnă, la lneu. 
Telefon 219181, 511624, 
511485. (28230) 

VÂNZĂRIAU'I'O 

Vând convenabil Dacia 
km, orice model, livrare imed~ll 
ată. Telefon 094.391 

diametru 17,5; ARO- 15, 16; 
autoturisme .. 13, 14, 15, 16, 
17. Telefon 583027, 259339. 
(27222) 

Vând avantajos anvelopa 
auto, folosite, In stare foarte 
bună. Telefon· 563027; 
259339, 262616. (5224868) 

Vând Dacia papuc, carosat.ă, 
cu izotermă, eventual 2-3 rata. 
Telefon 094.897.699. (28005) 

Vând Ford Sierra 2,3 Diesel, 

. ·· .. --

Vând urgent apartament 3 
camere, decomandat, parter, 
cu balcon, zonă bună de pri
vatizare, str. Voinicilor bl. 192, 

Vând casă ocupabilă in 
Pămeava, apă, gaz, grădină. 
Telefon 094 773 306. (28291) 

Vând casă 3 camere, 
Micălaca. Telefon 261375. 
(28306) 

. ' Vând casă 3 camere, recent 
renovată, baie nouă, comuna 
Felnac, str. a-VI-a nr. 678. 
(28474) 

an fabrica~e 1984, neiQmatric- ~"'""""'"'· ._ 
ulai, stare excepţională. 

se. A, ap. 1. Telefon 267766. Vând casă nouă,Subcetate, 
(27960) · cu mansardă, Tn roşu, 

Vând apartament 3 camere, lncălzire gaz (termotekă), 
confort 1, preţ negociabil. calorifere aluminiu, gresie, 
Telefon 255133. (27136) parchet lamina~ uşă blindată, 
. Vând apartament 3 camere geamuri aluminiu, telefon, 2 

+ garaj, Chişineu Criş, str. garaje, total teren 600 mp, 
Primăverii. Telefon 265489. 70.000 OM, negociabil. 
(27174) 

1 
~elefon 210290, 092 226 346. 

Vând apartament 3 camere, =28n01.'8~8h\.-::c===,..."=.,..J 
3 balcoane, 2 băi, zona 300 Vând 2 construcţii, zona 
Micălaca, preţ negociabil. Grădişta, pe suprafaţă de 700 
Telefon 263369, după ora 19. mp, 1-a 2 camere, baie, gaz, 
(28461) canalizare; a-11-a In roşu (fără 

Vând sau schimb aparta- uşi, geamuri), P+1+mansardă 
ment confort 1, 3 camere, cu 2 180 mp pe nivel, piscină (cu 
garsoniere confort 1. Telefon . canalizare). Telefon 238636, 
275589. (28451) 253809. (25434) 

Vând apartament 3 camere, Vând. casă 4 camere, 
el. 11 şi garaj, zona Tic-Tac. incălzire centrală pe ga2, str. 
Telefon 253204,.după ora 16. Oltului, nr. 12. Telefon 
(28436) 240711. (28146) . 
. Ooazie! 16.500 OM, 3 Vănd casă, comuna Misca 

camere, Alfa, bloc nou, con- şi 4 hectare pământ. Telefob 
torizat, decomandat, 2 băi, el. • 252517. (28409) 
III. Telefon 210555, 210255. Vând casă in Frumuşeni, nr. 

~ (28489) 164, .11.500 OM negociabil 
Vând urgent apartament 3 · . sau schimb cu apartament 2 

camere, decomandate, etaj l,. camere. Telefon 092.891.709; 
· central (Avrig), 2 băi, 2 bal- 253167; 280667 după ora 18. 

coane, 96 mp (bloc contor- <2841 3) 
. . Vând (schimb cu a'pao:ta-
ozat, onterfon); 35 ·000 OM. nient bloc, parter Romanilor, 
Telefon 249806. (28497) · Alfa, 300) +diferenţă, casă cu 

$Yt}\',~,\;i::~~~il::ti~l ~~ţ~i~:. Aradul Nou. Telefon 
•• 

11 11 11 
• 

1 1 
• _ Vând casă Zimandul Nou, 

nr. 304; preţ 11 .. 000 OM nego-
Vând apartament Saman- ciabil. (25260) 

tha, 4 camere. Telefon 057- Vând casă cu etaj, str. 
231162. (28425) Cometei, nr. 12, Grădişte; 

Vând apartament 4 ca- · 33.000 OM. (28421) 

Vând casă 4 camere, 
bucătărie, baie, grădină, · 
lncălzire centrală pe gaz, str. 
Arhitect M. Tabacovici nr. 35, 
Aradul Nou. Telefon 092 640 
821,473012. (28400) 

Vând casă 4 camere, gaz, 
anexe, cu grădină, In santana, 
str. T. Vladimirescu nr. 55. 
lnfoonaţii la domiciliu. (3041905) 

Vând urgent casă, toate 
condiţiile, Sânicolaul Mic. 

_Telefon 266n2. (28304) . 
Vând casă din cărămidă, cu 

grădină mare, localitatea 
Zimand Cuz nr. 114. (26486) 

Vând casă gaz, grădină, 
zona UTA; curte comună. 
Telefon 249206; 092.294.842. 
(28497) 

Vând urgent casă 2 camere 
(Mioriţa), Micălaca, "Qaz, apă; 
canalizare, 360 mp; 26.000 OM. 
Telefon 249606. (28497) . 

Vând In Păuliş, casă 4 
camere, baie, apă curentă, 
garaj. Telefon 284599. (28473) 

VÂNZĂIISPATII 

Vând hală toate dotările 
necesare, 25.000 OM. Telefon 
280495. (27968) 

no~:~~ c~~=s~i;~~t,;~~~~e ~~ ' 
camere + dependinţe), hală 
mare de productie, 2 masini de 
tă~ei, 1 malaxor, site şi 'rafturi 
pentru usca~ microbus lnsais, 
ga2, telefon, apă, curent trifazic. 
Telefon 286333. (27937) 

VÎNZĂRI TERENURI 
mere, decomandat, Micălaca Vând casă In Zădăreni 

· accept 1 tă · 1 2 t Vând teren intravilan 600 mp, 
~Orizont), coniorizat. Telefon pa ŞI n ra e, ·,front 15 m. Telefon 262619. 
264060. (28444) 17.000 OM. Telefon 413165. 

(28459) (27827) 

-· - - ~ - ~ ·- .... __ ·-----

1 

.. • < ,._,..,_ ..,.-- .. 

Telefon 286150, cartier Aradul 
Nou, str. Armoniei nr. 1/ C. 
(28240) 

Vând (dezmembrez) piese 
Renault 21 Diesel, motor, ele
mente caroserie. Localitatea 
Apateu telefon 173. (28254) 

Vând Oltcit, stare foarte 
bună. Telefon 094 834 010, 
278396, după ora 21. (27959) 

Vând tractor L 445, star& 
bună de funcţionare. Telefon 
287648. (28391) 

Vând Saviem 7;5 TD 
sau schimb cu cereale; pret 
4.500 OM. Telefon 280667; 
092.891.709, orele 8-16. 
(28413) 

Vând Fiat Ritino Diesel, stare 
bună, lnmatriculat; preţ 3.800 
OM. Telefon 094.898.051. 
(26440) 

Vând Dacia papuc, cu cov
'·iltir, 1986,'18 milioane lei. 

Telefon 512518; 511403, 
(5225445) ·'. 

Vând tractor U650, remorcă 
7 to, lnmatriculat, cu CIV, o 
stare pelfectă, pret negociabil. 
Sat Sintea Mică nC: 63, telefon 
146. (28351) . 

Vând autobasculantă 8,5 to 
cu remorcă 6.5 to, 13.500 OM, 
negociabil. Informatii telefon 
520465, după- ora 20 sau 
localitatea Tipari nr. 615, 
Gârgar. (2824'1) · 

Vând tractor U445, 1:300 
ore funcţionare, plug, remorcă 
auto, In stare· perfectă. 
lnforma~i localitatea Răpsig nr. 
19. (3042319) . 

'Vând Opel Vectra, Turbo 
Diesel, lntercoler, 1994. 
Informatii telefon 056-219869 
sau 094'291 600. (28464) 

(Continuare In pagina 15)-
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.. (Urmare lin pagina 14) 
Vând urgent Dacia O km, sau 

la schimb cu una mai veche + 

~~s:r~~~.~,~~sr 
Vând rulotă, echipată 

langoşerie, perfectă stare, 
înscrisă în circulaţie, numere 
noi, CIV şi bloc motor ARO de 
Brasov. Localitatea Vârfurile nr. 
179: telefon 134, după ora 20. 
(28477) 

Vând tractor, plug, disc, 2 
remorci şi semănătoare. 
Telefon 253963 sau 462731. 
(28478) 

Vând combină Sema, an 
1994, cu instalatie de recoltat 
porumb şi floarea soarelui, preţ 
acceptabil, şi pe cereale. 
Telefon 092 588 710 sau 094 
520 830. (28350) 

VAnd ŢIGLĂ PORTU- . 
GHEZĂ, ŢIGLĂ MARSILIA 
3.500 lei/ bucata; TERASIT/ 
MOZAIC, PRAF MARMORA 
700 leii_ kgj _DEŞ~URI 
MARMORA, CARAMIDA efi
cientă 300/250/140 • 500.000 
lei/ mc. Informa~! localitatea 
Măsea, nr. 33. Telefon 
531498. (27085) 

Vând HAINE, SECOND 
HAND, GERMANIA, en gros, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092 239 242. (28385) 

Vând SARE la saci 'i bul
gări, cantităţi mari. Telefon 
059-144334. (26321) 

, Vând Saviem după RK, preţ 
·· ·acceptabil. Telefon 2667 48 sau 

092 588 710. (28350) 

Vând vitrină frigorifică or'.zon· 
tală 3 m; rafturi expunere din 
aluminiu, casă maroat Elka, 
tuburi bioxid, scaune bar, 
aparat îngheţat/•, italian. 
Telefon 235994; 257003. 
(27862) . 

Vând cazan ţuică 170 de litri, 
. nou. Telefon 094.698.849. 
(28132) 

Vând tractor DT 101 O, an 
fabrica~e 1992 + remorcă auto 
7,5 to + 1 plug 3 braţe. 
Informatii telefon 2887 48 sau 
092588'710. (28350) 

Vând tractor U445, plug, 
remorcă 1.750 ore funcţionare, 
preţ 8.000 DM, negociabil. 
CUied nr. 166, telefon 242902. 
(28321) . . . 

Vând ·1fron stare bună de 
funcţionare, cu gheare. şi 
capse, preţ 11.000 OM nego
ciabil. Informa~! telefon 4~431. 
(3041906) 

Vând afacere rentabilă si vilă 
nouă în provincie. Teiefon 
092.592.665. 28184 

Vând cântar electromc; 
mobilier magazin; vitrină frigori
fică. lnforma~i telefon 468470. 
(28329) 

Vând rulotă, preţ 900 OM. 
Telefon 092.891.709; 253167. 
(28413) 

Vând ouă de prepeliţă 
proaspete, excep~onale, trata
ment orice afectine. Telefon 

Vând diverse tipuri TV 261653. (28090) ' 
COLOR, preţ 800.000 lei;··· Vând urgent malaxor inox; 
garanţie 6 funl. Telefon cuptor 3 dube; divizor aluat şi 
244904, orele 9-17. (27103) maşină rulat cornuri. Telefon 

Vând TV COLOR, en gros, 092.571.342. (5228490) 
--~....,. ·en detall, Trlnitron Planar, 

miel, mari, garan~le, preţuri Vind PARCHET uscat (fag 
minime, negociabole. Telefon aburit); pervazuri. Telefon 
289456, 092 239 2-!2. (28385) 235271; 094.555.338. (28426) 

Vând: MAŞINA SPĂLAT . 
AUTOMATĂ, 100 DM; T\1 Vând SRL, multiple activită~; 
COLOR, 80 OM; LADĂ preturi minime. Telefon255324, -

"''-' FRIGORIFICĂ; ofar garanţie. seara. (28457) 
Telefon 262616, 259339. . =w.ni<frnimrroq;~~R~m:l<-' 

. (2~Tn~ avanta;os iV color: ~~~~:,Ţ'3~e':,og::;;;:,:ţ~:: 
'~:.. videouri, receptoare satelit, ta; 1 mc. 240.000 lei. Telefon 

microvele. Telefon 259339; 281491; 092.381.750. (27338) 

•· 

563027,262616. (5224866) 
Vând avantajos maşini de 

spălat automate Philips, Bosch; 
-~ combine, lăzi frigorifice, conge-·. 

latoare cu sertare, frigldere. 
Telefon 259339; 563027;. 
262616. (5224866f 

. . Vindem o gamil mare 
TELEVIZOARE COLOR ste
reo; preturi convenabile. 
Informaţii orele 1 0·20. 
Telefon 280260, 211213. 
(18182) 

Vând maşini de.·cusut IndUS':, 
triale, triplokuri, butonieră, tivit, 
capsat, plate. T<:!lefon 
092.703.126. (28181) 

Vând televizor color, maşină 
- spălat automatică, cuptor 

microunde, calorifer electric pe 
ulei, cu garanţie. Telefon 
284804. (28063) 

Vând Pentium 11 333 MHz 
HOD 3,2GB 32 MB SDROM 
CDROM 32X FDD 3,5" 1 ,44 
MB mooitor Philips SVGA 15" 
nou, in garanţie. Telefon 
277576 (seara); 270856. 
(28287) ' 

Vând televizor oou, Trinitron, 
teletext, folosit puţin, diagonala 
55, 500 DM. Telefon 
094.896.051. (28440) 

VAnd CANTARE ELEC
TRONICE fi CASE MARCAT 
FISCALE; diverse modele. 

n 272727. 27921 
Vând calculatoare second 

hand, la preturi negociabile. 
Telefon 289679, 092 845 946. 
(28066) 

Vând diferita TELECOMEN
ZI pentru televizor (155.000 
lei), video, satelit; transfor
matoare linii. Telefon 
092.368.888. (mp) 

-.... 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vind PLASĂ GARD zln- · 
. cată, orice dimensiuni, 
PLASĂ RABIŢZ fi CUIE CON
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 
(27190) 

:~->...-

... 

Vând 2 iepe sure, 8 ani. 
secusigiu nr. 306, telefon 194. 
28067 

Vând gheretil Piaţa Pâncola, 
maşină inox tocat came (300 
kg/oră), mobilier vechi. Telefon 
512844, orele 8'10. (27988) 

Vând mobilă bucătărie, v;
trină Nădlac, 2 dulapuri mari. 
Telafon 247798. (28487) 

Vând sorg pentru mături. 
Informa~! localitatea Tăgădău, 
nr. 217. (3042318) 

Vând BCA 580.000 lel/mc; 
CIMENT; VAR; FIER BETON. 
.Telefon 094.524.456; 
054211807. Sunaţi fi nu veţi 
regreta! (f, 973959) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm orz, grâu fura
jer, orzoiacă, porumb, recolta 

. 1999, plata la ridicare. 
Telefon 065 - 163885; 
094.789.038; 094 .. 789.037. (f, 
0973956) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

SC BELSIRIM angajează 2 
CONTABILE pentru contabili
tate primară, cailerle 
cuno,tin!e operare calcula
tor. Condiţii: vechime minimă 
5 ani. Informaţii telefon 
284125, 275578. (28224) 

ANGAJEZ SECRETARĂ 
cunoscătoare de limba 
maghiară fi Italiană. Infor
maţii telefon 094.885.357. 
(211429) . 

FIRMĂ PRIVATĂ angajează 
ABSOLVENTĂ STUDII SUPE
RIOARE, cuno,tinţe limbă 
engleză foarte bune, operare 
calculator, permis de con
ducere. Telefon 287.824, 
287840. (27997) ' 

J 

PUBUCJTATE 

ANGAJĂM .o persoană 
cunoscătoare limbă Italiană 
şi contabilitate primară: 
telefon 2546n. (28354) 

Angajez \(ANZĂ TOARE cu 
experienţă pentru alimentară. 
Telefon 094 702 738. (28392) 

REPREZENTANTA "FORD" 
angajează MECANICI AUTO, 
stagiul militar satisfăcut. 
Informaţii la sediul firmei, 
Arad, str. Ştefan cel Mare nr. 
1, 9rele 8-16. (28387) · 

Angajăm SUDORI semiau
tomat Mag-C02 fi LĂCĂ· 
TUŞI. Telefon 250036. (28403) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează SECRETARĂ· 
DACTILOGRAFĂ. Telefon 
289308, luni-vineri, orele 8-
16. (28462) 

SC ,.RESI" SA, firmă ita· 
llană cu profil înc~lţăminte, 
angajează CUSA l'OARE; 
salarizare foarte avantajoasă. 
lntormaţii la telefon 281518. 
(28483) 

Societatea .. INSTALCO" 
Arad, angajează urgent 
TRACTORIST • RUTERIST. 
Telefon 264869. 28493 

Primăria comunei BELIU, 
scoate la concurs, un post de 
AGENT FISCAL. Relaţii supli
mentare la sediul Primăriei. 
(3042321) 

,.FARAON" angajeazi 
CONFECŢIONERE calificate 
'i necalificate; str. Mărăşefti, 
nr. 9·11· etaj 11. 127091 

PBESIĂRI SERVICII 

REPARĂM MAŞINI SPĂ
LAT automata. Telefon 259146, 
orele 7·21; 094.241.398. 
(27839) 

HIDROIZOLA ŢII la acope
ri, uri. Garanţie 10,. ani. 
Telefon 270711 aau 094 855 
838. 28471 

TRANSPORT MARFĂ 
microbus închis (1,8 to încăr
cătură), 1.500 • 1.850 leU km. 
Telefon 094 505 548, 092 540 
620. 28410 

PRESTĂM SERVICII VI· 
DANJARE, in Arad fi judeţ 
Telefon 094 283 257, 25030-1. 
(28369) . 

ŞCOALA DE ŞOFERI, col. 
RtJSU LUCIAN, face inscrieri. 
Telefon 283696. 28309 

Rectlflcăm ARBORI COTIŢI 
in Incinta AUTOSERVICE • 
Micălaca. Telefon 202098. 
(28492) 

MEDITEZ ENGLEZĂ orice 
nivel fi domiciliu. Telefon 
238332, orele 19-22. (28494) 

MONTEZ TERACOTE orice 
tip. Nu consum alcool( 
Telefon 274767. (28495) 

. EXECUTĂM: construcţii, 
reparaţii, zldărll, tencuieli, 
faianţări; AVANTAJOS • CA· 
LITA'TIV. Telefon 240135. 
28500 

DIVERSE 

SC ,,ARCONS" SA inscrie 
pentru calificars in meseriile: 
~DAR,ZUGRAV,DULGHE~ 
FIERAR BETONIST, TAM· 
PLAR, INSTALATOR SANI· 
TAR fi GAZE, ELECTRICIAN. 
Telefon 254329. (28455) 

Cel care au căftiJial la lote
ria vizelor pentru SUA fi nu 
au sponsori precum '1 
femeile care au viză pe 10 anJ 
J)entru SUA, să sune urgent 
la telefon 0014252397110 
SUA sau 057·512513. 
(3042314) 

-;;.-

SC ,.MONTE NEGRO" 
doref!e să ob~nă autorizaţie 
de mediu pentru ghereta din 
str. Victoriei. Contesta~ile se 
pot depune la Agenţia dt 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragalina, nr. 16. (28491) 

='====::::! 
~ Cl'lATD 

Se citează Janto Ghizela, cu 
domiciliul necunoscut. intimată · 
in dosar nr. 6692/ 1999 în pro
ces cu Lauren~u Gheorghe. la 
Judecătoria Arad, in data de 28 
septembrie 1999, ora 8, Sala 66. 
In caz de neprezentare, cauza 
se va judeca în lipsă. (28465) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane tn GERMANIA, AUS· 
TRIA fi FRANŢA, la preţuri ..... 
.... cu autocare moderne. 

NOUl!! ITALIA cu tranzJt ~ 
TRIA, SUEDIA cu tranzit !)()LO
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin ,.ATLA-. 
SSIB" puteţi cilitorl tn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORlUGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
lnchhiem eutocare fi mlcrobuze 
modeme. 

,.ATLASSIB'" efectueazA aer
vicii do -rio, Oligurirt .... 

-" c6o1' wrzl. Agenţiile din centru: telefon 
251871 fi 252n7 fi AUTOGARĂ, 
telefon 270562. 

VĂAŞTEPTĂM,zlnlc.(c.17) 

NOU!II REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vi oferă; 

zllntc spre Germania 
PASSAU • REGENSBURG • 

NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTIGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: -clll1urlo In auto
c:an noi, moderne: 2 bagaje gnt
tulte; insoţltoare de bord: o 
masă cakJă tn Ungaria. 

Informaţii fi inscrieri la 
AGEilŢIILE PlEn.: ARAD, lele
Ion 057 ·252291; UPOVA, lelefon 
057-5411377,- 057-563011; 
11MIŞOARA.- 056-2001111; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞlfA, lelofon 055-224904. (c.) 

SCHIMBURI 

Schimb apartament 2 
camere, Vlaicu, cu similar altă 
zonă. Telefon 247895. (28476) 

ÎNCHIRIERI 

Doresc să închiriez aparta
ment 1-3 camere; prefer 
(ne)mobllat. Telefon 235784; 
094.592.290. (27821) 

Tnchiriez (ofer) locuinţă 
(ne)mobilată, zonă bună. 
Telefon 235784; 094.592.290. 
(27821) 
lnchiriez~tAtracentral. 40 

mp. Telefon 211792. (27833) 
Căutăm pentru închiriere 

camioane cu capacitatea de 
20 to, pentru transport 
cereale. Telefon ()65.163885, 
094 789 038 intre orele 7-15. 
(f.0973960) 

Caut să inchiriez spaţiu co
mercial pe Bd. Revolutiei. 
Telefon 284041); 094.207.455. 
(28343) 

Doresc să Tnchlriez garso
nieră mobilată; ofer SQ..100 OM. 

"Telefoli 210255. (27910) 
Ofer spre inchiriere pe 

termen lung,· apartament 
(ne)mobilat. Telefon 210555. 
(27910) . 

Dau in chirie apartament · 
spaţios, 2 camere, baie cu 
vană, bucătărie, hol, încălzire 
centrală, telefon, televizor, 
frigider, mobilat stil, ultracentral 
(str. Episcopie!), negociabil. 
telefon 211781, orele 9·12; 
telefon 223253, orsle 16-20; 
092 419 337, permanent. 
(28331) . 

lnchirlez spaţiu comercial 
· central, 85 mp şi vând Dacia 

papuc. Telefon 270709, 

j 
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255801, orele 9·11 şi seara 
279017. (28124) 

lnchiriez spaţiu ultracentral, 
sediu pentru firmă, cabinet, 
compus din 2 camere, baie, 
coridor. Telefon 256014, 094 
584 880. 28372 

Primesc elevă sau studentă 
in gazdă, central. Telefon 
237527. 284877. (28466) 

lnchiriez casă nouă cu etaj 
pentru sediu firmă, cabinet 
medical, locuintă, etc, luate 
conditiile, pe sir. l.ăcnmioarelor 
nr. 1 i. Telefon 092 530 301. 
(28452) 

Primesc iri gazdă studenl 
sau studentă, zona Polivalentă. 
Telefon 222048. (28438) 

Ofer spre inchiriere apărta
ment cu 2 si 3 camere, Vlaicu
central. telefon 282654. · 
(28399) 

• Doresc să lnchiriez casă ( + 
curte), nemobilată, îmbună
tătită. ofer 50Q..800 OM. Telefon 
210555,210255. (28488) 

lnchiriem casA in Cartierul 
Funcţionarilor sau în Vlalcu. 
Tele~~n 250505; 211950. (f, 
97971J 

Ofer spre inchiriere garson
ieră confort 1. Vlaicu (Piaţa 
Agroalimentară). Telefon 
469282. orele 8'20. (28501) 

, PIERDERI · 
Pierdut carnet sănătate elib

erat de Dispensarul Frumuseni 
pe numele Luca Claudiu. il 
deciar nul. (284 72) 

Pierdut asigurare auto 
obligatorie pentru autoturism 
Dacia cu nr. Inmatriculare 
AR·04·DNV eliberată de 
ARDAF, pe numele Mak Iosif. 
O declar nulă. (28480) 

Pierdut cod flscal nr. 
1712902 eliberat de MEF, 
Circumscripţia Fiscală 
Chlşineu • Crlf, p8 numele 
Kirtal Gheorghe. 11 declar nul. 
(5228494) 

Pierdut cod flscal nr. 
1713010 eliberat de MEF 
-Circumscripţia Fiscală 
Chişlneu Crlş, pe numele 
Klrtal Gheorgh8. R declar nul. 
(5226495 

Pierdut asigurare auto pe 
numele Vid Sabin, eliberată 
de ASIROM Arad, Filiala lneu. 
O declar nulă. (3042320) 

'i' SERVICII FUNERARE ii' 

SC "IIOSFERA'I'IJ" SRL, 
atr. Ghiba Birta nr. 26, tele

fon 270437; 094.554.874.· 
Sprijinul de care aveţi nevoie 
in momentele grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
· SICRIE: diferite esenţe ti 
modele occidentale. RES· 
PETE: pânzâ, mătase (seturi 

'ii' CONDOLEANTE 'ii' 

Suntem alături de prof. 
Pavel Popa, din Şlrla, în 
greaua fi ireparabila pierdere 
pricinuită de trecerea 
neaşteptată in nefiinţă a 
veri,oarei no~stre 

POPA MAIUOARA, 
(un suflet de o neasemuită 

nobleţe şi omenie). Trans· 
mitem cele mai sincere con.:. 
dolcc -te familiei îndoliate. 
Familiile Dorgo,an fi 

ub. tea:1. 

Personalul Şcolii "Ioan 
Slavicl" din Şlrla este alături 
de prof. Pavel Popa, la du· 
rerea pricinuită de pierderea 
prematură a soţiei, învăţă· 
toarea 

POPAMAJUA. '1 transmite sincere con
doleanţe. Dumnezeu s-o 

ihnească in pace. 

S·a stins din viaţă mamă, 
bunică dragă - BABII 
Nepoata Olimpla Moldovan, 
fiica Marioara fi ginerele 
Ioan. (28494) · 

Regretăm profund pier
derea bunei noastre vecine, 

GULER ECATEIUNA, 
In "etate de 92 ani. 

·oumnezeu să o Ierte_ fi să o 
odihnească In pacei 
Condoleanţe familiei indo
liate, din partea Asociaţiei de 
Proprietari, bloc 21-B, Pasaj 
Mic~ca. 28499 

'ii' COMEMORĂRI 'ii' 

Sa implinesc patru ani de 
când destinul nemilos ,; crud 
a smuls de lângă noi pe cel 
care a fost soţ, tată, IIOCnl fi 
bunic, 

IAMIIOR IOAN 
diaVINOA. 

.. sub o cruce rece/ Sub 
tăcut mormânt/ Doarme ce
am avut mai scump/ Pe acest 
pământ." Nu te vom uita 
niciodată. Familia. 828261 

Sa împlinesc 8 ani de când 
dorul lacrimile fi sufletul 
indurerat de ma!M te plânge 
la tristul mormânt, scumpul 
meu fiu, 
~C OIIEOBOIIE. 
Boala nemiloasă 1-a răpit 

pentru totdeauna la numai 39 
ani. Am fost neputlnciofl in 
faţa destinului. Să-I fie ţărâna 
uşoară şi memoria blnecu
rintatăl Mama. 28282 

complete), voal. CRUCI: lemn Pios omagiu veA nici 
'i metal. ACCESORO: prosoa- · l l l b T 1 
pe, batista, panglică neagră, amintire ce u ma un f 
balle uri, mânere, lumânări, drag frate, cumnat, unchi, 
catafalc, sfeşnice, steag de ~COBEOROIIE, 
doliu. SERVICO: spălat, îmbă~ din PAULIŞ, care in urmă 
sămat, îmbrăcat, transport cu 6 ani a plecat in etsmitate, 
Intern l' Internaţional; lăsând in urma sa un gol 
ASIGUR M colaci, colivă, imens fi dor nestins. 
coroane, jeriba, fotografii pro- Dumnezeu sl-1 odihnească! 

~~~~~~ţ~.?:~o~~~ . r2~~~~\le: Mlcu fi Costache. 

gratu~ obţinerea ectelor nece- :=:========::::::1 
sare lnhumăril. Oferta brad: 
sicriu brad, respate, cruce -
750.000 lei. TRANSPORTOL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, 
este GRATUITill. Experienţa 
noastră, e~~~. garanţia dum
neavoastră! \CJ 

'i1' DECESE 'i1' 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă. a celei ce a 
fost mamă, buni_că fi 
atrăbunică 
MĂovttAN IlEANA, 

in vârstă de 94 ani. Inmor
mintarea va avea loc azi, 20 
septembrie 1999, ora 14,30 de 
la domiciliul său din str. 
Timifulul, nr. 8. Dumnezeu s-o 
odihnească in pacei Familia 
indoliată. 

···-· 

.. -, . 

9f Se împlinette un an 
de la decesul Iubitului 
nostru soţ, tati, 

bunic, 
BOROA 

DIMJTIUE 
(MEDREA), 

a cărui dragă amintire o 
vom păstra vetnlc. Dum
nezeu să-I odihnească in 
pacei Parastasul va avea 
loc duminică, 28 septem
brie 1999, in Minifel. 
Famllia_lndurerată. (28479) 

nit...i.- · · ~ k__,.",hr-· mhz 
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lklul RewlulktiiY. 211-38, telefon 231.853 
Liviu Rebraanu IY. sa, telefon 2!10.905 

la cele mal miel Pll'turl 
• GRESIE cal.l• 93.000 1eUmp 
• FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 leUmp 
11 ADEZJV fi aMENT pen1nl roalull 
II~VĂCUPRU fi accesorH . . 
IISPĂLĂlOAREINOXflCABINEDUŞ . 
11 BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 
• ROBINE'Jl fi FlllNGURI• CĂ2I BAIE fi ACCEIIORI 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORI 
•ŢEAVĂPOUEnLENĂCUACCEIIORI. ,., ... , .. 
•ŢEAVĂZINCfiNEAGRĂ . . . 
• PROFU.E LAMINA TE • TABLĂZINCATĂ, dKipd fi U1all 

PROGRAM ZILNIC 9,00.I7,00 
SÂMBĂTĂ 9,oo-u,oo 

1522411
11) 

+Vmtlabn . . 
.. '11 +Aparat aer COI1dlfcnd . · . 

- • j • Plasă de geMI pentu tMI'JIIf 

l l<ama.· + Pompe submeralblle, de suprafa!l fi 
, + FlfU1 de udat . 
j • Motx:osltwe . . a : +lnrubatwee~ecttca . . 

• ,;; +Folleaclarde4-10mll~ · 
• Bin>ts lapi... . initafe de piele 
+llllllehlril de ~tu gad 
• PlasA rabitz, cUe conslrlJclll, electozl 
• Roabe, bekJnlera,- eleclrloe 
+Drujbe 
• Acurrulatlrt-
+ Hldrofoare, compresoare, aragaze, 

t1gldere, congelatlare, leleWDare 
+ C«nbbne rru2icale 

• Gresie, falan1ă, ade2!v pentu ~" IDA.il 
• Araoe~ YCpSele, clluMf" lacul 

NOU! 
VIZITAŢI MAGAZINUL NOSlRU 

DESCHIS 1N UPOVA, VIS A VIS DE 
PIAŢĂ 

Produ .... : electrice, eledroca8lb, uz 
gospodaresc şi agricol se vtlnd fi a.o 

PIATA IN BITE. AVMS 8. 
TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, 

fN. JUDEŢ, 'TRANSPORT GRAllJIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
5.000.000 LEI, 

.. ~~ E.M.J~ S.C. JACSON:~. 
-INTERNATIONAL S.R.L. 

STR. ANDREI ŞAGUNA NR. 60 ARAD 
Telefu: OS7/USS511 TeL U4342, 
anu6, :1644ft. U7U8. unu - -

OFERTA DE PRETURI 

Sodiu/: 
nr. H . 

~ prin Gl MOTOR ARAD 

Tel/Fax: 057/ 288009 

· S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI pradat wCIII!IIICÎali-~ r. PM1wi ~" .•.. 
Mlllll!rgM Mdroi!!p!Atqgrl"' boz; do ~!unui modi!Km cu ,,..; .. ltrmoplask , .. ,. aplic6 • • ·~~'~· 

prin lpire w flociră.la !IOirmi do 2-ii nm. pt ..-hni diforolt o pmGrolt cu nirip ICIU 01dont colorokt 
Mfznbrq.M ld.d.rgiMWfm" 'lf'M4 trf'Y penh-u co•uhuthi ciYile li il1dlflluolufrunui. podtti ti 

viaducluti do .. co: 
MfJDbrAM Jrf1mfrletmrr m Zdtum Prl'et un w aplic4 prin lipirt cu lilum cold; 
l'rukik Mdrpt«qWrorr cu A1'4gt« cok'roM . ..a.,t.bilt lo loalt formtlt do """is: M"""""" l!l.twni.Mqft q4.Wpgtf peolru liprrt la mr. ,. - / :. 
"eem19rk ttrmq al fimqtlp'Meem din vtA6 mintrclă'IHLAif. · ;.,_c '#u . Z 

Pr~daule IlUStre slflt ,...mentale lR Romlnia prin MLPAT ~ PROCEMA. 
· cit ti In Gtrmanlo. la "MATERIAL PR0FUNBSAMT HORDRHEIN- WESTFAI.fN", 

III' CAUTA TU aoeslota- nipnll prio ISO 9002. 

NOI DĂM JONVL 
COMUNICATIIlOR 
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- ANVELOPE • - . 
1) ANVELOPE PENTRU CAMIOANE ŞI AUTOBUZE: : 
Al Aavelo>pe .... -le 8) Aanlopo _.. 
• 8.25- 20 a 102$ • 8.25 R 20 taxtil- meta1•131$ 
• 9.00• 20 •118$' •0.00 R 20 a 143$ 
-10.00- 20 • 131$ • 9.00 R 20 malai -metal •162$ 

-~~~=n ... ;....··~ y·· ": .... ---:-, 

.4' 
·11.00. 20 •158$ ·10.00 R 20 taxtiknetal z 151$ 
• 12.00. 20 • 172$ • ·10.00 R 20 metal-metal• 176$ 

-11.00 R 20 taxtil- metal• 183$ 
· ·11.00 R 20 metal- motal• 222$ 
-11.00 R 20 metal-motal a 188$ 
-12.00 R 20 taxtil• metal • 208$ 
.12.00 R 20 metal- motal• 228$ 

2) ANVELOPE PENTRU TRAClOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE: 
Anvelopo diagonale · 
• 8.00 -16 (6PR) a 32$ • 6.50 • 20 (8PR) • 45$ 

.• 7.50-20 (6PR) • 53$ , -12.4-28 (6PR) •118$ 
-14.00. 38 (6PR) • 178$ ·18.4 • 20 (10 PR) • 2SeS 

Preh••Ue nu conţin TVA. ,_ . (073112) 

Uniwraitatea de ŞtiinlB Agricole ~ MedicinA Veterlnati a 

Banatului ~a. Facultatea de HorticulturA, organizeazA 

un nou ClOilaft de adlni1lonl pentru locurile cu taxa neocu
pete, la UfiiiA1oanlle spedalzirl: 

- Mlitactura pelsajullâ. 1511lcud 

• HorticuluA. 151ocuri 
-Inginerie geneticA· 10 lllcul'l ·. ·~·. --

Inscrierea ae va face In perioada 22·25.09.1999, lnlre 

orele 8,Q0.15,00,1a seaetarlalul Facultll'i de Hortia.oltun11. 

' Concursul va avea loc ili dela de 27.09.1999, onole 9,00. 

Taxa de inscriere la concurs esle 150.000 lei, iar laxa de 

scolarizare este de 3.500.000 lei anual, piAtibiiA In trei 

~anşe. \ , 
lnformaţiiiiUpllmentare .. pot obţine la HCI'elarlalul 

facuiiAţli, telefOJI 0581141424, Interior 263. 
(973972) 

-.<. 

MEDIASOFT 
Arad, atr. Av. Ioan Sava nr. 5, IIIUfax 057/255886 

Organizează CURSURI 
• De callllcare-perfec!lonara in meserllle: 

1. Operator pe calculator ti reţele de calculatoare 
(Windows, NC, MS.DOS, aplica'e de contabilitale) 
diminea\8- 30.09.1999, setia 1, 11.10.1999, seria 11 
după-masa- 07.10.1999 

2. Secretari (prelucrare documente pe calculator) . 
după-<nasa- 7.10.1999 

3. Contabil (toorie fi aplica~! pe calculalol) 
după-masa- 25.10.1999 

4. Programator ajutor 
după-masa- 20.09.1999 
y • De Instruire in: 

1. Utilizare Word- (dupA-masa). 7.10.1999 
2. Utilizare Excel- (OupA-maoa)- 25.10.1999 

NOU!!! . 
1. Estatlclan stiHIIt pa calculatar -11.10.1999 -· 

Plata in ra le . 
Cur$uri autorizale, diplome c:allftc:8re, p81'fec!fonare eli· 

berale de MINISTERUL MUNCII. ' 
(522121) 

... 

(.1-t,, 11'11 , ...... ~!. ~""~'''"'h 
1 " 1 f ' u 1 '1 <1> ' '" ,, 

~$U~:ţ· 

S.C. SCAR COMPfittY SRL . 
.~ii' 

.. 
.. ·~ 

··''·· .::~ 
. ·~~· ,.,J;.o 
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;... LUCRĂTOARE PENTRU BOBINAT 
VÂRSTA MAXIMĂ· 35 ANI 

STIL A.M. GUTTENBRUNN NR. 129, ARAD 
(5224362) 




