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IBOUPI SOC.d:ii 

sucur!!~ 
Bd. Revoluţiei nr. S-7 
Telefon 2SlZ80 

. ' .. ·. 

~ WEST..;.;.;;;;~BANK;;,;;;,.;;;;,; 
WD, lklul ll<'ralulld .... 

\. 111.QOIU~ T 1 FAIIl181#l; 

BANCA COMERCIALA WEST BANK SA 
acordt dobllnzl avantajoasa 

11 depozltela la termen ala 
persoanelor fizica 

(auma mlnlmi 500,0 mii IIQ 
11 .... -50% 
21unl- 51% 

IRAT ~ 'J1nlmedlu 
L lr~ lllnlovinclutl Anul XI, 

nr.282S Luni, 18 octombrie 1999 e 16 pagini e 1400 lei e e-mail: adevaruliarad.r~ ==..-: Ho948 

. . . . • Congresul neterminat al PSDR 
GRIJA FATA ALEXANDRU ATHANASIU VA CÎŞTIGAT 
D~:: ... !~I~ cp 11 VOTURtDIFERENTA . 

. , , .. -#'din categoria celor cu slujbe bine plătite. DEANULUI 
,, •:,-# Chiar >;i salariul unui majur ara peste medie, 1 N· ; . r·ATA AR· A . .· , .. ~n timp ce ofiţerii şi, în mod deosebit, ofiţerii . . . . 
~superiori încasau lefuri foarte bune, in raport cu alţi 
,.slujba>;i ai statului. Ba>;ca unele privilegii specifice ' . 

profesiei. Dar >;i omul, cetăţeanul obl>;nuit- să-i spunem 

a>;a- era mulţumit in general de prestaţia mlliţlanului. In EMa··· IL P. ~ UTIN'··· casă, ori pe stradă, omul sa simţea în siguranţă. Ho)ii ori . , 
tlllharii erau repede prlnfi t;l virllţi la .,mltltoca". 
Cetăţeanul trăia într-un climat de securitate, fiiri teama 
că va fi agresat in propria sa locuinţă. 

De la Revoluţia din decembrie '89, mlllţianul a devenit 
poliţist, numai că schimbarea denumiril profesiei nu 1-a 
adus vreo îmhunătăţlre a condiţiilor de muncă >;i viaţă. 
Din contră: avantajele din vremea dictaturii au început să 
se topească incetul cu incetul în malaxorul inflaţiei fiiră 
sfiir>;it. Poliţistului de astăzi 1 se care un volum mult mai 
mare de munci în condiţii da risc ridicat. Numărul hoţilor 
>;i tâlharilor a crescut peste măsurii, in timp ce poliţi>;tii 
par să fi Intrat in pământ. Cel puţin pe stradă rar vezi uni
formă de poliţist. Scăpaţi de teroarea dictaturii, infrac
torii acţionează astăzi cu îndrăzneală tot mal mara. Pe 
stradă te trezeftl tâlhărlt ziua în _amiaza mara firii să al 
cui cere ajutor. Pol_iţi'ftil nu au mijloace suficiente. pentru 
a se deplasa in te<en Iar acolo unda sunt autoturisme in 
dotare, nu sunt bani da benzinA. Tlllharll acţlonaazi 
organizaţi în bandă, înarmaţi cu arma alba, perturbind 
grav llnl'ltea publlcă a'la cum s-a Intimplat nu demult in 
Bra,ov. Pollţl'ltil au înţeles si negociaza cu bandiţi! In 
loc să-I .salta" - atitudine vehement condamnati da 
oamenii de vază ai puterii. Intr-adevAr, cu Infractorii nu 
negoclazl, la apUci lagaal Pa bună dreptate li sa cere 
poliţi,tllor si-'11 facă datoria pentru că prea s-au înmulţit 
făridelaglla în această ţarA debusolată. Alei sunt da 
aceeBfi parte a baricadei atit cetăţeanul obifnult căt '11 
reprezentanţii puterii. 

- $TEFAH TABOIA 
(Continuare in pagina 4) • 

Congresul Extraordinar ai PSDR, 
desfăşurat dmbătă ia Palatul Parlamen
tului (,,Casa Poporului'? a fost netermi
nat la modul propriu, fntrucll doar 
alegerea noului preşedinte s-a făcui rn 

condiţii statutare. Deoarece pentru 
alegerea celorlalte organe de conducere 
nu mal exista cvorumul~~· >· 
necesar, acestea nu au;: ,;: • .... · y 1 .·":~·., . 

malfostalese. , .c,.-.'"'' ·'"'•'·· 

"Soluţia Putin era cea 
mai bună pentru PSDR" 

Cunoscutul analist politic Ion Crlstolu comantaazA tn• 
exclusivitate pentru cititorii ziarului .AdevArul" avenl•. 
mentala slliptimlnll. AstAzi, despre faptul ci aoluţla 
Athanaalu lnaaamnl dispariţia PSDR-ulul, daapra amiglrU 
RomAniei în ceea ca prlva,te integrarea In Uniunea 
EuropeanA, despre cum aa comporti Valeriu Stoica ca un 
varltebli ministru da externa '11 despre cin
tecul cucului armanaac. 

AUTOClUB® 
Dealer autorizat 

lncepând de la 400 DM/Iunii:-
Un VOLKSWAGEN 
ln leaslng? 
Fără garan1ii? 

Tel. 094/845180 
Fax. 058/293437 

MEDIU 
OSTil 
Celnllli aneiQÎC rmislrU din 

11111 da jalnicul guvern care sa 
preface cii admlnislreazj ţara, 
domnul Traian Bă888CU, afloma 
cii RomAnia este unul dintre 
cele 111111 <l&lile medi da afaceri 
din lume. Domnul 8Asescu a 
spus un mare adevăr. InsA, dfn. 
colo da adevărul pe cere da
acum n cunoa,iam cu toţi, nu 
poţi si! nu-ţi pui, mereu •' 
mereu, intrebarea: da ce? De 
ce nk:i unul dintre cei care ne 
conduc nu realizează cilt rău 
ne fac nouA. tuturor, prin 
menţinerea acestui mediu nefa
vorabil. Oe ce ? Oe ce este 
menţinut liberalul (?!!) Remt!Ş la 
Ministerul Finanţelor cilnd, da
acuma, este limpede pentru 
abllolut lllatoll lumea Ci lot ceea 
ce a făcut milreţ\11 oonducillor 
al finlln\tlklf din ţara ll8la a Ioel 
nu numai aberant, dar şi un 
IliaC diniCt Impotriva ecmon olei. 

· DCIMITRCI TOMA 
(Continuare In pagina 5)" 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIIAT 

GEAII TERIIIOPAN 
Profila fRI5I!At Germlllill 

PREŢURI DECENTE 
la jamplirie din 

ALUMINIU Castelul de la 

~ţJJLINE 

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

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

· · ·xsm·Roşio'kf2s . <.i 
TELJFAXI 057/289053 

-~-;>,.<,•>.~· ''·"*' 

e fnvingând pa .,U" Cluj, UTA a revenit pa primul loc e fn 
Divizia C, doar .,Universitatea" a găsit victoria e West 
Petrom şi-a asigurat locul in prima grupă valorică la 
baschet masculin e B.C. IC/M- infrântă de Rapid, fn capi
tală e Dublă victoria pentru Farrari in Malaysia, dar F/A 
contastă regularitatea maşinilor câştigătoare 

Pag. 8, 10, Il, 12 

--

va otera 
e TAmplilrte aluminiu din Import 
"'romlneşti e PVC. şi geam..t lanq.on 
• Rolele "' jalu28ie r-.: 279699; 0922e251111 

Arad, Sir. Volnicllcw, Nr. :u. 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

•. AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITAT~. 

SUPERIOARA 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:057f224888 

082/777381 

--
Săvâr,in ~ peste 300 

ani de V 

--
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HOROSCOP 
• Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 şi 29 de minute şi 
apune la ora 18 si 48 de 
minute. ' 

• Au trecut 290 de zile 
din acest an. Au mai rămas 
75 da zile pAnă in 20001 

• Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxA: SI. 
Apostol şi Evanghelist Luca; 
Biserica romano-catollcl: 
SI. Luca, Evanghelist; 
Biserica greco-catollcl: SI. 
Ap.şi Ev. Luca 

CA venit' 
~-~}_i~lJ~;~: 

L• Arada Şidor Oana 
Bogdana, Dlnga Mlruna 
Emanuela, Cravet Naorni, 
Murarlu Alexandra Gabrlela, 
Boroneamţ MădăUna Maria, 
Tcacluc Maria Alexandra, 
Oprolu Dariu& Adelln, 
lvanovicl Marina! Graţlan, · 
Covacl David, 
Poanaf Alexandru. 

......... ,-
"., ..JI'BERBECUL (2f.03· 
~ .. 20.04). Rela~a dvs. ser>-
~ti mentală se va 

.._ îmbunătăţi daca veţi 
accepta faptul câ dorinţa 
partenerului de viata nu este chiar 
exagerată şi că eSte in interesul 
amândurora. 

TAURUL (21.04-20.05). 
Din punct de vedere 
financiar. nu aveţi nici 
un motiv să vă faceti 

probleme. Aveti insă mai muttă 
grijă de sânătatea dvs.' 

m. GEMENII (21.05-20.041). 
Veţi avea ocazia sA-i 

~ \ 4 mărturisiţi persoanei 
4 iubite intreaga dvs. 

afecţiune, dar nu folos~i cuvinte 
mari! 
~RACUL (21.08·22.07). 
~ o:;jLa locul de munca s-ar 
?...t)putea sa vă certaţi cu 

unul dintre supefiorii dvs. 
ierarhici şi ar fi bine sâ ave~ grijă 

de ceea ce-i veti spune. 
·~LEUL (23.07-22.08). Ar 
1 ( \:)i trebui sâ învăţa~ că· mtr-

VREMEA 
Vremea va fi rece, chiar 

deosebit de rece noaptea şi 
dimineaţa. Cerul va fi variabil. 
Vântul va sufla slab la mode
rat din sectorul nordic. 

C UiiS'iiiil_ CJ.~ 
.· Cala da Caltarl a auto, dactiiOOmlt 4lf .. J 

, · unielpiulul Arad da secretariat. Inscrierii~> ;J,I 
th•nfii lnacrltrl la, urmA• . fac zllntc, la -.dluiiMtltuţW~Jj; 
;,toarale cursuri: limba din ttr. Oh. LaU.r nr. 't\f 
'tnglezi, limbii germani, Informaţii la telefon .Z11:111ti; 
~lmba ltaUIInl, m•canicll~. fl)tta .. orele 10·13. _ ..... · .. · .. , ..... Jo 
M~<-,h- . ; , ~ ,·.,,, ~""'~'~·.·-", ._. >;·,?--_ ., . .:f<: '-" -_--/ . ·%1· ;",...,, rk&.~,, ._~-.,::6:W.#:~'.·-;:'idl!Ji 

o reia~ de cuplu ambii parteneri 
trebuie să ofere dragoste şi nu 
doar unul dintre ei. Fiti mai 
atent(ă) cu persoana iubită fiindcă 
altfel se ya simţi neglijată. 

MOCHET 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda ,1_ 
monteaza 
mochetă 
la preturi . 

cu o reducere 
de 10-20"/a 

FECIOARA (23.08· 
22.09). Bugetul dvs. se 
va mări dacă vă veti 

implica mai mult in probJemeh3 
profesionale. 

BALANTA (23.09· 
22.10). Nu mai f~i atat 
de suspicios cu 
partenerul dvs. de viată. 

Ar trebui sâ~ apreciati sinceritatea 
şi loialitatea. ' 

Dimineaţa, local se va sem
nala brumă şi izolat îngheţ 
slab la sol. In zonele joase se 
va produce ceaţă. 

T. max: Sia 11'C 
T. min: -3 la O'C 

Meteorolog: 
EUGENIA RUS 

c UTILITARE 
--~~~~~~~~~~---
PfETB, TÂkC\IJU situată la parterul blocului 68, 

Astazi este zi de piaţă III cartierul Alfa, telefon 277644.-si 
Curtici, Nădlac, Bocsig, "Noua Farmacie", strada 
Gurahont, Moneasa, Pilu, Andrei Saguna nr. 15, telefon 
Vladiminiscu. Tot astăzi se 948, sunt de serviCiU cu pro· 
organizează târg săptămânal!~ gram non-stop. 
Gurahonţ, ~i Bârtava. Mâine, • CONstJt.TATD .. 
marţi, este zid@ piaţA la SebiŞ, TRATAMENTE cu 
Alma~. Apateu, Sem lac, PllOCRAM NON-STOP 
santana, Şilindia, VMunla. Cabinetul .Apollonia", situ-

• FAJlMACIA 
DE SERVICIU al la parterul blocului din 

In noaptea de luni apre tpatele Casei Albe (zona 
marţi asta de tlârviGiu, cu pro- Gării), stt. Miron Cos~n nr. 13, 
gram non-otop l'ettnâCIII se. A, ap. 1, tii!. 251225, 
.Melis&a', str. AbatoNiui nr. 82, afeetueatA tratamente 
telefon 256288. lnjectabile (intramuscular si 

l'ânnacia ,.Crai NOII Alfl•, intravenos), aerosoli, l'i.K.G'., 
eG<Jgtafie ~ analize labOrator. 

Editora S.e. ADEVĂRUL a.r.L Arati . · 
•coD HSCAL R 161H93H ecoD SICOMEX 19.604 ecERTIFICAT 
J02iiHK6din31 X 1991.CODSII!.UiiS020956601eiSSN 1220-7489 

&r1 ,.. fi t ' 1 P 11 1 ·2900 A!lld. Bd Revolutiei nr. 81 
Telefoane: SI:CRETARIAT" 28t802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRATIE . CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'. 210775. MAREA PUBLICITATE. 280904; 
CLUBUL PRESEI • 180989. 

Con•lllul de ad•inl•traţlea DO REI. ZĂ VOIA NU 
(prc~cdintc) telefon 281802, 280625'; şn:•·A:o. TABU1A (vicc
prc~cdintc} telefon 210776; MIRCK>\ CO~TRAŞ (rcdactnr-!;'Cf) 
telefon 281802, 280854; ~IClJ COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904: DOREI. BARBU (conlahil ·\"'!) telel'on 281797. 

'CoJealal de.1 loo .... MIRCt:A CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL f)ARIE (scndar general de redactie) telefon 2111802. 
280854; MIRCEA DORGOŞA:'Irl (sef scctic'_actualitiiti); telefon 
281855; 280003; IOA~ IERCAN.(!-ocf sCcţ1c politică), telefon 
280943; OORU SAVA (sef sectie socia)-cconomic), telefon 281738; 
VASIL[ Fll..IP (sef seCtie cu'ltură'-Învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CIIEBEI.EU (sef sectie spori), telefon 
281701; SORI:\ GHII.EA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; :\!ARCE!. CAI'iC1U (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (~secţie publicitate\ tclcfon!fax: 280904. 

"._.,.._ u-blmpti LaS.C.MEDIAGRAFs.A. 
ARAD, dr. Fel--ul F.M.,---, laJI: ZsotzO. 

• CABINET 
STOMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revolutiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica RoŞie). telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-
12,00 si 14,00-20,00. 

birramUPERJ DB 
CURENT 

In judeţ sunt prevllzute 
următoarele intreruperi de 
curent: luni SC Remat SA, S. 
C. Zeus, S. C. Romana Combi, 
S. C. Comalim SA, sectorul III 
filA •i Brezoianu (p). Perimetrul 
dintre Crişan, Revoluţiei, Horia, 
Gh. Popa, unde Intreruperile 
- avtta rnaxim 60 da minutll. 

Echipa 
cleservidu 
IOANTULEU. 
ee~tar de redacţie. 

Ioan Leaet · 
Raaaona 

·iV.< ...... ului--··· tr 
·~\<-:" •-' .... ~--<:~_; ' 

:.~i.;,tebnoredaetar(§··· 
"<·wmputertntik: 
' Sorina Amb~, 

Aurica Telciaa 
'- corectură. 

1 fi
SCORPIONUL (23.10-
21.11). S-ar putea să 
primiţi o veste bun~ in 
l"9!'!tură cu o mosterure. 
SAGETĂTORUL m( 2 2. 11. 2 1 . 1 2,. 

EDefi ave~~ un onora!iu:: 
l~ de ~3 ft!calaoa~,~~",,fe~··\rt; 

' Nehotărărea de care dati AfJ dovadă, chiar şi in retaţiă 
de cupl11, vă poate crea 

necazuri. Fiti mai receptiv la do
rinţele perSoanei iubite şi mai 
deschis la discutii. 

La Familia a vrut să·i "ţepuiască" 
pe cei de la "Pedagogic" 

CAP,RICORNUL 
~ 'W(22.12·19.01). Dacă nu 

-.,veti fi mai atent cu 
\ ~inv8stiţifle pe care le veţi 

face, bugetul dvs. se va diminua 
oonsiderabi!. 

VĂRSĂTORUL (20.01· 
19.02). lncercaţi să fiţi 
mai rezonabil si să-i 
cereţi partenerUlui de 
viată doar lucruri pe care 

vi le poate oferi. 

La inceputul acestui week· 
end a avut loc Balul bobocilor 
Liceului Pedagogic .Dimitrie 
Ţichindeal". Printre invitaţi a 
fost şi formaţia bucureşteană 

de hip-hop La Familia. Din 
păcate, organizatorii au avut 
mari probleme cu cei doi 
,.băieţi de cartier~. Ei aveau 
asigurată masa la unul din 
cele mai pretenţioase restau
rante din Arad. D.ar, in loc de 

două persoane au mâncat... 
şase!!! Este vorba de body
guarzii şi prietenele celor doi. 
La Familia a avut pentru acest 
bal un onorariu de.13.000.000 
de lei, pe care, după unele 
negocieri, I-au incasat. Totuşi, 
am aflat că băieţii din cartierul 
bucureştean .Balta Albă" au 
plecat tare supăraţi. 

O. IWWfH 
PEŞTII (20.02·20.03). 

/Nu dati vrabia din mână 
pe cea de pe gard! Nu 
este cazul să renuntati CINEMATOGRAFE 

uşor la actuala dvs. rela~e sei1ti'-
mentală, doar de dragul unei 
schimbări! La locul de muncă vi 
se v.a oferi posibilitatea să vă 
demonstrati capedtataa organiza-

Dacia: Inspectorul Gadget (SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16; 19 
Muraşul: Legionarul (SUA) 10; 12; 14; 16; 18 

Arta: După faptă si răsplată (SUA) 15; 17; 19 
'• ·Sala ,.,;Ici: Armageddon (SUA) 15; 17,30 

Progresul: Salva~ soldatul Ryan (SUA) 18 tOI;că. ' 

un bărbat a fost găsit decedat 
pe ea drumului 

Ieri dimineaţă, in jurul 
orei 8,00, familie lui M. D. de 
_.5 da ani, din Arad, a fost 
anunţată că acesta este 
mort In stradă. Cadavru/ lui 
M. D. a fost găsit In 
apropiere. de domiciliul 

acestuia, pe marginea fo&• 
/al de pe str. Prutului. 

Slmbătă, M. D. S•B pldns 
eli nu se simte prea bine, a 
luat niljte pastile şi a plecat 
sil zugrăvească locuinţa 
unei cunoftinţe. De Intors 

n prezenţa prefectului 
· ·· Gheor~he Neamţiu 
· ·1(1 Piaţa Catedralei, sâmbătă 
în jurul orei 1 O, prefectul Aradului 
dl. Gheorghe Neamţiu - a tăiat 
panglica inaugurală a expoziţiei 
de toamnă de porumbei şi păsâri 
de ·curte. Asociaţia crescătorilor 
de porumbei şi păsări de curte 
Arad a expus 100 de 

din 15 rase, 250 de exemplare 
de porumbei din 40 rase şi vari· 
e~. . 

ln ciuda timpului nefavorabil, 
frig şi ceaţă prezenţa iubitorilor 
de păsări si porumbei a fost bună 
In special după amiază. · 

ex<•molared~e~~~~~~--~~~~~~~~lll 

CONVOCARE 
Comitetul Judeţean al Partidului Pensionarilor din România, 

convoacă delegaţii, membrii da partid şi simpatizanţii, la 
GQ!lferinţa Organiza~ei Judeţene Arad, pentru dare de seamă 
şi alegerea organelor de conducare, care va avea loc pe 20 
octombrie 1999 (miercuri), orele 15, In sala mică a Casei de 
Cultură a Sindicatelor Arad (in Pădurice). 

Preşedinte Interimar 
·Prof. GHEORGHE GHENOF 

VALUTAR~ 
SĂPT . 

fnsă nu s-a mai intors. 
Poliţia s-a deplasat la 

faţa locului fi a solicitat să 
fie ridicat cadavru/ fi dus la 
morgă in vederea autop· 
slerli. 

S.C. .Adevărul" 

SRL nu-şi asumă 

responsabilitatea pen· 
tru conţinutul arti· 
colelor publicate, 
aceasta revenind în 
exclusivitate auto· 
rilor. 

Cooperativa de Cred 
Banca Populara 

MINERVA 
I"H\tru dtiPOZitele la twmen 

11una • 67o/c 
31uni • 70o/c 
61uni • 72o/c 
91uni • 72o/c 
21uni • 72°/c ."._ ...... _ 

IIEPOZITELE SUNT UIGURATE 1 

m ctedlt. tn -cudoba"._...de 

22°k __ , ... _ ....... -
....... SpltaiUIIII d& ....... 

M. H •--(1- lnt""l 
...... -Hl'/2S822t 

PRETUL 
AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 
24K: pretul cu ridicata • 
173.319 t'ei, iar preţul de 
achizitie • 155 987 lei. Preturi 
valabiie la sfâr~itul săptămânii. 

PIAŢA NEAGRĂ· Aur 14 · 
K cumpărare: 90.000 leilg, 
vânzare: 100.000 leilg 

Aur 18 K cumpărare: 
120.000 lei/g, vAnzare: 
140.000 leilg. 
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La sfârşitul săptămânii tre
cute, Aradul a primit vizita 
domnului Edouard Jagodnik. 
Marcantă personalitate a vieţii 
Intelectuale din Franţa, dom· 
nul Jagodnik este pre'l"dlntele 
Federaţiei Europene a Şcolilor 
Superioare (FEDE). Principalul 
scop al acestei organizaţii este 
crearea unui spaţiu european 
in care să acţioneze un sistem 
general de recunoa~tere a 
dlplomelor din invăţământul 
superior. . 

In cursul vizitei sale, dom· 
nia sa ne-a acordat un scurt 
Interviu: 

- Domnule Jagodnlk, este 

• interviu cu Edouard Jagodnik, 
presedinte FEDE 

' prima dumneavoastră vizită in de Vest "Vasile Goldis" este 
România? alegerea cea mai bună." Este o 

- Da, este prima si am institutie dinaÎ11ică modernă cu 
rămas plăcut surprins. In primul 0 largă perspectivă de viitor: La 
râ!ld m-a 1mpre~1onat or~şul. această imagine contribuie baza 
Ştiam că Româma a fost lnflu- materialâ prin laboratoarele per· 
entată putem1c de reg1mul comu- ' . . . . 
nist si nu credeam că voi vizita formante, pnn bJbhotec1le cu un 
un oras care să aibă 0 asa puter- mare fond de carte. Faptul că 
nică faCtură occidentală.' studenţii au acces la informaţie 

- Care vă sunt proiectele prin Internet, folosindu-se de o 
legate de ora~ul Arad? vastă reţea de calculatoare este 

- Cred ca trebuie să încep îmbucurător. Un alt punct forte 
cu faptul că domnul rector Au rei sunt oamenii care lucrează aici si 
Ardelean a fost ales ca reprezen- care, sub conducerea domnulUi 
tant al României î!1 Comitetul Ardelean, au o permanentă do-
FEDE. Doresc ca. 1mpreună cu rintă de rtdicare a nivelului profe-
partenerii români, să realizăm un sio'nal 
Centru de eliberare _al diplomelor _ Când apreciaţi că absoi-
FEDE ch1ar m cadrul . . 
Universirtătii de Vest Vasile venţh vor putea să beneficieze 
Goldif. De "aceste dipia"me vor de aceste diplome FEDE? .. 
beneficia absolventii acestei uni- - Cel ma1 devreme pos1b1l, 
versităti. Pentru studentii de la peste un an. Acum incepem 
alte urliversităţi indepe'ndente lucrul la ceea ce ne-am propus şl 
vom avea un centru de examene credeti-mă, nu e usor, având in 
FEDE. vedere vastitatea proiectului. 

- Aţi găsit in Universitatea _Vă mu~umesc. 
.. ~asile Goldlf' un partener STEFfiH TUDOSE 
ef1~1ent pentru realizarea SEDBfiH POPESCU 
proiectelor dumneavoastră? • " 

- Sunt sigur că Universitatea FOTO: fiL Mfl~lfiHUŢ 

PRIMIM DIN PARTEA OFICIULUI JUDEJEAN 
PENTRU PROTECJIA CUMPĂRĂTORILOR 

La Zerind, 

O BOMBA ÎNTR·UN 
CANAl Of OfVfRSARL 

Urmare a deciziei Consiliului 
consultativ pentru Protecţia 
Consumatorilor al Prefecturii 
Arad. s-a stabilit că fiecare 
cetăţean are dreptul la utilizarea 
gazului metan- in urma unor 
demersurt legale. 

PS:ntru eliminarea tendinţelor 
speculative ale detinătorilor de 
magistrale de gaz metan, 
aceştia vor fi despăgubiţi cu 
compensa~; legale. in momentul 
când consumatorii noi solicită 
conectarea. 

Aceste compensaţii vor fi 
calculate având la bază va
loarea actualizată a magis
tralelor (leUm). pe care ROMGAZ 
este obligată s-o pună la dispoz
itie celor interesati. Nu se vor lua 
in considerare dOcumente finan
ciare anterioare. 

Exemplu de calcul a 
s~melor compensatorii: M1 • 

Valoarea actualizaţă a magiS
tralei principale; N1 - Numărul 
de abonati care au contribuit la 
executia magistralei M1; M2 -
Valoarea actualizată a magis
tralei secundare; N2 • Numărul 
de abonaţi care au contribuit la 
execuţia magistralei M2; M3 • 
Valoarea actualizată a magis
tralei derivate din M2; N3 -
Numărul de abonati care au 
contributt la execuţia magistralei 
M3. 

La conectarea magistralei 
M2 compensa~a datorată proprt
etarilor M1 de către abonaţii 
magistralei M2 se vor calcula 
astfel: C1 = [M1 : (N1 + N2)] x 
N2; La conectarea magistralei 
M1 şi proprietarilor M2, de cătra 
abonaţii magistralei M3 se vor 
calcula astfel: C1 = [M1 : (N1 + 
N2 + N3)] x N3; C2 = [M2 : (N2 
+ N3)]x N3. 

ABONAMENT 

Tn cursul zilei de sâm· 
bătă, seful de post al politiei 
din ze'rind. plut. major Florin 
Muresan, a anUntat 
Apărarea Civilă de faptul "că 
într-un canal de deversare a 
apelor menajere s-a 
descoperit o bombă de 
aruncător de 82, ne informa 
domnul căpitan Lucian 
Cebuc, din cadrul Apărării 
Civile Arad. Această bombă. 
impreună cu cele 
descoperite in albia 
Mureşului • sub Podul Traian 
• vor fi detonate in această 
săptămână. Deocamdată. 
bomba se află in depozitele 
Apărării Civile. 

Şt. Rusu, str. Blanduziei, 
Arad: Ati citit bine: este vorba 
de venitUri totale şi nu de profit. 
De fapt, iată ce spune ultima 
Ordonantă de urgentă privi
toare la obligaţia cumPărării şi 
utilizării unor noi case de mar
cat electronice fiscale, cea 
purtând nr. 128 din 10 septem· 
brie a.c .• Obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza 
aparate de marcat electro
nice fiscale ia na~tere astfel: 
a) de la data de 1 ianuarie 
2000, pentru contribuabilii 
care au realizat venituri totale 
in anul 1998 de peste 500 de 
milioane de lei; b) de la data 
de 1 aprilie 2000, pentru con· 
tribuabilii. care au realizat 
venituri totale in anul 1998 
intre 11)0 ~i 500 milioane de 
lei." 

De retinut că agentii eco· 
nomici care realizează Ve.nituri 
totale anuale de până la 100 de 
milioane de lei· nu trebuie să 
folosească case de marcat 
electronice fiscale. in opinia 
Ministerului Finanţelor, această 
prevedere se vrea a fi un fel de 
favor pentru unii agenţi eco
nomici desi la aparitia ei în 
Monitorul Oficial ea a stârni! 
doar zâmbete pentru că ce fel 
de agent economic este acela 
care realizează într-un a"n veni
turi de până la 100 de milioane 
de ;ei, in conditiile inflatiei de 
astăzi, când leul' nu mai cire nici 
o valoare. adică circa ... 8 (!) 
milioane si ceva pe lună? 
Probabil, vânzătorii de seminte! 
Dar, asupra acestui subie'ct 

vom reveni pe larg într-unul din 
nu merele viitoare ale ziarului 
nostru. 
Pentru cei care nu 
posedă contoare 

M. Rivi~, bloc B-2, Arad: 
Conform Ordinului nr. 29/N/1993 
al ministrului lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului, ordin în 
vigoare pentru suprafeţele loca
tive cu altă destinatie decât 
aceea de locuintă cani - atentie! 
- nu au montate aparate pentru 
consumul de apă, baremurile 
după care se calculează cuantu
mul de apă rece sunt urmă· 
toarele: 

• Bufet expres 400 m3/robi
netllună 

• Plată agroalimentară 
400 m3/robineVIună 

• Bufet. bodegă. lacto-bar: 
bar, unităţi tiP. .Gospodina". 
patiserii 250 m3/robineUiună 

• Restaurant 200 m3/robineU 
lună 

• Cantină 1.00 m3/robinet/ 
lună 

• Cofetărie .150 m3/robinetl 
lună 

• Centru de răcoritoare 120 
m3 /robineVIună 

• Centru de umplut sffoane 
100 m3/robineVIună 

• Magazin pentru desfacerea 
legumelor şi fructelor 50 m3/ 
robineVIună 

• Magazin pentru desfacerea 
produselor din carne şi pescărie 
100 m3/robineVIună 

• Atelier de spălătorie (ma
nual) 100 m3/robineVIună 

• Frizeria 10 m3/robinetllună 

. 

• Coafură 15 m3/robinetllună 
• Atelier fotografie 20 

m3/robineVIună 
• Farmacie 5 m3/robineVIună 
• Magazin de florărie 20 

rn3/robineVIună 
• Policlinică si dispensar 1 O 

m3/robineVIună • 
• Spita117 m3/robinetllună 
• Cinematograf 0.4 m3/ 

lodlună 
• Teatru si casă de odihnă 

0,8 m3nocllună 
• Scoală 1 m3/elevnună 
• Scoală cu internat 4 m3/ 

elev/iu"nă 
• Grădiniţă şi creşă cu pro

gram săptămânal 3 m3/ copil/ 
lună 

• Club sindical 0.2 
m3/locllună 

• Cămin muncitoresc 2.5 m3/ 
lodlună 

• Hotel cu băi comune 4.5 
m3/locllună 

• Hotel cu băi in fiecare 
cameră 15 m3nocflună 

Pentru agenţii economici 
neprevăzuti în lista de mai sus, 
stabilirea Consumurilor se face 
prin asimilarea cu unităţile cu 
specific de activitate asemănător 
celor care figurează în listă. 

De asemenea este de retinut 
că in situatia in care agentii ® 
nomici foiosesc şi apă "caldă 
care nu trece printr-un contor 
separat propriu. cantitatea de 
apă caldă ce se ia in calcul la 
chettuieti va reprezenta 40% din 
cuantumul de apă rece şi se va 
adăuga la aceasta. 

MI~CEfl DO~Ci()ŞfiH 

·Vandalism pe Bulevardul Revoluţiei ••• · 

NEPOTII LUI BACDUS AU RlJPT 
COSURILE PENTRU GIJNOI 

Tn preajma magazinului 
"Ziridava", pe Bd. Revoluţiei, 
toate coşurile de gunoi au fost 
răsturnate. iar unele dintre .ele 
chiar rupte. Asta in condi~ile in 
eare mereu cerem ca oraşul 
nostru să fie un exemplu de 
curăţenie. Cum am putea păstra 

curăţenia dacă nu rezistă infrac
torilor noctumi • nepo~ de-ai lui 
Bachus • n1ci măcar coşurile 
pentru gunoi. Probabil că dacă 
aceşti infractori ar fi prinşi şi ar 
petrece o noapte in subsolurile 
Poli~ei, le-ar trece pofta să mai 
rupă sau să răstoarne nişte 

De mai bine de 25 de ani, 
pe B-dul Revolutiei. la nr. 73 
functionează ~n birou de 
prestări de servicii. de dactilo
grafie. Iniţial acesta aparţinea 
de Cooperativa Igiena. După 
Revoluţie; biroul a fost preluat 
de Dina Pavel. una dintre 
dactilografele care lucrau la 
respectivul birou. Spaţiul in 
oare funcţionează acest birou 
este in administrarea 
RECONS-ului, si a fost inchiri· 
at d-nei Pavel: lmpreună cu 
wc-ul si baia, care însă se află 
pe L•n' hol-comun cu cel al 
restaurantului Taverna 
Romană, restaurant "at cărui 
proprietar este revoluţionarul 
Traian Dima. De la wc au por
nit şi discuţiile între Dina 
Pavel şi Traian Dima. 

Deşi pentru wc-ul în 
cauză. Dina Pavel. este cea 
care plăteşte chiria şi con· 
sumul de apă, de· nenumărate 
6ti Dima a rup! lacătul. La un 
moment dat, Dima nu s-a mai 

obiecte care n-au altă vină decât 
că se află in calea imbecililor. 
Prtn gestul lor, cei care au răs-: 
turnat si rupt cosurile pentru 
gunoi din fata ~agazinului 
Zirtdava au ră~as repetenţi la 
capitolul... şapte ani de-acasă. 

S. CitiiLEfl 

mulţumit cu atât şi pur şi sim
plu a blocat uşa de acces spre 
toaletă. Cu ajutorul sudurii. .. 

"NI s-a spus să mergem 
prin incinta restaura"ntului la 
wc, dacă vrem. D~r e 
absurd. De ce să fim nevoiţi 
să ie~im in stradă ~i apoi să 
trecem printre clienţii 

restaurantului, când dintot
deauna aici a fost o uşă" 
spune Dina Pavel. 

RECONS-ul spune că va 
tr"imite somatie ca Dima să 
deschidă uşa: Doar că Dima 
spune că o va deschide doar 
când va spune instanţa! 

Ne punem, fire.sc ~~t~:::

barea de ce e nece~rJ.râ :n;·'-'·
ventia instantei? Nu ~ not11 101 

să Se ajungă aici, atâta timr
cât uşa a fost închisă prin 
voinţa lui Dima şt nu a 
instanţei! E ridicol că ditamai 
revoluţionarul şi-a găsit să se 
.lupte" cu cele trei angajate 
ale biroului... 

DfiHfl LfiSC 
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Governol, chemat in 
judecată de dascăli 

.... 
GRIJA FATA 

Federaţia Educaţiei Naţionale 
(FEN) dă in judecată Guvernul, 
cerind ca personalul din educatie să 
primească integral drepturile băneşti 
prevăzute de lege, conform acordu
lui din vara anului trecut dintre profe
sori ~i premierul Radu Vasile, 
aceasta fiind al doilea proc-es al 
sindicciliştilor din educa~e declanşat 
impotriva Executivului in această 
k>amnă din motive finandare. 

154 a salarizării bugetarilor, actua
lizate in raport de rata inflatiei. 
Cererea de chemare in judecaia a 
fost inaintată Tribunalului Bucureşti, 
primul termen fiind stabilit pentru 
data de 1 noiembrie. 

Sindicatele vor să obţină o 
hotărîre judecătorească prin care 
Guvernul să fie obligat să achite 
cadrelor didactice majorările salari
ale restante pentru lunile iulie
decembrie 1998, actualizate in 
raport cu rata inflatiei din această 
perioadă. De asemenea, profesorii 
cer ca achitarea majorărilor pre
văzute de Legea 154 către angaja~i 
din cadrul autorităţilor publice să fie 
supendată pînă la soluţionarea 
litigiului cu Guvernul. 

Organizaţia masonică Mare~ Lojă Naţională din 
România a anunţat, simbătă, Tn cadrul celui al IX-lea 
Conveni - desfăşurat la Bucureşti, la sfirşitul acestei 
săptămini ~ reinstituirea in tara noastră a Ritului York, 
după 50 de ani de absenţă.' 

DE ••• 
• (Unnare din pagina 1) 
Cu o condiţie, însă: poliţia să pro

cedeze cu atenţie atunci când este 
vorba despre vreun infractor din 
lumea bună. Cum este de pildă fostul 
director de la Bancorex, Grigore 
Maimuţ. El este unul dintre marii 
bandiţi care au furat la lumina zilei, in 
condiţii aproape legale, acordănd in 
mod preferenţial credite (insumate) in 
valoare de peste 350 de miliarde iei. 
Cu asemenea credite neperformante -
adică bani daţi cu sacul unor per
soane care nu au mai returnat băncii 
nici un sfanţ - Bancorex, o bancă 
aparent solidă, a făcut praf 'i pulbere 
sumele economisite de cetăţeni, fiind 
absorbită de Banca Comercială. Dat 
in unnărire generală in unnă cu câ~va 
ani, căutat Insistent pentru a fi pus in 
aplicare un mandat de arestare, emis 
de câteva luni pe numele său, bandi
tul Maimuţ a fost capturat in unnă cu 
câteva zile de un echipaj ai poliţiei. Cu 
această ocazie s-a produs incidentul 
indelung mediatizat prin toate ziarele, 
pe posturile de radio şi televiziune '' 
cunoscut in toată ţara: banditul 
Maimuţ a fost rănit in timp ce se 
pregătea incătu,area sa, prin descâr
carea accidentală a pistolului. O rană 
nu prea gravă, dacă avem in vedera 
că imediat după incident, rănitul a 
putut vorbi fără dificultăţi la telefonul 
celular. Suficient însă pentru ca pri
etenii infractorului să facă un scandal 
cumplit Şi nu este vorba doar despre 
avocatul său ci 'i de alte persoane ce 
păreau străine de cauză. Unii dintre ei 
au sărit (ca mu,caţi de 'arpe) la gâtui 
poliţistului in cauză, acuzându-1 că ar 
fi vrut să-I omoare pe bietul hoţ. Ceea 
ce este absurd; dacâ dorea, poliţistul 
ar fi putut să-I impu,te mortal 'i nu 
să-I rănească. Doar era cu pistolul in 
spatele său, a'a cum ii permite 'i 

BOTI· 
chiar ii solicită legea. Este clar însă câ 
poli~stul ~i-a făcut datoria indeplinind 
o misiune extrem de dificilă, in 
condi~i grele. Nonnal ar fi fost să fie 
felicitat de superiori 'i apreciat pentru 
bravură, dar in loc de recompensă, 
curajosul poli~st s-a trezit anchetat de 
Parchetul Militari Justiţia română se 
arată foarte scrupuloasă la datorie 
când e vorba să apere drepturile ma
rilor infractori. Maimuţ 'i oamenii săi 
au avut grijă să pună ia adăpost sufi
ciente miliarde pentru a plăti 
impărăte,te hoita de apărători hăme
si~- Poliţistul nu are de unde plăti mi
liarde, deci este luat urgent de guler 
de Parchetul Militar. Maimuţ are bani 
la teşcherea deci nu i se poate aplica 
legea. Vreme de mai mulţi ani la rănd, 
el este vânat, dar nu prins t;i nu jude
cat. Acum, când un poliţist a îndrăznit 
să-I încătufjeze, cea de a treia putere 
in stat a si\irit ca arsă. Oamenii legii 
s-au năpustit urgent asupra poliţistu
lui, la numai o zi-două după incident 
Operativitate, nu glumă, numai că nu 
la fel s-au comportat instituţiile statu
lui de drept atunci când poliţiştii au 
fost agresa~ de infractori. Unde este 
Fane Spoitoru, autorul unei tentative 
de omor impotriva unui poliţist pe 
care 1-a atacat cu o sabie ninja 'i 1-a 
rănit gravi? Este el după gratii cumva 
pentru câ a rănit un poliţist? · 

FEN va face, in nume propriu; 
cerere de chemare in justiţie a 
Guvernului, manifestindu-si astfel 
solidaritatea fată de actiunile celor
lalte sindicate din invătâmint, alături 
de care a semnat protOcolul care a 
pus capăt grevei generate de două 
săptămini, din vara anului trecut, a 
declarat, duminică, agentiei MEDI
AFAX, Cătălin Croitoru, ~edintele. 
FEN. El este sceptic, Tnsă, că acţi
unea· in justitie va avea un efect 
imediat, astf~ Că nu exdude posibili
tatea reluării grevei generale in 
rnvaţamînt 

Constituirea şi investirea Supremului Consiliu al 
"Royal Arch-Romania" - cunoscut drept Ritul York - a 
avut loc simbătă dimineaţa, a declarat George 
Muntean, purtător de cuvint al LojiL in funcţia de Mare 
Preot al Ritului York din România a fost desemnat 
dr.Radu Ionescu, din cadrul Masoneriei Germane. 

Majorările prevăzute de Legea 
salarizării pot ajunge la 40 la sută 
din rebibu~a unui cadru didactic, dar 
ele nu au fost acordate decn in cne
va judeţe, in momenbJI apariţiei legii, 
in iulie anul trecut. Sindicaliştii sus~n 
că nu s-a ţinut cont de nivelul 
resurselor bugetare la nivelul intregii 
economii, astfel că majorările au fost 
plătite doar membrilor 
Parlamentului, Guvernului şi 
Preşedinţiei, fără să mai rămTnă 
bani şi pentru bugetari. 

Reconsacrarea a fost oficiată de către Marele 
Preot al Royal Arch din lume, asistat de Marii Preoti 
pentru Europa şi de alţi demnitari ai Ritului, a preCiza't 
purtătorul de cuvint. Tntrerupt in anul 1948, Ritul York 
va activa paralel cu Ritul Sco~an Antic şi Acceptat, cel 
mai vechi din francmasoneria din România. 

Federaţia Sindicatelor Libere 
din lnvăţămlnt (FSLI) a dat In jude
cat! Guvernul RomAniei, săptămlna 
trecută, ,cerTnd ca personalul di.n 
educaţie să primească integral drep
tunle băneşti prevăzute de Legea 

Acest eveniment este, în opinia organizatorilor, o 
premieră pentru ţara noastră, datorită marilor nume 
prezente la al JX~ea Convent, la care au participat Mari 
Maeştri, Pro Mari Maeştri şi Mari Preoţi din ţară şi 
străinătate, membrii ai organizaţiilor masonice din 
România, reprezentan~i celor peste 70 de Loji regulare 
din ţară, precum şi un important număr de delega~i şi 
invita~ din partea organiza~ilor francmasonlce din lume, 
respectiv din Brazilia, Bulgaria, Cehia, Elvetia, Franta, 
Gennania, Grecia, Italia, ISlBei, Portugalia, Rusia, sUA 
şi Turcia. 

PDSR se opune adoptării legii privind 
Statutul functionarului public prin 
asumarea răspunderii Guvernului 

Prim-vicepreşedintele PDSR, Adrian Năstase, 
a declara~ duminică, agen\i"i MEDIAFAX, că, In 
cazul in care Guvernul îŞi va asuma răspunderea 
Tn Parlament pentru legea privind Statutul 
funcţionarului public. PDSR fie va depune o moţi· 
llle de cenzură, fie va anun~;a că această lege va 
dura cii va exista actuala putere. 

PDSR, "in mod inevitabil", să impună o altii lege In 
acest domeOiu in cazut in care va cîştiga alegerile. 

"Este inadmisibil să fixăm pe posturi cel 
15.000 de specialişti ai actualei puteri, care au 
creat dezastrul din ţară şi practic să ne trezim ru 
mflnUe legate", a spus Năstase. 

Năstase a an~Uat că legea privind Statutul 
funcţionarului public trebuie să fie agreată in 
Par1ament a6l de către putere, co1 şi de către opo
ziţie şi că, in măsura fn care Guvernul vrea să 
impună "in forţă" un anumit text al legii, "nu se va 
putea garanta fixarea pe postuM a funcţionarilor 
publici". 

El a arătat că PDSR are indoieli asupra 
capacită~i funcţionarilor publici ai puterii, "dacă 
principalul alteriu la numirea în fun~ a fost cine a 
Hpit afişe in campania electorală". 

Premierul Radu Vasile a anunţat că va asuma 
răspunderea Guvernului in Partament pentru 
adoptarea legii privind Statutul func~onarului pu
blic, aşa cum au decis liderii coaliţiei majoritare la 
Intilnirea de săptămlna trecutil. Potrivit lui Nistase, Guv~rnul "impinge" 

TVR1 
12,00 Surprize, sur

prize- rei. 

14,00 Jurnal 

14,151VR Craiova 

15,00 Pro Palria 

16,00 Emisiune in 

limba maghiară 

17,30 Agenţia· de 

plasare 

18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea ta 

19,00 Avanpremieră 

Ştiri 

19,05 Amintiri din 

secoiul20 

19,05 Sunset 

Beach- ep. 551 

20,00 Jurnal • 

Meteo • Sport 

20,55 Feliclty - ep. 
4 
21,40 FBI- C18- s. 

22,30 Cu ochii'n 4 

. 23,15 Jurnalul de 

noapte 

23,30 Recurs la 

morală 

0,30 Marele Jazz 

TVR2 
12,00 Ţinutul Marelui 
Alb -doc. 
12,50 La izvorul doru
lui 
13,10 Mistere şi mi
nuni 
14,00 Convieţuiri 
15,00 Delfi fi pri
etenii săi - d.a. 
15,50 Obsesia - s. 
16,35 Santa Barbara 
- s. 
17,20 Pelerinaje 
17,50 Wagner - ulti
mul episod 
18,55 Ştiri bancare 
19,1 O Ansambiuri 
simfonice 
19,35 Mapamond 
20,00 Alo, aterizează 
străbunical - come
die, RomAnia, 1981, 
cu Sebastian 
Papaiani 
21,35 Axis Mundi 
22,00 Fotbal: Sunder
land - AO$ton VUia, In 
direct • Rezultatele 
celorlalte meciuri din 
Campionatul englez 
0,30 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună' dimineaţa, 
PRO TV eal tău! 
10,00 Tânlir fi nellniftit 
-rei. 
10,45 Abisul- rei. 
12,30 Royal Canadian 
Air Farce- s. 
12,55 Stirile Pro TV • O 
propozi\;e pe zi 
13,05. Babylon V - s. 
13,50 Ani de liceu - ş. 
14,15 Miracolul tinereţii 
-s. 
14,45 Familia Bundy -
s. 
15,15 Aripile paslunH
s. 
16,00 TAnlir fi neli• 
-ep. 856 
17,00 Ştirile PRO lV • O 
propoziţie pe zi 
17,15 Stirile PRO TV 
Arad • 

17,30 Rosalinda - ep. 
34,35 
19.30 Ştirile PRO TV 
20,00 Şlirile PRO TV 
Arad 
20,30 Proiectul Oktober 
- tMIIer, SUA, 1986, cu 
Stephen Tompkinson 

·~~ ~=::'..aTVm· 
23,30 Slirile Pto T'i • 
Profil • 6 propoziţie pe zi 
0,00 Crlminaliftli - s. · 
1,00 Ştirile Pro TV 

TVACASĂ 
6,00 Maria · s. 
7,45 Floare de aur- rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor -
rei. 
9,15 Inger slilbatlc -
rezumatul săptămanii 
10,00 Acasă la Gheorghe 
Zamfir cu Ruxandra 
Săraru - rei. 
10,30 Doctorul casei- rei. 
11,00 Mlcuţaie doamne
rei. 
12,05 Jackie Collins: 
Hollywood - rei. 
12,35 lublnt ,, ieltant 1 ' 
rei. 
14,15 Nimic personal- s. 
15,00 Viaţa noastră -s. 
16,00 Preclosa- s. 
17,00 Cartea cărţilor -
des. anim. 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 Dragoste fi putare 
-s. 
18,20 Acasă la bunica -
reţeta culinară . 
18,30 Renzo fi Adriana -
s. 
19.25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iublrtl- s. 
20,20 Sorm uşor! 
20,30 Inger sălbatic -·s. · 
21,30 Sănge din dngele 
meu-s. 
22,30 o dragoste tirzie -
dragoste, SUA, 1985, cu 
JamesGamer 

ANTENA1 
7,00 Observator 
M.OO Dimineata devreme 
10,00 Stiri ' 
10.10Colivla de aur- s. 
11,00 Brenda Starr 
comedie, SUA, 1995, cu 
Brookc Shiclds, Timothy 
Dai ton 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 VDtorulincepe 821 -
s. 
14,00 Esmeralda ; s. 
15,1Rl Luz Maria' s. 
17,00 Stiri 
17,25 'Elena, vlaţo mea
cp. 104, 105 
i9,000b<orvator 
20.00 Pericol iminent- s. 
20,SO Dubli identitate · s. 
21,40 Prezentul simplu 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Rctro!>px:tiva etapei 
1,00 Fobia - thriiicr, SUA, 
1988, cu Gosia Dobrowol
ska. Scan Scully 
3,00 Observator- rei. 
3,30 Elena, via~& mea -rei. 
S,OO Dallas - s. 

TELE7ABC 
7,00Stiri 
7.1 O' Buni diminea\8. 
România 
9,00 Forta destinului- rei. 
IO,OOŞtl'ri 
10.15 tclooOOpp;ng 
10,30 Dintre sute de ziare-- rei. · 
11 ,30 Rendez-vous la Tele 7 - . .... 
12.30 Docomcnlar • . - . 
13,00 Ora unu a venit- rd. 
15,00Stiri 
15,10 tcloo~Lop;ng • 
!5)5 Post Meridian 
16,.30 O singuri vi•ţi- s. 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show- rei. 
8,00 Dimineaţa cu Prima 
-magazin matinal* Ştiri, 
reportaje, meteo, muzică 
şi concursuri 
12,00 Nadine show- rei. 
13,00 Show-ut de noapte 
• rei. 
15,00 Viata in direct - Jalk 
s11ow pe teme sociale 
16,00 Focus 
16,15 Celebri şi boga!i • 
s. 
17,15 Nedineshow 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
16,55 Clip Ari 
19.00 Romanie, Roma
nie ... 
19,15 Karaoke show 
20,15 Dosarele y 
21,00 Film serial 
22,00 RomAnie, 
RomAnie ... 
22,15 Focus Plus 
22.45 Revista presei 
23,00 Politica de maine 
1,00 Film artistic 
2,30 Focus • rei. 

t 7,30 Documonw 
18,00Stiri 
18,10 Lou Graat-s. 
19,00 Pronosport 
19,(15 s.qt• de t>O!Ile·& 
20,00 ActUafitatea Tde 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute: de~ 
22,00 Dincolo de stadion 
23,30 Cutia muzicali - rei. 
0,00 Stiri 
0,30 bra H -cmisiwtedocon
fcsiuni 
2,00 Ac«uaaitaka Tele 7- MI. 
2,35 Documentar- rei. 
3,00 Dincolo de stadion- râ. 
4,40 Secţia de poliţie- rei. 

2,00-5,00 MUZICĂ 
5,00 • 6~ Buletin de stiri la fiecare srert de OQ\ 
6,00- t,:OO RONDOL DE DIMINEATA· 
INFO PKO cu Dan Aoostal si laura Clllăcdmu 
7.00- 10,00 PRO FM PANA LA ZECE- ro 
Ftavius E.Snican 

RADIO PRO FM ('A,1 MHz) 
.. ~!"'?.de~~BIŞ 
8,110-9,00 Cinti-mi liutllre- muzică popuJam 
.!1,00. lllj)O Alo, tu oleoi! 
10.00-ll,OOC.f~uaae IIICll: 

~~~Of1 MIHAI CU NOI -cu Mihai 

13,00 - 14,00 13-14 CU ANDREI • cu Andrei 
Gh<o<ghe -
~?ni~ ORAŞUL SUB LUPA- cu 

Ua:f GJ..e:OO STAR ST ATION MIX - cu 

19.1)0- 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZJCA!-"' 
C~in~ · 
11,00- 12,'00 SPORT SHOW- cu·Ovidiu 
Joonitoaia ' . 
~OII • 24,00 RONDUL DE J"OAPTI! • cu 
Ră1Nan Eluirbu - · 

• 

'",; 

tZ,00-13,00 La po'li~ dorului- Ll'IDidlpopubri 
tl,OO • 14,00 FM .. t de pn1n% 
14,00·1"""P""'" . · 
1....,- 16,110 ......... --m>Zioipop> 
Iară si dedicabi muziallc . 
16,0il· II,Oil'llupi patru · 
18,00-19,00TdefonulcubufDMae _ · 
19,00- zn,oo 1 .. mulţi .ni! ·dedicalii~ 
10,00-12,30 r.. monbm ' 
10,30 • li ILO """"""' ,;,cii 
11,00- ll,OO Ftltbtll0ub21-'lllk...tw:Jw 
13,80. WlO -.... .lill 
0,00 • z,oo 'Il, 1 J.....Ju. 
Z,00-6,011-.... -

De da unde: infractorul a ajuns in 
Canada. Desigur că pentru" scăpa de 
pârnaie, Fane banditul a plătit bine. 
Ceea ce nu poate face poliţistul onest 
din leafa sa modestă. 

Când omul legii onest, bun profe.. 
sionist 'iiii curajos in indeplinirea unor 
misiuni dificile este reprimat pentru 
că 'i-a făcut datoria, cetăţeanul are 
toate motivele să se teamă pentru 
viaţa sa chiar 'i atunci când se află in 
propria casă. Poliţistul reprimat pe 
nedrept nu mai are de ce să-I apere. 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Stiri TV A - rei: 
8,30 Emisiune in limba 
germană 
8,50 Anunturi 
9,00 Divertisment 
10,00 Stiri 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 Brenda Slarr -
aventuri, canada 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Voitorul Incepe azi 
- s. 
14,00 &meralda - s. 
15,00 Luz Maria - s. 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisrnenl 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunturi 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00Arena 
21,20 Anunţuri- rei. 
21,30 Stiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
22,30 Manus Tucă Show 
Tn continuare, program 
Identic cu cel al Antenei 1 

HBO 
10,00 Jack 
Fulgerătond -~ 
SUA,1994 
11,45 Joc murdar -
dramă, SUA, 1997 
13,15 Fiul P""'edinlelul 
- oomedie, SUA, 1996 
15,00 Proprietăreasa -
dramă, SUA, 1996 
17,00 Rllzboinlcll ate
lari - des. anim. 
17,30 Regina fru-

TVR INTI!liMATIOKAL 
21,30 S·a întâmplat ... azi 

· 21,35 Revista presei 
21,40 lnfo editorial 
21 ,45 Lunctist de cliti 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,00 Rcactor 
10,.10 1--iai HW- rcl 
ti,OOFrccstyic·re~ · · 
ti, t 5 Atoomx c:u MidLelic • · 
n:l. 
14,00 intcoactiv 
15,55 Rcactor · 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lntersat Music 
9,30 O afacere pef110n
ată ·film 
11,00 Ştirile lriteiSat 
11,30 Astronomll • film 
12,30 Hotelul Startight -
film 
14,00 lntersat Sport Show 
15,00 Aventuri americane 
15,30 Safari · 
16,00 Aiege..,..lui lzabol 
-film 
17,30 DeseM animate 
18,00 Săp,tămana 
sportivă arădeană 
18,30 Lumea.adâncurilor 
18.45 Ştirilelnien;at 
19,20 Dulce ispită· s. 
20,05 Mistere, .iarmece şi 
miracole 
20,30 Dana tasc şi invi
ta~i Săi - in direct • 
22,00 Cont3r)>inare -Iim 
23,30 Ştirile lntersat · 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mUui 

museţll - thriiler, SUA, 
1997 
19,00 OXIgen - lhriller, 
SUA,1999 
20,30 Ziua 
Racunottlntel-. dlamă, 
SUA, 1997 · 
22,00 Toiul deopre HX 
_"_ 

22,30 . Jtonil
acţiun~996. cu 
BruceWilis 
0,15 i.Q. - comedie, , 
SUA, 1994 

22,00 Jurnal • Cun; valutar • 
Mclco 
22,40 In flagwU 
2..1,25 Dcstim.U Unei oatiuni 
23,55 Tezaur folclOric' 

16,00 Romanian Top 100 • 
n:l. 
t 8,00 Sck:ctoc 
19,00 Atomix cu.Oana 
21,55 Rcaclor 
22.00 So11tll ·Park -- dea. 
anim. 
22,30 File oic .,...__ rd. 
23,00 Aria 52 . 
0,00 l1110mnia 

., 

; ' '. 
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ALEXANDRUVAJHANASIU' CÎŞTIGAT cu 11 VOTURI 
DIFERENTA IN FATA ARADEANULUI EMIL PUTIN 

"Solutia Putin era cea 
mai bună pentru PSDR" 

' ' 
Domnule 

Cristoiu, princi
pala problemă a 
săptămânii tre· 
cute ţine de inte· 
grarea noastră in 
Europa ... 

- După părerea mea, victoria lui 
Athanasiu înseamnă dispariţia PSDR-ului. .. 

-Cum? 
Fuziunea cu ApR • 
"Cuiul lui Pepelea" 
Tncă din start se ştia că in duelul 

Athanasiu - Putin se confruntă două 
tendinţe, Putin fiind adeptul fuziunii 
cât mai urgente cu ApR si al iesirii de 
la guvernare, în timp ce ĂthanaSiu nu 
dorea nici una nici alta. Se stia de 
asemenea că Sergiu Cunescu' n spri
jină pe Athanasiu. De altfel, în spiciul 
său de adio, bătrânul .lup" social
democrat şi-a îndreptat săgeţile spre 
prim-vicepreşedintele Putin, acuzân
du-1 - chiar dacă nu in mod explicit -
de toate relele care au dus PSDR-ul 
la un procentaj infim în sondajele de 
opinie. Pe scurt, din cauza oportunis
mului, partidul nu şi-a putut transmite 
mesajul. .Am fost primul care mi-am 
depus mandatul. Aş fi vrut ca şi cei 
care ştiu că au greşit să nu mai can
dideze, să mergem împreună la 
munca de jos -în partid .. , a spus 
Cunescu. · · 

"Realismul" contra 
"Orei exacte" , 

Cei doi candidaţi au prezentat 
câte o mo~une. Emil Putin: .. Pentru 
un PSDR realist, puternic si respec
tar. Alexandru Athanasiu: .Ora exac
tă a social-democratiei in România~. 
Putin 1-a acuzat pe .Athanasiu de idei 
liberale1 Atbanasiu a avertizat că 
Putin vreb să distrugă partidul.· 
Reacţiile celor din sală au indicat 
echilibrul de forţe. Huiduielile şi 
atacurile la persoană au inceput 
după prezentarea motiunilor, când 
fiecărui candidat i s-au 'adresat între
bări din sală. 

Victorie ă la Pyrhus 
Procedura de votare a fost 

extrem de anevoioasă, durând patru 
ore. La 19,45, după anunţarea rezul
tatului, Alexandru Athanasiu, abia 
mai putând respira din cauza 
dovezilor de stimă si admiratie, a sbi
gat fericit: .. A v~nit ora' social
democraţiei in România!". Numai că 
după foarte puţin timp avea să corr 
state câ - după toate probabilită~le -
partidului .i-a sunat ceasul". Dar, iată 
rezultatele: * 966 voturi exprimate, 13 
nule, 953 valabile, * Alexandru 
Athanasiu - 482 voturi .pentru", Emil 
Putin - 471. Un scor extrem de 
strâns, care a aruncat o tabără in 
deznădejde şi una in culmea euforiei. 
De ce spuneam că victoria lui 
Athanasiu a fost una ă la Pyrhus? 
Pentru că a urmat... 

... Balamucull 
Reacţia susţinătorilor lui Putin a 

fost extrem de dură, aceştia vrănd să 
părăsească imediat lucrările 

Congresului. După multe apeluri la 
.. unitate, unitate!", cum scandau victo
rioşii, Emil Putin şi echipa sa au 
reuşit să-i convingă pe dezamăgiţi să 
nu părăsească sala. Următoarea 
fază era alegerea prim-vicepreşedin
telui, vicepreşedinţilor şi secretarului, 
in trei runde, ceea ce ar fi impins 
votarea până duminică dimineata. 
Emil Putin a propus ca echipele să fie 
alese în bloc, delegaţii putând opta 
pentru echipa .A" (Putin) sau echipa 
.s· {Athanasiu), trecute pe aceleaşi 
buletine de vot. După cum era de 
aşteptat, Athanasiu nu a aoceptat for-

.. mula, întrucât în cazul alegerii echipei 

Putin, preşedintele ar fi rămas com
plet izolat. 

Gaz pe foc 
Când Athanasiu a anunţat că il 

propune pentru funcţia de prim
vicepreşedinte pe Sorin Prişcă, nu a 
mai existat nici o cale de reconciliere, 
arădenii sus~nând ~ Sorin Prişcă şi 
Uviu Popa (care urma să fie propus 
vicepreşedinte) au fost excluşi din 
partid! Drept urmare, delegaţia 
Aradului, urmată de susţinătorii lui 
Putin din celelalte jud~te, a părăsit 
sala. Rugămin~le care ciu durat mai 
bine de o oră nu au avut njcj un efect 
asupra lui Putin, acesta spunând câ 
nu se poate colabora cu un 
preşedinte care declară că doreşte 
unitate, dar se comportă în mod dic
tatorial, încercând să impună o per
soană care a fost exclusă din partid. 

Pierdere de vreme 
După plecarea adep~lor lui Putin, 

lucrările au continuat cu alegerea 
prim-vicepreşedintelui şi a 
vicepreşedinţilor. A fost ales prim
vicepreşedinte Mircea Dănuţă de la 
Botoşani, însă stupoare: in urma uoei 
sesizări au fost oonsulta~ juriştii par
tidului şi s-a stabilit că alegerile nu 
mai sunt statutare, neexistând cvoru
mul necesari Ca atare, a rămas vala
bilă doar alegerea preşedintelui, 
alegerile urmând să fie continuata la 
un nou Congres Extraordinar. 

intruc_ţlt situaţia în interiorul 
PSDR Arad este explozivă, eşecul lui 
Putin fiind pus exclusiv pe seama 
manevrelor lui Sorin Prişcă şi- Liviu 
Popa, vom reveni. 

SIMIOH TODOCA 

- Din nefericire, 
ca si în cazul 
NATO, integrarea 
noastră europeană 

este un nou prilej 
oferit puterii pentru 

a îmbăta populaţia românească cu apă 
plată. Dacă anul trecut mentorii Europei 
Unite vorbeau despre "valuri" in ceea ce 
priveşte integrarea, astăzi se oferă tuturor 
tărilor şanse egale în a începe n~ocierile. 
Numai că ... există şi un .DAR". Tn timp ce 
Slovacia si tările baltice nu au nici o 
condiţionalitaie in ce priveşte integrarea, 
România şi Bulgaria au căte două .dar-uri" 
mari: în afară de aspectul compatibilitătii 
economice '(comun ambelor ţări) Bulgari'a 
trebuie să-şi desfiinţeze centrala nucleară, 
iar România trebuie să-şi rezolve problema 
copiilor instituţionalizaţi. 

- Este o măsură nefirească? 
- Nu este nefirească, dar este .o 

măsură extrem de dură. 
-De ce? 
- Deoarece problema copiilor părăsiti 

nu se poate rezolva peste noapte. Dacă 
bulgarii pot opri centrala nucleară într-un 
minut - chiar si cu riscul importului de 
energie electriCă - România nu prea are 
cum să dovedească satisfacerea acestei 
condiţii. Asta, ca să nu mai vorbim de.fap
tul că oprirea declinului economic nu se 
poate face până în luna decembrie ... 

- O-le Cristoiu, sâmbătă, la 
Bucureşti, s-a desfăşurat Congresul 
extraordinar al PSDR. Arădenii au avut 
un candidat la funcţia supremă în par
tid: deputatul Emil Putin. Ei bine, n-a 
reuşit ... 

- PSDR-ul, ca si PD-ul, sunt două par-
tide social-democrate care preferă să con
vieţuiască lângă o guvernare de dreapta. 
Evident,. de dragur rămânerii la putere. 
Dacă PSDR-ul ar fi trecut Tn opozitie, 
desprinzându-se de eşecurile actualei 
guvernări, atunci ar mai fi avut o şansă 
între partidele social-democrate contempo
rane. Rămânând la guvernare, PSDR îşi 
va pierde imaginea şi îşi va trăda electora
tul. 

-Vineri, la Gyula, am aflat că Valeriu 
Stoica se va întâlni iară'i cu David 
lbolya ... 

- Mă miră această manifestare diplo
matică a ministrului Stoica. Nu ştiu despre 
nici o nominalizare a ministrului Stoica tn 
calitate de reprezentant al românilor de 
pretutindeni. Cred că este vorba despre o 
nouă întâlnire pe sest, prin care actualii 
guvernanţi caută 'să ocolească voinţa 
românilor. 

-Ce ar mal li de spus? 
- Câteva cuvinte despre UFD, care a 

declanşat o adevărată campanie a dreptei 
politice româneşti. Am participat la 
întrunirea lor şi am constatat că adoptă o 
serie de măsuri juste: promovarea intere
sului national, limitarea ordonantelor de 
urgenţă, Parlament unicameral... ' -

- Dacă-mi permiteţi o paralelă, chiar 
fi Halagian ("Armeanul") este cotat ca 
fiind unul dintre cei mai performanţi 
antrenori români. Tolufi, nu antreneazA 
na~onala ... 

- Aşa este! Cred câ UFD-ul nu va tre
bui să vâneze electoratul PDSR-ului, ci 
electoratul care preferă dreapta 
românească. Nimeni nu migrează de la 
stânga la dreapta, cu atăt mai pu~n elec
toratul românesc. 

• DORU SIHfiCI 

O GARSONIERA PEmU UN PARDD 
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tir%~, Dr. SoriR Pr1şca •;'~'"', După efeeul răsunător de la Arad 

DAVID IBOLY~ ŞIAVALERIU 
STOICA SE INTILNESC . 

Despre PSDR se spune că este un guvernare şi probabil va merge la alegerile 
partid care ar încăpea într-un autobuz sau, locale singur, dar cu certitudine alături de 
chiar mai rău, jntr-un microbuz. lată insă că CDR la generale (dacă nu vrea să rămână 
"microbuzul 11 a dat o lecţie de luptă "fără coledzi"). E. Putin se va orienta spre 
politicâ. Cei doi candidati la sefia partidului, un partid social-democrat- cel mai probabil 
Al. Athanasiu şi Emil 'Putin, au ştiut să spre ApR, dar nu e sigur. . 
mobilizeze forţe şi imagine pentru a-şi Pe plan local, in această săptămână va 
sustine platforma politică. Destule eveni- fi convocat Comrtetul Judeţean al PSDR şi 
merite importante au pălit in faţa disputei se va lua o decizie. Interesant este insă că, 
?intre cei .doi lideri politi~i, ,·'··.• .. ··· · -- .,.--------.--.-- 410 ... prin pl~car~a eventuală a l~i 
ISCând '" mass-med;a ... ablet4 ziJeicE. Putin dm PSDR, majon
românească o furtună chiar'~-~~- {_;-~-.~, __ , tatea pesederistilor arădeni -
dacă intr-un· pahar cu apă, după cum se fidelii lui Putin - vor părăsi· Partidul, dar si 
exprimă invidioşii. spaţiul din Palatul Cenad care rămâne .• .. 

De-acum, important .e ce se va intam- partidului. Chiar dacă din partid au mai 
pla după potopul de declaraţii şi eveni- rămas nişte cioburi. S-ar putea însă ca 
mente legate de Congresul Extraordinar al fidelii lui E. Putin să treacă în tabăra lui 
PSDR. Sorin Prişcă şi să rămână pe loc, în sediu 

E. Putin declară că "intre mine şi Al. şi în partid. Aceste supozi~i pot deveni rea-
Athanasiu există o Incompatibilitate, ca litate in unnătoarele zile. 
şi între platformele noastre politice." Revenind pe plan central, la congres 

tfavoritull!tM,·"Jthanasi~~ 
Desi votul a fost secret la 

1 ~·ngna's ,ul PSDR. se pare că 
a pierdut pe mâna ... 

lar·ădeniiolor. Dr. Sorin Priscă· 
afirmă că unii delega~ arădeni 
ar fi votat cu Al. Athanasiu. 
Afirm••tia nu e dată ca o certi

, dar dr. Sorin Priscă 
vo;rbeşte despre nişte "inior· 

care i-ar fi parvenit. 
'-·-~·-· ce se va întâmpla cu 

Organiza~a PSDR Arad in cazul că E. Putin va 
opta pentru un alt partid, dr. S. Priscă spune câ 
.organizapa din Arad nu depinde cie E. Putin." 

• V 

ASTAZI LA GYULA 
Astăzi, 

la Gyula, 
ministrul 
Justiţiei din 
România 
(Valeriu 
Stoica) se 
va Jntâlni 
cu omo· 
logul său 
maghiar 

aflat-o din gura d-nei David 
lbolya, nu ne mai miră nici că 
aflăm despre întâlnirea de 
astăzi, tot de la partea 
maghiară. 

Asa stănd lucrurile, ne intnr 
băm dacă Guvernul României 
mai are sau nu un comparti
ment de imagine şi de rela~i cu 
publicul şi cu presa în adevăra
tul sens al cuvântului. 

Şi continuă dl. Putin: "exclud orice au votat pentru E. Putin cele mai mari filiale 
colaborare viitoare între noi." Concluzia din ţară ale partidului. Dacă acestea n vor 
vine de la sine: PSDR se va scinda, un părăsi pe Al. Athanasiu, viitorul congres al 
fenomen deloc original în politica PSDR se va putea desfăsura confortabil 
românească post-revolutionară. Ce se va într-o garsonieră confort dOi de la periferia 
întâmpla cu cele două faCtiuni nu e greu de Bucureştiului. 
ghicit. Al. Athanasiu cu partea lui rămâne la 1. IERCAH 

Tn altă ordine de idei, S. Prişcâ rămâne pe ba
ricadele lui Al. Athanasiu si va candida in conti
nuare pentru postul de Primvicepresedinte al 
PSDR. Dealtfel, la Congresul extraordinar de 
sâmbătă, insusi Al. Athanasiu a anuntat la micro
fon că dr. Sorin Priscă e unicul său 'candidat la· 
funcţia de primvicepreşedinte al partidului. Aşa că, 
in privinţa acestei funcţii, dar şi în cea de 
preşedinte al filialei judeţene a PSDR a murit 
Putin, trăiască Priscâl ., 

1. IERCfiH 

David lbolya. Ştirea despre 
această întâlnire am aflat-o toc

·mai în ... Ungaria. Având în 
vedere faptul că inclusiv stirea 
despre Hotărârea Guvernului 
României privind inaugurarea 
.Parcului Prieteniei" în Arad am 

Oricum, suntem extrem de 
curioşi dacă (şi cum) Valeriu 
Stoica isi va prezenta scuze 
d-nei lbolya despre absenţa 
domniei-sale de la Arad din 
data de 6 oei. a.c. 

DORU SIHfiCI 

Cred că nici 

~ (Urmare din pagina 1) 
Şi în ciuda evidenţei strigătoare la cer, 

acest demolator al economiei românesti este 
ţinut acolo ca să mai Inventeze nişte 'taxe şi 
impozite care vor duce la inchiderea unor noi 
t;i noi firme, la noi t;i noi 'omeri. 

Dl. Remeş este doar un exemplu. Un altul, 
arhicunoscut, despre care toată lumea 
vorbeşte, pe care ni-l reproşează toate organ
ismele financiare internaţionale precum t;i 
posibilii investitori este acela al haosului leg
islativ. Face cineva ceva pentru a pun_e ordine 
în hăţişul înspăimântător al legilor care se 
încalcă, se încurcă şi se bat cap în cap? Nul 
Nimeni nu face nimic. At;a cum nimeni nu 
face nimic pentru a nu mai schimba legile din 
două in două zile. De ce nu face nimeni 
nimic? Nu se poate să nu-ţi pul întrebarea. Şi 
răspunsul, dureros, chiar ru'iinos pentru noi, 

se impune de la sine: pe nici unul (să mă ierte 
excepţiile) dint.re conducătorii noştri nu-l 
interesează ce se întâmplă cu ţara asta. 
Puterea, aşa cum ni se înfăţişează ea in 
România de azi, ii perverteşte pe românii 
ajun'i în fruntea ţării cu o viteză ameţito~re. 
Ea nu se transformă, a'ia cum ar. fi normal, in 
acel instrument prin care poţi să faci bine, să 
construieşti şi să gândeşti un viitor pentru 
acest popor. Nu ... Românii ajunşi la putere 
iau din ea partea cea mai cărnoasă, mai urâtă, 
dar mai profitabilă pentru ei: aceea care le 
umple buzunarele. Partea uscată a puterii, 
aceea care cere disciplină, vocaţie de con .. 
structor t;i generozitate, deci, implicit muncă, 
multă muncă, nu interesează pe nimeni. Acea 
parte a puterii care cere toate cele enumerate 
mai sus esfe obositoare, plicticoasă 'i neh1· 
teresantă pentru românii ajunşi la putere. 

Parcă-i o molimă ... 
Mor copiii instituţlonallzaţl de foame? Ce 

contează! Copiii românilor ajunşi la putere 
studiază la Paris sau te miri unde. Ei nu duc 
lipsă de nimic. Ce contează că mor câteva 
sute (sau mii) de copii fără noroc? Ai lor, ai 
românilor ajun'i la putere, o duc extraordinar 
de bine. Moare prestigiosul Teatru Naţional 
din Craiova fiindcă actorii nu mal suportă 
mizeria în care sunt obligaţi să trăiască? Ce 
contează? Pe cine-I doare? Pe românii ajun'i 
la putere? Nu, pe ei sigur nul El văd specta
cole la Londra sau te miri unde. El n-au 
nevoie de teatrul 'i actorii români. El, culmea, 
n-au nevoie nici măcar de ţara aata.(cu 
excepţia alegerilor). 

România este, toată, un mediu ostil. ŞI 
este a'a pentru că românii care ne conduc n
au nici un pic de patriotism. 
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CASTELUL DE LA SAVARŞIN • 
PESTE 300 DE ANI DE EXISTENTA 

. . ' Sob""fln. Aceasta a fost prima denumire a 
actualei comune Săvârşin. Tradus din 
ungureşte ar veni: so - sare , bor - vin, szin -
şopron. Adică un şopron cu sare şi vin. 
Administratoarea castelului de aici, d-na Zlta 
Mk:lo,, ne spune că aici ar fi fost un punct de 
vămUire pe uscat şi pe apă. Pe Mureş se 
vamuiau plutele care transportau sarea de la 
Ocna Mureş, lemnul şi vinul din podgorii. 

Fiindcă proprietatea din Ungaria nu-i folosea, a 
căzut de acord, in 1941, să tacă scl)irrlb de 
domeniu cu Ferencz Hunyadi. Aşadar, Rtinyadi 
a devenit proprietarul clădirii lui Mocioni, din 
Ungaria, iar Stărcea Mocioni a devenit propri
etar la Săvârsin. De mentionat faptul că Starcea 
Mocioni a mOstenit si coriacul de la Bulci, cu tot 
cu o herghelie' de ca'i pur sange, o fermă de vaci 
Hollstein, alta de porci şi mult pămant <Jrabi!, 

REGELE MIHAI CUMPARA 
CASTELUL 

Printre cei care s-au stabilit in ţinuturile 
Săvarşinului, dar pentru o perioadă foarte 
scurtă, au fost şi nişte greci macedoneni. 
Ulterior zona a fost căutată şi populată de evrei, La scurt timp după ce devine proprietar, 
care au găsit aici un bun vad comercial. Stărcea Mocioni invită pe regele Mihai şi pe 
Denumirea de Săvă'l'in a venit după 100 de ani regina-mamă Elena la vânătoare, la Bulci. 
de la denumirea dată ini~al. Regina a fost poftită să viziteze şi Săvâ'l'inul, 

Există locuri care răman in mintea sau in unde i-a plăcut atat zona, căt şi oamenii. Drept 
sufletul omului prin ceva anume. Aşa stau urmare, Stârcea ii propune să pregătească 
faptele şi in cazul Săvarşinului. Care s-a po- casa pentru wellk-end de coroană şi regina 
zi~onat pe un loc aparte in ierarhia localită~lor acceptă. 
judeţului dato.rită castelului de la Săvărşin. In următoarea perioadă, pănă în '43, cona
lmpropriu spus castel. Pentru că, ckl tap~ clădi- eul s-a aranjat ca pentru un rege şi o regină: s-a 
rea aduce mai degrabă cu un conac. schimbat totul, începând de la mobilier şi ter-

Doamna Zita Miclos ne-a relatat istoria minând cu vesela. Tot atunci s-a introdus şi apa 
acestei clădiri care, putem spune, a dat loca- curentă. 
lităţn un rang superior altor comune. Din 1943, regele Mihai şi regina Elena au 

~~~------~~~ 

MARIA TEREZA, 
PROPRIETARĂ LA SĂVÂRŞIR 

In 1680, pe locul conacului de la Săvârşin a 
existat o casa tipic familială, plasată in mijlocul 
unei păduri. Această casa a apa~nut mai târziu 
împărătesei Imperiului Habsburgic, Maria 
Tereza. lmpărăteasa a donat domeniul primului 
domn de pământ, unui graf austriac, numit 
Eidenspacher. De la el a cumpărat domeniul, 
prin 1780, Andras Forai, un grof din nordul 
Ungariei. Forai a fost un mare vânător. 
Călătorind mult, a adus multe specii de arbori, 
cu care a populat ţinutul din jurul casei. El a 
adus pentru prima dată la Săvârşin platanul, 
tomento de China, alunul turcesc, salcâmul 
japonez etc. V 

ARS PÂRA LA TEMELII 
Administratoarea Zita spune că in 1784, răs

cula~i lui Horea, Cloşca şi Crişan au incendiat 
conacul. Atunci a ars pentru prima dată pănă la 
temelie. Groful Forai a refăcut conacul. In 1860, 
un urmaş de-al lui Forai a angajat un arhitect 
austriac care a dat conacului configura~a actu
ală: i s-a ataşat etajul şi i s-au construit aripi 
exterioare in stil de inceput de baroc occidental. 

De la Forai, castelul a fost mostenit de 
Nadajdi. Nadajdi a avut cinci fete. Una dintre 
fete, lrma, s-a căsătorit cu Carol Hunyadi, venit 
din nordul Ungariei, de la lvanca, şi I-au avut pe 
Ferencz Hunyadi. Ferencz Hunyadi a trăit în 
Ungaria, a ajuns ministru de externe al Ungariei 
dar, fiind cetăţean maghiar, nu se putea folosi 
ele conacul părintesc. V 

SCJtiMB DE PROPRI~A" 
INTRE UN AROMAR · 

Anton 1~i!~ u~~~!!~cedonean, 
mareşalul Curţii Regale de Vânătoare şi unicul 
maestru de vânătoare de ţară, avea mai multe 
proprietăţi: in Ungaria, Austria, România. 
Neavând copii, 1-a înfia! pe Stârcea de la 
baronul amic bucovinean Stârcea. Stârcea 
Mocioni 1-a pe tatăl său adoptiv. 

spune 
văzănd ce mult ii place la Săvârşln, 
regele a ţinut să cumpere castelul." Şi aşa se 
ştie: că in 1943 regele Mihai a cumpărat 
castelul "ca să aibă un picior in 
Transilvania". Castelul le-a apa~nut pană la 
abdicare, in 1947. 

Regele Mihai a plecat din ţară in 1948. 
Prima oprire de la Sinaia a fost la Săvârsin 
unde, atât el căt şi regina-mamă, au avut pOsi
bilitatea să-şi recupereze din lucrurile perso
nale. Doamna Zita ne-a spus că regina a luat 
vesela, tacâmurile din argint, câteva figurine, 
panere. Intr-un cuvant. lucruri de valoare. 
Regele a optat doar pentru nişte butelii de vin 
obţinut din soiul de struguri preferaţi care 
creşteau la via din Săvârşin. Lucrurile rămase 
au fost duse lângă Bucureşti, la Muzeul Posada. 

SPITAL DE INTERNE 
SI SANATORIU · 

După· aWicarea regelui, castelul a trecut in 
proprietatea statului. Imediat a fost preluat de 
Ministerul Sănătătii de la acea vreme si pănă in 
1952 in incinta câstelului a func~onat' un Spital 
de Interne, cu sală chirurgicală. Ulterior a fost 
preluat de Ministerul de Interne şi i s-a schimbat 
destina~a in Sanatoriu de recuperare nevrotică. 
Asta pănă in 19q]. 

CASA DE OASPE'fl 
Atunci se pare că a fost momentul culminant 

de suferinţă al castelului. Care, categoric, tre
buia refăcut. Ceauşescu a acceptat restaurarea 
castelului şi in lucrările de repara~i s-au pompa! 
între 40 si 60 de milioane de lei. Să nu uităm că 
vorbim in banii din 1967. Tot atunci a fost dotat 
cu usi din lemn masiv, cu mobilier valoros, cu 
lustre, covoare şi tot ce trebuia unei' astfel de 
dădiri. In 1969, dictatorul a venit sa inaugureze 
clădirea, care i-a plăcut. Atunci clădirea s-a 
transformat in casă de oaspeţi. Doamna Zita 
devine admini.stratorul clădirii din '69, după un 
curs de 1 an şi jumătate la Bucureşti şi îşi 
aminteste că Ceausescu a avut aici intalniri pe 
probleme de stat ru miniştri, ambasadori, diplo-

ina~. In special, la Săvarş;n au avut loc intalni-
rile cu oficialitatile sarbe. 

In 1972, la' Săvârsin vine Tito. Ceausescu 
doarme incă de două 'ori la Săva'l'in, dup'ă zile 
de vânătoare la ŞSrlota şi Pişchia. Ultima vizită 
a dictatorului a avut loc in '79, cănd a adus-o şi 
pe soţia sa, Elena. Atunci au participat la 
deschiderea anului universitar la Timişoara şi au 
plecat de la Săvârşin in ţară, in vizite de lucru. 

LOC DE PROTOCOL 
Imediat după Revolutie, castelul a trecut 

pentru nouă luni sub tutela' OJT Arad. Ulterior, a 
fost ales pentru protocol, alături de Scroviştea, 
Cotroceni, Neptun, Sinaia. Au trecut prin castel 
P. Roman, Băsescu, A. Severin şi al~ politicieni 
ai momentului. In castel se organizează mese 
festive, vin delega~i străine şi patronate. Nu de 
mult, o tănără din Arad a ţinut să-şi imbrace 
rochia de mireasă şi sa-şi intampine invita~i la 
castelul din Săvâ'l'in. 

Din punct de vedere financiar, o parte din 
bani se primesc de la Protocolul de Stat. 
Cealaltă parte provine din banii incasa~ de la 
cei care organizează a~unile amintite in cadrul 
castelului. Ar mai fi de spus că acest castel 
poate fi vizitat contra sumei de 5000 de lei pen
tru elevi, studen~. bătrâni, militari, 10.000 lei -
persoane romane şi 20.000 lei - persoanele 
străine. 

Castelul are trei apartamente şi şapte gar
soniere care pot fi inchiriate "doar de persoane 
serioasa, da bine", la preţul de 600.00Q lei, 
respectiv 475.000 lei pe noapte, fără masa. 

Singurele obiecte vechi din castel care se 
păstrează sunt scările care fac legătura cu eta
jul si obiectele sanitare de nuanta mov, din baia 
reginei Elena, obiecte aduse de la Sinaia, din 
garnitura Mariei de Ferdinand. Ca un amănunt, 
.. movul a fost culoarea preferată a Mariei de 
Ferdinand, bunica regelJ.Ii". 

UN ELE$TEU SAPAT DE ROBI 
CU LANTURI LA PICIOARE 
Terenul din jurul castelului măsoară 16 

hectare. In apropierea castelului se mai 
păstrează, intr-o formă bună, casa fostei admi
nistratii, clădirile gărzii, grajdul cailor şi uzina 
electrică. In parcul ce înconjoară castelul, in 

apropierea clădirii, apa unui elesteu dă o notă 
aparte locului. La fel si insula din mijlocul lacului, 
cu un chioşc amenajat, la care accesul se face 
pe o punte din lemn de mesteacăn. Elesteul e 
foarte vechi, "de pe timpul grofilor. A fost 
săpat de robi cu lanţuri la picioare." 

In orice loc din castel sau din curtea castelu
lui te-ai afla, panorama e splendidă. Aici fiecare 
anotimp te fascinezaă cu mirajul culorilor. 
Brăndusa si anglicelul iÎi amintesc că e primă
vară. câte~a luni mai ta'rziu, rozete te stropesc 
cu parfum de vară. Frunza ruginie îţi 
îmbrăşiţează paşii pe cărări de toamnă ... 

Dacă priveşti de la intrarea principală spre 
parc, vederea e tipic englezească, cu tuia, buc
sus, brad argintiu. Domnul Brezeanu, cel care a 
amenajat acel spaţiu verde, .a fost 'colii la 
Mogoşoaia, la prinţul Bibescu, unde era un 
englez care invăta tinerii arta grădinăritului". 

Miercuri, la Arad a avut loc primul proces ca 
urmare a faptului că regele a revendicat castelul 
de la Săvă'l'in. In cazul că regelui i se va restitui 
castelul, doamna Zita nu ştie dacă va mai 

ca administrator sau nu. "Emoţii sigur că am. 
Nu 'lliu ce va fi. Eu vreau sa ies cu fruntea 
sus. Dacă am fost timp de 30 de ani sufletul 
casei, pot să fiu 'li mai departe. Pentru mine, 
acest castel înseamnă tinereţea mea, 
inseamnă poate mai mult dacă! casa person
ală." 

AMIRnRI REGALE 
Doamna Fiametta Trăusan, din Săvârsin, a 

avut onoarea să-I cunoască personal pe rege. 
L-a întâlnit la administratorul castelului, dl. 
Popescu. Doamna Fiametta spune că adminis
triltorul a fost de faţă la contractul încheiat la 
cumpărarea castelului .• Mocioni i-a vândut 
castelul Majestăţii Sala. Castelul a fost 
cumpărat cu bani scumpi. Administratorul a 
fost da părere că Mocioni putea sa ceară mai 
puţin." Tot de la doamna Fiametta şi de la 
doamna Zita am aflat căteva amănunte despre 
rege şi regină: e Regina-mamă nu dormea la 
castel, ci intr-o dădire care ~nea de proprietatea 
castelului. Seara stătea pe băncuţă şi răspun
dea tuturor celor care o salutau e Tot ea 
cunoştea to~ copiii şi toate pisicile din sat e La 
Crăciun, copiii săraci erau îmbrăcaţi din cap 
pănă-n picioare cu lucruri de la regină. e De la 
Stârcea, de la Bulci, regele venea la Săvâ'l'in 
cu brodul. Tot cu brodul îşi trecea şi maşina. 
Prima oară cănd a trecut cu brodul, 1-a ajutat pe 
brodar. Brodarul i-a cerut 20 de lei in loc de 5, 
cum ar ti fost normal. Se interesează de ce-i 
cere aşa de mult, mai ales că i-a dat o mână de 
ajutor. Bătrânul brodar, fără s;'l ştie cu cine 
vorbeste, îi spune: "Dracu' ta-o pus să 
m-ajuiil" e Regele venea de pe Banat cu 
masina. Avea mania vitezei. Vede pe drum un 
ţăra'n şi-1 ia in maşină. Ţăranul n aten~onează: 
"Domnule, las!o mai moale, nu conduce aşa 
repede. Eu sunt primar la Căprioara. Ce s-o 
face fără mine?" "Nu te teme, eu sunt regele 
ţării. Ce s-o face ţara fără mine?" e Regele 
nu putea fi salutat niciodată înainte. Când vedea 
un om din maşină, de la distanţă ridica mâna in 
semn de salut e Singurul căine al regelui a fost 
Aţo. Odată, un prestidigitator ii face o vizită şi-1 
îndeamnă să-şi aleagă o carte de joc, apoi s-o 
pună înapoi. După ce dă cartea, căinele Afo 

mârâie. Regele nu ştie ce să creadă. 
Scamatorul il îndeamnă să-şi caute cartea. 
Care nu mai era in pachet, ci pe scaunul pe 
care stătea aghiotantul. Regele a bănuit că 
scamatorul i-a hipnotizat. Mârâitul căinelui a fost 
semnul că animalul a sim~t e Regele a promis 
brodarului de la Bulci că-I plimbă cu avionul. Şi 
s-a ~nut de cuvânt. Cu brodarul în avion, regele 
a inceput să tacă picaje peste picaje, încât 
ţăranul 1-a rugat: "Majestate, coboară-mă pe 
pământ, că nu vreau să mor aici, in ceruril" 

La Săvârsin trăieste un fost soldat din garda 
regelui. Liviu suciu aie 76 de ani şi îşi aminteşte 
de seara abdicării. Când regele n-a mai vorbit la 
radio la ora 24, asa cum era obiceiul, cănd două 
maşini militare de la Arad au sosit şi au mytat 
batalionul de la Săvârşin la Arad. Tot de la Liviu 
Suciu am aflat că in urmă cu două luni regele a 
convocat la Timişoara pe săvârşineni pentru 
discu~i în legătură cu castelul. 

TEODORfl MfiTICfl 
Foto: fiLEXflrtDRU MfiRiflrtUŢ 
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1 'SĂRACI 1 BOL~AVI, SOTII V~RZB SE LUPTĂ 

P~N!~"·'"~~ .. BAIEŢI~.~d~-~~ ... ~E.-~DUC~ŢI '.-. 
"Dac·ar fi s·o iau dt la 

capăt, m·aJ fact orăstan" 
e afirnui Moise Dămăeuf, 
după o viaţă trăită la ţară 

Sotii Alexandru si Rodica 
Vereb riu au dus-o biM din punct 
de vedere financiar niciodată, dar 
la incepYtul acestei toamne s-au 
aflat intr-o situaţie dramatică. In 
anul 1991, cănd si-au unlr des
tinele, proaspeVi Căsătoriţi ş~au 
indreptat toată dragostea şi 
aten~a spre oai doi copii, Cristian 
şi Claudiu, proveniţi dintr-o căsă-

tarie anterioară a femeii. După 
un an s-a născut rodul iubirii lor, 
micuţul Alexandru, şi chiar dacă 
famUia Vereb nu era privilegiată 
de condiţii materiale lipsite de 
griji, lrlila Intr-o annonie deplină. 
PărinţU nu au putut să-şi doteze 
niciodată apartamentul dintr-un 
bloc din cartierul Vlalcu cu 
obiecte de valoare, dar tot Hmpul 
au reuşii să-I păstreze ingrijit. 
Pentru că salariile soţilor s-au 
dovedit a fl Insuficiente In saHs
faoarea nevoilor oalor cinci mem
bri, Rodlca Vereb Incape sa 
doneze periodic sânge, din '93. 
Erau zile cănd nu avea ca sA 

OPT 
MICENIAU 

DEVENIT 
POSESORI 

DE PĂMÂNT 
De curând, Comisia 

locală din Macea a preluat 
69 ha de la S.G. Agricola 
Curtlci, unitate agricolă 
cara a deţinut circa 109 ha 
de teran arabil in comună. 
Primarul localităţii Macea, 
Ioan Mercea, ne-a spus că 
suprafaţa menţionatli 
aparţine oamenilor care au 
devenit acţionari la S.C. 
Agricola·curticl, dupA '91, 
in urma Încheierii unul con
tract de locaţie. Plină in 
prezent, dintre fot;tii 
acţionari au devenit po
sesori de teren arabil 8 
cetăţeni, care vor de.veni 
proprietari doar după eli
berarea titlului de propri
etate. Reprezentanţii Comi
siei locate Macea au spus 
că restut actionarilor vor 
intra în posesie!: supra
feţelor agricole doar ·după 
apariţia tegii de privatizare 
a unîtătilor de stat din agri
cultură:. Prirpă,ria din Macea 
doreste să preia şi restul 
suprafeţei de teren arabil 
de 40 ha pentru că unitatea 
agricolă se află in proces· 
de l!cnidare. 

Fl.~~rms rt{{rr4!~<:::-lE 

dea copiilor de mâncare. După 
mai bine de 1 O ani de muncă 
intr-o tipografie şi după al~ 4 ani 
de trudă pe şantier, In 1994 
Alexandru Vereb se 
lmbolnăveşte de TBC şi devine 
pensionar pe caz de boalA, 
petrecându-şl majoritatea Hmpu
lul prin spitale. Ca o Ironie a 
soartei, Rodica se lmbolnăveşte 

de aceeaşi maladte în luna iunie 
a aoastui an şi este obligată să 
rămână In concediu medical. 
,Am lucrat ca macaragislă la 
Astra-Vagoane. Imi vine să intre
rup concediul medical de teamă 
să nu fiu dlsponibilizată. Boala 
poate să recidlveze, lnsll, 
orici!ndl" ne--a mărturisit femela. 

De când s-a lmbolnăvlt, 
Rodica Vereb (40 de ani) s-a 
resemnat cu faptul cA nu mai 
poate dona sânge, un lucru care 
contribuia, totuşi, ta 
lmbunătă~rea atlmenta~el capi
Hor. Din fertclre, nici unul dintre 
băle~ nu s-a molipsit de boala 

părinţilor. Cei doi soţi nu, au 
aşteptat nimic spectaculos de la 
viaţă, fiind obişnuiţi cu privaţiu
nile, mai ales că doamna a cres
cut intr-un orfellnat pentru copu. 
Dorinţa comună a soţilor Vereb 
este ca băieţii să termine ·o 
şcoală. De aceea au făcut tot oa 
a fost posibil omeneşte ca oai trei 
puşti să poată merge zilnic la 
şcoală, ca to~ colegii lor. 

Ambii părinţi si-au spus că 
sărăcia nu poate h un obsbicâ! 
care sA influenţeze educaţia 
copiilor. Câte familii nevoiaşe se 
incumeţă să-şi ~nă In şcoală trei 
copii, dlspunând de venitllrt de 
sub un milion de lei şi fănl sprijin 
din altă parte? 

In luna septembrie, familia 
Vereb s-a confruntat cu o situaţie 
fănl preoadenl. Neferlcl~i nu mai 
aveau bani nici pentru hrană, Jar 
la cheltuielile de Intretinere au 
acumulat datorii oa depăşeau trei 
milioane de lei. Din partea asoci
aţiei de locatari au fost sornav să 
achite debitele. In caz contrar,. 
urma să fte evacua~ din aparta
ment In termen de zece zile, 
printr-o hotănlre judecătorească. 
Soţii Vereb erau distruşi. Şi 
totusi, omenia a Invins: In aceJe 
zile' nefaste, trei persoane cu 
suflet nobil s-au oferit să le achite 
datoriDe ta plata intreţlneril. Dar 
situaţia se poate repeta orici!nd, 

· mal ales că iarna bate la uşă si 
costul utiiltăţilor va ft mal ridicat 
Alexandru Vereb (38 ani) a trecut 
la gradul tii de pensionara pentru 
că stama bolii s-a ameliorat. ~ 
dort să munoasc măcar 4 ore pe 
zi, atât cat mi se permite din 
punct de vedere medical. Pot 
presta orice muncă, care nu 
neoasită un efort flzic ridicat. Din 
pensia de boală nu ne putem 
fntreţlne. Copiii au nevoie zilnic 
de mancare şi, căteodată, de o 
hAinuţa". Părinţii, bolnavi de 
TBC, au nevoie, zilnic, de po!M
tamlne, care costă enonn, ·chiar 
dacă medicamentele de bază le 

Unde-s maistorii de alta data~ 
De la primarul comunei 

Apateu, Ioan Sărac, am aflat că 
multe din profesiile de altă dală 
lipsesc din sfera de prestări ser
vicii. HSpre- exemplu nu avem 
f)antofari, croitori, strungari 'i 
frizeri" spune primarul. /\cesti 
meseriasi sunt necesari oncăre1 

• 
1oc.ailta~i.· Cel car~ tctu~i ţ~raCtică . 
~:stf~l de mesen1, r.efi1nc! ~uto- i 
n~, nu :"'1UnceSC cu ,.t,!'cz-!dte. 

1 
.,~ ...... :;·ni~~~., ·''ri' .,·-fe · .r . ..,.,.A.J! ,u j..::C;;:::)-<~ .. ·.-.... ·-. 1 

sicnale a uncr hneri. ideea ISJ 
Arad ae a a VIza constituirea unor 
dase de profil In şcolile d1n jude~ 
spunea d1rector~..~1 scolii din 
Apat~u. Vasile sarac, 'nu a găsil 
ecou. Nu sunt doritori r-entn; ast
fel de cctificări. 

CJm se descurcă sătenu din 
Apc:;teu s.?.u CF:i c;r. :"?cmo~cheş 
şi Ce~i !ipsttî de :"'!ştfei Ge ser
vir::i, .ne&rc-....;ţi sa -:-;~;r::ti~ 

~~>:~:'1 M~GY 

primesc gratuit. Băieţii mai mici, 
Alexandru (7 ani) şi respectiv 
Cristian (13 ani) lnvaţă in 
apropiere de casA, la Şcoala 
generală n~ 6 şi sunt avantajaţi 
de faptul că au primit manuale 

gratuite. Mal greu este pentru 
Claudiu (15 ani) acum elev in 
ca'lsa a IX-a la Grupul şcolar 
CFR, care nu a primii nici o 
carte. Conform normelor fn 
vigoare, 1nvăţamăntul lloaal nu e 
obligatoriu şi manualele trebuie 
cumpărate. Dar pentnJ Claudiu, 
şcoala e neoasară, lucru inoculat 
In mentalitatea copilului de către 
părin~- Băiatul nu se descura
jeaza de faptul că restul colegilor 
lnvaţă din manuale, şi se 
mulţumeşte să studieze după 
caietele de notiţe. Inţelege că 
părinţii lui nu dispun de sute de 
mii de lei pentnJ cărţi. 

Sotii Vereb nu sunt cel mal 
săraci O.menl din lume, insă se 

. numără printre puţinii părinţi 
cara, chiar bolnavi, se luptă din 
nlspuleri, lşi depăsesc condiţia, 
pentru ca băieţU lor să termine o 
şcoală. Chiar dacă In ultimul timp 
această Instituţie este tot mai 
neglijată de autorită~-

FLAVIUS rtflSTflSf'CttE 
Foto: ŞT. MfiTY'fiŞ 

Departe de agitaţia urbană, de oameni trebuie să ţinâ vlţei 
Moise Dămăcuş lşi duce liniştit pentru a-şi cumpăra un tractor? 
bătrAne~le In Minişel, satul In care - Dac-ar 11 o-o luaţi de ta 
trll1eşte de-o VIaţa. L-am lntâlnlt capii aţi merga pe aoela'l 
hodinind pe banca din faţa casei, drum? 
a~ată pe Valea Jlgovlţei. _ N ... metg 

1 
ora• IA-mi 

- Cum eote alllt ţAran? u . ..., . _ 8 a T 
_ Destul de uşor pentru cel gAsesc un NNICI pe undeva, ca 

tineri. Dar cum am Imbatrini!, să am penale. Af IAsa-<> dracului 
percă merge mal greu. agricultura pentru că nu merge! 

- E avantajoe 11 faci agrlo - Ce CNdeţl deiPN dlrlgul-
oulturt? tarii ţlrll? 

-De nici un tel. Un viţel n ~~ un - Ortcant ar n ca.ugar, IOlllfl 
an jumate pentru patru milioane &niU de buni. 
de lei, şi nici n-alla cine sA~ vinzi. _ Adlc6? 
Inainte, făceai contrect cu stetulşl _ Buni de dracu. Toţi '!"d ,1 
ştiai că-I poţ1 da .. Acum, eu . 
primeoc 9000 de lei pe kilogram. mint. El fac politicA nume ca 
Nu-l păcat de Dumnezeu? ŞI o-ajungA la putare, să câştiga '1 
atunci, mal zice să doteze agricul- IA-şi facă averi. 
tura cu tractoare! eate genera~; Dlflltfl DUTU 

' Medicii din· s'-ltala pot.: 
prescrie medicamente· 
,"compensata 'i g~atuit~ ·•· 
·~= C •"' • ' • -•-•1 ~M 

Directorii d1n 1p1tale şi pol1di· 
nid vrx Umlte caselor de esigunlri 
de sAnatate liste cu mEJdicii din 
respectiVele urntay, In baZa cărora 
aceştia au dreptul să prescrie 
medicamente compensate şi gra
tUite, a declarat, marv. agenyei 
MEDIAFAX, dr. Alexandru 
Ciocilteu, preşedin.tele Casei 
Nayonale de Asigurări Sociale de 
Sănătate (CNASS). 

Cicllteu recomandl caselor 
de asigunlri de sănătate şi direcv
llor de sănătate publică să sem
neze contractele cu spitatele chiar 
dacă respectivele unităţi nu au 
aviz sanitar de funcţionare, pre
cizind că de ani de zile acestea fşi 
desfăşoară activitatea tara auto-

nzaţia poli~&\ sanitare. "Reforma 
nu trebuie amrnatiJ prin birocra~l 
inutile, oamenii trebuie IA accepte 
că siatemul oanitsr are """01e de 
schimbare, nu de beţe In roate", a 
declarat AleKandru Ciocilteu. 
Preşedintele CNASS nu~ obligă 
pe mediCII de familie, stomatologi. 
fannacişti, d!rectoo de spttale sau 
polidinid să inchate OO"'tracte cu 
Casele de care apa~'"- El atrage 
Insa atenţia medicilor şi 
farmsciştilor că, după 1 
octombrie, nu vrx ma1 fii>lătiy din 
bugetul Caselor, nu vor ma1 putea 
prescne şi implicit elibera medica
mente compensate, daca nu au 
contract de servicii cu respectivele 
unitaţi. 

Noapte J!!l uroaziiiJl Autouaril 

TREI BODYGUARll AU RUPT· 
. IN BATAIE DOI TINERI 

In una din nop~le trecute am 
asistat la "' Incident groaznic. Pe 
platoul din Aulogară, unde 
staţionează autobuzele, a Inceput 
o bataie Tntre bodyguarzil care 
asigură ordinea publică şi paza 
unităţii amintite " trei tineri aflaU in 
zonă. Navetlş!li care a~teptau 
cursele n-au rnţetes din ce cauza 
a inceput alterca~a. Un boschetar 
care-fi face veacul pe-acolo a 
rncercat să găsească o expll~e: 
..Am auzit ca unu' dintre băîe~ a 
făcut pipi fn ault;!l.i...&:-. 1 ot• cel 
implica~ In c-: .. rtlct erau Uneri, cu 
văn;l& o:uf)rinse Intre 20 şi 30 de 
ani. D•.Jpă scurte lrjllături lansate 
din am~e tabere a tnceput un 
schimb iniK:hitabil de pumni Unul 

dlntra băieUI civili, după o rafală de 
lovituri s-a Indreptat dezorientat 
către şosea şi a căzutlanga trotu
arul de vizavi. Un bodyguard l-a 
urmărit şi, profltand de neputinţa 
tAnănJui chirci!, 1-a lovit căt a putut 
cu picioarele. Navetl,til erau 
lngrozly. Asistau la aceleaşi trata
mente fizice precum cele iniţiale 
de mineri In iunie '90. Celalalt 
tânăr a Incercat să dispară dar a 
fost ~nul lângă ste~a de tr..nval 
din apropiere. fncadrat rntre doi 
zdrahonl, responsabili cu paza 
Aulogăril, a fost nevoit să suporte 
,porţii consistente' da pumni şi 
p,icloare de la cel de~al treilea 
bodyguard. Nimeni n-a avut cura
jul să intervină. O femeie şoptea 

alleia: "chhw dacă tipii poartă uni
f9Jll1ă şi ăla au făcut oava. nu tre
OOia să-I bată in halul asta. Dacă 
erau vinovaţi trebuia chemata 
Poliţie. Doamne' Aşa inimă au 
Aştla precum culoarea uniformei 
1»0 poartli: neagrar 

In tot acest timp, !lol mai
danezi oubnutriţi se hArjoneau, 
eţăllill de nulii unei căţsle zgribo
llle: Tn cele din urma. una dintre 
polăi. cu instinctul mai ponderat. a 
cedat. preferând să se mul!u
meaecă cu adulmecarea unei coji 
c» ~- găsili! prin bosche~-

Omul s-a făcut, incă o dlllă. 
dfl ri!s. 

'·"· 

Copiii abandonav ~i bătr~ni; ' tun. dulouri şi sucuri. ca:i\3 COp!i 1 La întâln!rt>a COpidOr a fost 
rămaşi singuri stnt oameni pe care c.--e ~""~Erau fnsoţit (surorile Lazea şj prezent un invitat 6f)edal, in per-
probabil mul~ dintre noi i-am uitat. Dorin Tucă) te-au cântat• · ne-a . se ana luP anei Schwartz. 
Viaţa noastră este prea plină de spus Minerva lanchic1, pre~Edinta 1 Cunoscută sw pseudonimul ~iterar 
grija zilei de mâine, motiv pentru Organiza~ Judeţene de ~~=tmeî a luli.ana Petr'an, scriitoarea a 
care ne rămâne ouţin timp pentru a 

1 
PO. . _ . .. ~ . j prezentz.t r:.:c~-,;;~..,~ câteva din cărţ;Je 

ne gân_di la apr~~-pele ncs~ru. La Acţlumle ~eme1_1o. demccrc;.t~ 1 sale Jestin.atb spec1al celor mic: 
seme-r;, ma~ necaJI~ dedit no1._ 1 s-au ad~snt 51 C::PriiCt aţ:>.'1cc:-,~tt. ~ R.cr,tăind biSC:._jtti eri savurând d~ 

Totuşi, ei nu sunt uita~ de toata j A d.~vemt un obiceT C3., pencd•c, 1 colată şi b:31.12,1,E. copiii a~ pa~s 
ll!me~L ~ar 0. rQ<mizatia Judeţeană 1 cor,.m de !a centru! de plas:::--r;ent ~ă _...::- . , f , ~ • · ·tau· 1 •Mui •d ,. , tru 1 pentru ..... r.:tEtvd c~1pe .n .umea tcs-de-Femel a Partidului Oemoa-.at se . 118 1nV1 . a ~~ pa". u,..,., pen 1 • _ ,... , • f _ 
numJră pnntre C61 care intind o 1 a se întâlni si a-i r:uncaste f'€- aHi me_lcr '?_• o r--: 0 '-c:-7ttlc_r .errnec.ole 
tnân<'l ~ ajtitcr CCJnFn.:Or sortiti pe 1 copii. Ultima 8ctiurE Ce ere~t ~el i-a smse ŞI ros:;te de lu!;an.-:-. Petnan. 

d ' - "t"l. Ch d 1 a.vut ca .. prola". on,·s•··· p~. ca·t,·va· In final, r.: eu _pnmJf şi un cadoo o:n ~e rep( stngur., c:: :1. 1ar e a _ !-o • "" 

TnCF-r"Jtw acestei iuru, . fr,;rr.t, ile \ .ccrti de !a case.·. dror;-, .. s-a o!"..:·rit pz.rt.=-:-; '3G;ilc-<:r~J-i Şi a Crq.rmiz~t·c 
de-cer' le" s ··u "fo·'t ·t'tcr• "e · ". os.·t·LI""teo .''"' ::: -'.1·-"·'m'.,'· ·""-C'"-"."L : ..... -....u~te. n.€ -.(: ::-en1et a .. ?C. ~f:b"' 1 ,, .• <O - ... G. ... '-''el ... 1 lJ 1\a .... ~ ~ - ••. ,, "-••. , 

l:8.tr~r1i, Jt-. ;a Cas~ ,·arr.d!Glii .-::m : .?1 cr:-; ~,._._ r.:~nUent CJ t...f1 ·'":: • ...___ . ..,ce "?~fl "'1 Piţm·" f:'J ur .ot'p ~rr 
, :-.-·.::_<Jistf', CJ != n:f";~<;• .:::f'l -_ '.c:,c~,-:,!6 .. , ·:::r~:i '-16 :a S•.:::.< -<.. ,~~ · ·.c:·-... :~ >..:r. '. .: -•;.:1i. ( ,_ ,.,ru ·'€:Cc:;r~ CCJ: l .; . ,;,.;1~ 1 
j --.~~-,_f"!~·· :-<,.iN,, <.-:_:s:a ,_,--:.<·,;.);::._ 2;;!.:w! ~e c;-;-~' :--o?. c:'1<=:! c;r:,::;:nt& ':J!·z.t.tcc.rei. ~f-,:jMLt DUTa·j· 
' . ..,, .. ~--·-.-.~ . ' -' ::- ' :::... ~-·~-:-: ~ ;-:,_ \.."\. - ~·," -
'-..-.----~-~----------
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svcuritatv din România 
Ji-c~u alvs la Arad 

conducvrva natională 
Săptărnana trecută, tirnp 

de 4 zile, agenţii de pază, 
detectivii particulari, ma· 
negarii societăţilor private 
de securitate din centrele 
Bucureşti, laşi, Timişoara, 
Arad au participat la un curs 
de instruire pe probleme 
specifice organizatorice: 
Arcons-Security Arad şi 
IBSSA (Organizaţia inter
naţională a societăţilor pri
vate de securitate) districtul 
Romania au Invitat la 
starşltul cursurilor pe 
reprezentanţii flllalelor 
locale IBSSA sl·fl aleagă 
conducătorii. 

Cursurtle de la Arad au 
fost structurate pe lecţii de 
lnvăţarea tehnicii )u-)ltsu 
(Şcoala sportivi Gloria); 
trageri cu pistolul (poligonul 
de tir), pllotarea automobllu· 
lui In condiţiile luptei anii· 
tero (stadionul Astra 
Trlnity), folosirea armelor 
albe fi au fost conduse de 
Spartacus Jaccomo 
Bertolettl • preşedintele 
Federaţiei Mondiale de )U· 
jitsu, secondat de Roberto 
Ronzzi • poliţist Taranto, 
director tehnic IBSSA·Italla. 
Eforturtle cursanţilor au fost 
răsplătite de acordarea 
diplomelor IBSSA. 

Vineri dimineata, la 
Casa de oaspeţi de pe stra· 
da Horea au avut loc 
alegeri pentru desemnarea 
conducerii IBSSA-Romania. 
Au fost prezenţi preşedin
tele IBSSA-Mondial George 
Poper, vicepresedintele 
IBSSA Mondial - Spartacus 
Giaccomo Bertoletti, prefac· 
tul judeţului Arad Gh. 

Ambasada Austriei a 
anunţat, joi, actele ce trebuie 
prezentate de solicitanţii de 
viză pentru ţările din spaţiul 
Schengen. 

La solicitarea unei vize, 
indiferent de categoria ei, se 
vor prezenta următoarele acte: 
paşaport (valabil lncă trei luni 
de la expirarea vizei solicitate), 
ta paşapoartele eliberate cu 
mai pu~n de şase luni In urmă 
se poate solicita prezentarea 
paşaportului vechi. Un formular 
de cerere (trei e~empillre pen. 

2,~ tru Betgia/Luxembvr$1. douil 
' Ol(emplare pentru Germania) 

completate integral şi corect cu 
majuscule şi semnate de solici
tant. O fotograne recentă (trei 
fotografii pentru Belgia/ 
Luxemburg, două pentru 
Germania, patru pentru 

: Spania, două pentru 
Portugalia). Dovada asigurărti 
medicale de călătorie valabilă 
In spaţiul Schengen pe toată 
perioada şederii, lnsoţltă de 
prima copie. 

In plus, se vor prezenta 
următoarele acte In original 
lnsoţite de o fotocopie: pentru 
vizite 'i călătorii turistice: invi-

. taţie tegalizată din partea 
' gazdei; biletul de călătorie dus

Intors respectiv cartea verde de 
asigurare In cazul călătoriei cu 
autoturismul; copie a permisu
lui de şedere a persoanei care 
invită dacă această persoană 
nu este cetatean al unui stat 
membru al u'niunii Europene. 
Pentru angajaţi: carte de 
muncA sau contractul de 
muncă legalizat de Oficiul 
Muncii şi adeVi!rinţă de con
c:ediu de ta serviciu.- Pentru 

. . 

Neamţlu, Inspector-şef al 
poliţiei arădene, col. Vlorel 
Hăhăianu, alăturt de 30 de 
reprezentanţi ai IBSSA· 
Romania. Din bilanţul 
prezentat de vechea con
ducere, prin persoana dlul 
lulian Molsescc, am reţinut 
câteva probleme legate de 
interpretarea greşită a noţi
unii de SfiCUritate privată de 
către unii guvernanţi, con· 
curenţa neloială a unor 
societăţi private de securi
tate din vestul ţării, conduse 
de Indivizi cu mai multe 

· cetăţenii, anarhia legislativă 
In sectorul securităţii prl· 
vale. Delegaţii au ales apoi 
noua conducere: preşedinte 
executiv IBSSA Romania • 
lulian Moisescu, vlcepre
'edlnţl -Constantin Buzatu, 
Dan Deac; directori pentru 
departamentele: pază 
obiective şi protecţie per
soane • Nlc. Rădescu, Gigl 
Covrig, paza şi securitate 
ecologică-protecţia demnl
tarllor-marketing Cătălin 
Penţa. 

In alocuţlunea finală dl. 
George Poper a remarcat 
că progresele Inregistrata 
de IBSSA Romania o 
situează pe locul 5 după 
Ungaria, Israel, Germania, 
Italia. In ceea ce priveşte 
propunerea avansată de a 
se lnfiinţa la Bucureşti o 
Academie natională de 
agenţi privaţi de securitate, 
a promis un ajutor logistic 
direct prin interiTH!diul 
Academiei IBSSA-Mondiat. 
ce isi are sediul la 
Budapesta. 

Vl~GIL )I~EG"IE 

patroni: certificat constatator 
eliberat de Camera de comerţ 
şi industria locală. Pentru pen
sionari: talonul de pensie. 
Pentru studenti/elevi: ade ve· 
rinţă de studenUiegitimaţie de 
student/foaia matricolă cu 
Inregistrarea examenelor. , 

tnvita~a care se va prezen
ta la consulatul belgian, ger· 
man sau austriac trebuie sA 
contină o dovadă confirmatA 
oficlat a bonita~i (sotvabilităţii) 
persoanei care invită. La con
sulatul italian. pentru lega· 
lizarea invitaţiei ~ a declaraţiei 
din pariea invitatului, este sufi
cient să se anexeze o Iota
copie a unui document de iden
titate care să conţină datele 
personale şi semnătura 
cetăteanului care invită. 

Dacă persoana care invită 
se obligă să preia toate cheltu
ielile în cazul unei lmboinăviri. 
prezentarea unei asigurăr'1 
suplimentare nu este necesară 
la reprezentanţa belgiană sau 
germană. La consulatul austri
ac nu există obligativitatea 
prezentarii unei asigurări supli
mentare de sănătate în cazul 
in care persoana care invită 
poate face dovada unui venit 
corespunzător care este sufi
cient de mare pentru o lungă şi 
costisitoare internare 1n spital a 
străinului. De regulă, pentru 
Austria se va prezenta o asigt.t
rare de sănătate. 

Persoanelor ea-e doresc să 
călătorească în statele spatiului 
Schengen fără intaţie, i'i se 

.. ~--- ". 

ACTVAUTĂŢI 

" Oancs Laszlo, primarul 
oraşului Gyula: .,Informare corec
ta, obiectivă, profesionalism •' 
respect fată de plrerlle fiecarei 
plrţl". 

La tnl~aUva grupului de ziarişti 
,Koros· (Crlş • n.n.) din cadrul 
Uniunii zlartştitor din Ungaria, vtnert, 
la Gyula. pe durata Intregii zile a 
avut toc o primă lntalnlre a ziariştilor 
maghiari cu jurnalişti romani din 
Arad, reprezentan~ al cotldtanelor 
.Adevărur şi .Jeten•. Grupul .Koros· 
este o organizaţie Profesionala 
neguvemamentala a ziariştilor din 
Gyula, singura din judeţ acreditati 
de MUOSZ (Uniunea ziariştilor din 
Ungaria). Scopul declarat al forumu· 
tul a fost Identificarea aceiO!' puncte 
comune ln care ziariştii romani şi 
maghiari pot dezvolta o colaborare 
reală . .,Cete doul naţiuni au In 
laţi sarcini dificile. In realizarea 
acestora presa are un rol Impor
tant. Aceasta presupune Intor~ 
marea corecta, obiectivi, profe.. 
stonatl şi respect laţi de părerile 
fiecărei părţi", a declarat la 
deschiderea Forumului, Dancs 

Laszlo, primarul oraşului Gyula, de 
altminteri, fost zlartst. Dr. Mullner 
Jeoo, redactor-şef al blsi!pti!ma
nalutul Hegyvidek din Budapesta şi 
seaetar al MUOSZ a menţionat că 
Uniunea susţine Iniţiativa grupului 
.Koros· ,.Existi momente do 
nafnţelegere, momente delicate, 
provenite din confuzii, bazate de 
obk:al pe Interese de moment", a 
constatat ziaristul Nemesi Laszto, 
secretarul grupului .KOrOs~ . 
.,Acestea trebuie depă,lte printr
o lnfonnare reala." După intalnirea 
de la Uniunea culturală al romanilor 
din Ungaria, la sediul Autoguvemării 
pe ţară a romanilor a fost semnata o 
Dectara~e de lnten~e asupra căreia 
părţile au convenit. lntalnirea de la 
Gyula nu ar ft fost posibilă fl!ră spri
jinul redactorului-şef al săptăma
natulul .Foaia romaneasca·. dl. 
Mihai Kozma şt d-nel Florlca 
Santliu, preşedintele Uniunii cultu· 
rele a romanilor şi ospitalitatea lui 
Gross Ştefan, vicepreşedintele 
Autoguvemarll romanilor. 

DO~USfWR 
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Apreciez faptul că luptaţi 
Tmpotriva răului ln favoarea 
binelui, cu un curaj remarcabil. 
Fiind abonati! şi la .Observator", 
nu am constatat din partea d~ui 
Mlhuţa şt a ziarului pe care il con
duce articole unde demolează 
r.iut In favoarea binelui. Dar 
Mihuţa a avut tupeul să scrie lnlr· 
un articol că sunteţi fricos şi nu 
aveţi bărbăţie şi vă ascunde~ ln 
spatele altora. Constat că reali
tatea este alta, el nu are curaj şJ 
bărbăţie, ceea ce poate remarca 
citind, evident ambele ziare. 
Analizând psihologic şi social 
ziarul ~Observator·, articolele 
scrise de redactori sunt abstracte 
departe de inima şi sufletul citito
rilor, lntruoăt, marete nos1ru .filo
zof nu are simţul şi pulsul citito
rUor, care 95% sunt la un nivel 
mediocru, deci ln cazut acesta 

• 

ziarul .Observator• nu se Inte
grează In realitatea cotidiană. Nu 
cred şi nu subestimez că e prost 
sau redactorii lui nu au ştiinţă de 
carte, dar el redactorii scriu in 
stilul cum ti place lui Mihuţa. 
Analizănd mai mulţi factori se 
observă că ziarul .Observator' 
nu critică cu vehemenţă şi cu 
curaj toate matrapazlâcurile unor 
Indivizi, in afara legii. Poate 
greşesc şi sunt subiectivă, dar 
mie mi se pare că şi Mihuţa al 
nostru ar fi şi el implicat în com
promisurile afacerilor tenebroase. 
Fac această afirmatie că cheltu
ieme pentru menţinârea ziarului, 
depăşesc veniturile. Am o pri
etenă la .Observator" care mi-a 
spus acest luci-u. 

KUKLA MARGARETA, 
pensionari 

destinatie, biletul de călătorie 
· dus-Intors, respactiv biletul de 
avion sau carte verde plus 
copie dupA paşaportul propr;. . 
etarutui autoturtsmului. 

Marinarii vor prezenta tn 
plus livretul lor de mari(lar pr&

cum şi o confirmare din partea 
armatorului Consulatul sau 
ambaşada ţării pe teritoriul 
căreia se face ·prima Intrare In'""· 
spa~ul Sch6nger1 este oomp&- · 

tenta pentru acordarea vizei de 
lr8nzit. 

Aceste coi'MIIţli trebuie 
lndeplinite pentru solicitarea 
unei vize funcţionarul compe
tent va decide asupra acordArii 
vizei, după verificarea detaliată 
a cererii respective. unerior se 
pol cere ai:te suplimentare. 

SolicitantulUi vizei îi revinâ 
sarcina de a demonstra prin 
documente adecvate credibili
tatea scopului şederii şi inten~a 
de a se Intoarce in ţară ta 
sflrsitut.că!Atoriei. Date sau 
acte false vor duce ta refuzul 
cererii si, dacă faptul constituie 
o inf;acţiune penală In 
Romania, la semnalarea cazu
lui organelor de poli~e compe
tente. Durata prelucrării cererii 
este, In functie de reprezen
tanţii, Intr-o zi~ zece zile lucră
toare. Vă rugăm să vă~ 
din timp. 

Acordarea vizelor pertlru 

~cu o-de peste trei 
tuni sau pentru muncă este 
supusă In continuare legislaljei 
naţionale a fiecătui stat din 
spal)ui Schet IQIOL 

Luni, 18 octombrie 1999 · 

DECIARA'J'IE DE INTENfiE 
a Tntalnlrll din 15 octombrie 1999 la Gyula a ziariştilor maghiari şi romani 

dolanga frontiera celor două ţări 
Reprezontan~l grupului .Koros· din cedrul Uniunii Ziariştilor din Ungaria şi 

al cotldianelor ..AdevâruiM şi .Jeleri" din Arad au convenit şi au adoptat 
Deelara~a de tnton~o conform urmatoarelor principii: 

• adoptarea principiilor recomandate de Uniunea EuropeanA fi acceptate 
de cele două ţllri referitoare la responsabilitatea presei; 

•• splritualizareaM frontierekw; 
- publicarea tn presa a Intereselor comune privitoare la rela~lle trans-

frontaliere; 
• reflectarea obiectiva a existenţei minoritare fn mass-media; 
- posibilit~tea de organizare a unei ..ZILE A PRESEI" in comun; 
• intArirea rela~ilor concrete Tntre grupul nKOrăs" şl cotld!anele .Adevin.Jr 

şi .Jelen": . 
. Iniţierea şt stabilirea rela~llor de prietenle Intre ziarişti romAni şi maghiari, 

(deex.: concedii, schimburi de experienţe); -
- schimb de ştiri şi informa~i reciproce intre redacţii. . 
Părţile semnatara dedară că vor facilita realizarea prlncipiilor Dedaraţiei 

de lnten~e şi le vor inainta forurilqr sindicale/profesionale din ţările lor. 
Dectara~e este redactatA Tn limba maghiară şi romAnă. 

~~k~ 
Rt<l. 'Foaia~· 1f'~ Htrt.p• 

faţă de 11anuarle 1999: 164,27% -
faţil de siptilmâna pret:edentil: 1,92o/o 

net: 1.959.202.180.000 lei 
de UF in circulaţie: 3.379.100 

_·.-_· \AŢIONAL [li 
FONDUL 

, DE TNVESTIŢIT 

.... FONDULNAŢIONAL 
-.. DE ACUMttLARE 

~ 
Data lansării: 3 februarie 1999 

Valoarea la zi 
a Unitătii de Fond: 20.150 lei 

Numărul de UF în circulaţie: 4.342.109 
Activ net: 87.493.496.350 lei · 

Creşterea fată de silptămâna precedentă: 1,51% 
Cresterea fată de 03.02.1999: 101,50 %. · 

bepuntrlla Agentiile fNI-FNA din indnta Casei de Culturi a 
Sindicatelor Arad, str. Lacului nr. 8 bls, teL 270237. 

FONDUL NAŢIONAL DE ACUMULARE 
(974QJO) 

t1M fflMtJIJ 1: j,] 1{:11 1 1:m \il ,J !,fl:l 
~ Mori de grâu fi ~ Subunităţi de pani· 

porumb din: ficaţie din: 
e Oradea • Beiu' 
e Oşorhei • Şiei 
• Silard ,, • Vaşcau 
• Dioaig . ~'Clădiri cu teren in 

"!-' 

• Tuica Oradea 

.. 
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China. Ultima probă feminină, cea de sol, a fost una realmente 
românească, in care IAnăra Andreea Răducan, debutantă in 
marile competiţii, '1-a adjudecat aurul, Iar Slmona Amânar a 
secondat-o pe podium. A fost a tr;ela medalie de aur pentru 
glmnastele noastre, după cea pe echipe, din prima zi de con
cura, urmat apoi de aurul camploanel absolute, Maria Olaru, 
încă un debut fulminant, pentru ca Andreea să incheie o 
evoluţie de aur a 'colii noastre de gimnastică. 

Felicltând Intreaga echipă '1 colectivul de antrenor!, 
adăugăm regretul nostru de a nu regăsi in lotul RomAniei o 
urma'ă a Emlllel Eberie. Dar asta e o altă poveste. 

In e'alonul doi al fotbalului nostru UTA •l·a văzut de joc, 
invingând confortabil modesta echipă studenţească de pe 
Soma,, Iar după fluierul final, chiar cu golul de onoare al 
oaspeţilor inscris in ultimul minut, .,Bătrâna Doamnă" s-a 
Instala~ din nou, In fotoliul de lider. 

De remarcat evoluţia bună a nlgerlanulul Kant, un tiple 
exponent al fotbalului din această ţară, care să nu uităm, are 
rezultate notabile pe plan mondial, la nivel de juniori ,1 lot 
olimplc, unde sunt chiar campioni. Prin golul marcat de el, 
prin felul cum a luptat cu funda'li adve.,l, prin ml,carea de 
felină, care-I permite derutanta ruperl de ritm, a câ,tlgat 
aprecierea publicului. Să mal notăm că prin venirea lui Kent in 
linia de atac a UTA-el, concurenţa pe posturi ale vârfurilor de 
lance va fi tot mal mare. Asta e bine pentru echipă. ledu', care 
l~a înlocuit pe Marhp, a impresionat tribunele, nu numai prin 
golul marcat. Să vedem replica lui Căli-gol la Oradea, cu FC 
Bihor. · 

Prezent la meci, Helmuth Duckadam mă Interpelează intr
o problemă de grade militare la care făceam aluzie in ziarul 
nostru, cu o zi Inainte, apropo de o posibilă inlocuire a 
colonelului (lenei) cu un general (lordănescu). El, bine, 
Helmuth a ~nut să-mi precizeze că '1 fostul său antrenor de la 
Steaua, a fost ridicat, de câteva luni, la gradul de general, 
avansare pentru care 11 felicltăm, dar pentru noi Duckadam 
este singurul general al fotbalului românesc, după acea 
noapte de vis de la Sevllla, cind performanţa lui a Intrat in 
Istoria fotbalului mondial. Asta a,a, ca să vedem cum stau 
generalii intre ei când e vorba de jocul cu balonul rotund. 

e Stadion UTA, gazon bun, Prtn victoria obţinuta simbAta, UTA rămâne In alee şi este pe 
vreme frumoasA dar rece, specia- UTA a revenn In fotoliul de lider al punctul de a mări d"Tieren1a, Mariş 
!ori circa 3500 e Forma~ile. UTA: clasamentului. Succesul a fost (mln. 19) şi Ciba (min. 22 şi 29) 
Huţan-Zaha, Găman, Botiş, fără dubii, conturăndu-"1' incă. din nereuşind sA introducă mingea in 
Panin-Drlda (Crăciunescu, min. prima repriza. când a avut loc plasA. Rezistenţa vizitatorilor va fi 
66), Mărginean, Todea (Baclu desprinderea pe tabelă. Triumful fnfrânlă in mln. 31. Ciba reia de la 
min. 80), Ciba-Marlş (Drăgan, putea fi mal clar dacă gazdele 25 m pe jos, Mfme nu poate decat 
min. 60), Kent Nwoko: .,U" Cluj: apăsau pe accelerator, dominarea să atingă balonul şi. .. este 2-0. 
Mârne (Lăzăreanu, mln. 40) - echipei arădene fiind demonstrată Nemulţumn de golul primn cu con
Lazăr, Sărmăşan, Cireş, Velţan, insăşi de caseta tehnică a jocului. cursul lui Mârne, antrenorul 
Olariu (lgnat, min. 58), Aştilean, lntalnind un adversar care s-a Universităţii n schimbă pe acesta 
Morar, Tâmovan (Radu, min. 73), limitat sA se apere - forţa ofensivă cu Lăzăreanu, fiul cunoscutului 
Bălan, L. Mihai e Au marcat: a Universilătii fiind scăzută • UTA .goal-keeper· al formaţiilor FC 
Kent Nwoko (min. 12), Ciba (mln. nu a avut prea mari probleme in Bihor, .u· Cluj şi. .. UTA. Kant 
31), Drăgan (min. 77) respectiv adjudecarea victoriei. După Nwoko dnblează tot ce fnlălneşte 
S• ă ( . 90) 1 Ş t . ratarea lui Kenl Nwoko, din mln. 9 in cale, anni şutează alături (min. 

orm şan mln. u un spre (.cap· defectuos de la 3-4 m), tot ·-· 
poartă: 14-2: pe spa~ul porţii: 6-21 africanul deschide scorul, in min. 38). astfel fncăt, spre mulţumirea 
Raportul cornerelor: 7-1 1 12. Atunci jucătorul de culoare el spectatorilor, prima repriză se 
Cartonaşe galbene: Mărginean, arădenilor pune pe picior greşit Incheie in avantajul UTA-<!i. 
Lazăr, Zaha, Tărnovan, Cireş, Intreaga defensivă adversă, Repriza secundă va fl lnfe· 
Panln 1 A arbitrat satisfăcător aruncă balonul peste Cireş, ca la rioară -din punct de vedere calita
Gheorghe Veriveş (Bucure,ll), rugby şi şutează in stânga por· tiv. Drida se accidentează - din 
asistat de Stan Prodan tarului, Inscriind un gol foarie Iru- căte se pare. nu foarte serios - şi 
(Alexandria) şi Ioan Ştefan mos. Clujenii. care au tras 0 sin· este inlocuit cu Crăciunescu. 
(Bucureşti) e Observator FRF: gură dală la poartă in Jumătatea• Trimnerea pe teren a lui Claudiu 
Dan Ionescu (Bucureşti).~~~- ,;;in;:tâ:;i;.,, =.:....::B.::ă::la::.:n_-..;.a;.:c.::u:;.ză::...r=r,;....r==.-o.in._..locu= llui · 

a fost In apale lui) dlnamizează 
linia de atac a arădenilor. Datorita 
.ledulur, Lazăr este la un pas de 
autogol (min. 67), pentru ca peste 
două minute Ulzareanu sa res
pingă in faţă balonul expediat de 
Drăgan. iar Kent Nwoko sa trimită 
deaSupra transversaJei. ln min. n 
acelaşi Drăgan il depăşeşte pe 
Lazăr, lrecându~ mingea printre 
picioare şi şutează viclean, cu 
boltă, in colţul lung, realizănd cel 
mal spectaculos gol al partidei. In 
ultimele .secvente•, la al doilea 
şut spre poartă (~ pe poartă) al 
studenţilor, Sărmăşan nimereşte 
colţul scurt, din stânga ll.i HLJI!ln, 
raducănd handicapul. 

Victofie imporianlă a utiştilor. 
după un joc bun, victorie ce 
propulsează echipa noastră Tn 
fruntea ierarhiei. Sperăm ca uHi
mul ftuter al meciului de la Oradea 
sa o găsească pe UT A In aceiaşi 

postură. fiDRifl" YiiiDTiill 

In .,C"·UI arădean, de subliniat victoria studenţilor n~tri in ~r~~;~~!~ 
feţa feroviarilor de pe Bega, In timp ce .,lanterna" seriei a IV ..a, 1 

lnter, a cedat In faţa liderului, Cetate Deva, abia in ultimul sfert . 
de oră al partidei, sau altfel spus, e "greu la deal cu boii miel". 

Intr-o altă competiţie mondială, cea a balonulul oval, 
RomAnia a le,lt cu fruntea sus, cum se spune, după două 
evoluţii curajoasa in feţa unor adversari de marcă, Australia 'i 
Irlanda, dar care ne-au Invins (ultimii cu 14-44) '1 o victorie in 
faţa yankellor, Insuficientă lnsă pentru a juca barajul de pe 
locul 3 de Intrare In .,sferturi". O vor face, InSA, argentlnlenll, 
care miercuri vor intilni pe adversarii no,trl de sâmbăt~. 
Pentru .,tricolori" să consemnăm că a fost a patra Cupă 
Mondială la care au partlcl~ dar Inci nu au trecut de faza 
grupelor. Poate in viitor. 

Baachetul arădean, prezent In aceste Ilie pe rnalurile 
Dlmbovlţel, a avut ·-uitate contradictorii. Petele au pierdut 
In feţa Rapidului, In primul meci mal dificil din acest campionat, 
din care •au consumat doar Îasa etape, in timp ce băl~l de 
la West Petrom .~au asigurat oculln prima grupă valorici. O 
perfonnanjă de luat In seamA. 

Bogdan Vlad, 26 de ani: ..Mă 
bucur că UTA a invins pe « U» 
Cluj şi a revenit pe primul loc. Am 
Incredere ln băieV şi In antreoorii 
Italieni, că vor reuşi In flflBI pro
""""'rea. Debutul lui Kant la Arad 
a fost unullefidl dliar dacă aces
ta ~a eclipsat pe Mariş. Oricum, 
sunt convins că Mar~ !şi va lua 
revansa la Oradea: 

C;,nstantln Barbu, 49 de 
8111: ./vn văzul astăzi un joc bun 
al UT- ln prima repriză. dup;l 
care, după pauza s-a incercat 
menţinerea lezultatului. Aducerea 
lui Kent. care personal m-a Jncan. 
tai. a aeat o concumnta putemicl1l 
pentru Mariş f omga;,. M-a sur-· 
llfÎOS in mod plăcut evollJţia cur&

joasâ a juniorHor Mârginean 'i 
Dlida." 

- Grec, 53 ... Mii: .A fost 
. .., ....... dind 11 ~par-

fiLEX. CHEBELEO 

tidet- publicul nu a părăsit tri
bunele, pentru a asculta la radio 
daca UTA este pe primul loc. 
Aceşti italieni au reaNzal la Arad 
ceea ce nu au puM face o duzini! 
de preşedirJ1i romAni. «Bcltrâna 
Doamnă• este un simbol care !şi 
are locul In pnma divizie." 

Dorin Păsculascu, 24 de 
ani: .Avem un atac de miioane. 
Poate că pentru viitoarele meciuri 
de acasă Mister ar putea incelca 
varianta cu ledu. Kent şi .CăJ>.gor 
Impreuna ln teren. Cu siguranţă 
ar fi spectacol. Mă bucur că f.am 
invtns pe clujeni, care au jucat 
surprinzăto< de dlK la Arad. Toate 
rezultatele ne-au fost favorabile şi 
abordăm «dubla» de traditie cu 

Bihorul ' cu «Poli» de pe ""'""' 
loc." 

MinUbll91 
Mlchele lacomuccl -

preparator fizic, UTA: .Con
form aşteptărilor, universitarii 
s-au Inchis bine In apărare, 
lncercând să contraataca. 
Suntem sallsfăcuti deoarece 
Mieţii au respectat indica~ile 
tactice şi au Invins. F!.emarcabil 
jocul lul ~ani, chiar dacă fizic 
nu este deocamdată la 
potenţialul maxim, al lui 
Mărginean 'i Drăgan." 

Alexa UifJieanu 
antrenor principal, .,U" Cluj: 
.Felicit gazdele pentru joc 'i 
victoria meritată. Evidentiez 
jucătorul lor de culoare (n.a .• 
Kant Nwoko). Evoluţia noastră 
a lăsat de dorit, lipsindu-ne 
cinci jucători - Popescu, 
Munteanu, Socaciu, Matei şi 
Dăscălescu. Nu aceasta este 
faţa Universnă~i. Sper ca pr<>
movarea să se joace la Cluj, in 
retur. Obiectivul nostru este 
clasarea pe unul din primele 
patru la<;uri. Din păcate. siju
atia financiară a clubului nu 
e$te roză. desi am incheiat un 
contract cu Primăria. Va avea 
loc o lnlălnire cu dl. Copos, in 
vederea susţinerii echipei de 
către Ana Electronic. Contăm, 
de asemene~. pe suportul 
unei firme petroliere. Astăzi, 
prima de viclo<ie a folbal~tilor 
a fost de 4 milioane de lei." 

A consemnat 

fiDIUflft HiiRT.W 

SERIA 1 
Rezuhatele etapei a Xli-a 

Laminorul Roman - Tractorul Bra,ov 1-0: 
Diplomatic F~ani - .Poli" laşi 3-0; Metrom -
F.l)resta Suceava 1-1: Juventus Btlcureşll • 
Cailatis Mangalia 2-1: Gloria Buzau - Df!cia 
Piteşti 0-2; Poiana CAmpina • Dunarea Galaţi 
3-1: Midia Năvodari • Petrolul Moineştl 1~; 
Sportul Studenţesc - Cimentul Fienl 2-1: 
Precizia Săcele - Chindia Targovişte 3-2. 

ClffSf111ErrT 
1. Midia 12 9 1 2 22-7 28(+10) 
2.Foresta 12 9 1 2 21-1028(+10) 
3. Laminorul12 · 8 2 2 2&-9 26 ( + 8) 
4. Sportul 12 8 1 3 24-13 25 (+7) 
5. Merom 12 T 2 3 17-10 23 (+5) 
6. Cimentul 12 6 1 5 15-10 19 (+1) 
7. Callatis 12 6 1 5 15-12 19 (+1) 
8. Dacia 12 5 4 3 15-16 19 (+1) 
g. Diplomatic 12 5 2 5 13-10 17 (·1) 
10. Tractorul12 5 2 5 12-11 17 (-1) 
11. Cămpina12 5 1 6 18-17 16 (-2) 
12. Dunărea12 5 1 6 15-21 16 (-2) 
13. Juventus 12 4 3 .. 5 10.18 15 (-3) 
14. P. Moineşti12 4 2 6 -8-13 14 (..oi) 
15. P. Săcele12 2 . 3 7 8-13 g (-9) 
16 .• Poli" laşi12 2 1 9 11-25 7 (-11) 
17. Chindia 12 2 O 10 9-24 6 (-12) 
18. Gloria 12 1 2 9 6-27 5 (-13) 

Etapa viftoant, -· 23 octombile: Dacie 
Pil~i -Dunărea Galaţi. Callatls - Gloria Buzau: 
,J>r:lir laşi . JIM!nlus; Tracloruf - Merom; Foresta -
Diplomatic Focşani: Sportul S~ • Poiana 
campina; Cimentul Fmi · P!eclzia Si!lcele; CIWda 
t.gu .... Mila; """"*' Mllflwll!l·l.allrWI& 

---- ·~-----------

SERIA Ali-A 
Rezultatele etapei a Xli-a: 

UTA- .u· Cluj 3-1: Minerul Motru ·ASA Tg. 
Mur~ 1-3: Gaz Metan Mediaş - Apullum Alba 
Iulia 3-0; Flacăra Vâlcea - Electro Bere CraiOva 
1-0; Chimica Târnăvenl • Drobeta Tr. Severin 
0.3: Olimpla Salu Mare - U.M. Timişoara 1-0: · 
Conllnul - F.C. Bihor 0-0: .Hul P~alli - ARO 
C-Iung 0-0; lnter Sibiu - .Polr Timişoara 3-1. 

CUISII"Errr 
1. UTA 12 7 2 3 23-10 23 (+5) 
2. ARO 12 7 2 3 19-6 23 .(+5) 
3. Corvinul12 7 2 3 20,;9 23 (+5) 
4.1nterSibiu12 7 3 3 16-12 23 (+5) 
5.G.Matan12 6 4 3 19-9 22 (+4) 
6. ASA 12 6 3 3 21·8 21 (+3) 
7. Drobeta 12 5 3 4 . 17-13 18 (O) 
8. Apulllum12 5 3 4 15-15 18 (O) 
9 .• u· c;u; 12 5 2 5 15-17 11 (-1) 
10. Electro 12 5 1 6 19-21 16 (-2) 
11. Chimica 12 4 2 6 10.21 14- (..oi) 
12 .• Poli" . 12 3 4 5 16-19 1~ (-5) 

13.01impia12 3 4 li 10.13 13 (-5) 
14. UMT 12 3 4 5 17-25 13 (-!;) 
15.FCBihor12 3 4 5 10.1g 13 (•5) 
16. Jiul 12 3 3 6 6-21 12 (-6) 

17. Flacăra 12 2 3 7 9-15 9 (-9) 

18. Minerul 12 2 2 8 12-23 8 (-10) 
Etapa ritoare, sAmbiCi, 23 octomllf!e: F.C. 

Drobeta - UMT; Eleclro Bere- Chimica; ASA Tg. 
Mur~ - FlacAra VAic8a: .U" Cluj • Gaz Metan; 
.l'li>a Iulia - Minerul Molru; Jiul ~ - Olimpia: 
ARO. C-iung - lnter Sibill; ,.Poli" Tirni?Oara -
CcliWU; I'.C. 11i11aţ • UTA. 
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;,! a.l~o.,-e.q f•:a.:!t'~~ e_~va~-~~~: . -
INTER ARAD - CETATE 

DEVA 0-2 10~01 
teren Vladlmirescu. Timp 

rece. Gazon bun. Spectatori: 
100. Şuturi la poartă: 4-11. 
Şuturi pe poartă: 2-5. 
Cornora: 7-2. Au marcat: 
Eşanu - min. 76 şi Popa -
min. 77. 

Formatii - Intor Arad: 
Grozav • fSorumboiu, Freer 
(min: 111 - lăzău), Moţ, 
Arhilie, Muj, Arsi, Alb, 
Sulincean, Mlţiţi, Bălcea (mln. 
78 " Stirb). Antrenor: Gabi 
Birău.' Cetate Deva: Maria -
Berindu (min. 60 - Bordaan), 
Tănasă, Ardelean, Popa, 
Voinea; Ştefan (min. 89 -
Răducănescu), luca, Eşanu, 
Szidarak (min. 81 - Stanciu), 
Naniu. Antrenor: Ionel 
Stance. 

A arbitrat alab, 
faveridnd oaspeţii: Dorin 
Mudura - centru; Oclavia~ 
Sovte si Valentin Birta - asis
tenţi '(toţi din' Oradea). 
Observator FRF: Valentin 
Horov (Baia de Aramă). 

Cartonate galbena: 
Miţiţl, Alb, lâzău, respectiv 
Volllea. 

Jucltorui moolulul: 
Tllnasă (Cetate Deva). 

,lanterna roşie" a lncerCJII portarului Maria, In nsat nimic 
'i pe alocuri a şi reuşit să ţină notabil. . 
piept llderei seriei a IV-a a După pauza apar şi 
Diviziei C. Din păcate, egalul greşelile de arbitraj, culmea, 
care se prefigura odată cu toate In defavoarea gazdelor. 
scurgerea minutelor, nu a fost Vorba aceea, la omul sărac, 
realizabil, datorită a două nici boii nu trag ... In mln. 48, 
greşeli de marcaj în defensiva Eşanu scapă singur (offside . 
.interistllor". mare), dar trage peîste poartă. 

Jocul a fost unul deosebit Cea mai mare ocazie a 
da echilibrat, de mare luptă, .interiştilor" o notăm în min. 

52, când lăzău, din 10 m, 
fără prea multe ocazii de ~utează In portar. Fundaşul 
poarta. Mai periculoşi s-au Porumboiu (min. 63) expedi
dovedit a fi oaspeţii, care au ază 0 .torpilă", care 11 Intinde 
avut atacanti ·incisivi si serios pe Maria, pentru ca 
bătălosl. De partea cealaltă, peste zece minute, Szidarak 
doar Miii ti a Incercat eate să tragă pe IMgă de la 25 m. 
ceva, dar cu o floare... Si vin golurile, două In două 

Prima ocazie de gol ~ minute. Min. 76, contrare 
venit Tn min. 1, când Grozav a Bordeanu, greşeală inexplica
resP.ins in extremis şutul lui bilă Alb ~i nemarcat Eşanu fl 
'Naniu. Replica gazdelor nu .execută din 8 m pe Grozav, 
tntârzie şi rn min. 13, Arhille 0-1 .. Pasle doar 60 de 
şutează cu efect de la 20 m secunde, luca centrează şi 
puţin peste poarta oaspeţilor. Popa li ia ..faţa' lui Grozav şi 
Urmează o perioadă de joc încheie conturile, 0-2. -
mai confuză, în care duelurile · - Păcat, cu puţih noroc, 

interiştii ar fi putut obţine un 
pentru minge sunt la limita rezultat de egalitate, dar în 
regulamentului. Pana la cele din urmă valoarea \li•a 
pauză, doar ,ghiulaaua" lui spus cuvântul. .. 
Mi~~ (min. 38) dă ceva emo~i DflftiEL SCRIDOft 

Victorie În şase tninute 

UNIVERSITATEA ARAD • 
C.F.R. TIMIŞOARA 3·2 (0·1) 

Ora 11,00 stadion .Motorul", 
teren tans, timp rece. Spectatori: 
aprox. 150. Şuturlla poartă: 13-
7. Şuturi pe poartă: 9-3. 
Cornera: 7-4. Au marcat: 
Chetronie- mln. 48, Blănită -
mln. 53, Folea - min. 54 ns.P.",. 
llv Moga - mln. 30 şi Robu • mln. 
72. 

Fonnaţll: "U" Arad: Rusu • 
Aldea (min. 59 - Ionescu), 
Oprean, Zamă, leucean
Szilyer, Coiinda, Chetronie -
Folea, Blănilă: Hada (min. 87 -
Georghiu). Antrenor: Marius 
Demian. 

C.F.R. nm"""ra: Magiaru
Mitite!u (min. 55 - Robu), Moga, 
Chisăliţă - Holhoş, Bărbosu, 
Cosma (min. 67 - Pltrlş), Bllean 
(min. 78 - Bullga). Suditu, 
Plşlaag. Antnsnor: Gheorghe 
Chimiuc. Cartona.- galbene: 

· Zari\ă respectiv Holhoş, Robu. 
Au -arbitrat satlsfăciltor: 
Marius Lungu (Mediaş)- la cen-. 
tru ajutat de Călin Vodă (Turda) 
ştludari Pop (Ciujl- asistenţi. 

Observator FRF: Teofil Nan 
(Tărgu Jiu). · 

Jucătorul meciului: 
Corinda (.u· Arad). 

Rezultatele 
etapei a Xli-a: 

Ieri pe arena .Motorul" din 
Aradul Nou .studenţii" profe
sorului Demian au mal lrecut 
un Important examen in faţa 
ceferistilor de pe Bega. 
Arădanll au avut o primă 
repriză mai slabă, Tnsă pauza 
s-a dovedit un sfetnic bun, stu
denţii revenind şi lntorcănd 
rezultatul In doar 6 minute. 

Datorită şi temperaturil 
scllzute de afară, partida are 
un început alert, cu ambele for
matii căutand deschiderea 
sco'rului inci din primele 
minute. Jocul studentilor suferă 
la mijloCul terenului, in timp ce 
oaspeţii cu Bărbosu la catedră 
sa apropie tot mai ameninţător 
de poarta lui Rusu. Golul 
timişorenilor .cade", aşadar 
meritat în minutul 30 cand 
Moga Inscrie puternic cu capul 
după o centrare a lui Bărbosu 
(0-1'). Gazdele sunt in corzi şi 
după doar 4 minute de la gol, 
elevii lui Ghilă Chlmiuc au posi
bilitatea d'esprinderll, dar 
Plşleag este blocat In momen
tul şutului de ciilre Opnsan. h 
partea a doua a jocului faţa 
echipei universitare. suferă o 

schimbare radicală ~lin decurs 
de numai 6 minute scorul va 

'deveni de 3-1 In favoarea 
gazdelor. Mal Tntăi a marc_at 
Chetronie (min. 48), după o 
pasă Inteligenta primită de la 
Corinda, apoi a fost răndul lui 
Blăniţă care a profitat de o gafă 
a unul fundaş oaspete (mln. 
59), ca, un minut mai tarzlu 
Folea să reia din voleu la colţul 
scurt o centrare a aceluiaşi 
Corinda. După această spec
taculoasă. revenire, studenţii 
slăbesc ritmul şi dau posibili
alea timişorenllor să mai 
marcheze o dată prin nou
intratul Robu (min. 72). Se 

- joacA pe contre, ambele echipa 
au ocazia să mai puncteze, 
lnsă cei. doi goalkeepa~ lşl fac 
din pllo dato~a. 

Ultimul fluier al .centralutul' 
aduce o imensă bucurie In 
tabăra gazdelor, care prin 
acest succes se .caţără" pEi un 
nesperat loc 7 iar obiectivul 
menţinerii in al treilea eşalon 
folbalistlc al ţării incepe să 
capete contur pentru gruparea 
studentilor de la Vasile Goklis. 

, CĂUft MftERJE 

lnter Petrila - .u· West Tel. n""'oai'4 12; 'i:-ţ'i? "J4:;~,;.,., ft:>· •· n-..., 
Petrom 4~; Telecom Timişoara· ., .. __ , __ •_"_· ..... _,'.·_ .. ·. 
Minerul Uricani 1-0; ,U" Arad - 1 i!li.'Eiectrtca '" o . 
CFR Timisoara 3-2; Minaur M.Ziatnai,;;:;~';t2 • 7>"'.'' 
Zlatna - FC Arad Telecom 1-0; Gl. R~ ... 1:! . fi. ,,. a 

· Caromet" Cuprirom Abrud 4-1; ~ '12 "fP ·a 
Metalurgistul Cugir - Minerul .S 

1 
. 

lupeni 1-f; Aurul Brad - Electrica 
2~; Gloria Reşiţa - Minerul Cartii) $ 
2-0; lnter Arad- Cetate Deva 0-2. . e 
Etapa VIItoare. 24 s . ··· 

octombrie: 
Cuprirom Abrud - Minerul 

lupeni; Telecom Arad 
Cuprirom; Minerul Uricanl • 
Mlnaur llatna; .u· West Petrom,· 
.u· Arad; CF~ Timişoara -
Talecorn Timişoafa; Gloria Reşlţa 
- Metalurgistul; Minerul Certej -
lnter Arad; Cetate Devll - Aurul 
Brad; Electrica - lnter Petrlla. 

Fot~a.l intarna,ional 1 

~~=:~:~a. ~:~a-R~~O-~~~~~~IT9- "CÂIHII ROSII" ~ MAl APROAPE DE TITLU 
Oortmund 0-2; 8ayar Strasbourg 3-0; Nancy - Paris 1 · 
leverkusen. ssv _Ulm 4. 1; ·s.G. 1-1; St. l:tienne. troyes Firă ln<loialil, etapa a XII- etapei 11 d&monttrat forma ,dublA'. Trei' puncte lmpor·. antrllnor Halaglan cii rAmAn o 
Werâet l!remen • 1860 1"0; Nantes • Bordeaux 0-1; a a bivizi&i A a fost dominată descendenta tn cans se gA• tante pentru bucure~teni, .In echipA ,Puternică 'i pragma-
Munchen 1-3; Hamburg _ lens. Montpelllet 1-Q; de derby-ul r;>inamo- Rapid, o sesc .lupii ,galbeni', forma faţa _unei contracandidate le \leii, smulgAnd un egal unde 
l'nsiburg 2-0; Hansa Ri:istock _ ln clasament: 1. Awc-- . confruntate pentru titlu şi pen- accentuată se pans şi de valul retrogradare. • F.C. Arge' · puţine echipa teuf9SC ceva. 
Eintracht l'rankfurt 3"1; MSV 23 p.; 2. lyqn " 21 p.; 3. Iru orgolii. In rest, surprize la de plecări ce se anunţă In F.C.M. BacAu 1·1. Moldovenii DfKifl" TODCITfl 
Duisbufll. F.C. Kaiserslautem Monaco- 2o p. Galaţi şi Ploie,ti, 'scoruri iarnă. • Gloria Bistriţa • .u· l-eu demo~atret fostuluo 
2-2; Bayern MOnl:hen - Hertha . . ..... • llllpa 1... stranse, goluri puţine. · Craiova 1-0. lnfirmând toate 
Berlin 3-1; VFB Stuttgart. · - Udinese - lazio 0-3; • Dlnanio Rapid 2•1. speculaţiile, echipa lui Jean 
.Schalkee 04 0-2; Unterha- FiOrentina- Parma 0.'2; lecce- Victorie importantă a elevilor Pădureanu nu a cedat nici un 
ching - Wolfsburg 1-1. ·. Reggina 2 - 1; Milan - Cagliari lui Cornel Dinu care şi-au luat punct .Ştiinţer trimiţand-o din 

In .clasament:· 1. ·13. 2- 2; Piecenza- Bologna O- O; · revanşa faţă de lnlrAngerea nou pe penultimul loc al clasa-
Dortmunâ -19 p.; 2: Hamburg- Torino· Bari 3- 1'; Venezia • din sezonul trecut. Golurile lui meoitului. • Extenalv • CSM 
17 p.; 3. leverl<usen · ~~ p. lnter 1 -O; Veronil "Plirugia 2- Mihail şi Mutu au fost sufi· R••lţa 1~. Derby-ul suferinţei .. __ 

1 
. 

..... •lllapa a tM O. Partida: A.S. Roma • ciente pentru ca Dinamo să se a dat cAştig de cauză oltenilor, ., 
· · Manchester Utd - Watford Juventus Toilno s-ti· disputat Ît1 impună. • _F.C. Bra,ov - F.C. golul.lui Şoavă refuzând 2 
4-1; Arsenal- Everton 4-1; noctumă. Naţional 3-1. Victorie impc)r~ Re~iţei un punct. Bănăţenii au :~ ! 
Coventry - Newcastle 4-1;. ·Pe primele trei locuri: 1. ,. ~ 

· l . 14 2 1 1 13 "' 3 tantă a .stegarilor" care au_ acuz_ al oboseala de. du_p_ ă• •· .. ·iO. Pe-~lul ··, . 1 . , •· · 6 1 
Derby Ooonty- T01te>Ohari'1 0-1; azoo p.; . ner ,.; • P "" 

R 1.1 ·. revenit de la 0-1 lulndu-si mecaul de cupă de la_ tteştio. -..1 ... 1'. arul_ . ..... 5 ._ 
1 civerp·,.:l.- Chelsea 1-0; j oma p. · , ., 
'" . " 8 f 3 2 s-..a.. -· 1 •-- _.Ievans.a în faţa banca ti lor Oţelul Galaţi_· Aatra 0-_1._ Cu · 1 __ 2, Nation•l. 2 5 1 "•m~. JOn - rad ord - ; ....- •--.- - _ r a 

1 Leeds VId_ Sheffie!d w 2.o; ' Numam~a _ Barcelona 3-3; după meciul din cupă. • Ştefanescu rnsta.'atto•. pe •13. F,C. On.,.tl 12 .,_ 4~ 2 11_ .. 
Letcester • Soutnampton 2-1; Ath. Bilb.ao • 'Va lenei a· 1-0; Steaua • Ceahl_ăul P!atr_a banca tehnrcă, pl01eştenn au ;'iol. I'.C. Br _v U 4, . 1 . ~-1 
Middlesbrough • West Ham Racing Santander- Celta Vigo N_aamţ3•0. Mthlant s-au ampa- realazat surprrza etapeo, :15. Roear 8fO' 'tî. 4 ·''2•: .,, $ ;{!•'• 8 . ,;>: 
2-0. . _ .3-0; Real Madrid- Oviedo 2-2; cat .cu .Armata Ultra', dis-~ ~emonstrlloid c~ rămân uM · 16. Extenai•i' _ .12 3 ; :• .J ·c.• 8 •· 

Pe primele trei lOcuri:" 'h 1 Deportivo La Coruna- Malaga punând la scor de . dmtre cele mao omprevozabole .u .• u .. Craiova ·12 .:z · .2· ·. 8 -· .' 

.-

-.. 

.. " .•·· 

·.-.-
. ." -,.-. 

.. 

Leeds Utd .• 25. p.; 2. j4-1.. . 

1 

neprezentare/de plăieşii·lui! echopedincampionat. "Rocar: is.CSMR.-siţa_12 j; 4 ··• 7 .. ~0-2S 7 (-11)_. 
Me_: c:·ester Utoj- 24 o:; l._ : ._ I_n clasa",._nt: 1 .. 8anoel.ona P!nalty. ,Dublă" pentru eterna 1- F._C. One•ti 5,1. Scorul!, _ Etapa viÎII;>are, ~fmbătă, 23 oct<>"'-~rir,· ~.C. Naţional.: ,, 
Ar"""a•- ;,: ~- . . i - •Tp_; 2. R Vallecano- 16 1}. rezervă Leca. •. Petrolul ! !'!\apei '-au realizat elevii lui 1 J~ap;d: F.C. C,.e~ti. F.C. 8ra~pv; Farul· Rc~af; ,,U" Craiov~ •. 

1
' v,.ntl! -.ataoa& 111. · t.(un · meci mai puţin); 3. Ploietti • Farul Constan_ ţa ! Florin Marin. Şerb~n 1'~ Fotu 

1 
•• ţw'}ai..v_.: _CSM Resita • ~etr.clul; .s_t~."~_:t' Oin.amo_;_'. 

' ··-~?Hf~ - L'/(''! (-'" 1: Le !, C·e:portfVO Le CorW"!a· ... 15 r -· o o ., ă lb ~ ,. A ... - "'Ont c -te o ~ o-.U. • F 'J:II . . Dt~ ' .-:o ·~ 
L-... _. ~ ...... _ _. ______ ~----'-'-'"-'-. ~ •. ':".'!'\SU~a rem!z· a ~a! 1reaq?wu~~1 ~(1-~ •. ,,. __ -o l ~~~J.:~.\~:;~~.-.t-.~; __ -~ ·-:'~;,;~-""--_·---r~ul:_-:.:~i':!'.~/~;;-~ 
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iam 
miază, la i , unde echipa 
locală a ţinut cu orice preţ să 
câştiga in faţa .şoimilor" pân· 
cotani, in rândul cărora evoluau 
şi cinci jucători curticeni. A rezul
tat un joc de mare luptă, aspru 
pe alocuri, în care ambele 
echipe au trecut pe lângă gol in 
dese rânduri. Dacă in prima 
repriză oaspe~; au fost mai pe
riculo~i. ratând prin Muntean .. 
Bilan, Oiţă _şi Gherman situaţii 
bune, lucrurile s-au schimat 
după pauză, când gazdele au 
fost .pe var, Ciumedean, Leva şi 
Tuei trecănd de p~n pe lângă 
gol. Din păcate, lupta din teren a 
fost incredinţată unui .fluieraş" 
lipsit de personalttate, care s-a 
făcut efectiv de râs, acceptând 
să fie umiltt, indeosebi de jucă
torii echipei gazdă. 

A marcat: Suciu min. 83 
(penalty). A fost o greşeală de 
marcaj in apărarea oaspeţilor. 
Tuei a scăpat singur şi a fost 
agăţat de portarul Şerfezi, intr-o 
sttua~e in care ar fi putut evtta 
acest lucru. 

. De r&~~nut * Dăruirea extra
ordinară a jucătorilor curticeni, 
care, din păcate, uneori a fost 
exagerată. * In min. 65, apaticul 
arbitru Teglaş 1-a dat afară pe 
antrenorul gazdelor, Doru Bal~ş. 
pentru proteste şi injurii. Acesta 
a găsit solutia de a reveni in 
teren, echipăndu-se de joc, el 
fiind inscris pe foaia de arbitraj 
ca rezervă. * De altfel, din min. 
75, ambii antrenori-jucători s-au 
aflat faţă in faţă, pentru un final 

arbitru A Teglas. • 
sibil să poţi inghiţii atâtea 
proteste verbale şi fizice, cum a 
făcut-o acest tânăr arbitru .de 
perspectivă." Vorba unui specta
tor: .DWerenţa intre un Ologeanu 
sau Apătean şi acest T eglaş, e 
ca de la pământ la lună. Mai tre
buia să-şi dea singur palme, · 
pentru ca tacămul să fie com
plet... Oricum Teglaş s-a făcut 
de ruşine in meciul de seniori. • 
De bun augur prezenta a foarte 
multe reprezentante cite sexului 
frumos, in ciuda frigului pătrun
ză\or, semn că, la Curtici, sportul 
rege place şi doamnelor. * La 
juniori: 2-3, dar la vestiare, o 
parte a juniorilor echipei oaspete 
au luat câteva palme de la 
adversarii nemu~umiţi de intran
gere. Dacă de-acum ... 

Formaţii • Frontiera: Dobra 
• Dogaru, Popa, Barbu, lanoş, 
Suciu, Leva, Mladin, Tuei, 
Pădurean, Ciumedean. A mal 
jucat: Balas. Antrenor: Doru 
Balaş. Şoimii: Şerfezi • 
Ştefănuţ, Rusu, Cristea, Bilan, 
Oiţă, Ardelean, Ţicală, 
Gherman, Mot, Muntean. Au 
mai jucat: Pantea, Buzna si 
Mănăilă. Antrenor: Dan 
Mănăilă. 

A arbitrat penibil: Antoniu 
Teglaş ·centru, ajutat slab de 
asistenţii Sebastian Pantiş şi 
Codrin Ciocan. Observator 
AJF: Ionuţ Leac. 

DflrtiEL SCftiDQrt 

SPORT 

Tricoul Ro1u Arad -
Şoimii Lipova 1-0 (0-0) 

Un soare ,.cu dinţi" şi miza 
celor trei puncte puse in joc au 
pus serios la lucru pe compo
nentii celor două echipe ce s-au 
intnintat sămbătă dimineaţa pe 
.Biănarul". Din nefericire insă 
risipa de energie nu a dus şi la 
un spectacol deosebit, acesta 
fiind puternic influenţat, in sens 
negativ, de starea terenului • tare 
şi foarte denivelat. In aceste 
condiţii, orice tentativă de joc 
constructiv este supusă eşecu
lui. 

In prima repriză am asistat la 
un joc echilibrat, cu ocazii la 
ambele porţi. fiecare dintre cele 
două echipe având şanse de a 
inclina balanţa in favoarea sa. 
Elocvente in acest sens ar fi 
golul inscris de gazde, prin Man, 
chiar in min. 6, anulat insă pe 
motiv de offside, precum şi 
imensa ratare a lui Danciu, de la 
oaspe~. care in min. 15, din inte
riorul careului mic, singur cu por
tarul Szabo in fată, a reusit să 
tintească .transveisala". ' 
' A doua parte a intălnirii a 
foSt abordată de lipoveni cu mai 
multă re~nere, fapt ce a conferit 
gazdelor posibilttatea de a trece 
la conducerea jocului, ei reuşind, 
pe acest fond, să deschidă 
soorul, in min. 64, cănd in UrT!lll 
unui oomer executat de Răduţ, 
Man profită de indecizia apărăto
rilor adverşi şi inscrie din 
apropiere: 1-0. 

In min. 82, ra iln coiltraatac 
al gazdelor, portarul Pleşca iese 

la limita careului de 16 metri 
pentru a~ bloca pe C. Matei şi, in 
urma contactului, el se alege cu 
arcade dreaptă spartă şi pome
tul obrazului tumefia!. A urmat o 
busculadă in care jucătorii celor 
două echipe şi-au cerut unii, 
attora, socoteală si din care cel 
mai .şifonat" a ;eţitt Topor care, 
primind cel de-al doilea cartonaş 
galben, a fost nevott să plece la 
duş. 

Atunci cănd toti jucătorii se 
gândeau deja la o bale caldă, in 
ultimele secunde ale prelungirilor 
dictate de arbitru si tot in urma 
unei lovituri de rolţ, Man mai 
profită o dată de reveria 
fundasilor adversi, Inscriind din 
apropiere: 2-0. • 

Brigll!la d,e arb!trl: M. Voda, 
asistat de M. · Axente si P. 
Haţegan • a condus. In general, 
bine un joc in care s-au infruntat 
formatiile: '. · ' • • · 

Tricoul: Szabo • Revrric, 
Weirer, Donca, C. Matei • Gallo 
('74 • Vasiu), Barta, A. Unc ('63 • 
Topor), Katona, Răduţ • Man. 

~~~~~~~;83 · Mk:lău) 
• C. Tril, Oeffert, Stoiu ('87 • 
Păuna), Slei • Hodacsek ('61 • 
Albu), L Pop, Lăcătuş, P. Matei 
('46 • llioni) • Danciu, Filimon. 
Antrenor: O. Mieea. 

Observator AJF: Cornel 
Tiu lea. 

Cartonat """:Topor ('82). 
· La juniori: 2-3. 

SO!tlrt BOGDflrt 

Semlecana Macea -Gloria Arad 1-0 lO-OJ 
Duminică, ora 15,00._ 

Teren Macea, timp fri· 
guros, spectatori 150 .. A 
marcat Leucea • min. 49. 

S. Macea: Avram • 
Bedo, Vidican, Croitoriu, 
Vuin, Scrob, Păşcuţ. 

Şimăndan, Lucaci, Lucea, 
Tăuc::ean. Au mal jucat: 
Săbău, Roman, Tril şi 
Sorescu. Antrenor: 
George Săcui. 

Gloria: Tirsin • 1 . 
Petcuţ, Orosz, Negrea, 
Sârp, Craşovschi, Bârlă, 
lflimie, Pop. Vlad, Sota. 
Au mai jucat: Maier şi 

Giulău. Antrenor: Gigi 
Cameniţă.. . . 

Au arbitrat satls· 
făcător: M. Bondar, N. 
Forton si M. T oderici. 

Obse"rvator AJF: 
Dan Alexandru. 

La juniori: 0-20 (0-9). 
Jucătorul meciului: 

Croitoriu. 
* Minutul 49: actiune 

purtară pe partea dreap
tă, in mare viteză a lui 
Lucaci, care centrează 
pentru Leucea, acesta 
reluând in plasă. 

faţa unei echipe venită la 
Mae'ea in postură de 
favorită. * Oaspeţii au 
dominat prima repriză, 
dar nu au concretizat pe 
tabela de marcaj * 
Repriza a doua a aparţi· 
nul in totalitate gazdelor, 
schimbate mult in bine 
după mjni-mercato. * 
S-au remarcat fundaşul 
stâng al gazdelor, 
Croitoriu, fără greşeală in 
cele 90 de minute si libe-

Duminică, ora 15,00, teren greu, 
guros, spectatori 60. Au marcat: Dulcean • 
min. 19 (penalty), Fărcuţa • min. 34, Filipa' • 
min. 37 respectiv Boiţ · min. 70, Şulea • lllln. 
90 (penalty). 

DACIA: Jurcă- Fdipaş, Mocanu, Dulcean, 
Cotuna, Pavel, A. Gligor, Varga, Fărcuţa, 
Jerpel, Huşvet. A mal jucat: C. Gligor. 
Antrenor: Leontin Pinta 

CPL: Neaţu • Maghici, Neacşu, Suciu, 
Poeei, A. Vizitiu, C. Vizitiu, Sulea, Mone, 
Bocşa. Martincsek. A mai evoluat: Boiţ şi 
Bortea. Antrenor: Adrian Lucaci. 

Au arbitrat: T. Enoiu, O. Mihart, 1. 

* Victorie necesară ca 
aerul pentru gazda, in 

. ' roul Scrob care a dat si· 
guranţă echipei. 

SO~tlrt CfiZflrt 

Diaconu. 
Observator AJF: Emil Jivan. 

DfiCiflrt TODOŢfl 

' / 
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F.C.INEU- COMERA 2-0 l2-0J 
Duminica, ora 11,00. 

Stadion F.C. lneu, teren bun, 
timp inchis, spectatori 70. Au 
marcat: Herman • min. 25 şi 

· Oprea • min. 42. · 
F.C. lneu: Feieş -

Herman, Jurcă, Foltean, 
Avram, Matei, Ursoi, 
Abrudean, Goldiş, Balaci, 
Oprea. Au mai evoluat: O. 
·Huţ, Nica, Şerban, Bun. 
Antranor: Ioan Sas. 

Comera: Grecu 
Viădoaia, Joldea, C. 
Ardelean, Bangău, N. 
Ardelean, Stein, Leţu, Olariu, 
Blaj, Ghimbir. Au mai evolu
at: Vidican, Caia, Gherman şi 
Van. Antrenor: Viorel Purcel. 

Au arbitrat cu gra,eli:' P. 
Zau, E. Cristea, G. Hărduţ. 

Observator AJF: Florin 
Romanescu. 

La juniori: 7-2. 
* Minutul 25: Silviu 

Herman deschide scorul 

printr-o execuţie de generic 
TV, şutând din unghi inchis, 
dar plecând dintr_-o poziţie 
suspectă de offside. 

* Minutul 45: juniorul 
Oprea, angajat la marginea 
careului cu un şut sec cons
finţeşte scorul la pauză şi 
totodată şi cel final. 

• Minutul 55: Joldea vede 
al doilea galben ~~ implicit 
cartonaşul roşu după un henţ 

. inten~onat. 
* Minutul 89: Bun 

primeşte roşu pentru lovirea 
adversarului cu palma. 

* Joc mediocru la lneu, 
unde totuşi ecihipa gazdă s-a 
ridicat peste nivelul adver
sare!, impunandu-se .meritat. 
De remarcat că lângă sta
dionul din lneu s-au demarat 
lucrările pentru construirea 
unui teren de antrenament. 

MfiRIOS rtiCOUIE 

Critul Chişineu Criş • Podgoria Ghioroc • ; Victoria 
Nădlac :Matoru11-0; Tricoul Roşu· Şoimii Lipova 2-0; F.C. 
lneu • Camera 2-0; Dacia Beliu • CPL Arad 3-2; Păulltana 
Păullt· Romvest 2-0; Semlecana Macea • Gloria 1-0; 
Frontiera Curtici • Şoimii Pincota 1..0; Cri,ana Sebj' a 

stat. Clasament 
1. Motorul 14 12 1 1 50-12 37 

•• ~: 
2. ş. Pănc;ota 14 • 9 ~ 3 33-12 29 
3. F.C.Ineu 14 9 1 4 29-16 28 
4. Sebiş 14 f 8 2 4 39-22 26 
5. V. Nădlac 14,' 7. 2 5 36-20 23 
6. ş. Llpova 14 7 2 5 30-25 23 

;·, 

7.P.Păuli' 14 7 1 6 24-26 22 
8.CPL •14 7 o 7 27-22 21 
9. Tricoul ROlfll 14 5 5 4 23-15 20 
10. Gloria · 14 - 6 1 1' 28-20 19 
11. Camera; 14 6 o 8 30-39 18 
12. Crişul · 15 4 4 7 23·32 16 
13. Curtlcl' 14 5 1 8 19-40 16 
14. Macea 14 4 3 7 22-30 15 
15. Roml(est 14 4 1 9 12-26 13 
16. Beliu 15 3 2 10 13-41 11 
17. Ghioroc 14 2 2 10 18-46 ·a 
• Minerul Moneasa s-a retras din campionat. 
Etapa viitoare, 22-24 octombrie: Gloria • Curtici; CPL • 

Ch. Ch. Criş; Cr. Sebiş • Pâncota; Lipova • S. Macea; Gomera 
·Tricoul Roşu; Romvest • F.C. lneu; P. Ghioroc • Nădlac; 
Motorul • P. Păuliş; Dacia Beliu stă. 

Fotbal CUPA TRArtDAFIROL 

Aşa cum v-am promis,. 
revenim astăzi cu alte amă· 
nunta de la conferinţa de 
presă organizată de clubul 
de fotbal Motorul Arad. e(n 

Pe măsură ce înaintăm 
in timp, a V-a ediţie a Cupei 
Trandafirul la fotbal în sală, 
pentru amatori, câştigă tot 
mai mulţi spectatori la 
jocurile programate in Sala 
Sporturilor. Calificarea 
echipelor in "sferturi" e 
departe de a fi decisă, in 
multe grupe situaţia fiind 
încurcată. 

Dinamo Arad 1·3 
Grupa B: lntersat· 

Electrica 5·0 ti lntersat· 
·ceafa 2-6 

Arad-Observator 14-2 
lată programul de astăzi 

al competiţiei: ora 20,00: 
Astorla-Sport Arad; ora 

~, ~ -. 

.. 

' ' 

''· 

. cadrul intalnirii cu presa 
Marcel Corao; a. fost prezen
tat drellt noul director 
tehnic al echipei. e Echipă 
care în momentul de faţă 
poartă numele de Motorul, 
urmând .§# devină Motorul 
Astra şi apoi Clubul Atletic 
Astra Trlnity e "In luarea 
deciz_iei factorul primitiv a 
fost exclus. Nu s-a dorit 
pedepsirea nimănui pentru 
infringerea cu Victoria 
Nădlac" • a declarat purtă
torul de cuvânt Ovidiu 
Păcurarlu. •·Din toamna 
anului 2000, poate chiar din 
primăvară, formaţia va juca 
pe stadionul ,.Astra-CFR 11

, 

. renunţând la arena din 
Zădăreni e Coraş a mulţu
mit reprezentanţilor con
ducerii pentru încrederea 

acordată, adăugând că nu 
doreşte să dezamăgească 
şi că speră intr-o colaborare 
bună cu acefjtia. e "Este de 
ajuns cuvântul dat de con
ducere, nu primează con
tractul" - apreclează direc· 
torul tehnic. e lncă din 
iarnă se intenţionează 

punerea bazelor echipei cu 
care se va ataca pro
movarea din Divizia C In 
Divizia B. • Aceasta 
intrucât prezenţa In 
eşalonul trei este ca şi asi· 
gurată, Motorul fiind lideri 
autoritară· 1l clasamentului. 
e In final s·a spus că 
"'arele .,of' este constituit 
de readucerea la club a lui 
Călin Chhlbora, de la .,U" 
·west Patrom Arad, în con· 
ducere. e Se pare că totuşi 
problema nu este ... o pro
blemă, existind un acord 
verbal între părţi. 

Echipa ziarului nostru a 
pierdut, din păcate, datorită 
unor greteli tactice ale 
antrenorului-jucător Daniel 
Scridon, un joc pe care 1-a 
avut uin mină" mai bine de 
o repriză. După ce la pauză 
conduceam cu 2·1, in 
repriza secundă am cedat la 
toate capitolele pierzând cu 
3·7, în faţa gazdelor; adică 
PD Arad. Toate cele trei 
goluri ala .,albaştrilor" da la 
.,Adevărul" au fost reu,ite 
de Dacian Toduţa. Pentru 
noi au jucat: Truţiu-Jivan, 
Scridon, Dănilă, Tănasă, 
Toduţa. Au mai eYoluats 
Pinţa, Bulzan, Mnerie, 
Nicolae ti Cazan. 

ne strângem rândurHe ti 
astăzi, de la ora 22,00 să 
depăşim "hopul" C. E. T. 
Arad. Nu va fi utor, dar nici 
imposibil... 

In cqntinuare, vă prezen
tăm ti alte rezultata din faza 
grupelor: 

Grupa C: Barou! Arad· 
Sport Arad 3·6 ti Astoria· 
Barou! Arad 11·5 

21 ,00; Vama Arad·Fipanţe; ·' .· 

fiDRiflft Hfi~fio Nu ne rămâne decit să Grupa &t c. E. T. Arad • 

• 
··,_··~. 

' . 

Grupa D: Observa!or· 
Finanţe Arad 3-6 ti Vama 

' . 

ora 22,00: .,Adevărul" - CET 
Arad. 

TRfiHDfiFIIWL GfiLBErt 
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Din Bueurefti, prin fax, transmite Leo Sfâra c. M. de gimnastică din China 
SOl .. J)J~ iliJil I,I~N'rlliJ 
il~I)Jll~l~il lli1li)IJ(~ilN e West Petro10 ~alifieare În grupa valorică 1-8 Ce poate fi mai frumos 

pentru orice român decât să 
asculte imnul naţional la o· 
competiţie sportivă, in 
onoarea unui Tiwingător. Cu 
prilejul .mondialelor" de gim
nastică de la Tianjin, specta
torii chinezi au învăţat imnul 
României. • D eş te aptă -te 
române!" a deschis .balul" 
C. M. de gimnastică pentru 
.aurul" obţinut de fetele noas
tre in concursul pe echipe. 
Spre marea noastră satis
facţie, ultimul steag ridicat pe 
cel mai inalt catarg şi cel din 
urmă imn care a răsunat in 
China a fost tot al ţării noas· 
tre, pentru .solul" de aur al 
Andreei Răducan. 

de punct, in dauna Mariei 
Olaru, care a venit pe locul IV. Ieri, la orele prânzului, la Sala 

.Constructorul" din Bucuresti s-a 
incheiat ultimul turneu din Cadrul 
C.N. de baschet masculin. După 
semi-surpriza din prima zi, când 
West Petrom a invins .Poli" laşi, 
cu 81-79, pe un final dramatic, 
era aproape sigur că baschet
baliştii arădeni se vor califica in 
grupa valorică 1-8, deoarece 
adversarele la locul 4, Elba 
Timişoara şi Rapid au fost umilije 
încă din. prima zi, de Petrom 
Sibiu, respectiv Soced. 

Pentru a face din calificare 
doar o simplă formalitate, elevii 
lui Dragan Petricevic nu trebuia 
decât să căştige meciul in faţa 
mai slab cotatei Galtour Galati. 
Şi, sambătă seara, a venit or'a 
meciului. Toată lumea se aştepta 
la o viclorie facilă a arădenilor, la 
20-30 de puncte. Dar ... ... __ . ....,... 

WES'I' PE'I"RRM ARAD • 
IIL'IUUB GALATI 91-", 

(81-81, 48-40) 
Incredibil, clar adevăraţ !ncă 

din startul jocului arădenii au 
avut mari probleme. Tratând 
meciul foarte relaxat, iar adver
sarul de sus,"cei de la West 
Petrorn s-au văzut condusi după 
doar două minute cu 9-0: In tri
bune, lumea era nedumerită, 
ştiind că echipa din Arad are 
nevoie ca de aer de izbândă 
!mpotriva gălătenilor. ' 

Jncet, inc8t, spre' usurarea 
preşedintelui Dinu Puf, iucrurile 

au intrat in normal si, la pauză, 
am consemnat trecei-ea în avan
taj a West Petrornului, 46-40. 

Se părea că e clar, arădenii 
având doar startul gresit. In. 
repriza secundă, "petroliştii' şi-au 
asigurat avantaje liniştitoare 
care, in mod normal, nu pot fi 
remontate, doar dacă se joacă 
precum în curtea scolii ori con
centrarea jucătorilof care conduc 
lasă de dorij. 

A fost 50-42, 57-47, 63-51, 
din acest moment (min. 27) a 
inceput balamucul. De la Un 
minut la altul, Galtour Gala~ se 
apropie de West Petrom, iar în 
min. 30 situatia devenise pericu
loasă: doar 65-64. 

Arădenii îtlcercau să să 
desprindă având 71-67, 73-67, 
75-67, 77-67, dar, din nou, 
gălăţenii au revenit in forţă, 
egalând in mirt 39, la 79. Cu 18 
secunde inainte de final, Apostol 
a inscris două puncte si era 81-
79 pentru West Petro'm. Când 
mai erau trei secunde, cel mai 
bun jucător de pe teren, 
Constantin Pălâi a aruncat din 
fata liniei de 6,25 m, .Tnghetând" 
inimile arădenilor. Mingeci s-a 
plimbat pe inel, apoi am avut 
impresia că se va odihni în cos si 
speranţele de victorie erau SPul
berate. Dar, a fost doar o iluzie 
optică, deoarece .buclucaşul 
obiect• a venit in teren si, din 
apropiere nemarcat, OObă a 
egalat s~ 81 - 81 şi ... pre
lungiri. 

Oricum, am răsufiat uşurati, 
·pentru că se putea si mai mu. Pe 
banca de rezervă a .petrolistilor" 
era multă nedumerire, niineni 
nereusind să-şi explice ce se 
întâmplă. Prelungirile au debutat 
sub bune auspicii pentru Galtour, 
care a preluat imediat condu
cerea, cu 83-81. 

Totusi, jucătorii West 
Petrorn-ufui s-au trem la reaiMte 
in ceasul al doisprezecelea, 
reuşind victoria CU, 91.$37. 

Cum, in final, doar rezultatul 
contează, se poate spune, fără · 
teamă de a greşi, că West 
Petrom s-a calificat, en-fanfare, 
ln grupa valorică 1.$3, cele două 
victorii după două zile, veMe in 
urma unor jocuri dramatice, fiind 
mai mult decât preconiza cineva. 
Practic, in ciuda evolutiei din 
meciul cu Gattour Gala~: istoria 
turneului s-a scris in prima zi, 
când West Petrom a căştigaţ in 
Elba şi Soced a pierdut. 

WEST PETROM: Veres 20 
(1x3), Dehelean 3 (1x3), Szi]arto 
2, Marianovici 21 (2x3), Bubanja 
18, Spătar 3 (1x3), Apostol 22, 
lfrim, Nicolici, Bobroczky 2. 

GALTOUR GALAŢI:. 
Damian 1, Pălâi 39 (5x3), Dobă 
15 (3x3), Trifan, Tron 15 (3x3), 
Stan 8, Silaghi 6, Caragea, 
Moroşanu3. 

Au arbitrat cu gretell: V. 
Constantinescu (Cluj) şi C. 
Câmpeanu (Bucureşti). 

Comisar FRB: Mihai Aldea 
(Ploieşti). 

In celelatte meciuri ale zilei a 
ll.:.a s-au inregistrat următoarele 
rezultate: .. Poli. lasi - Petrom 
Sibiu 46-79 (19-50) şiSoced 
Bucureşti - Elba Timişoara 64-42 
(36-14). 

Fărăaoiză

RAPID· WEST PE 1 lhUIII 
87-104 (48-51) 

Având două victorii avans 
faţă de giuleşteni, "petroliştii" au 
abordat ieri, meciul mai relaxat 
iar victoria lor a venit ca o con
secinţă logică. 

Cert e un singur lucru. West 
Petrom va evolua in continuare 
in prima gruPă valorică. O perfor
manţă extraordinară, ·ajută 
echipa antrenată de Drăgan 
Petricevici să mai "scoată capul", 
!n lumea bună a baschetului 
românesc. In acest fel, toată 
lumea .s-a scos". 

RAPID: Popovlcl 37 (4x3), 
Surdu 13 (1x3), lavovcl9 (1x3), 
Nicolae 6, Pulcu 7, Dumitru 8, 
Chiriţă 3, Iacob 4. 

. WEST PETROM: Mariano- . 
viei 40 (6x3), Apostol 19, 
Szljarto 14 (1x3), Muntean 8, 
Bubanja 9 (1x3), lfrtm 7 (1x3), 
Nicollci4, Dehelean 3 (1x3). 

Au arbitrat: Doru Vlna'll 
(Cluj) şi Dan Fle'l"riu (Sibiu) 

Comisar FRB: Mihai Aldea 
(Ploieşti) 

1 Alte rezultate de ieri: Galtour 
Galaţi - Poli laşi 71-87; CSU 
Sibiu- Soced 74-00. 

Vom reveni. 

Ultima zi a finalelor pe 
aparate a inceput cu săriturile 
masculine, unde reprezentan
tul României, Marian 
Drăgulescu, a ocupat locul IV, 
cu 9,175 p .• Puntea sus
pinelor" a adus o nouă 
medalie delegaţiei României. 
Puştoaica de doar 16 ani din 
Bârlad, Andreea Răducan, a 
obţinut un 9,762 care i-a adus 
medalia de argint. Titlul mon
.dial a rămas in China la Ling 
Jue, care a fost notată cu 
9,775. Ucraineanca Olga 
Raschoupodina a smuls 
.bronzul" pentru doar 12 miimi 

Ultima finală feminină ne-a 
adus o .dublă" excepţională. 
,.Aur" .. Andreea Rădu·can 
(9,837) şi .,Argint" - Simona 
Amânar (9,800) sau n'oua 
speranţă a gimnasticii 
româneşti (la care o adăugăm 
şi pe Maria Olaru - dublă cam
pioană mondială) a preluat 
ştafeta de la lidera generaţiei· 
actuale, Simona Amânar. Să 
dăm Cezarului ce este al lui şi 
·să aplaudăm .bronzul" rusoal
cei Svetlana Chorkina, indis
cutabil cea mai elegantă gim
nastă a lumii. _ 

Aşadar, ultima ediţie a 
C: M. de gimnastică din acest 
mileniu a reprezentat o- nouă 
victorie pentru şcoala 
românească !n acest sport 
spectaculos. Bilanţul Româ
niei este strălucfior: 8 medalll, 
din care 3 de aur,' 4 de 
argint 'li 1 de bronz, care ne 
plasează pe un onorant loc 
!ntâi, in clasamentul pe naţiuni. 

De-acum .mondialele" din 
ChinaJămân Tn urmă. Toate 
gândurile duc la Alianta 2000, 
la Jocurile Olimpica de Vară, 
unde şcoala românească de 
gimnastică poate şi trebuie să 
confirme din nou ... 

DflniEL SCRIDOH 

BASCHET FEMININ • DIVIZIA A Cu o Doare nu se face primăvară 

RfiPID - B.C. ICIM fiRfiD 56-51. (32-26) VIITORUL MEDIAŞ • TRAFT 
U.V.V.G. ARAD 11·16 (7·7) 

· Derby-ul campionatului, dis
putat sămbătă dimineaţa in Sala 
"Giuleştr' din capitală, a revenit 
baschetbalistelor bucu•eştene, 
Rapid învingând pe B.C. ICIM 
Arad, cu 56-51 (32-26). 

Acest meci a fost marea 
şansă a elevelor lui George 
Mandache, de a reuşi o victorie 
externă, de prestigiu, chiar in 
fieful contracandidatelor la titiul 
de campioana. 

Din păcate, SÎoenescu el 
· comp. nu au reuşij să profite de 
jocul slab al rapidistelor, aces· 
tea făcănd unul dintre cele mai 
modeste meciuri din istoria 
meciurilor cu B.C. ICIM. 

Având şi un arbijraj impaca-

·~· 

bit pentru o echipă in deplasare, 
arădencele s-au dovedit 
neputincioaSe Tn primele 1"f 
minute ale intâlnirii, chiar dacă 
Stoenescu a fost cea care a 
deschis scorul. Egalarea a venij 
de-abia in min. 5, arătând, cum 
nu se poate mai bine, deoarece 
gazdele nu erau in cea mai 
bună formă de joc. 

Din păcate, din âcest 
mOment au urmSt alte cinci 
minute in care, uluitor, vizita
toarele nu au reuşit să inscrie 
decăt încă. puncte, prin Nastor. 
Aşa se face. că in min. 11 scorul 
era 16-4 şi. se părea că visul 
celor 18 suporteri veniti de la 
Arad se spulberă inai'nte de 
vreme. 

·-

o o 

· MARCELO RIOS A CÎŞTIGAT 
TURNEUL MASCULIN 

DE LA SINGAPORE 
Jucătorul chlllan de 

tenis Marcelo Rios, cap de 
serie numărul Unu, a 
ci,tigat, duminică, turneul 
masculin de la Singapore, 
dotat cu premii in .valoare. 

. ' 
'., 

totală de 725.000 de dolari, 
· infonnează AFP. 

Rios 1-a Invins tri finala 
competiţiei, cu· scorul de 6-
2, 7·6 (7/5), pe tenismanul 
suedez Mlkael Tillstrom. · 

Până la pauză, ambele for
maţii s-au. mai tr~zit, însă la 
cârma jocului au rămas rapidis
tele şi doar .sclipi riie" Ancăi 
Stoenescu din finalul reprizei au 
făcut ca scorul la pauză să fie 
unul oarecum strâns: 32-26. 

In repriza secundă, lucrurile 
au luat o !ntorsătură destul de 
interesantă, deoarece Rapid nu 
a reuşit să se desprindă decisiv, 
iar B.C. ICIM dădea impresia că 
poate mai mult. A fost însă doar 
o iluzie; pentru că, pe final deşi 
s-a ajuns la 52-47 şi 54-49, nu 
mai era nimic de făcut. Trezirea 
s-a făcut mult .prea târziu. 
t=vol~a foarte slabă din prima 
parte a meciului, plus faptul că 

·doar Stoenescu s-a ridicat la 
preten~ile acestui derby, a făcut 
ca Rapid să se impună i_n faţa 
lui B.C. ICIM, cu 56-51. 

Rapid: Moanţă 8 (2x3), 
Serghei 17, Cioacă 13 (3x3), 
Zahiu 9 (1x3), Cazac 3, Estinca 
4, Pinter 2, Neagu. 

B.C. ICIM: Stoenescu 18 
(1x3), Mandache 14, Nastor 6, 
Matei 4, larascko 5, Tretiak 4. 

Au arbitrat foarte bine: 
Bogdan Bădilă (Bucureşti) şi 
lulian Udrică (CraiO>Ia). 

Comisar FRB: Mihai Aldea. 

Din Bucur~~Jtl 
LEO SFA!tfl 

Arădencele au obţinut la 
Media!f un nou succes in 
liga a treia feminină de 
handbal. Ele izbutesc astfel 
un traseu perfect in actuala 
ediţie d'! campionat: cinci 
partide, cinci victorii. In uiti· 
ma etapă a turului, formaţia 
antrenată de prof. Tili 
Ionescu '11 Emllia Mandacha 
a trebuit să infrunte frigul 
(meciul s-a organizat in aer 
liber), golurile fiind realizate 
de M. Cozma 5, Dobra 4, 
Tecar 2, Maghif 2, Antoneag 
2 'li Roman 1. Maghiş a 

Formula 1 l~l~llllillll S·il IIII,IJS 
llilf;IS'rllilL ÎN llili.Jl YSI1l 

Marele Premiu de la ·: ma'lini Stewart au termi-

acuzat o accldentare gravă, · -
devenind indisponibilă. 
Bună prestaţia portarului 
Bota. Sub posibilităţi, In. 
schimb, evoluţia tinerel 
Danci, una dintre cele mai 
valoroase componente ale 
echipei. Runda inaugurată a 
returului este programată In 
luna aprilie a anului urmă
tor. Actualmente Traft 
U.V.V.G. Arad este liderii, iar 
'ansele ei de promovare 
sunt foarte mari. 

fi.HĂRTĂU 

Formula 1 al Malaysiei, 
intrat in acest sezon in 
calendarul Marelui Circ, a 
adus o dublă victorie 
pentru Ferrari, care se 
anunţă in ac~tst moment 
principala favorită la titlul 
mondial. Revenirea pe 
pistă a lui Michael 
Schumacher a fost extra
ordinară p'ntru scuderia 
italiană, gennanul făcând 
pe circuitul de la Sepang · 
o curs~ extraordinari, 
dovedind In final ti un 
fair-play deosebit, cedân· 
du-i prima poziţie 
coechlpierului său, Eddie 
lrvine. In fapt cele două 
monoposturi Ferrari au 
condus cursa de la un 
capăt la altul profitănd 'i 
de forma mai slabă a 
rivalilor Mika lf<lkkinen 
(loc 3) 'i David Coulthard 
(abandon), .Cele douli 

. nat din nou In puncta, 
scudaria scoţianulul 

Jackle Stawart anunţân· 
du-se protagonistii pen· 
tru sezonul viitor. In rest 
numeroase abandonuri, 

·circuitul asiatic dovedln
du-se extrem de dificil 
pentru mulţi piloţl. 

sec.; 5. Rubens 
Barrichello (Stawart) la 
32,3 sec.; 6. Heinz-Harold 
Frentzen (Jordan) la 34,8 \ Lovitură de teatru la câteva ore ;-. 

-\·' 

'-, ... - ·.. --; 

· Ultima cursă • 
sezonului sa va disputa 
pe 31 octombrie la 
Suzuka (Japonia), toate 
calculele putllnd fi date 
peste cap. 

Clasament final 
M.P. al 

Malaysiei: 
1. Eddie lrvlne 

(Ferrari); 2. Mlchael 
Schumacher (Ferrari) la o 
sacundli; 3. Mika 
Hakkinen (Mclaran) la 
9, 7 sec.; 4. Johnny 
Herbert (Stewart) la 17,5 

•• 

sac. 

Clasament·· 
general piloti: 
1. E. lrvine (IRL) 70 p.; 

2. M-. Hakkin'&n (FIN} 66 
p.; 3. H.H. Frentzen (GER) 
51 p,; 3. D. Coulthard 
(SCO) 48 p.; 5. M. 
Schumacher (GER) 38 p.; 
6. R. Schumacher (GER) 
33p. 

Clasament general 
constroctorl: 

1. Ferrari 118 p.; 2. 
Mclaren • Mercedes 114 
p.; 3. Jordan Mugan
Honda 58 p.; 3. Stewart
Ford 36 p.; 5. William& -
Supartec 33 p.; 6. 

. Benetton • Playlife 16 p. 

de la incheierea Marelui Premiu al 
Malaysial. Comisarul FIA da la 
Sepang, Joe Bauer a ·declarat că 
cele două monoposturi Ferrari nu . 
au fost validate da comisia tehnică 
după verificările de la sfir,itul • ., 
cursei, fiind ambele descalificate. :; .. • 
Motivul n constituie lungimea cu 10 
mm mai mare a deflectoarelor, In 
neconformitate cu .regulamentul 
FIA. 

Staff-ul F errarl, reprezentat de 
Ross Brawn fi Jean Todt a depus 
contestaţia pentru Tribunalul FIA da 
la Paris, motivind faptul că aste 
vorba de o eroare, ma,lniie fiind 
regulamentara 'i verificate de multe 
ori până acum. Până la soluţionarea 
problemei, rămân valabile rezul- .• 
tataie din cursă. Incredibil! 

DfiCIAH TODUŢfl . ''c ·~ _ , .;'. . .~fiCifiH TODCIŢfl 
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Arad, str. Pădurii nr. 49, tel.:25445'7 

VINDE DIN STOC LA PREŢURI 
DE DEPOZIT! 

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) ClTabiA zlncatili ClOţel beton 
ClP.C. ClPiacaj ClPFL OPAL ClBINALE (u.l, t'ereatre - peste 20 

n>odele) ClPodele !fi lambrlurl din brad ClParchet - f'ag 
t:ICAHLE TERACOTA (mecanice •' manuale) ClCărărnldă ••motii 

DŢIGLĂ- T6rnăvenl O Plăci azboclrnent ClBiturn Clcarton 
asfaltat DCarbld ClEiectrozl 

VIZrrÂND DEPOZITUL BOSTRU VA PUTETI COBSTRUI O CASA LA UB PRET ACCESIBIL 

eta- 2u 
compUter 

- Caleolatoare 
-Imprimanta 
-Retele 
-Soft 
-service 

ARAD, CLOSCA 2 
Tei.IFax-.: 251&38 
ltt'm41tl'nf'~~H RF'~IU1'!Jii: 

OFERTĂ SPECIAlĂ 
AMD K6-2 400MHz 
VIA MVPJ 512K 
HD04,3GB 
64MBSDRAM 
FDD 315"11.44MB 
PlACA VIDE04MB 
MONITOR14" 
CARCAsAAT 
TASTATURA 
MOUSE+ PAD 

475USD + NA 

.. 
= z o 
z 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNEL'J!' ŞI 
ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele iavabile pentru fatade şi intenor, 800 nuante (DI5-
ZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) ' 
• Vopsele pentru lemn ~i metal - 1000 nuanţe; VAPOREX 
(soluţie pentru pereţi cu ograsie) · , 

. ·." OFERTA LUND t ·• 
vopsea lavabilă HERA 25 kg • 360.000 lei 

Arad, str, Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 
TELEFON 210676; - . . . . 

- PROGRAM ZILNIC 8,30-18,30; sAM8ATĂ9,CMI-12,~---· 

lloceMI..Ude-la..-..-c 

/ • OPI!RA'IOR CALCULATOR • ~ • "' , • 
. " • o CONTABUTA1E , ,, 
. 1 · · - . • IIIIJl!AI! IN L111BA !MQ! RA · • " 
, . : ~ _ •,...,._ANIICLF IORI.'A · -_.. ., . _ ~ 

CBBTI"P" A,..,., CQP1: . ..,.. .. a EJL'M .. -.) 

~ MDIDIII ~ lln.ATA ·fR·'l\A'-9 

-----------1 • • • SjaidCm. GUiapau B1. 32911 (MkalarJ)I IJX!III'II 'IWI'ax: 0571270JJJ;270.100,Ared 1 
vr Tehnică de calcul ... ....iL_· l 

. - PC Garanţie 3 ani ~~ 
- IIITiprlmante EPSON 1 

r:rc oplatoare e MINOLTA 
r:r Self'url . ~-
<ir lllloblll&r de biii"'U 1 
vrMaşini de numărat bancnote 
vrCentrale telefonice SOLOMON 1 

1 La ~lll"tll!M:blui cupoo l!it' l'& ti'Unb: u n."Clutttt dt' se-~ • 
'La .:ornt.'IUllc a: &.'pii~ guaw de 10.000.000 11:1. ----------• 

Judecătoria Arad. Dosar execuţional nr. 2219/1999 
In data de 03.11.1999, orele 12,00, la sediul Judecătoliei 

Arad din Bd. Gen. V. Milea nr. 2-4, la biroul executoli judecă
toreşti, se. va vinde la licitaţie publică imobilul sitruat in Arad, 
str. Blanduziei nr. 34/B, compus din una cameră, bucătălie, în 
suprafaţă de 39- mp, proprietatea urmălitului Vârtaci ioan, şi 
Camila. 

Preţal de striCare- de zs.soo.ooo lei. 
Condiţiile de participare ia iicita~e se pot consulta la sediul 

Judecătoliei Arad, camera 104, ia di. executor judecătoresc 
Trânc Teodor, de la orele 8,00 sau la Banca Transilvania, ofi
ciul julidic, zilnic, intre orele 8-17. si la telefon 283.122. 

' ' - (5224478) 

Luaţi toate. măsurile necesare pentru 
ca sfecla de zahăr să fie predată la S.C. 
ZAHĂR SA Arad sau la punctele de 
depozitare până la data de U-10.1999, 
dată după care întreprinderea Î!pi 
încetează activitatea. · , 

S.C. ZAHĂR SA Arad nu se face 
răspunzătoare pentru cantităţile de sfeclă 
nelivrată până la data de mai sus. 

CONDUCEREA 

~!~ l F l N tViÎCtOt 
Pentru motoare · Asiguri COMum minim de ulei • 

Diesel si 
pe benzina 

pornire uşoară la temperaturi 
. . scăzute • n!duce uzura pieselor in 

mişcare • coruleiYă motorul pe 
timpul statlonirll • măl'l!fle durata 
de funcţionare ~ nlduc;e dteltuielile 
deinlrelinece 

SILDOR 
. IFRIGIDERE. 

REPARATII CASNICE COMERCIALE 
· ._ . ... CONGEILA1"0A . . 

VANzARI - a~ct;sotii frigorifice 
_· . . . . .. ~ frigidem second-hand 

CLIMATizARI ;::oate 
Pndmi ....... • ............... , li ... 

Tlwai:puJiullltlllligulalde cătR llnai. 1 
Arad,Bd.lullu llanlu nr.Z.ID seC ap 1 

•obii:082.S70.877 

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

• .• ,: : . . ~ ~~ \ S.~. UPTAK S.R.L. ARAD . 
· · ~e~ ~'/j, : - str.G.CosbucNr.26 ::.. ,1 _ 

Program zilnic . 
. 10- 17 

Duminica închis 

Oriice tip sau 
cantitate 

Tel. Z79'B99 .. 
09481n4Z 

~- Crinului nr. 2 colţ CIJ· . 
· Iuliu Manlu · · · 

(Yizayj de rostaurantlll .·. 

O 0~0 Te11Fax:0571270040 · 

~0~-- -.~- ,, --~ Moblt:os216~s~ _d ·< ,S 
· ·.· · -- · -····-·· ··Vâofera:········ · ~....-.. ......... 

·Calorleredtnaluminiugamal.iptal<-Panetla 10.11 DM/eleinerlt(euiVAinclus} :: ·• 
·Cazane pentru incălzire centrală şi preparareA.C.M. pe gaz de la 12.kw (200 mc.) ·•:. · 

la 40 kw (1000mc) . . ' . . . . ' < 
·Cazane numai pentru incălzire de la 12 kw pînă la 150 kw pe gaz · · · 

REALIZĂM INSTALAŢII TERMICE ŞI SANITARE .· · 
• , LA PREŢURI FĂRĂ CONCURENŢĂ! , 

Garantăm: · · · : • -'· · - · 
- Investitie sigură si profitabilă in 2-5. ani banii se intorc cu dobindA chiar r · . . : · 
Micsor3rea cheltUielilor de încălzire de 2--4 ori fată de modalifătile ctasic8 da incălzira 

-Durâta lungă de functional!! ' ' · • . 
-Cete mar mici preţuri! · · --- ''· .... . ..~. · .. , .,· .,c ·" •.- ,., · . ~ ,.:~, •· . 
- Oferim mari reduCeri da pl8ţ pentru finne si imllalatoril ' •: :· / : '· • !> · · • ; / :'·~- >. : · 

. _.; FLORA) 
(974038) 

. Căutăm distribuitori in toată 1-al .. " . ! • . "".•-': .:_,,, ' : ' :: 

" ,_,,.,. ,,,,' ' . .. ' .... ECONOMIC- ERCIENT- ELEGANT 

... ~ _.,.' 

- ·n 7 nfrţ '#· - -~-·' 

,.-... -' 

- , .. 
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DORITI O TÂMPLĂRIE 
' "" -~ prtn Gl MOTOR ARAD 

Telll'ax1 057/: 288009 MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI P•• ~ <DmiRirrlizeazd loPRf,.; IMI1hri•••· 

lre!!!l!raM Mdroiso~Atoare "" lrazo de bitum.; modifdt"' '"""" l.r..,..ladi<. an ,. ... 
p!inli~re w floooro.lo grmimi de l-6 mm. III! supcrrl,.; Gl.rilt 1i pm«al. or nisip""' mdtzir rolorcit 

......",.., l!idn!i!!!!l.eteem 9"*9W'U'P' pcolnr -'"'<tii tiftle ri -friole.~. poirri ~ 
n.wdurr do .0..0: 

+ Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC eu sti· 
elă ter11aopan să fie de calitate- fi din import'! 

JkmiJrqM "~ ""IJimm m:idGt Clll lf oplico prio lipirt OI bilun aid; 
Şindri!e "idnri.lrolatoGnr cu anSe.llie coloratci. arloplalilr lo toalr '-'le do lloplril; 

l!(4sticUri lritumi.noa.se aditiuaie prnfru ~pirolo '""'' 
MateriAle &enno n fonoi.!okltoare din ..,fa flintrmc . SJLAJI. 

,-.. ,.,: 

..• -,., 
.. ,· -· .. 

: Apelaţi la: 
Prod11ut1a aamra unt avaraentata in Ramăai~ pria MLPAT- PROCEMA. 

cit JÎ in o.nnani•, ta "'MATERIAL PROFUNBSAMT NDRDRHEIN- WESTFALEH". 
iar CIUTAlU acestora este Mipratl prin t$0 9002. 

IUGOSlAVIA, pe rutele: 
• ARAD • BUDAPESTA • plecare zilnic, excepţie sAmbătii şi 

duminidlla orele 02,00. 
• ARAD • BEKESCSABA • plecare zilnicA, excepţie sAmbătă şi 

duminică la,orele 02,30. 
- ARAD - PANCEVO - plecare zilnică, exeep~e samblllă şi 

duminică la orele 1 8,00. 
Placarea se face din AUTOGARA-ARAD. 
Informatii la Autogare ARAD sau la tel.-: 270097, 256308. 
ElmCUTĂi 
-l.T.P.-<Jn (revizii tehnice) la toate tipurile de aulowhlcule Inclusiv 

taxlmelre, orar. luni- samblllă orele 7,30 -16. 
- Reparaţii pentru toate lfpurile de autovehlcule. 
- Spdlătorie auto. 
ANGA.JEAZĂi 
·lăcătus mecanic 
- electridan auto-autobuze 
-sudor. 
Relaţii la sedlulllnnel din str •. Liviu Rebreanu nr. 95 

sau tel. 256308. • (52244n) 

ANIVERSĂRI g 
Un nou TRANDAFIR se 

deschide astăzi in buchetul 
vieţii pentru 

UVIA IIARB1liU. 
din INEU, prilej pentru cel 

dragi , de ai dori sănătate, feri
cire fi un sincer .,LA MULŢI 
ANII".- !fi Daniel. 

. Un trandafir cu 24 de 
petale/S-a intins spre soare ,~ 
a zâmbit/Şi azi in calea vieţii 
tale/De ziua ta a inflorit ... 
Pentru MIŞU, din CURTICI, 
multă sănătate ·fi fericire ii ure
ază cu drag părinţii, fratele 
Lucian si Anc$. 

MATRIMONIALE g 
DORIŢi CĂSĂTORIE 

Gennanla? Pentru fete 
drăguţe, serioase, sunaţi 
incredere, telefon 279251 

Vând convenabil apartament 1 
cameră, ccnfort 1, et. III, Grădişlle. 
Telefon 233098. (31992) 

Ocazie! Vând garsonieră el. 1, 
Confecţii, parter, cu îmbunătăţiri, 
6.500 OM. Telefon 270856. 
(32300) 

Vând garsonieră confort III, 
zona Romanilor. Telefon 231769. 
(32424) 

Ocazie! Vând garsonieră 
condiţii deosebite (ne)mobilată, 
Mioriţa, str. Abrud, bloc 124, ap. 
77, după ora 13. (32463) 

Vând garsonieră str. Banii 
Mărăcine. preţ 13.500 OM. 
Telefon 220411. (32464) 

Vând apartament 2 camere, 
contonzat, dependinţe. garaj, 
Romanilor. Telefon 211808. 
(31782) 

Vând apartament 2 camere. bl. 
12, se. A, ap. 16, preţ 10.000.DM. 
Telefon 092 295 340. (31920) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, et. li, zona Miorita. 
Telefon 234407. (31958) ' 

Vând apartament 2 camere; 
semidecomandate, Confort 11, 
Fortuna, et. III, imbunătăţiri, 
12.500 OM, negociabil. TelefOI\ 
272657, 252302. (31905) 

Vând apartament 2 camere, 
Mlcillaca, bl. 512, ap. 19. Telefon 
279634. (32313) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, amenajat stil occiden
tal, str. Miron Costin, bloc 1, 
etaj 3, preţ43.000 DM negocia
bil. Telefon 094.122.434; 
223729. (28965) 

Vând apartament 2 camere, 
Mioriţa; 14.000 OM negociabil. 
Telefon 270872. (31789) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1, parter, 
zona Gara Aradul Nou, 16.500 
QM negociabil. Telefon 094. 
147.985 sau 057 - 411184. 
(32296) 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, zona Conlectii, imbunătălit. 
11.000 OM negoCiabil. Telefon 
253120. (32265) 
• Ocazie! 14.000 OM, in 2 rate; 
apartament 2 camere (+garaj), el. 
1, multiple lmbunătiitiri, bloc oon
torizat, zona Tic-Tac. Telefon 
210555, 210255. (31!l16) 

Vând apartament 2 camere, 
imbunălăţit, decomandat, str. Dr. 
Ioan Suciu. Telefon 270290. 

. (32250) 
Vând apartament 2 camere, 

Vlaicu. 10.000 OM. Telefon 
270858. (31938) 

Ocazie! Vând urgent aparta
ment 2 camere, decomandate, 
etaj 11, str. Andrei MureşanuL nr .. 
3-7; preţ 28.000 DM negociabil. 
Telefon 231410. (32463) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, sir. Haţeg, 11.200 OM. 
Telefon 212221; 092.620.475. 
~9) 

Vând apartament 2 camere, 
str. Mioriţei. Telefon 26343\; 
263505. (32439) . 

Vând apartament 2 Camere, 
btoc, zona A. Vlaicu - Poetului, · 
semidecomanuat. etaj j/4, ti4 
mp. Telefon 257880, seara. 

. (32438) . 
Vând urgent 2 _ţamere, central• 

(Maiakovski), et. III, 25.000 DM, 
fix. Telefon 249806; 094.778.462. 
(32472) 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

USI~ FEitESTitE CU • 
STICLĂ TEitMOPArt! 

Vând urgent 2 camere; Vlalcu, 
et. III, confort Il, .11.500 OM. 

: Telefon 249806; 094.778.462. 
(32472) 

Vând 2 camere, Vlaicu + garaj, 
et. IV, 14.500 OM. Telefon 
249808; 094.778.462. (32472) 

apartament camere, 
decomandate, 15.000 DM, Alfa, 
bl. 8, se. A, et. 11, ap. 6. Telefon 
094.141.911. (31952) 

OCAZIE UNICĂ! Deosebit de 
avantajos, vând 2 apartamente 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere; mobilat sau nemobi
lat. Telefon 258920, după ora 
17. (319141 

Vând apartament 3 camere, et. 
IV/IV, 67 mp,_ 16.500 OM, 
Romanilor. Telefon 283025. · 
(32235) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, bl. 2A, se. C, ap. 37, el. 
VI, preţ negociabil. Telefon 
272232. orele 8-18. (32194) . ' 

Vând urgent apartament 3 
.camere, Polivalenlă, el 1, 32.000 
OM. Telefon 249806; 094. 
778.462. (32472) . 

Vând urgent 3 camere, 
Podgoria, et. III, 2 balcoane, 
27.000 OM. Telefon 249806; 
094.778.462. (32472) 

&n}::tH\r;w:t::rw~l 
Vând apartament 4 camere, 

zona 300, toate imbunătăţirile, 
garaj autoriza!. Telefon 259891. 
(31785) 

Vând apartament stil italian, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, garaj, 
Micillaca. Telefon 092 470 807. 
(32189) 

Vând urgent apartament 4 
camere sau schimb cu 2 sau 3 
camere, Micălaca. Telefon 
264393. 

VÂNZĂRICASE. 
Vând casă cu curte 400 mp, 

mobilier. Telefon 092.599.416. · 
(32425) 

Vând ieftin casă In STnmartin. 
Telefon 243167. (32347) 

Vând casa. comuna Mişca !fi4· 
ha- pământ. Telefon 252517 .. 
{32081) 

Vând casă cărămidă, 3 
camere, gaz, canaiizare, grădină, 
posibil~ă~ ccnstru~e. Grădişte, 
str. Porumbului nr. 15, 38.000 
OM. Telefon 255976. (31942) 

Vând apartament 3 camere, OCAZIE! vAND CASĂ,' toate 
decomandate, et. IV, acoperiş utilităţile, suprafaţa 900 mp. 
ncu, izolat, Micillaca, str. Nucet, Telefon 092.239.471; 258543 • 
12.800 OM. Telefon 092.344.705. Dână ia ora16.131726 31955) 

11323881 Vând casă central (parter: 
Vând apartament-3 camere, restaurant, alimentară; etaj: 3 

· decomandat, zona Orizont, etaj camere, dependinţe). Telefon 
4/4, 13.500 OM. Telefon 219190; 234862. (31792) 
004.935.406. (32127) Vând urgent casă 3 camere, 

Vând apartament 3 camere, curte + grădină mică. Telefon 
Bd. Revoluţiei, semideoomandat, . · 270854. (31802) 
el. 4/4, 80 mp, 21.000 OM, nego- Vând casă în Pimeava, gră-
ciabil. Telefon 219190, 094 935 dină şi gaz. Telelon 211792.' .. 
406. (32127) ' (31961) 

Vând urgent apartament trei Vând casă mare cu loc de 
(3) camere, parchetat, mobilat, casă, mare, Pimeava. Telefon_ 
str. Mioriţei, bloc 203, se. A. etaj 210373. (32011) 

Vând casă cu grădină mare, 
IV' ap. 17 · acoperiş In con- localitatea Zimand Cuz nr. 114. 
struqe. Telefon 251869. (32432) (32210) . • . 

Vând urgent apartament 3 Vând convenabil' casă cu 3 
camere, Samantha urcător. . a;~mere, lratoş nr. 370. Telefori 
Telefon 531594. (32436) 249506. (32214) 

~-

Vând vilă lux deoseb~. nouă, 
etaj, cartierul Calea Romanilor, 
str. Triumfului nr. 6. Telefon 
092.344.705. (32389) 

Vând casă şi pământ In 
'5emlac. Telefon 277453. (32416) 

Vând casa anexe pământ 1,80 
ha Variaşul Mare. Telefon 
251388, orele 18-20. (32427) 

Vând urgent şi convenabil 
cas~ mare, comtma Livada. 
Telefon 412204. (32469) 

Vând casă in Pecica, 3 
camere, baie, anexe, şi grădină 
sau schimb cu apartament in 
Arad. Telefon 468540. (3042157) 

· - Vând· casă in Pecica, 3 
camere, baie, anexe şi grădinii 
sau schimb cu apartament in
Arad. Telefon 488540. (3042157) 

Vând casă spaţioasă, Aradul 
Nou, stradă asfaltată. Telefon 
092.226.357. (32387) 

VÂNZĂRI SPATII· 

Vând firmă mixtă paste făi
noase şi alte indeletniciri, cu casă 
proprietate. 3 camere + depen
dinţe + hală de 80 mp, 1 malaxor, 
2 maşini de tă~ei, site şi rafturi 
perJtru uscat, gaz, curent trifazlc, 
microbus. Informaţii telefo11 
286333. (32031) 

Vllnd spa~u comerdal 15 mp, · 
Calea Romanilor. Telefon 
222043. (32209) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 

Vând cabană localitatea 
Baraţca cu 500 mo teren; 1080 . 
mp, grădină irrtravilan Zimand 
Cuz; 0,50 h:. teren localitatea 
Arăneag (zonă turisticil), grădină 
cu pomi şi vie, localitatea 
Ghioroc. Telefon 282940,"0rele 
18-23. (32486) 

Vând intravilan pentru con
strucţie, str. C. Pavelescu nr. 1, 
colţ cu malul Mureşului şi str. O. · 
Coresi -nr. 2, colţ cu malul 
Mureşului, posibil apă, gaz. 

,lnfonnatii telefon 286.333. 
'(32030) • . 
\ Vâna teren intravilan 600 mp , 
front 15.m .. Telefon 262619. 

. (32090) 
· Vând două terenJri 1,2 ha ~~ 

1· ,8 ha de-a lungul centurii în 
spatele Sereior contact. Telefon 
231151, dupăpra 18. (32316) 

VÂNZĂRI AU'I'O 

Vand ccnvenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 

CAMION diametru .17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 1T ţoli. Tele
fon 259339, 563027. (3040386) 

Vând Saviem izotermă 5,5 
tone, preţ avantajos; negociabil . 
Telefon 094.517.763. (30964) 

Vând Dacia 1310, 1999, stare 
bunii, preţ avantajos. Telefon 094 
908 548. (31895) 

Vând BMW 5181, aitlastru 
inchis, an fabricaţie 1992, 113 
PS, pe benzină, Euro 2, arată 
foarte bine şi are multe-

.imbunătăţiri, 136.000 km 
parcurşi. ihformaţii telefon 
536808, intre orele 9-18 sau 
localitatea Sânmartln nr. 336. 
(31804) 
Vănd Lada 1500, 1979, stare 

buriă, 2300 OM, negociabil.' 
. Telefon 094.392.557. (31902) 

Vând Dacia zero km (schimb 
orice tip Dacie, nouă cu una 
veche plus diferenţă); Opel 
Vectra, 1994, Turbo Diesel, inter
cool, toate extrasele (eventual 
schimb). Telefon 056/219869; 
094.291.600. (31931) 

(Jeep), 
60.000.000 lei sau schimb + 
diferenţă. Telefon 277181. 
(31887) 
· Ocazie! Vând Saviem 7,5 tOne, 
nuinere noi. preţ 4500-DM. nego
ciabil. Telefon 237412, mobil 

. 092.925.770. (32299) 
·Vând Lada 1500. 1979, stare 

foarte bună functionare. Telefon 
057/274095. (32318) 

Vând microbuz transport marfă 
Peugeot Boxer, an fabricaţie 
1996, 2.500 cmc Diesel. Telefon 
092.344.798. (31877) 

Vând Ford Sierra, 1987, inma-
'triculat, 2500 OM. Telefon 
214010. (32383) . . • 

Vând Dacia 1310, an 1995, 
pre! 3.400 OM negociabil. 
Telefon 21 08_37 (32273) . 

(Contlnuare în pagina 1!!}.-

;.~ 



.. 

.-... 

r 
1 • 
~. 
·f 
~; 

4 
~-

r 

~\ ·•. 

t~ 

' 

' 
. 

l.unl, 18 octombrie 1999 

• (Urmare din pagina 14) 
Vând tractor U 650 M, 6.500 

OM nagociabil şi remorcă, stare 
foarte buna. Telefon 057 -
411184. (32296) 

Vând microbuz VW Trans
porter 8+1 locuri, Diesel, an 
1990. Telefon 092.680.999 sau 
211763. (32019) 

Vând Dacia 1990, stare foarta 
bună, 2.900 OM, .negociabil. 
Telelân 238425. (31027.) 

Vând Fiat Croma, benzină 
2.0. an fabrtcaţle 1987. Telefon 

.. "., 268152. (31914) 
Vând piese Flat Crol11a din 

dezmembrare. Telelbn 268152. 
(31914) 

. 

Vând Peugeot 605, 1989, 
3000 cmc. tnmatrlculat. clima, 
ABS, scaune pi_ele, negociabil. 
Telefon 250030, 251181, Intre • 
orele 8-16. (31930) · 

Vând tractor L445, stare buna 
de funcţionare. Telefon 287648. 
(32069) 

V.ănd Honda Civic 1,5 i, 16 V, 
90 CP, 3 uşi, an 1990, cass, 
CD, boxe, alermă, catalizator, 
8.000 OM negociabil. Telefon 

. 1410 L, 
1995, albă, preţ 3.600 
negociabil. Telefon 2414!H 
(32440) . 

Vând Dacia papuc 1310, 
Volskwagen Passat, talon 
Dacia. Telefon 269484. (32437) 

Vindem TV COLOR: de 
bandă largi - preţ 1.600.000 • 
2.000.000 lei; cu TELE
COMANDĂ NOUĂ. Telefon 
244904, orele 9-17. (32146) · 

Vindem o gamă mare de 
TELEVIZOARE COLOR stereo 
(100 modele), preţuri conve
nabile. Informaţii telefon 
280260, 211213, orele 10-20. 
(31022.) . 

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

Vând TV color. pret 1,5-2,5 
milioane lei. Telefon 211028. 
(32001) 

Vând, cu garanţie, televizoare 
color, preţ convenabil. Telefon 
2meo. (31083) 

Vând casa de mercat fiscala, 
marca Textar. Telefon 092 344 
798. (31877) 

Vând turn Technlcs monitor 
pentru computer. Telefon 094 • 
577.976. 

Vind diferite TELECO· 
MENZI pentru televizor · 
(160.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. Telefon 
092.368.868. (31923) 

Vând TV color Phlllpe fi 
Grundlg, stero, teletext. Telefon 
264004. (32479) 

ment. incubatie), cu 'tnslru<~iuo11. 
Telefon 2S9966, 
(31902) 

armate cu 
273492. 

Bereta, Ariston, 24 KW, sigilat, 
1.150 OM şi toate tipurile de 
convertoare. Telefon 259854 .. 
(32187) 

VAnd aspirator MowltneK, 
m~i sens, uşi de lemn. masA 
birbu. Telalon 276896. (32268) 

mrt 

Vând porumb boabe, recolata 
1999. Informaţii telefon 092. 
774.219 sau Socodor 190A. 
(32321) 

VInd CASE BANI dimensi
uni 40, 85, 105 cm. Telefon 
092.443.416. 132482\ 

Vând LEMNE FOC tAiata, 
160.000 lel/mc. Telefon 
214010. (32383) 

Vând BCA 610.000 lei/mc; 
VAR-23.000 Ieri/sac; CIMENT. 
Telefon .. ~94.524.456; 054-
211807. tf.J 

Vând casă şi grădină mare, 
loc loarte bun şi maşină Citroen; 
comuna Bata, nr. 154, jud. Arad. 
(3716833) 

Vând urgent ma,lnl PRO
DUCŢIE PUFULEŢI, in funcţi
une. T.alefon 094.927.728. 
30200\ 

Vând oeftin 2 butome de plas
tic, tlO litri. Telefon 269472.; 
(32184) 

· VAnd ţiglă albA de ciment, 
orice cantitate, pret convenabil. 
Sântana, str. Ioan Slavivi, nr. 15. 
(3041941) 

Vând urgent viţei 150 kg; 
vacă cu lapte; iapă cu mânz şi 
baracă metal. Telefon 514212. 
(32408) . . 

Vând cazan baie cu focar 
nou, hidrofor şi motor cu pompă 
preţ; preţ negociabil. Informaţii 
localitatea Măndruloc, nr. 126. 
(32395) . 

Vând pian vienez. Telefon 
. 464260. (3039737) 

Ocazie! Vând Audl 60 cu 
numere de Germania. injectoare 
sigilate Raba; parbrize Volsk
wagen Cerbi sau Polo şi c;elular 
Nokia 5110, nou, In cutie. 
Informaţii teleion 534311: 
(32429) 

Vind EUROBOLŢARI TER· 
MOIZOLANŢI cu garanţia; 
300x250x200; 3.600 lei/buca
ta; 1 mc - 240.000 lei. Telefon · 
281491; 092.361.750. (32057) 

Vând MEMBRANE BITU
MA TE pentru hldroizolaţii cu 
30.000 - 55.000 lei/mp. Telefon 
094.855.838. (32131) 

Vând ieftin gheretă Piaţa 
Pâncota. Telefon 512844, orele 
8-10. (30325) 
Vănd şrot floarea soarelui 

(cocă), 1000 lei/kg. Telefon 
235687 - seara sau APateu tele
Ion 248. (32052) 

Vând maşină tocat carne, 400 
kg/ onl şi mobilier vechi. Telefon 
512844, orele 8-10. (30325) . 

Vând 2 locuri de veci, la 
Cimitirul Eternitatea. Telefon 
283966. (32148) . 

VAnd cazan tiu:Aizlre Up . 
Salonta; maşinA cusut Kel-. 
Telefon 238969. (32464) 

vand deşeuri pentru loc, 2 
soba (Vasta-Salu Mare). 
Telefon 211509. dupll masa. 
(32478) 

f'I'IJI il lfhj,j~l 
Cumpăr microbus Fiat 238, 

.stare funcţionare, acte in reguli. 
Telefon 256829. (31947) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

CumpArAm: ORZ, GRÂU 
FURAJER, ORZOAICĂ, PO
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885, 
094 789 036; 094 788 037-
(0974068) 
Cumpăr grâu furajer .. orZ. 

Telefon 094.245.752. (32019) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

Angajez VANZĂ TOARE 
pentru alimentară NON STOP. 
Telefon 280495. (32480) 

SC .,PROIECT ARAD" SA 
angajează absolventă a 
Facultăţii de Marketlng. 
Cerinţa: licenţA. engleză cursiv 
scris fi vorbit, cunoftlnţe 
avansate In WORD ,1 EXCEL, 
domiciliul stabil In ARAD. 
Candidatele vorbitoare 'i de 
limba francezi ·sau germani 
au prioritate. Informaţii: B-<lul 
Decebal mr. 2-4. Telefon 
281565.(~1 

i#C# _U t.t.. 

t 
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PUBUCITAT.E 

. SC "CORLEONE" anga-
jează ZIDARI fi LĂCĂ TU ŞI. 
Telefon 281074. (31933) 

SC .,IROM SERVICE 
IMPEX" SRL angajeazA FETE 
TINERE pentru lucru ma~ual. 
Informaţii In Incinta EDIL 
CONSTRUCŢII, str. Liviu 
Rebreanu nr. 98, luni fi marţi, 
orele 9-10. (32382) 

ATENŢIE ABSOLVENŢI DE 
LICEU sub 25 anii Disponlb~ 
lltliţi limitate pentru posturi cu 
nlarizare super-avantajoasă. 
Programul? Flexibill Dome
niul: RELAŢII CU PUBLICUL. 
Ţlnuta obligatorie. Sunaţi 
acum la 094.512.856. (32391) 

.,DIALMA" SRL, str. Cimpul 
Uniftii nr. 1, anagajeazâ CON· 
FECŢIONERE calificate pen
tru ma,lni de cusut fi TINERI 
fi TINERE necalllicaţl In ve
derea pregătirii in meseria de 
confecţioner. Asigură trans
portul UTA fi retur; decon
teeza abonamentul pentru cel 
din judeţ (29503) 

Angajez V N TOARE ali
mentara, eu Cunoflinţe evi .. 
denţă primară. Telefon 
276732, orele 17-20. (32181) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajăm VĂNZĂTOARE pen, 
Iru gheretă, cu carte de 
muncii. Telefon 266211. 
(32223) 

AngajAm INFORMATICIAN. 
Relaţii telefon 253191; 270594 
Intre orele 8-16. (32335) 

ANGAJĂM PERSONAL, 
· minim liceul, vârsta maximă 
30 ani. Telefon 270856. 
(32300) 

CAUT ADMINISTRATOR 
pentru scară bloc, 1 O apa..U: 
menta; preferabil Alfa. Telefon 
277544. (32421) 

Angajez BARMANĂ. Tele
fon 092.735.983. 32475 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
AUTOMATE, domlcilu; rebo
blnăm motoarele. Telefon 
259148,094 241 398. (31800) 

HIOROIZOLA ŢII la acoperi
fUri. Garanţie 10 anii Telefon 
270711 sau 094.8.55.838. 
(32132) 

ExecutAm BETONĂRI, 
• ZIDĂRII, tencuieli, falanţărl, 

gletuiall, zugrlivell, HIDRO
IZOLAŢII. Telefon 211848. 
(32481) 

RECTIFICĂM ARBORI 
COTIŢI In incinta Autoservice 
Mlcălaca. Telefon 262098. 
(324761 

ExecutCONSTRUCŢII, Inte
rioare, renovirJ, CON· 
TRAIGRASIEI, zugrlvell 
lavablle, faţade, vopsltorll. 
Telefon 272695. 32484 

DIVERSE 

OFER IMPRUMUT VALUTĂ, 
c:ontra garanţii Imobiliare. 
Telefon 092.294.642. (320371 

Ciutimflrmă 
autoriza ti pentru ex,ec•otarea 1 
pe bază de contract, 
ARHIVARE 
tehnice 'i 

Se citează numitii Stoia Ioan 
şi Maria şi Stoia Mariana Elena 
cu domiciliul necunoscut, la 
Biroul Notalial Lia Feier cu sed~ 
ulln lneu, str. 1 Mai, nr. 4, ap. 2. 
la data de, 1 decemblie 1999, 

· . ora 8.30, In vederea dezbaterii 
succesiunii in cauza dosar nr. 
372/99, privind pe defuncta 
Moţiu Sofia, decedată la· 
14.03.1996, fostă cu ultim domi
ciliu in comuna Târnova, nr. 
259. (3042346) 

Se citează pentru data de 
25 octombrie 1999, la Jude
cătoria Arad, camera 103, 
pârâţll In dosar 5329/1999, 
Kovacs Zoltan cu ultim domi
ciliu cunoscut sat Andrei 
Şaguna, nr. 236, Ardelean 
Teodor, sat Andrei Şaguna, 
nr. 205, Răzăilă Teodor, sat 
Andrei Şaguna, nr. 270, recla
mant comuna Zimandu-Nou. 
32413 

Efectuează zilnic tnmsport de 
pe,.oane ln GERMANIA, AUS. 

TRIA fi FRANŢA. la preţurl -
aibUe cu autocare moderne. 

NOUIII IT AUA cu tranztt AUs
TRIA, SUEOfA cu tranzit POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORT AN TI Prfn .,ATLA· 
SSIB" puteti cilitorl Tn toatA 
EUROPA: BELGIA, OLANOA, 
DANEMARCA. F .. L.ANDA. NOR· 
VEGIA. ANGUA, SPANIA. POR
TUGAliA. 

Pentru grupuri 0111•nlzete, 

lnchlrlom - .. -moderne. 

..ATLASSIB" eloclueazA -
vicii de mesagerie, aigurirt m8-
-fl""'11vwzl 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 fi 2!5TTXT fi AIITOGARĂ. 
-270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zllni<;.(c.17) 

NOUH! REOOCERl DE I'REŢURI 

~ 
vi oferi: 

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

SERVICI:_ln_ 
noi, moderne; 2 bagaje gratulte; 
inaoţitoare de bord; o m•i 
caldiinU~ 

Informaţii fi ~nscrterl. la 
AGENTULE PLEn.: ARAD, -
Ion 057-252281; UPOVA. 1Biofon 
057-5613n. 11tiefon o57-5630t1; 
TMŞOARA. - 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056·359651; 
REŞ1ŢA.-. 055-224904. (c.) 

SCHIMBURI 

Schimb apartament 3 ca
mare, Bucureşti, simHar Arad. 
Telefon 01/3344573, dup6 ora 
17. (32272) . 

iNCHIRIERI 

lnc:hlriem HAI..Ă PRODUC. 
fiE cu pod rulant, 300 mp. 
Telefon 250692; 4t21111. 
32474 

Ofer spre lnc:hlrient SPAŢIU 
COMERCIAL 270 mp cu 
incAlzire centrali, faianţet, 
grelllat, str. Andrei Şaguna nr. 
135. Telefon 092.344.740. 

· lnchiriez SPaţii comerciale pe 
Calea Lipovei nr ~ 1 13, vizavi 
Restaurant Flora. Telefon 
270053, după ora 16. (31 n5) 

Închiriez spaţiu ultracentral, 
40 mp. Telefon 211792. (31961) 

Dau In chirie (vând) spa~u 
.u~racentral (In curte. Telefon 

. 276898. (32268) 
Ofer spre inchiriere, garaj, 

cărămidă, zona Podgoria. 
Telefon 511662. (2055812) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment (ne)mobilat, zonă ideală 
pentru ~- Telefon 21055$; 
2t0255. (31916) 

.. 

z_su .... s;;;:z u ~4J:S&JJC@t j j . @SIS k 
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Doresc să închiriez pe termen 

lung. apartament (ne)mobilat, 
ofer 100-150 OM. Telefon 
210555; .210255. (31916) 

PIERDERII-

Pierdut chitanţler de la nr. 
9817301 la nr. 9817350, parţial 
completat fi facturier de la nr. 
3764251 la nr. 3764300 parţial 
completat, de la firma se 
"TOTAL DISTRIBUTION GROUP 

1 
~·. SRL. Le declarăm nule. 

ot32412J 
Poerdut autorizatie rv. 320168 

eliberată de Consiliul Judeţean 
Arad, pe numele Mihuţa Ioan. O 
declar nulă. (32428) 
· Pierdut legitimaţie eliberată de 

SC .Moda" SA, pe numele 
Bucătaliu Oochiţa. O declar nuiA. 
(32456) 

·îi' DECESE îi' 

Cu adAncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă a iubitei 
noastre soţii, mame fi bunici 

LĂZĂ.U OLOA. 
Inmormintarea a avut loct 

duminică, 17 octombrie, la 
Cimitirul Eternitatea. Dumne· 
zeu s-o odihneasci in pacei 
Famillie Uzâu fi Horge, lndo
liate'=. =----~---' 

~ SEBIICU FIIEUIE V 

IC ..IiGSI'EIIA'I'U"IIL, · 
str. Ghiba Sirta nr. 26, tele

fon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care awţl MYoie In 
momentele grele . 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE COM

PLETE. 
SICRIE: diferite esenţe fi 

modele occidentale. RES· 
PETE: pllnzllo, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn 
'i metal. ACCESORII: pro
soape, batista, panglcă nea
gră, baticurl, mânere, lumi
nări, catafalc, sfeşnice, steag 
de doliu. SERVICII: spălat, 
imbălsămat, îmbrăcat, trans
port intern fi intern~ţional; 
ASIGURĂM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fOtografii profe
sionale, fanfară; ORGANIZĂM 
pomeni; INTERMEDIEM gratuit 
obţinerea actelor necesare 
inhumării. Oferta brad: sicriu 
brad, respete, cruCe - 750.000 
lei. TRANSPORTUL SICRIULUI 
LA DOMICILIU, este GRATU
ITIII. Experienţa noastră, este 

ran ·a dumneavoastră! (c} 

îl' CONDOLEANTE îl' 

Un ultim omagiu pentru 
ausTIAN MORAilU 

care a placat prematur ti 
gerlitor dintre noi. A lăsa 
durere ti lacrimi In inimii 
celor care I-au cunoscut. 
OdlhneascA-se In· pacei 
George Medi • (324771 

Mulţumim tuturor celor care 
au fost -..ri da noi, la marea 
durere prlcinuiti de dac:asul 
celei care a fost · 

IĂZĂU OI.GA. 
Nu o vom uita niciodatl.l 

F..-lndollat.li. (3247J) 

Familia Cristian Stragea 
transmite sincere ~nte 
familiei MORARU In marea 
durere pricinuiti de tregk:ul 
deces al celui care a foat 

CRJST1-..oa11. 
(32470) 

Familia, Inginer Stragea 
Florin este alături de familia 
MORARU ta tragica dlaparlţie 
a celui care a fost 

CIUSTI MORAilU 
. lfi transmite sincere con .. 

dolean 1 32470 

îl' COMEMORĂRI îl' 

Azi, 18 octombrie se 
Implinesc 5 ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna, cel 
care a fost soţ tatli, aocru fi 
bunle 

MORNĂILĂ IOAN : 
din CURT1CI. Nu te vom ... 

niciodetiil F- '-do!._._. 
(32378) 

durttre anun .. 
ţăm Implinirea 
a 3 ani. de 
cănd al 

din .. 
tre noi, cel 
care al 

80\. fiu fi frate · 
POPFLOIUN. 

.ln veci nemângllaţl, lţl 
spunem ,,Dormi tn pace". 
Familia din BEUU. 

Triat fi îndurerat s-. 
un an da la trecerea In 
lnţă a celui ce a fost iubitul 
nostru soţ ?i tati 

ANDREESCU OVIDIU 
oc::TAV. 

Dumnezeu să-I o;:::~~~~t~: 11 tn pacei Familia 1 

gind triat, o 
o floare lnsoţitl da 
durerii, la 6 sipt6mloll 
dec!sul soţului meu 

PRISACAIUU GIII!OIIGIIE. 
Indurerati, Hli• Lena.1 

Timpul a trecut, ·dar 
Jan•intirea sufletului lui bun' a 

In inimile ~1 Ne
doar să-I rugăm pe 

Dumnezeu ~ Ierte 
odihnească ia pacei 
iubit, nu te v001 

Jni<oioclalll te - plânge cu 
Rodica, pllrlnţii, 

lfraltete, cwnDatli fi G8f>oţij .• jl 
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... e~J:AtiR> 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI ARAD 
cu sediul In municipiul Arad, 8-dul Revoluţiei, nr. 75 

Orglmizează In data de 21.10.1999, ora 11,00, llcita~e 
publică pentru vanzarea terenului In suprafaţă de 77.500 mp., 
In vederea reaHziiril unul centru logistic ti spa~i de depo-
zitare. . 

Caietul de sarcini ~ Instrucţiunile pentru ofertsn~· pot fi 
studiate la sediul Primăriei municipiului Arad, 8-dul Revoluţiei, 
nr. 75, camera 15, lncepAnd cu data de 01.10.1999. 

La licita~ se pot inscrie persoane juridice romAne. 
Caietele de documente se pot cumpăra In perioada 

06.10-15.10.1999, pănă la ora 12, de la Primăria municipiului 
Arad - Camera 15, perioadă In cere se pot depune şi ofertele. 

PRIMAR, 
VAJ..UlTJN PAUL NEAJIIf 

DE· 
CONSTRUCTII: 

·•aa.•Pn.•PLACU 
.......... "• V 

• SOBE 'I'ERACO'I'A 
•U•I•FEIIES,.RB 
• BI,.UM • CAB'I'O. 

ASFAL,.A'l' 
~ TIGLB • COAMB 

PVBUCJTATB 

t•·ttir:~··.:···:h ttt!l~.,.u~--'~ 
Judecătoria Arad. Dosar 
execuţlonal nr. 45811999 

In data de 28.10.1999, orele 
12,00, la sediul JudecAtortei 
Arad din Bd. Gen. V. Milea nr. 
2-4, la biroul executori jUdecă
~. camera 104, se va vinde 
la licitajle publicA imobil\.~ situat 
In Arad, str. Brumărel nr. 11, 
proprietatea urmăritului se B&J 
~taxSRL. 

Preţul de strigarea - de 
104.000.000 lei. 

Condiţme de participare 1a 
licitaţie se pot consulta la sediul 
..IJdecătoriei Arad, camera 104, 
la dl. executor judecătoresc 
PAsculascu Horia, In zilele de 
marţi ~~ joi, orele 8,00 sau la 
Banca Transilvania, oficiul 
juridic, zilnic, Intre aa1a &-17 şi 

la telefon 283.122. 
(5224479) 

GH 
RO 

S.C. GAZ 
HATEG S.A. 

Nr. RlQ. Corn: J 20152811996 
Cod fis cal: R 84 73080 

IEALIB autoriza! .DUNAFER", vă oferă hl preţuri de 
inportator: 

- gama completă de calorifere cu accesorii Hvrate de pro
ducător; 

- centrale termice murale cu tiraj forţat şi natural; 
. - ţevi multistrat, conectori şi gama completă de accesorii 

pentru realizarea instala~ilor de incAlzire centrală. 
INFOBMA.fU 1• T•l. 094/9379911 

094/S83UJ 

La eel mai mie tarif din Arad 

... ,. •. ~.··. TAXI GLOBAL 
,., 

e .. 
' . 

. ,: .. 

Tai: 
945: 23.00.00 

ANGAJEZ-~ .. '· ~ . 

cu convenţie de colaborare. · 
· . TAXIMETRIŞTI cu ma!flnl .• 

proprii, echipate cu staţii de emlsle

~pţle. 

INS7ALATII SANrrARE: • GRESIE • FAIAIITĂ 
• OBIECTE SANI"rARB 

,.. Preţuri promoţion~~le 
.. ·. 

'· 1 .- l 

,.. Adaos eomneial minim -
ILt'lllrGIMITII LI t'ILIFOIDL 111088. 
. ,; .... ~· 

Luni, 18 octombrie 1999 

~ · WSI RIBDri'OII UNIC AL PRODUSEI.GR 
~ PENTRU ACOPiiiiŞ COVIRDACil 

DESC~RE: olatom penbu 1185 nm X 4SO mm 
acoporlturi din tabli do O)ol EJoment DELTA 1200 nm X 4SO 
aluzincatA A 0,5 nm profilatA fi mm 
modulatA, cu strat periat sau Acoperire2,28....,_tll/mp 
granula~ din ardezie coloratA. GREUTATE: 3 kg 1 buc.; 
GARANrE: In condl'l coroc18, cea. 6 kg 1 mp 
30daan -.~&.- ... -
DURABILITATE: circa 100 de (llolgă-VWca) TrA.Jr.c 
anL 1117Jaa&7e 

Element ALFA ,.,...,"'~ 

Telefon: 
057 .. 256.243 

Program zilnic: 8,00 • 18,00 
sâmbătă: 8,00 • 13,00 Preturile nu includ TVA· ·· 
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