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SIIC1U'Ia)a JudeJt:ană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. S"7 
Telefon Z53:ZSO 

Anul XI, 
nr.2849 

,~,JI'f~~~~~ de la mal multe publicaţii cotidiane 'i reunit săptămâna trecută la B""fOV 
unor forme 'i metode de apărare 

îm1>0biva abuzurilor la care este supusă 
' Constitu~i într-un fel de comitet de 

participanţii au luat decizia convocării unei 
generale a presei locale, în vederea realizării unei 

structuri proprii capabile să acţioneze cu succes în apararea 
intereselor comune. Este a doua reuniune a presei locale in 
decurs de numai o săptămână, după cea de la Curtea de 
Arge' cu Teodor Meleşcanu, preşedintele ApR, şi la care au 
participat peste 150 de ziarişti delega~. 

De ce trebuie să se adune presa locală într-o structură 
unitară, împotriva cui trebuie să se apere ,i. cum, prin ce 
mijloace, se vor intreba, pe bună dreptate, cititorii n"''tri. Ne 
(l!ăblm să răspundem prin a-i informa că presa locală tre
buie să se apere organizat în primul rând împotriva 
abuzurilor de tot fa Iulia care este supusă. Abuzurile venite în 
primul rănd din partea puterii, deranjată de dezvăluirile făcute 
in coloanele ziarelor locale. Mai marii de pe Dâmbovif3 au 
realizat primejdia reală venită din "teritoriu" de la cititoriilnfor
maţi de presa locală despre preocuparile dumnealor de la 
Parlament, pe la Guvern, Preşedi~, pe la mlnislar, i~i 
publice etc. Deţinând un tiraj cu mult mai mare decât presa 
centrală (in care se voot>eşte aproape exclusiv despre ce se 
întâmplă în Bucureşti şi foarte rar in provincie) publicaţiile 
cotidiane locale au o forţă considerabilă in informarea opiniei 
publice despre evenimentele cele mal importante, despre 
cele cu consecinţe imediate asupra vieţii de zi cu zi a 
cetăţeanului. De~nătorii puterii nu au nici un interes ca sute 
de mii, milioane de cititori de pmaA locali, llă afle ce mab
zlacuri fac dumnealor, cu ce "probleme fundamentale" se 
mai confruntă sornnor~i partamentari între două reprize de 
somn furat la şedinţele de la Casa Poporului. Şi nici despre 
afacerile dubioase în care sunt vâră~ pană în gât, ori despre 
comisioanele adunate cu sacul nu doresc de~nătorii puterii 
să afle alegătorii lor din provincie. 

,_ .. ŞTEFAN TABOIA 
(Continuare in pagina 4) • 

@ .... "Bătrâna Doamnă" a incheiat turul eu o 
victorie clară la Sibiu 

· · .... "U" West Petrom -
singurul succes pentru divi· 
zionarele C arădene .... În 
Divizia D: Arbitrul Tripa a 
fost "bătut". la Şofronea .... 
Cronici, rezultate, clasamente. 

ADE~ 

-.. , 

-:- -~- . 

E WESTBANK 
t .. WD,. ll<lula..a~vpe~. . ..... •• .\ 
l!!.<ftllii1Nt"'4 "'•'A1!!'1 .. tl 

BANCA COMERCIAlĂ WEST BAHK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozltele la tennen ale 

persoanelor fizice 
(suma "!!nlmâ 500,0 miile!) 

1 lunii -110% 
2 luni - 51% 

PNTCD ESTE UN PARTID 
. ' . . 

A. BOLŞEVIC 
INTORS PE DOS 

Confruntate cu. tentativele puterii 
de a ingrădi independenţa p.resei 

COTIDIANELE LOCALE DIN ROMANIA_,_ 
~CAUTĂ SĂ SE APERE, ORGANIZÂNDU·SE 

+ La Braşov, câteva dintre cele mai impOrtante cotidiane locale din România - . 
i~tre care şi ·~~~ărui':Arad- ~u ~stituit un_ Comit~t m: i~iţiil;_tiv_ă pentru i~fi- ~"".· A 
mţarea Asociaţiei romane a editOrilor de presa locala cotidiana dm Româma ~~~~ /· 

tegue .Proprietăţii in actualitate m UN G U VE R N 
TERENUL AGRICOL · - . 

~;;.~~,.~· ŞI-PAV ou· BILE . - FANTOMA 
Dintr-un capăf In altul al ţirli, 

nemulţumirii& explodează ca nlfte 
bombe, transformând RomAnia intr-un 
adavărat câmp de luptă. Ajunfl la capă
tul răbdării, disperaţi fi infometaţl, 
românii accaptil tot mai greu neputinţa, 
lndiferenţa fi incompetenta cederisto
ţărănistă. Gravele se ţin lanţ, aju.ngan
du-ee pani la vlot•"l"· 8f8 cum a f .. t _ 

Sunt mai aCtuale ca oricâric:l plllblemele privatizari 
prin cele trei legi aflate în dezbatere ·acum la Senat 
dupa ce s-a trecut prin camera Deputa~lor: 1) - proiec
lul de Lege privind Ll18le măsuri pentru finalizarea pro-

1!llllt'::lll cosului de reconstituire a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi a celor cu vegetaVe 
forestier!!, prevăzut prin Legea fondului funciar nr. 
18/1991; 2) proieclul de lege privind regimul juridic al 
unor imobila preluate in mod abuziv dupa 6 martie 
1945; 3) proieclul de lege privind privatizarea soci
etaţilor oomerciale ce de~n in admini&trere terenuri ._ 
colo sau terem.i aflate permanent sub ludu de apA. 

· A fost adoptat ti de Senat primul proiect da. 
lege. Pentru ~ Informa cititorii nOfbi aupra princi
palelor aspecte ala acestei legi ne-am adresat praf. 
univ. dr. Ing. Ion Bold - senatorul nostru PDSR de 

la BrafOY. · · 
Lăsatl Tn părAalre, Tn frig fi sărăcie, 

RomAnia orbecăle prin interminabila 
tranziţie ca un orb, lovindu-sa dureros -
fi inutili - de toate obstecolele ridicata 
de prostia af&·Zifilor noftrl conduci
tor!. La .Roman" BrafOV, guvernantii 
nu sunt In stare să se hotărască, de 
zece ani, daci inchid Intreprinderea 
sau o retahnotoglzeazâ. 

PRETURI DECENTE 
la tamplih1e din 

ALUMINIU 

Vă oferă 
• Tamplarie aluminiu din 
i~ . I'OI'I'Iâ~ 
• P. V.~. şi geanui lermopau 
e Relele şi jaluzele 
Teleron: Z79699; 092292559 
Arad, Str. Voinicilor, Nr. 34. 

Ated. . 
J\,consemnat 

D. ZRVOIANO 
(Cantlnuare in pagina 6) • 

UŞI 1 FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAII TERMOPAN 
Profila l'lll2Ai. Germania 

~RTLINE 
t.l..f8x: 261481 ·; 
. 094 607211 

ad ~1 1. Maniu bl.26 ae.!j 

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

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ~~ RI::CLAME 
:;.yS'rlt"~oşldRI:2$,.",._Âl 
'.XELIFAXI 057/289053 :' 
W:«~"-'""'''•'' --~ l"-'•~M o'J:o&~o~---:--·,. '~'> -·, 

IHIMITRO TOMA 
(Continuare in pagina 5)-r 

O PU'I'ERNICĂ 
FORTĂ ÎN LUMEA 

CONSTR]JCTORILOR 
ARADENI. 
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,NEVINOVATUL" GBEMIŞ "LUCREAZĂ" MAI NOU ÎN MOLDOVA 
" Astă.zi, Soarele 

rAsare la ora 1 şi 5 
minute şi apune la ora 
16 si 54 de minute. 

'y Au trecut,318 zile 
din acest an. Au mai rAmas 47 de zile 
până In anul 2000! 

" Praznicul zilei: Bleerlca 
OrtodoxA: Sf. Cuv. Paisie de le Neamţ: 
.Sf. Mc. Guru (Inceputul Postului 
Crăciunului): Biserica romano-catolicl: 

După ce a escrocat prin de gaz metan stocat In rezer- bine ca Poliţia judeţului Arad 
judeţele din nordul ţării, Satu voare uriaşe. In consecinţă, să-şi anunţe colegii din judeţele 
Mare şi Maramureş, .tntre· introduce instalaţia de conducte" moldovene. Nu de altceva. dar 
prindtorul" D. Ghemiş !şi şi cere fiecărei familii 200.000 decă escrocul nu poate fi pus la 
muta .afacerile' In judeţele lei: Celor de pe str. Bradului le punct de justiţia romănă, să fl9 
Bihor şi Arad. In judeţul Arad, cere patru milioane de familie. avertizaţi cetăţenii din judeţele 
Sebişul şi Pancota au fost ţinta Dupa care o şterse cu banii. respective să nu se lase traşi 
atacului. -Cumnatul său, procuror general pe sfoară. In caz contrar, <:les-

La Sebiş, a.a cum am la Zalău, n face scăpat pe hoţ fi curcăreţul voiajor Tşi va muta 
relatat Intr-un. număr trecut al acesta !şi mută .tunurile' Tn artrlena In alte Judeţe. pană ce 
ziarului nostru, a păcalit ce a Moldova, Tn.judeţele Bacău ş! termrnll toată _ţara. 

Dacă In piata de maşini au fost mai putini 
cumpărător! ca de obicei, In ,Obor" dimpotrt'lă 
• frigul pătrunzător fllcănd probabil arădenii 
mai interesaţi de hainele groase .. .lată căteva 
preţuri: cămăşi simple albastre sau albe: 
50.000·90.000 lei; pantaloni de stofă: 
130.000·200.000 16"1; solexurl: 180. 
270.000 lei; cămăşi groase: 160.000-180.000 
lei; geei lamă: 300.000-600.000 lei; geacă de 
piele lmblănită: 1.2.00.000 lei; blugi (Lfttfe 
Show, Leke Jaans, Lotf.as~ Omat, Crown, 
CarG, Diesel, Lfttle Blg): 150.000-230.000 lei; 
vestă lamă: 50.000-70.000 lei; şapcă basse
ball • 35.000 lei. Pe 1angă articole de 
lmbrllcllminte se găsesc şi alte obiecte: ceas 
de mană: 70.000-165.000 lei: casete audio: 
15.000-75.000 lei; CD-uri: 50.000-70.000 lei; 
uscătoare de păr: 100.000-200.000 lei; 
casetofoane mono: 250.000 lei; ceas cu alar
mă: 150.000 lei; casetofon dublu-caset: 
600.000 lei; casetofon auto (autorevers): 
400.000-600.000 lei; CO (aparat): .1.000.000. 
lei; radio cu căşti: 150.000 lei. •. 

Albert cel Mare, Leopold; Biserica 
greco-catollcăc Şf. Ap. si Ev. Matei 

Tntalnit In cale. Ghemiş le pro- Neamţ. Căci la nor se poate. . 
pune sebrşenilor introducerea • Ne lntrebăm decă n·ar fi ""''"" T. MfiTKfl 

fi&i!:JW;ftll 
Aradc Gurzun Robert, Nicola Denisa 

Roxana, Mihoc Nata!ia Gabriela, Demşe 
Claudiu Emil, loja Andreea, Gulia~ t, 
Cioler Radu Florin. Bocu Daiana Bian 
Andrei Lucian, Ciurdar Cristian. Goll:leaiPs!-4 

Chiflneu CO,: Stana Sa ~~j::)i( 
lneu: Mila Cosmln, 
Lipova: Cocoş Ol"via 

Roxana Maria. 

Pe lângă d_eja 'renumitele şepci de basse
ball care, odată cu moda RAP sau HIP-HOP, 
au apărut pe capul adolescenplor ca ciupercile 

.f!~~~!t~::f:~!=:T:::J l.daiu;;;P,;;ă,!ia~-~:aimm0a;;;',~nio;u· pa plată şi-au făcut !il 1 • bate de basseball. Ele 

H 

Vremea va fi predominant 
Tnchisă şi se va rlici accen· 
tuat. Cerul va fl noros şi pe 
arii extinse se vor semnala 
precipitaţii mixte in Banal şi 
n!nsoare In Crlşana şi zona 
.de munte, mal frecvent in 
prima jumătate a intarvalului. 

. ' 

Luai 15 noie111lb1rie 
"'f ..JI"BERBECUL (21.03· 
~ .. 20.04). Pozi~a dvs. la ser-

4.. ~viciu ti In societate se 

:"C.., Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

porare din 
sector nordic. 

Temperaturt maxime: 3 la 
8'C: Temperaluri minima: -6 
la -1'C. 

Meteorolog de serviciu, 
EUGENIA RUS 

D
SCORPIONUL (23.10· 
21.11). Sub semnul dezin· 
volturii, aborda~ o mulyme 
de proieciB personale, lncer-

cănd să le duce~ In paralel, la bun 
~l Aten~e mare la detalii! 
SÂGETĂTORUL (22.11·r~ 
21.12). Este o zi In care ..;,;a 
dacă evitaţi s!leculaţllhl. .
Cupldon vă va surllde cu generozi
tats. 

imbuniltăţeorte, mulţumită 
unor realizări de seamă. cat şi 
gre'e faptului că 'tîţl sli profitaţi de 
cursurile favorabile de 1mprejurări 
care se Ivesc. · 
TAURUL (21.04-20.05). E~ 
greu să vi se opună cineva 
cănd v-a~ propus să .ata-

' •· Vinde •• .,. 
••ntează mochetă 

la preturi 

.... .,.cAPRICORNUL (22.12· 
III'= ~19.01). Nu vi se va refuza 

Alllrl nimic şi In plus, nici dvs. nu 
vă veţi refuze nimic. fapt ce 

vă va determina să cam umblay la 
car. Cei din jur. invldiOti econorriîle dvs. • 
pe succesele dvs., lncearcă. 
apel!!nd la diferite mijloace şi stra
tagema, dacă nu să vă oprească, 
măcar să vă lntârzle ascensiunea, 
dar eforturile lor se vor dovedi In 
zadar. 

VÂRSĂTORUL (20.01-~ 
vă ·echilibra din punct de vedere 19.02). Veţi avea de făcut 
financiar. Viitorul vi se pare destul unele drumuri obositoare ... 
de confuz... dar In final va merita totul, iar 

cu o reducere 
de 111-20'/. 

au In RomAnia mai muR la TV, In 
timpul bătăilor din lumea interlopă braşolleană 
şi nu ca obiecte sportive. Preţul acestora? 
35.000-70.000 lei. Ele sunt făcute din diferite 
esenţe lemnoase şi ;trec ca pâinea caldă', 
spunea unul dintre vănzători. • . .·. 

La piaţa de .mâna a i-a· se puteau 
cumpăra diferite chilipiruri: obiecte de arti· 

:~:.\~r:,~~:.;..r;;:te~ai;;e,;~:i ~\:eate, 
fondul invitaţiilor glilăgioase ale vănzătortlor. 

. •. · .. · · . . OUI1PIO BOWJH 

• PIEŢE. TÂRGUJU 
Astăzi este zi de piaţă la Curtici, Nădlac, 

Bocsig, Gurahonţ. Moneasa, Pilu, Vladimirescu. 
Tot astăzi se organizează targ săptămanal la 
@urahonţ. şi BArzava. . · -'1! 
· Maine, marţi, este zi de piaţA la Sebiş, 
Alma~. Apateu, Semlac. Sântana, Şi!india, 
Vârfurile. · 

• FARMA.CIA DE SERVICJ,y 
Tn noaptea de luni spre marţi este de servi" 

ciu, cu program non-stop, Fafmacia nr. 78, 
Aleea Romanţa, telefon 231153. . 

Farmacla .,Slnapis", Bd. Revolu~ei nr. 88, 
langă Noul Stîl. telefon 282369 şi şi .Noua 
Fannacie", strada Andrei Şaguna nr. 15, tele
fon 948, sunt de serviciu cu program non-stop. 

• CONSULTATJI ŞI TRATAMENTE . 
. W PROGRAM NON-sTOP .. 

· oopara va da It 
Banca Populara 1 

MINERVA! 
<~tCUrdll urma.tcuu•te dobAnal 
~ntru dep-o.tti~ .. la tenn•n: 
11una - 64o/o 
31unl - 67o/o 
&luni - 89'"/o 
91unl - &Do/o 

121unl - 89"%. 
LI t*'tr. dîantuh.i dcblftdl u poet ctpbba. 
EPOZITELE SUNT ASIGUJIATE 1 
Acordăm In •Jstem C.A.R, 

cradite in regim de urgenţă 
...::=a. lE3. c:::::o r

credtte In regim normal · 1 tuna 
cu dobanda MHI• 

:::~ii~!: :::~ii~!: ~'" 
redlle pentu ochlzllloncre btJiui 

cu dcb:i1 da onuab de 
~ c:::::::a ...::::=o;.~-==-

l~eţn 1• ~· ct:nAI'M 
N.ţ. Spltwluluf a. C!Opll,-

...... GEMENII (21.05-20.06). A 
a lf!4. •sosit momentul sa vă 

1 1\ 1reconsideraţi pozl~a faţă de 
o persoană de la care ali 

aşteptat mufie, dar care v-ti deza
măgit. 

FECIOARA (23.08-22.09). oei din jur vrx avea numai cuvinte de 
Veţi face multe vrzile In laudă la. ad~ dvs. Profiturile vor fi 
această zi. Nu prea veţi n~mar ."1' numa1 rezultatul unor lntr&
avea In să parte de reuş~e. llfi!'deli senoase, aşa cii nu vă BljleP

Nu vă descurajati! Situatia existen- ta~ să căştige~ la loterie 

Cabinetul .Apollonia". situat la parterul 
blocului din spatele Gasei Albe (zona Gării). str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1. tel. 251225, 
efectuează tratamente injectabile '(intramuscu
lar fi intravenos), aerosoli, E.K.G., ecogralie ~-· 
1!11111ize laborator. 

bf. ti ~ pM"ttw' tttnat .. Qqpoct..".r) .,... '* ..,... orrr 1 :a:tOta 

~~~;;:""'"",..:· 

RACUL (21.06·22.07).~ 
Există unele situaţii ln!IJ' ~ 
care, pentru a vă impu~ef..,..; 
punctul de vedere trebure 

tă nu poate dura mult timp... ~PEŞTII (20.02·20.03). Azi 
BALANŢA (23.09·22.10). ee r""'..., Jve~ fi foarte agitat (i!i), lucru 
Lucrurile se schrmbă In • ~carenuftvalncăntadelocoe 
favoarea dvs. Traversa~ o 1 colegii dvs .. ma• ales din 
perroadă In care rezul- 1 cauza atmosfera• 11" care o creaţr. 
lalele pe care le obţineţi contribu19 Incerca~ să vă stăpănlţi, pentru a nu~ 
substan~al la c~erea prestigiului Impiedica să se concentreze asupra 
de care vă bucura~. problemelor pe care le au de rezolval 

• CABINET SJOMA,TOLOGIC 
Cabinet stomatologic privat. Bd. Revoluţiei 

nr. 62 (vizavi de Biserica Roşie). lelefOf\ 
256665, deschis z~nic Intre orele 8,01)-12,00 ş! 

să da~ dovadă de abifitate. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

F.dit:orl S.O. ADEVĂRUL a.r.L Alrad 
eCOOFISCALR t681938eCODSICOMEX 19/M eCERTIFICAT 
J02118!16din 31 X 199teCODSIRUESQ209S6601eiSSN 1220-7489 

p 1o fio.. ' 1 1 7 f 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: SECRETARIAT· 281802, fax 180655, '280615; 
ADMINISTRAŢI!l • CONTABILITATE· 1817"; MICA 
PUBLICITATE • 2111775. MAREA PUBLICITATE 7 181904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

CoadliaJ de ..a.daktrattet DOREL ZĂVOIANU 
(pr.,.cdintc) telefon 281802, 180625'; ŞTEFAN l'ABUIA (vîce
r~intc) telofou 210776; MIRCEA CONTRAŞ, (n:dactoMet) 
tetifon 281802, 280854; NICU COJOCARU (dirccior comcrclal) 
teleCoD 280904: DOREL BARBU {oontabil-;;ct) telefon 1111197. 

C'4A glal de 1 r ' .... MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set); 
· '· AUREL DARlE (>ccrctar general de redactie} te'!.ifon 28UI02, 

280854; MIRCEA DORGOSAN (sef •c<:~ic' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(şef socsie politicli), telefon 
280943; DORU SA V A (sef !lCC!ie """U.:l-coonomic), telefon 281738; 
VASII.E FILIP (sef ,c<~e cuirură-lnviiSământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CtiEBELEU (ocf scc1ic "!"'rt), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret) telefon 181855, 
280003; MARCEL CANCIU {sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU CO.JOCARU (\"'f =!io pu61icitatc} tclef()fl/fax: 280!l04. 

'I'Jparid ewutat 1a • a 1 1a II.C:. Ml!DIACBAI' s..\. 
~ str.l"elleacahd F.H.., t:' ·-uz Jl:&, la 1.51 J:ao.. 

14,Q0-20,00. " . . 
~:"'i""~' :'..;.-

Dacă aiwltntcut Jhtflna anului1!J99 11'1 Romlnla" a fost deSemnati 
Ford Focus, anul acesta vor lupta pentru ono1antul premiu urmă
toarele zece modele: Toyota Yarls, Opel Zafira, Fiat Punto, Skoda 
Fabia, Mltsubishl Plnln, Rover 75, Seat Toledo, Honda HRV, Jeep · · 
Grand Cherokee şi Kla Csmtval. (;(nnpetlţla va avea loc in data de 3 
decembrle, premiul tiind acordat de cătnl asociaţiile naţionale ale pre- · 
sel auto din Romlnta (A.P .A.R.J. De altfel data de 3 decembrie coincide 
cu nZiUII Naţională 11 Presei Auto". Să sperăm ci, In caţiva ani, CU aju
torul firmei Renautt. fi Dacia să scoată un prototip ca111 să /ntnl măcar 
In primele 20 de modele din Romlinla. Dar până atunci să revenim .,la · 
oile noastnl" fi să vedem cani mal sunt modelele fi prefurile acestonl 
pe care le putem admlnt in plafa de n!Bflnl din Arad.-

.·· · Ma,ini , : Ma,ini Străina 
Româna,ti " 

M-: Dacia Nava (an d& fabricaţie 
1999): preţ 5.900 DM; Oacia Sreak 
(1991): UOO OM; Da4:la (1990): 2.550 
OM; Dacia (1988): 2.550 DM; Dacia 
(1998): 3.700 DM; Dacia (1991): 2.750 
DM; Dacia (1998): 4.500 DM; Dacia 
(1999): 5.200 DM; Dacia (1989): 1.750 
DM. 

Renault 21 {1992): 8.500 DM; VW 
Passat (1998): 30.~ OM; Toyota Jeep 
T.D. (1996): 26.700 DM; Toyota Coro!a 
(1988): 7.250 DM; Tico Daewoo (1997): · 
4.500 DM; Ford Scorpio (1997): 20.500 
DM; Flat Rltmo D (1984): 3.900 DM; 
Peugeot (1987): 4.000 DM; Cllroen 
Xantla (1995): 1.700 OM; Ford Scorpio 
(1986): 8.300 DM, Opal Omega (1987): 
6.000 DM; VW Polo (1998): 20.000 DM. 

Piesa şi accasorB 
-~ penbu maşini 

Triunghi raftectodzant: 133.000 
capac de!cou: 15.000 lei; dalcou corn· 
plat: 275.000 lei; bucOfe: 24.000 !ei; set 
bujil: 35.000 lei; fi'fe bujii: 29.500 lei; 
capac pompă apă: 98.000 lei; baterie 
ma,lnă: 440.000 lei; set motor· 1300: 
625.000 !ei; set motor· 1400: 645.000 lei; 
aripă faţă: 133.000 !el; tobă eşapament 
75.000 lei; butuc rrllna: 184.000 lei; rezer· 

-i<: 

vor: 255.000 lei; bloe motor: 157.000 lei; -· · 
pivo~: 47.000 lei; bieletli: 5{000 !ei; 
central: 98.000 lei; braţ superior direqie: 
98.000 !ai; pompă da ulei: 114.000 lei; 
pompă de benzină: 109.000 lei; capac 
pompă apă: 115.000 lei: antigel: 24.000 
leU11; robinet încălzire: 69.000 lei; carbu- .... , .. 
rator: 486.000 lei; bobină inducţie: 98.000 
leL 

P.S. Spaclftcim că ple8111& de mal 
IIIUS sunt doar pentru Dacia. Asta yl '· 
datorită fapi!Jiu! că la nOI tn l'ri -lip 
de autoturism predomină. 

·· · · OUI1PIQ BQWJH 
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c:':'loisi~ 1 

· Nicoară" a primit vizita unur 1 

1 ~~~~ umn de elevi din Anglia· ~"' . .• # .. "········ . ' .· . ' ' . . ..• 

Timp de aproape 10 zile. · românească desfă\>Urală la Bellu, 
Liceul Teoretic .Moise Nicoară" a 'Uilde H ascultat muzică populară 
fost gazda unui grup de 15 elevi interpretata de Pe!rică Paşca şi s
din Anglia de la Colegiul Aquinas au consumat preparate culinare cu 
din Manchester, ei locuind la specific românesc, de care englezij 
colegii tor din clasa a Xl-a A. · s-au arătat foarie incăntaţi. 

Acest schimb cultural se află Ei au fost insotiti de patru 
la a V-a editie, urmând ca In luna cadre didactice, iar 'din partea 
Ianuarie 2000 clasa a Xl-a A să Liceului .Moise Nicoară", de bunul 
lntoarcă vjzita ccleglior englezi. ·mers s-au ocupat Simona Stiger, 

In timpul vizitei, elevii englezi diriginta clasei a Xl-a A lji profesori 
au făcut o excursie pe Valea de la catedra de engleză. 
Prahovei timp de trei zile, după Şi pe aoeastâ cale oomltelul de 
care au fost la Mănăstirea Bodrog parlnţi dore~te să mulţumească 
şi au fost oondu~i Intr-un tur al celor care au făcut posibil acest 
Anadulul. , schimb cultural: BCR, Trinom, 

Poate cel ntai Interesant Mediagraf, Carne SA, Atic Arlexln. 
momen,t .a fost seara tradiţională SORI"A AI'IBRO$ 

'· ~ 

Roventa Cezarina, 35 ani, ··reprezentant al firmei S.C. 
din Simeria este cercetată In Rovers Complex SRL Simeria 
stare de libertate pentru şi a riqicat marfă in valoare de 
săvârşirea inlracţiunii de 28.876.200 lei. Pentru 
înşelăciune. In cursul acestui această marfă Roventa 
an, respectiva s-a prezentat la · Cezarins a eliberat 2 file CEC, 
S.C. Tricoul Rotu Arad, ca fără a avea disponibil in oont. 

- ~·--

INDEMNIZATIA PENTRU JNGRIJIBEA COPILULUI ESTE 
CONDITIONATA DE SAWIVL MINIM PE ECONOMIE .. 

·' · Legea 130/1999, care aduce noutăţi demnluţia de ingrijire a copilului, asigurare in condi~Ue Legii 130/1999, cor>
absolute in domeniul convenţiilor civile femeia trebuie să fi•fin executarea unul ven~a dintnualariat 'i angajator trebuie să 
de muncă, a preocupat foarte multe ehi- contract de muncă sau să aibi contrac· fie cel puţin la nivelul salariului minim pe 
~are. Asta mai ales in urma apariţiei In tul de asigurare Incheiat in condiţiile economie. In acaat moment. acesta este 
ziar a interviului cu d·n<' jurist Lucia Legii 130/1999. lndemnizaţia nu eate celatabilitînmai1999,adică450.0001ei. 

Opri,, inspector 'lef adjunct in cadrul condiţionată ele vechimea î~ muncii. In In cazul in care există mal multe cor>
lnspeetoratu!ui teritorial de muncă Arad plus, pentru a-1 linişti pe patroni, rea· ·venţii, care cumulate ajung cel puţin la 
(str. Ghe. Lazăr nr. 20). ,.Dacă euntem mlntesc faptul că atunci cind este vorba salariul minim pe economie, se poate 
angajate cu convenţie beneficiem· de de concediile de maternitate, prenatala, Incheia contractul de asigurare. 

. lndemnlzaţla pentru ingrijirea copllu- po&tnatale, Ingrijire copil, incapacitate Altfel, dacă pe con~enţle femeia 
lui?",.a fost Îl)lrabarea cititoarelor noaa- de muncă datorată gravidităţii, acestea primeşte mai puţin decât este salariul 
tre. " . . . se plătesc din fondul de CAS, de către minim pa economie, nu poate incheia con-

.. 
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Partida Bromilor ne liniftepe: 

.ION ILIESCU, 
ANDREI P~EŞU ŞI 
ADRIAN NASTASE 

A 

SUNT ROMANI! 
• in eluda n~petatelor semnale ale zlarulul III--· nostru ca şi a nemu~umirli crescănde a arlde

nllor Primaria nu m~ un deget pentru a-i pune 
la punct pe cel care, după ce sparg trotuarele fi 
carosabilul pentru te miri ce lucrări lasă totul 
vral'te ln urma lor. oa .... ce ar trebui făcut pentru 
a-i trezi la realitate pe alefli n"''lri?-f. După mal 
muHe zile de proteste fi demonstra~!. greva sw. 
denţilor s-a încheiat brusc la intervenţia 
Prefedin!lel, Guvernul gAsind dintr-odată banii 
necesari pentru satisfacerea doleanţelor stu~ 
denţllor. Mare minune, nu? 1f. Apropo do 
mişcările studenţ"'tl, lată dteva din cale mal 
pitore,tlslrlgilturl: .N-ayem bani pentnl un caiell 
Ci Vasile e poet" sau ,,Ala cu mustaţă/ Să vină In 
pi31ă'ţ Care este ăla cu mustati" nu mai trebuie 
si o spunem + Gabrlela Vranceanu Firea. 
tiarlstă la lVR 1 recun""'/t& public pentru prima 
dată că de la Cotroceni s-a cerut ca Cristian 
Tudor Popescu, redactorul şef al ziarului 
.,Adevarul" si nu mal apari pe post. .. Oare de · 
ce? 1f. VIctor Clorbea susllne eli daci mal 
rlmllnea un plculeţ prlm·min Iru România ar fi 
primit nu doar căteva amlrâte de milioane de 
dolari, el, nici~ mult, nici mal ptJ!In - ... 11 
miliarde de dolarii Asta. da poveste vlnătore
ascăl • V<ând sa dreagă cumva busuiocul, 1~ 
darul slndlcalelor ceterlştilor a declarat că de fapt 
oamenii lor nu au blocat calea feratJ, ci s-au 
•fezal,. doar ap, si se odihnease.'l cu fundul pe 
'inel 1-au:<ll .- Conform· ultimului sondaj de 
oplnle. romanii imputa Guvernutui următoarele 
rele, in ordine: scăderea nivelului de trai, !neom- . 
petenţa, nerespectarea promisiunilor fi... totul! 
Făli\ comentarii. 1f. Ministrul Blisescu Cl'8<lo că 
FPS.ul a stopat restructurarea la "Tractorul" fi 
.,Roman" din comoditate fl de fricii conform pfin. 
ciplulul- • "gnu de ficat, • ' - "· Gura 
păcătos.ulul ..... PNŢCD..,I vrea să infiinteze o 
Comisie Na~onală pentru Adevar şi Reconc:lll""' 
care pinA la CrAciun să afle adevărul despre 

. ' 1 
- '1 
- "'i 

Pentru ldimuri ·acee'faapeet,. ne-a;., atat,,_prin Direcţia generalA de Muncă !fi tractul fi prin urmare nu l>eneficiazjj de 
,,., __ 8Jt~J~it;o.lti·". . .adresat tot d-nei jurist Lucia Opri~, care Protecţie Sol!lală Arad". drepturile enumerata mal sus ... 

r"=· e:.·a~d;ec;.l;a<* •. 

1 
. ..Piiiieilnrqv~-·,·~.Pei1niiefir:!criaid~e~lni·i~~Pen~~tnu-a;p;u;ta;a::inJc~:".,~.~::.~:co~".~ntra=ct~ .. de=:·_·,:2~~~~~~· ~~~~~";;· ~OPRER~.:="~. 

Revolu!la din 1989. Deci, peste o lună şi jumătate 
vom fii ce s-a Intimplat acum 10 anL. • Dr. 

.··. 

. 
' 
. "'# 

1:, 
F'" AU SUSTRAS MOTORINA 

DINTR-O LOCOMOTIVA 
Poliţla ii oercetează In stare de libertate pe Stan Mircea, 46 ani, 

din Arad •. mecanic de locomotivă la Depou! CFR Arad şi Bogdan 
Doru' Gheorghe, 28 ani; din Sofran ea, sef manevră in Statia CFR 
Curtlci. Cei doi,· au fost depista~ sustrăgând dintr-o locomotivă 68 de 
litri motorin!1,1n'valoare de 340.000 lei: Prejudiciul a fost recuperat. 

Şerban Brldlşte•nu, eal care a realizat primul 
transplant din Inimi din România a fost schimbat 

Ql.l"-~ ''::;<'-' . 
din tuncpa pe care o dell".. la llml~ra pa 1 ,....,..-<-~· ·"-' 
motiv de ... lncompelen!ll. el fiind reab1ntat abia 
mal zilele trecute de către Tribunalul Tim!,. Ce 

Cof'\l't..ICT(.A\.. b",_ 
'loiUIICAv W Cec 
·s;;, <e>To>..~Ge ??1 

/'· ' . 

lupte la baionetă se duc In lumea medicală! 1f. 
Din profunda gindire a parlamentarilor romAni; 
Rilzvan Dobrescu senator. PNŢCD: ,.Degeaba le 
dAm oamenilor pămlntullnapoi dacă nu le d4m 
~1 scula". Chiar ""'1. O feti!JI In vârstli de 11 
ani din Siberia a devenit mamA. Ce lume ... 1f. 
Partida Rromtlor a certificat că Ion lllescu, Andnll 
PlefuJI Adrian Năstase nu flgurează in evi· 
den~& lor, el fiind, deci, romănl In sfl'lll. un 
mister al Revoluţiei a fost lllmurlt, .... D"'lln 
toate sondajele de opinie PNL-ul nu se vede 
aproape deloc, Valeriu Stoica este convins eli 
partidul sau ... va ...,tiga vl~oan!le alegeri. Mal 

ptJ!inflvom- ·111RtEA DORGOŞA" 

:· . Lista solicitantilor de credit pentru ' · 
construirea, achiziţionarea, consolidarea 

sau extinderea de locuinte 
. In primă filzli Vor apan> IW.:Ie judete, pinllla C!'llizare. . ; ' 

solicitantilor ce urmează a ::oe toate tra{\«:Jc ur:mătoalc vof 
prezenta 1a BCR pcntro obtinerea mm~ ~lasi. prOcedeu de on:kma.N 

. ~f~ean1lui de ~va.bilibdc.' · eifabelică Pc solicitanp si judete 
PcniOW'lele care se vor regAsi tn· până ce toti solicitantii caic au trl

accstc liste voÎ' a»tcpta invitatia mi" cereri Către ANL se vor rcgisi 
_ scrisă a BCR * carC va comunica' si pc una din aceste llstc. _, -li , ~ .. ~ ~'" 

-' 

d~umcntatia. necesară _oolid~tU~ Lista soUcitantiJor ce 
ÎUI ren.tru ob\Jll<=' CCitlfiOilljllut de . unneu.i. n verill<to!l de BCR ÎD . ·';• '.' 

·liOivabth'tatc. · ed rb A .. rt'li t 1 1 · Listc~"c .se: vo.r: pubUOa- pc.- v ţrea e .' er ru ce 1 tca u u 
iliilliî~!f··· .mi•~"" pi'oltlcrlrii · de solvabiUtate 

" datelor de c!tr Nr. Numele ljl Adresa Judeţ l.ocalillllll · · 
~o.~ta Română, ana.. tormu&ar )nnume&e Solicitant Arad Atad 

.._. hzatc de ANL. . . 
;;,f,-ilt'\i)L ' 1 ficclU'c transă fiind ~ (s!Jada şi 

Oldonatil alfab<tic pc ~. nurnănJI) 
solicilanti fi pc 1198681 BOlii«> Ga- Noua 31A 

. FESTIVALUL CALUŞARILOR· 
A AJUNS LA A IX·A· EDITIE 
Ieri după-amiazA, Cănllnul Wtural din Bocsig a lost gazda celei -

IX-a editii a Festivalului J00<i1ioan al dansului căi~ ' · 
Manifeslarea a fosJ prefaţală de lansarea c6r!il poetului local (din 

·Rl!lpsjg) Petru Abludean .• POtlme de la sat" ·volum de' versuri apărut 
recent la - .V131a anldeană'. . . · 

In concursul forffia~llor de Ci!fullli!t Hll TnlreciJt ~ <il <:M\I.rlele 
din zonă, dupll care ~!ansamblu loldoric .Aideleana" el <:amintWi 
eu11ura1 a prem'ltt!l un spedaool ce a~ sultil de-popu- · 
...... SQiilşti . cân1SCtJiui 

Seara 

.;-.--
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COTIDIANELE LOCALE DIN 
ROMÂNIA CAUTĂ SĂ SE 

APERE, ORGANIZÂNDU-SE 
La sfârşitul sApt!imânii !re

alle, la Hol6lul .Pm" din Braşov 
s-a desfă,urat semtnaruJ 
• Managementul presei locale~, 
organizat de Consiliul Europei, 
Asoâa!ia mondiali! a ziarelor şi 
Gazela de Transilvania. lw fost 
dezbătute pnl)dpalele probleme 
cu care se confruntă presa 
locali! cotidiană: încercările te! 
mai insistente ale puterii de a 
îngrădi şi chiar suprima indepen
der!ţa presei, apărarea ziarelor şi 
zlari,tilor impotriva abuzurilor 
justiţiei, uscalitatea excesivă. 
<Xll'lCUrefl\a de multe <:Iri neloiala 
a presei centrale, dirijarea de = l:'~itu= .=,ta~u:-
lllrii etc. 

locale • ln primul rand a indepen
dentei lor- câteva dinlre cele mai 
impOrtante ziare locala din 
România - .Adevărul'- Arad, 
.Crişana• - Oradea, Adevărul de 
Cluj, ,Cuget Uber' - Constanţa, 

·Viata Liberă - Galati, .Graiul 
Maiamureşuluî"-- B3:ia Mare. 
.Gazeta de Transitvania .... 
Bra~ov. ,Arge~ul: - Pite,ti, 
• Tribuna Sibiului", .Gazeta de 
Nord-Vest" - Satu Mare, t·• au 
oonsti!uit un Comitet de iruţialivă 
pentru Ynfiinţarea· Asocîaţiei 
romane a editorilor de 
·locală cotldianâ din 
au definitivat proiectul de 
al viitoarei •socia1ii· Urmează ca 
ta inceputul funii viitoare să se 
desfa1"""" Cong!eoul de oonsli
tuim a asociaţiei. 

Z4DEORE 
' --~ .luni, 1 5 noiembrie 1999· 

PRESA LOCALA ISI STRAfiGE RAfiDURILE 
1 

"' (Unnare din pagina 1) 
. ~tia (cetă!"nii) ar putea să nu le mai dea · 

cerilor particulare din această ţară nu este atât 
de ,.clllcat" de mulţimea nes!Arf.lt!'i a con
troalelor de tot felul. 

Constituirea unui organism de lucru al pre
sei locale reunite este, în aceste condiţii, bine 
venită. O delegaţie a presei locale la Guvern, va 
putea argumenta cu forţa milioanelor de cititori 
din spate, de ce abuzurile fiscale, ori vamale (la 
Importul de hârtie sau utilaje tipografice) nu mai 
pot fi perpatuate la nesfâ'lit. Dec:ăt cu riscul de 
a-fi ridica in cap alegătorii, cititori al pr8$el 
locale. 

Alaturi de fiscul c:J.Iul Remet, Justiţia ce
deristă este un alt mastndont cu comportament 
abuziv indreptat impotriva ziarhrtilor. ln ultimii 
ani de luminată cănnulre ţărănisto-liberaklde
meristo-pedîsti, uei, poate sute de zian,:ti din 
presa locală au suferit condamnări penale abso
lut nedrepte1 in procese de calomnie, unii dintre 
ac"'tia fiind chiar arestaţi In mnd samavolnic. In 
statul nostru de drept cu democraţie poliţie
nească in curs de instaurare, Ministrul de 
Interne, Dudu fonescu, ( membru PNŢCD) a 
semnat 'o adresă in care se cerea sporirea 
pedepselor pentru ziarh;U. 1n ochii noului 
Pristanda, noi suntem adevăratul pericol 
numărul unu. Nu hoţii, nu bandiţii. nu tâlharli 

Blocul Nat1onal Sindical 
{BNSI va declarişa. incepind dill 
.24 noiembrie, proteste care să 
ducfi la organizarea alegerilor 
anticipate, în cazul in care. pînă; . 
atunci, Guvernul nu va soh.!ţiona 
cele !rei cereri ale aoeştei confe
deraţîî privind imbunătăţirea· 
nivelului de trai 'i' stoparea decll
nului economic, au decis,-sâm~ 
bătă, membrii congresului BNS, 
reuniţlla B~. 

Sindicall'l'îi cer ca pub!rea de 
cumpărare sa preascil pnn ,, 
indexarea salariitOf ccincomitent · · ~-..-.· 
cu ingheţarea preţurilor pentru o .. 
perioadă de şase luni, invoci.nd in 
sprijinul acestei solicitAri preve-
derile Legii concurenţei. 

BNS mai doreŞte să partidpe 
la negocierea principalilor para-
metri care vor sta la baza bugelu- , , . 

ln vederea promovlrii şi 
· intereselor colidianelor . . M. 

votul. Ba mai mult: mulţimile nemulţumite din 
cele mai îndep3!1ate colţqri de ţară, u~de numai 
presa locală pătrunde, i-ar p·utea da jos din 
jilţurile ocupate in unnli cu trei anii Motive sufi. 
cîent de puternice pentru ca mai marii dregători 
de pe malurile Dâmboviţei sii dorească, din stră
fundul sunetului s3 inchidli o dată pentru tot· 
deauna gura păcăto,ilor din presa localA. 
lritama mediocrel noastre clase politice nu mai 
poate fi temperat~ decât cu mari renunţări per
sonale şi de partid. Dar cum să facă dân'li cei 
mânjlţi din Parlamen~ FPS, Guvern, Preşedinţie 
să inchldă gura presei? Constituţia garantează 
libertalea cuvântului fi a presei, România e ţară 
pretins democratică, deci nu merge reintrochr 
cerea cenzurii ceaufhlte. Dar se pot obţine re•u~ 
- notabile 'i prin alte mijloace, "'f" cum ar fi 
metoda birului Imposibil de plătit de patronii pre
sei locale. In mod abuzivi folosindu~se de pu
terea de care dispun, atât guvernanţii cât şi 
admin;straţiile locale iau 'apte_ piei de pe 
spinarea presei locale. Utt par1icipant la amintita 
intălnire de la Br"'i'OV a calculat că dinrr-o sută 
de mii de lei încasaţi de producătorii de ziare, 
peste optuci de mii se duc - pe diferite căi • In 
vistieria statului, drept plată pentru numeroase~ 
biruri samavolnl<: Impuse de stipănlre.lmpozite, 
taxe~ tva .. uri .. unele instituite special pentru 
presa provinciaJă • (in mod ciudat. ziarele cert
trale au găsit ,,înţelegere" pentru unele taxe. 
amintiri de ani de zile iar acum se preg~e o 
Iertam ă la Ceau'l"scu a datoriilor de sute, poal& 
mii de miliarde restantej, apas~ greu asupra 
acestei ac1lvi!;ăl; pe căt de ~ mul!lmll, pe 
atit de nedorită de autorităJi. 

· care au cumparat fabrici pe un pachet de 
.ţiglirl". Ziarll'!il, ei sunt pericolul, e adevărat, 
dar nu pentru societate~ nu pentru cetăţean. ci 
pentru hoţi deghWoţlln oameni politici, magis
traţi. parlamentari, ori guvernanţi neeln8tjţll 
Impotriva abuzurilor tuturor deţinătorilor puterii, 
ziarlttli din prese locală au holăriit sA sune goar
na adunlirii •. Libertatea de a·l Informa pe 
cetăţean ce se tntlmplă la el acasă este 
ameninţată de abuzul puterii, de samavolniciile 
statului democrat cu ... reflexe totalitano. Ziariftii 
din prese locală sunt hotllrăţi sA lupte lmpntunâ 
pentru apărarea libertăţii cuvântului. 

lui de stat pe anul viilor, precum · •• 
ilivelul veniturilor din taxe !fi 
~ jli :cel al cheituielllor dlrJ. ...... 

' . 

.. 
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Depa!lamentul pentru Dialog 
Social din cadrul Guvernului va 
Intreprinde măsurile nacesare 
pantru ca ordonanţa eli! urgenţă 
propusi! de Minislerul Industriei şi 
Ccmetţukll penlru societatea Aris 
/Vad sA lle aprobată de Guvern, a 
declarat vineri preşedintele 
,Federaţiei Henri CoandA, Vlorel 
Creţu. 1a ~ întJ1nini cu seae, 
1arul de slal Min:ea Slreiber. 

centru viabil, care are comenzi 
pentru export. . . 
· "Pentru ca acest centru sA 
devină funcţional, Ministerul 
lndust{iei a propus acordarea 
unul credli de 20 miliarde lei. 
Rămlne acum ca FPS să-şi 
Tnsut-scă aceasti! ~ 
a spus secretarul de stal 

In timp ce pe gangsteni lUmlllnlariope ii jin 
la dlsta"'ă. feluri!i controlori bat cu râvnă cor>
tabililăţlle presei locale in căutarea de noi surse 
lmpozabUe. Nici un alt ~oriu din spaţiul afa. 

S!reiber a anllat că Aris /Vad 
· are pieroeri - mari, dar că in 

. c ........ aDoasll) lnlreprindere- ~ un 

El a mal eriital insA că, dil1'< 
cauza datorUJor mari ale intre
prinderii, •este posibil ca acest 
a\ldit sii ro alb!! eleei in Intregul 
....... f .'\ . ·~")- ' "''. 

12,00 Surpriz!l, sur
prize- rei. 

14,00Jumal 
14,15 TVR Cnaiova 
15,00 Pm Patlia 

TVR2 
12.00 Integrale- rei. 
12,45 Taină de luminii· 
si dor 
i 2.55 Trfbuna parlidelol 
parlamentare 
13,30 Din cele mai fru.. 
moase melodii poptAare 
14,00 Convietuiri 

PROTV 
7,001lunădi~PR01V 
c ., tău! 
10,00 TlnAr p l1<lhllpit • 101. 
10.,45 Arma Kareoiu ~ .n:!. 
11,.30 O dsaicie perfeftl .. 
<p.4 

S,OO Goodalupe- '· 
S,SO Acasă ia români - muw 

zicil ""'"'am -rol. 

... 

16 ,ti O E mlsiun!l In 
limba maghiară 
17,30 AgEtf!ţla de 
plasare 

15,00 Obsesia -s. 
'16,30 Sania Bartlanl • 

12,SS .Ştirîlc. Pi"o TV • O 

PfOI'OZIIlC pe "' 
IJ,D5Babylon V· s. 

7,30 Căsul" po""''iJcr -.. L 
11,00 Floare de-- rol. 
9,00luger--rol. 

10.00 Acasii la Duru - -
rol. 

.".;. -~ - ';'r' 

\' .. ·- . 
'.. ~. F --..-, 

' ' . ..... 

·'r. , .> 

• 
· .. ~ - r. 

· .. 

18,00 Conl(lft ''"' ..... 
18,05 Jumătatea 1a 
19,00 Avaopramienl 

Ştiri 
19,05 Amintiri din 

secolul 20 . "' 

s. . 
11;15-~de ambe 
sexe 
1$,00 lutelpoll\fi noştri 
18,30 Pe Siret in jos 
19,00 Ştiri bancare ' 
19,15 Pagini din istoria 
tealrului romănasc 

19,05 Sun•et 20,20 Redlal: Nicoleta 

13,.50 Ani de lktu: ~ s. 
14,15 Mll'li<Oiul ti....jll· ... 
1..,.5 Fomillo Bundy- s. 
15,15 Nislpurile' din Mlaml • 
a 
16,1111 Tldql Dtlll1lfllt- q> 
87Q . 
17,00 Ştirile PRO'TVl• O 
~poli 
17,17 Ştirile PRO 1V Atad 
17,30 Sphlllul Cb1c:oco Hopo 

Beach • ep. 571 - Nic9la şi Gabriel IJii,JODolpol!lld!l/!ulllto" 
20,00 ,Jurnal · • Colabită 
Meteo • Spart ~~~"' 20,35 Locuri cu~ 
20,55 Fellelty • ep: 20,05 Pagini alese din 

opera .Tourando\" 
8 21,15 E dreptul tăul -
21,40 Cu cx:hW~ 4 mag. sodal-ooonomlc 
22,10 FBI • C16 - 22,00 Marile meciuri. 
ep. 6 • Imagini comentate· din 

23 ,00 Jurnalul d.e meciurile susţinute de 
echipa naţionali! de lot

noapte .bal a, României la CM 
23_. 15 Recurs ·ta •SUA '94: .Romania-
morală SUedia 
0,00 Marele Jazz 0,30 T\IM • Mesager 

RADIO ARAD 8 RADIO 
CONTACT (H,95 MHZ) 

>JJO- 8,00 BilNĂ DI"!INEAfA! , _.... 
Raio<.:~ • 
S.OO·IIIIO Bl!NĂDIMINEAJA,AIWI! ·<» 
Codruta Bclean st Man:el Hâic:a ~ Ştiri (8,.10; 
9,30; lb)O, ll>lQO.,.;;- Ocd--
(9,30 • 10,30!: M.Z.:. romine<~scli (10.30 • 
11,00) . 

11.00-19.0000NTA€TJIM--Ratio 
Cootod. . 
1-• :t1,0II BVI'IĂ lliiARA, AJlADI - Val 
Top 65.95, eu Radu MU!tafa (19,00 ~ 2l,OO); 
v· ",......~(2t,00-22.oo) 
21'%-l,lkiRADIOCOm-ACf-lliletde""'· 

R:<Xt Blod<:; Rominin- Bosnia. W. Mtelit 

• 

·cp. . 
• Ewas""" clllii"""""" .Te 
ui~ ~~ cifigt•·· 
19,30 Ştirile PRO JV • ... 
2o,OOŞtirilcPR01V Atad 
lOt-30 Dinco-lo de "10arte ~ 
St'llhrillor, SUA, 1990, cu 
K i efer Sutberlaod~ · IUlia -22.25 Ştirile Pro 1V ~. 
22,.10 Ckstlunca 2il<l 
23,.10 Ştirile Pro TV. • Profit • 

~~~~~*~-
t.OO C'bcstiunca zilei- td. 
2.00 Stirile Pru TV · 
2,30 Ooo-i1"ful- •·· 
3,00 Stf'izUe- pimei • !l. 

.< 

: 1 (),30 llod<>rul casei - rol. 
11,00 Mleoţele doamae -
rol. ' . 
12.o'S-· Jackic • ,'Cidlins: 
Hollyl>ood • rol. 
ll,JO Umbre ta...,,.. U -
"'L 
14,15 VIa!".,-.~ o. 
15,00 Dragoste fi pu,.re- s. 
15.,30 Rmzo j1 Adrlaua- s. 
16,3j) Un Oarlto • .. . 
17,25 Vremea de acasă 
17,30RosaDnda-.. ' 
18,30 Arlgela... . ~~-
19.25 V""""" de 8C8Ilil 
19,30 Acasii la bunica."'!<"' 
euli:nare 
19,45 Semn "'1"'1 

7 
.• 

20,30 Inger si!bali<- s. 
11,30 S&aae dia ola&el• 
meu.-s.. 
22.25 v""""' de 8C8Ilil 
22,30 Afaeeru "BAtri
nilor"- f. SUA~ 1978, ~u 
Jcffrcy Byron. Omy lmholf 
O, 16 Dnlgosre !! ......... ·rei .. 
0,40 Surorile- s. 

TELE7ABC 
7,0C Stiri 
7,1 O' BvnJ. dimineata. 
Romiaia -
9 00 Fooa dcsUnului • ..t. 
10,00 Stiri • 
10,15 tcl<shoppiog 
lOJO Dintre st.ro:: de zian:l ~ 
n:!. 
11,30 R~ la Tdo 1 
~rei. 

12,30 D<>:umentar 
13,000.. unu a WIIÎI· rol. 
15,00 s.iti . . 
1 S, 1 O t cl<sl!opping 

banii publici. . . 
Ulllma dintre sollcl!ilrl vi%eazll 

eliminarea corupţiei şi a (laudelor 
In piocesele de privatizare, sindi-
calişli BNS considennd că acesle · 
practici sint 1ndrep!ale Trrii>Oirfva .,... . 
industriei şi a salariaţilor. fiînd 
unul din motivele de protest cel 
mai des infilnlte ln ultima vreme. · 

In cazul In care acesle reven-
dicări nu var fi rezolvate. BNS va •. ,. 
declanşa proteste care var avea 
ca sCop declan'l"rea alegerilor ·'"""'·· 

. ~pntidpate. _.·; __ •. t;....~ ~ 

Spartak Subotica ·România 51-54 (32-1) 
·.-.';.~ 

•-"''. ~-.:: \~:.. 

Ieri, intr-un meci de verffk:are 
de baschet feminin - senloare, 
desfăşurat la Subotica, In 
Iugoslavia: Spartak Subotlca • 
RomAnia 51"54 (32·36). Din 

seleeţlonata ţării noaetr·tt, o>' , 

7,00 Nadiucsbow- rei. 
8,00 Dimine&\ft cu Prima· 
magazin matinal 
ll,OOCeldJri ......... rol. 
l3.00 Potilica de mâine ~ rcl. 
lS~OO Chîc - rei. 
15,30 Cin<magilf ·a,; .. 
16,00 Nadlne Show • rei. 
17,00 Cdebri li bogsJi • s. 
t 8,0Q F;x;\!S • Sport-• Mdc:) 
18,55 Clip Alt 
19,00 Fr<.mtal- radiografia 
slptiimâniî ll«<k 
20,00 Dosarele Y 
21,00 Brvoldyi!Solllll-a. 
22,00 Clip Alt ·rol. •. <;._ 
22,05 F<lcus 
22.30 acvista presei 
22.35 Politica de J9iÎne -
lalk«-
0.30 R.o.Uo- .. -comedie. 
SUA 
2,30 Fo<:us - rol. 

ll,JO POSI Meridian 
17,000 ~ ... ri >il!i·>, 
H~;OOSiiri -.o· • 

111,10 l.oa Graal ·~>. ·,, 
19,00 Prooosport • 
19,0S Secp de poil$lt • ., 
20,00Tdcjumal . 
20,30 llocumclllar ." 
21,00Dilitf't;sutedcziM: · 
22,00 Dill«llo de llladion 
23,30C'utiamuzlcolă-n:I-
0,00Ştiri 
0,.10 Ora H • Gnitiunc de 
confesiuni 
2,00Tetcjumal-n::t. 

antrenorul George Mandache l•a 
remarcat pe tinerele Stoeneseu, 
Patcală.u, Mandache fi Ciocan. . . 

·. . . . "·"~ .. ·. 

7 f.1J Obsclvaror 
&f,YJ Stiri TV A- rol. 
&,30 Emisiune in limba p
manâ: ~roL 
&,50 Af1un\1lri '"~"'"~' . 
9,00 Divcrtismo::ilt 
10,00 Ştiri 
tO,IOCollvladenr-s. 
JJ,OO Nldodati nv e pra 
tirziu - dnună, SUA, 199S 
12,59~~-· 
l':lf,YJ Şlirileantieilr -· 
13,15 Pnknder -s. 
14,00 De<eptll- s. . 
lS,OO U.. ~(arfa· a. . 
16,59 ~·-"·~~*·::-: 
g~~--·· 
18,00 S!Udiool-lor 
18.20 Anunturi • 
1 S,JO Stiri 'fv A · 
19,000~ 
20.00 An:na 
21,20 AnunWri. rol. 
21,30 Stiri tv A • rol. 
'22.00~· 
22,30 Marius Tudi Show 
În <:on'tinuarc, program 
Identic <U ccl al-..! 1 

TV INTER.SAT 
8,55 Deschiderea progra-
mului · · 
9,00 Int~ MUJJic , -- -
9,30-.. ,._,. 
fihn 
J 1,00 Ştirile lntcr.iat • _' · 
ll,30 Eurocops • fUm 
11,30 Qrumul:tprO!Jifienl 
• film 
14,00bema1Sports._· 
15,00AvmturiiamCiicanc 
15,30 Pl...,., video a copi
ilor 
16,00 Da-libn 
17,30 Urdadog Show 
18,00 Săptim!na spoclivi -1&.251-Cullmal 
18,45 Şlirilc lnlc-._.,"" 
t9,ZO Duk:e ispiti- s:' 
%0,05 Mistere, 1- ti. 
rulncole- s. 
2(),lOT'nJ __ _,.,._., film 

22,00 Camplollullll""''fl 
• film groozll . <C 

23,30 Stirile -
o.oo&ooca 
0,45 lnehidciea prOgn.mU
lui 

HBO . 18,45 Congo -,aei!· 

10,00 Alaska • ~1" ime, SUA, 1995 
une, SUA, 1g99 ' · 20,30 Ingerii ti 
11.45 Desene animal& echipa de fotbal • 
- Franldin dramă. SUA, 1997, cu 
12,15 Ed Wood -
dramA. SUA, 1994,

1
cu Christopher LJoyd 

JohnnyDepp 
14,15 Striptene -
comedie, SUA, 1996 
16,15 Desene animate 
T Războinicii sttHari 
16,45 Sfllntul - thrlller, 
SUA. 19.97 

1 

< 
22,00 Totu 1 dnl!re 
sex- s. ,, 
22,30'Selân8 ·dramă, 
SUA, 19g7 
0,45 Desplirţlrea -
comedie, SUA, 1994 . ·1, 

16,00 RM\iUI.ian Top 100 eu 
o.n.-..t. 
18,00 Sclodor 
19,00 AtomlxcuM:iroea 
2J,SSReaclo< 
12,00 ....... - ..... anim. 
22.30 Filedcpovestt: .. nd. -.. ~·- · 
rl00Ario.S2. ' -' 
o.OO tn!IOIMia · , · 

' -~· .. 

,i;.'--
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UN AlT FEl DE 
-. POliTICIENI 

.:- PNTCD ISTJ,J,~~._f.TN PARTID _; 
BOLŞEvltJNitfiS:: Pl DOS 

UN GUVERN 
FANTOMI 

Am invitat tineri lideri politici la o emisiune in direct la 
TVA. Evident, tema a fost una de politică , dar inteft~a mea 
mărturisită a fost să văd cum gandesc aceşti tineri politi
cieni rn compara~e cu colegii lor mai varstnic!. Dar, mai 
ales, doream să văd eu. dar şi telespectatorii, in ce măsura 
tinerii aduc ceva nou in gândirea şi acţiunea politică .. Nu mă 
aşteptam ca aceştia să darame ideologia partidului şi să· 
pună alta nouă în loc. Din doua motive: ideologiile nu apar 
peste noapte şi, în al doilea rand. nu este diplomatic ca 
tineri! sa dea la cap celor cărora le sunt subordona~. 

Ce am constatat? Tinefil, din R~Jnctul de vedere al dis
rursului politic, au învăţat destul ~ multe. Radu Ghidău şi 
Gh. Falcă, avand contacte permanente cu lumea bună 
(atâta căt este) a politicii, au învăţat multe din arta discursu
lui si a dialogului contradictoriu. Adrian Muresan si Marius 
salăian au fost combativi, au ştiut 'Să dea rePlici ia obiect. 

- D-le Ion Cristoiu, se 
înmulţesc grevele in 
România. Ca '' tn cazul 
unul sac uzat, orice 
~rpealâ guvernamentală 
presupune apariţia unei 
găurt noi ... 

- Faceţi o comparaţie 
cat se poafe de valabilă : 
intr-adevăr, grevele scapă 
de sub control şi se mani
festă Tn cele mai diverse 
domenii de activitate. 

· - Care sunt cauzele? 
- Exista doua cauze 

fundamentale. ln primul 
rat)d, popula~a -a atins ~ 
gul maxim de disperare; 
viata de zl ru zl eSte tot mai 
grea. provocările sunt tot 
mai mari ... ln al doilea rand, 
putem vorbi despre ara-

de fapt aveau !il argumente in situaţia precara a sodeta~i ganţa actualilor guveman~. 
româneşti. Una peste alta, cei patru tineri politicieni s-au care preferă să nu intre in 
descurcat bine, au fost civilizaţi in replici şi in atitudini. · . dialog ru cetătenii. 

Ce a lipsit acestor tineri in dialogul politic? Ceea ce _ Oare ' disperarea 
remarca Gh. Falcă: realitatea discursului politic. Cu 
except,ia unor intervent,ii efe lui Gh. Falcă, replicile s-au cetăţenilor f 1 aroganta 

guvernanţilor să stea a 
inscris in lecţia invăţata de la cei mari. Disciplina de partid, baza manifestărilor vlo-
in sensul rau al ruvantului, şi-a pus amprenta pe discursul lente de la BrafOV fi de la 
politic. Mă aşteptam să vad personalita~ (chiar dacă tinere) Bucu,...tl? 
şi nu calfe care repeta uneori ad litterarum spusele _ Nu numai! Cetătenii 
m~erului. Care uneort numai meşter nu se poate numi. · au constatat faptul că gre-
Mai mult, Marius Sălăjan ne spun~ eli el ne va vorbi in vele, mitingurile şi marşurile 
numele organizaţiei de tineret pe care o reprezlnta şi nu n-au nici 0 eficienta. Asa că, 

- N-ar fi pentru pril:na 
oară in istorie când pu
terea recurge la soluţii 
extreme .•. 

- Reprimarea mişcărilor 
sociale este un adevărat 
blestem la adresa 
ţărăniştilor. Astăzi, ca şi in 

terii să fie soluţionată in - (Unnare din pagina 1) 
două-trei zile printr-o revoltă Nu sunt capabili sâ ia o decizie: or1 aşa, ori aşa. 
populară . Dl!r nu cred că Şi-atunci, mintiti , purtati cu vorba de azi pe mâine, 
romanii - epuizaţi peste muncitorii brasaveni au'atacat, exasperati, prefectura. 
masura - vor mai fi capabili Dacă guveman~i ar fi fost capabm sa Qandeascâ o 
de asa ceva... · strategie şi să o aplice, era nonnal ca jandarmii sa 

..: S• pare ci munc~- apere acea strategie. De altfel, situa~a se repetă, in 
torll de la ,.Petrotub'' mare, la nivelul intregii ţâri . Tocmai aceasta neputinţă 
Roman s-au ridicat t·Jr.. de a lua decizii, de a gandi strategii şi de a le aplica a , 
mal fmpotriva, prl" J- dus la uriaful val de proteste din ultimele doua săp-
tlz:ilrtl... .... "'~1 

- N-ar trebui să-I c.on- 14mau · 
damnăm, deoarece munrJ- Oamenii simt pe propria piele ca ţara nu mai este 
tarii au constatat faptul .:<\ guvernata, că puzderia de demnitari şi mi~. plătiţi 
nici 0 privatizare n-a condus din impozitele lor pentru a se ocupa de buna 
inspre relansarea econo· funcţionare a ţării, sunt nişte incapabili. Cine şi ce i-a 
mică a intreprinderilor in impiedicat pe actualii guvernanţi să-şi fad!~ treaba? Au 
cauza. Ca si Tn cazuiiMGB, majoritate in parlament, conduc guvernul României, 
~mechera~i veniţi din au deci toate mijloacele la dispoziţie. Dar pentru asta 
Occident rumpălâ active in guveman~i noştri ar fi trebuit să munoeasdl, ar fi tre-
Romănia la preţuri de nimic, buit sa pumi interesele naţionale deasupra intereselor 
inchid intreprinderi şi le de partid. deasupra intereselor personale. lnsa asta 
vănd la fier vechi. Evident. este de neconceput pentru oamenii de nimic care ne 
aceste solu~i n-au nimic in conduc şi rezu~tele se vad oriunde-~ intorci privirea ... 
comun ru retehnologizarea De o lungă perioada de timp România nu mai este 
şi aeş_terea economică... guvernata. Aşa-zisul guvern al acestei ţări apare ca 
. - ln schimb, studenţii. .Olandezul zburator", din când Tn când, din ceaţa, mai 
se pare că au găsit audi- ia eate o masura impotriva populaţiei, mai trimite căte 

perioada 1929-1933, · .enţa necesarA tocmai la un batalion sau două de jandarmi impolriva romanilor, 

~~J;~u~~::in~;~~ Co~~~-~ asista"m la 0 =·pare, .IAsănd ~ra ~n ~~tai~ ~uturor ":aiuritor 

De fapt, ţărăniştii se mani- · acutizare fl .. bătâliei intre · EseoJ,· 1 guvernării cederisto-ţăraniste nu mai poate 
fastă ca un partid bolşevic Palatul VICtoria şi Cotroceni. 
intors pe dos. Ei sunt con- ln timp ce Radu Vasile a fi asCuns de nimeni şi de nimic. Uimitor, de neînţeles, 
vinşi - ca si bolsevicii • că au discutat doar cu liga stu- este de ce se incrAnceneazâ oamenii acestia să ne 

. ·~~-
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.·.· -· 
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vom auzi punctul său de vedere. li este frică lui M. 8alajan pentru a sensibiliza guver-
de aiva sau de cineva? nanţii, oamenii recurg la 

Din nefericire, tineretul politic nu est& pregatit pentru a măsuri extreme: asaltul pre-

o misiune istorică si ca tot denţilor, Emil constanti- facă rAu. Fiecare zi in care mai stau in frUntea ţării 
ceea ce fac reprezinta nescu a preferat sa-i dea este încă o treapta spre sArăc1e şi mizerie. De ce lllH : .. 
binele poporului. Exact şah premierului, discutănd lasA pe altii să conducă tara, poate se vor descurca 

lua taurul de coarne. Nld din punct de vedere al culturii fecturilor, blocarea dru-
poljtioe, nici din punct de vedere al atitudinH politice şi nici al mlrior, a Garii de Nord etc . 

aceste .argumente• consti- cu toti studentii . Aceasta mal bine .. .' Pentru ca. dinColo de declaratiile lor sforal-
tuie si fundamentul tezelor ~mech arie electorală nu toare, dincolo de prostiile pe care ni le debitea;ză zVnic, 

discursului politic. Toate acestea se inscriu intr-un sablon 5 · ăt t d ' 
stabi~td~ceimari,respectatrung· urozitatedeoeillnen. urprmz orase oar 

.. ' ·modul in care actuala pu-·. ::<f.~ 
bols8vice... poate condi,!Ce la nici un . cederisto-ţăraQiftli nu sunt Tn ştare sa conducă 
. . '- Cre~eff cl ' .vom · rezultat, deoarece presedin- România. · 

. CuraJul şi rultura politică le lipsesc celor tineri. De fapt, tere încearcă să solutioneze 
n-au de la dne să înveţe aşa ceva. Pentru că se ştie dar: criza: scoaterea 'batei. 
politicienii care au condus ţara pănă acum au făcut-o Ministerul de Interne se afta 
intr-un mod incompetent şi in~resat. Avem ne~ie de alt fel Jntr-o situatie extrem de d~ 
de politicieni. Dadl tinerii merg pe drumul bătatortt de rnain- qlă, deoarece i se arundl în 

' 1aşl rHUn tacut !:l~rpiS1 ,ii, di~ ~eate, asta fac. • spinare tot ceea ce-ar tine 
1. IER.Cfln de . Guvern ~~ 'de co~,~·- . 

. }!,lajorita~~ ...... ·.- ,; : . 
• . . ,·r~"f;., :.-- ..:~~-.. : ~~~~-i~~PJ~ • 

~~~~~··!· · ··· · ·· . • . ... ' 
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..... .. 
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asista la un nou .,decem- tele nu· are nici preroga- Tara are nevoie de un guvern responsabil, care sA 
brie 1989''? tivele şi nici banii necesari muneească şi să-şi asume responsablliatea deciziilor 

- Nu cred. Personal, pentru a satisface soli- luate. Fostele ţări comuniste care au ieşit din groapa 
consider · cA"- energi~ · : -stucJ.~nţilor. tranzitiei au fost conduse de guverne adevărate, care 
românească s-a cheltuit io" DORO SlnfiCI au muncit, au gândit-strategii, le-au aplicat, nu de uri 
1989. Din păcate ... Qeslgur, • -~ .,.. . Foto• J!Uvem fantomă, cum este, azi, cei din fruntea ţării. 
a.r n .m.ult m,.i. .Jlin.e. ca · · · "' .. ·" .. · • · Oare -"'nd vom av"'• !11.1 n-', ror::nAn1·1,. un gu.,..,.... ade-, 'ăStl·'tîbâ)jl"lh'hgă'~~--,__..,.IARCEL CflttCIO .... - T Ul ...... 
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· ~~·· · · ACTUALII Pi COBNELIV COPOSU , 
;~;. : GUJlERNANTI 

PD·IŞTII VOR MINIMUM 20~1. 
' -:: 

.. ~·?:::~ 
: ·_ ' ~ · 

.'~·.... ; 
~ DRAMUIESC 

, ·i -·-·· VIITORUL ~; ,~· 
_ ._::~ · ;"~~ - ROMÂNIEI· _..: 

·:-'"'!'!.-
· Liderii PNR sunt de părere că actu

alii guvernan~ tratează cu superficiali
;_:.:" : tate problemele studenţilor români. 

•1.: 

. : · Astfel, motivatiile invocate de către mi-
. nistru! Finanţelor {.lipsa de bani .etc.") 

d&e dreptul puerile. deoarece .stu-
··• den~i nu pot fi <Xinsidera~ ca o categorie 

. ,.care necesită asistenţă sociala şi nici nu 
pot fi Tndemnaţi să găsească singun 
resursele bugetare necesare." 

· '· .. ·.~. PNR consideră ca .studen~i repre-
zintă viitorul ţării, iar acesta nu poate 11 

$\mut!;,:, ,:~~ · . ' . DORU SlnfiCI 

. Sâmbătă, la sediul PNŢCD, depu-
·.i: tatul Radu Ghidău s-a intalnit cu 

·. · ... 

i . . . 
·· .·· ' 

··i 

•.· 

. . reprezentanţii Ligii Studenţilor de la 
· 'Universitatea .Aurel Vlaicu"·. ln unna 

discuţiilor a fost semnat.un protocol 
care prevede suspendarea ·tuturor 
formelor de protest pana la sfarşitul 
anului. ln schimb, deputatul Ghidău se 
obligă 6ă promoveze, prin intermediul 
consilierilor locali al PNTCD, un 
proiect de hotărare pentru soluţionarea 

· , revendicărilor cu privire la acoperirea 
din bugetul CLM a 50% din costu l 
abonamentelor pentru transportul rn 
comun al studenţilor. GhldAu va 
susţine acordarea unul spa~u adecvat 
necesar constituirii Bibliotecii 
Studenţeşti de Stat fii ·acordarea in 
administrare cAtre Universitatea .Aurel 

SAmbâta şi duminică, 
organizaţia judeţeanA 
PNŢCQ Arad şi Fundaţia 

LA ·aLEGERILE GENERALE .·, .. _. __ : ........... . 
: '\>. · 1 : ·: ~· -..! .• ·<;· · .. ; 

,. 

Coposu au orga- Slmbătl, la ora 11,00, o e VIcepreşedintele Corneliu 
nizat mai multe manifestari parte a staff·ulul judeţean al PD 'Matica a semnalat punctele nevral- • 
dedicate comemorarii a 4 a organizat o conferlnţl de gice ale Romaniei în -rursa pet'ltru 
ani de la incetarea din presă, pentru a ne Informa admiterea in Uniunea Europeană. 
viaţa a lu( Corneliu Co· asupra celor discutate la e La nivel de judeţ. PD-ul a 
posu. - · . Consiliul efe Coordonare alcătuit Tn proporţie de S00-4 fistete 

Sâmbata, după ( ,-'. NaţJonală. · . de candidaţi pentru alegerile 
scortă~f~!Jăci~ne in faţa . · • Gheorglle ·secullcl ne-a locale. v~ oon.a instruiri periodice 
sediul~!- te ·pJaca ~~ -·' _spus că peste 1000 de delega~ ale acestora şi ale viitorilor 
mc or at11,~a · : Tnd.sa1 1~ de· · ·c1n toale judeţele ţării vOr participa repre~ ai ~ la secţiile 

ons IU a se ru Ul s-a ·ln 18-.19 februarie 2000 la dewtare . 
desfăşurat un scurt sim- Conventia Natională a PO care • Senatorul ioan Creţu este 
pozion .. loan t:iui care a foe.t · .se va 'desfăsura la P~latul convins ca la Comisia de mediere, 
un bun P~ieten al lui Patfarnent\Aui (Casa Poporului). Camera Deputaţilor va li de acord 
Coposu ~· . profesorul e Gheorghe Falcă ,. .pre- cu Senatul rn ceea ce prive~e • 

. . . . Gheorgtl~ Laszlo, ~reşa:· · şecfinte la nivel naţional~ orgarli:-. reducerea drastică a llliMfUul de 
d10te al organizaţiei municipale; au VOibit despre VIaţa Şi zatiilor de tineret a oferit. amă- consilieri locali, conform modi· 

organizaţiei judeţene de tineret· 
ne-a declarat că intr-un an de zile 
organizaţia a~eanâ a PC-ului a 
aesrut ru 1300 de membri. Tn u~ 
ma lună s-au infiinţat fncă douA 
organlza~i. una la Brazi şi una la 
Uvada . 

• ·Gheorghe FalcA este de 
aoort! ru poziţia fermă a ministrUui 
Bâsescu.fată de actiunile cefe
riştilor. considerand' ci aceştia 
protestează impotriva ultimei faze 
a re·structurării. Ca dovadă că 
reStructurarea era necescrl, ~ 
ria CFR-ului a scăzut de la 4Soo 
de miliarde in 1996 la 390 de mi-. 
llarde fn acest an. Nici modll de 
manifestare a muncitorilor de la l !, 

': '·' 

' ... 

activitatea marelui .dispărut. • La ora 11.'~ la Catedrala ounte de'culise d~ la Congresul ficărilor la Legea alegerii~ locale 
Ortodoxă, a fost ~tun parastas. o Dlxntnică, la ora 12.00 21 al Internationalei Socialiste propuse de către Comisia 

Roman Braşov şi Petrotub Roman 
nu poatv fi acceptat. consideri ,· · :' ·':-~~ . ....: ~ · 

a fost~ un alt pataslas la Biserica G~tollcă, de pe .~ a hotăn\t 'primirea PlHJiui ~ Senatului. 

strada Luaan Blaga. S. TODOQI membru eu drepturi depline. , ,, . ..., . : •" · • Nicolae loţcu. ~şedintele 
Falcă. 

•• · · -:? • SI" IOn TODOCfl ··:· · 

Vlaicu" a unei baze sportive pentru . SUA, unde a participat la Washington 
studen~. o ~tocolul a fost prezenţat şi New Yor~ la un curs de manage-

-presei la ~ferinţa de presă de sâm· · ment electoral. D-na Cristea a fost 
bită, ora 13,30. Aceasta a mai avut la · invitata la acest curs ca unic reprezen
ordinea de zi încă trei puncte: Legea lant' a'l tuturor tinerilor tărănisti din 
Lupu, relaţiile i nternaţionale ·ale România. Urmează să pună in· apli
PNŢCD .b,rad ~~ diverse. • Claudiu care proiectul de management elec
.Cristea, vicepreşedinte al organiza~ei toral pe baza căruia a fost invitata. • 
judeţene .şi purtător de. cuvănt, consi- Tgt Tn cadrul relaWior internaţionale ale 
dera că toate partidele ar trebui sa fie tineretului PNTCD Arad, Radu Ghidâu 
de aCord cu Legea Lupu, l'htrutat şi de' va pleca in perioada 26 Xl~8 XII, în 
adoptarea ei ~epinde . felul in care se SUA, invitat, după o selecţie. a 
vor purta negocierile de integrare in Universităţii Harvard, la un curs pe 
Uniunea Europeană. • Radu Ghidău şi probleme de dezvoltare econ<?mică. • 
Vasile Ciub~ncan, preşedintele Tn perioada 29 XI-5XII, o delega~e a 
Senatului PNŢCD, au evocat figura lui organizaţiei de tinerot va fi in Anglia, ia 
Corneliu Coposu, dispărut i n urmă cu invitaţia Partid.ului Conservator di~ 
4 ani. • Adela Cristea, preşedinta orga- Westminster . 
niza~ei de tineret, tocmai s-a intors din 

. · \ 

...... . ·. ··,. ~· : 

,. ~Jfllciprăleciufi~moHincâreiieuilJ 
B;~l~g~~or.Jocai~,P.'!movat de~osaj ;. 

.--1 ~~.~:: .-... . 
lntr-o luare de pozi~- a purtatorului de 

cuvânt al ApR, dl. Marian Enache, 
această foona~une apreciază că soluţiile 
propuse de POSR privind modificare<l 
legii alegerilor locale sunt in mare parte 
realiste iar ApR subscrie la necesitatea 
perfecţionarii cadrului legal de des- . 
făşurare a alegerilor locale. ApR consi
deră că amendarea legii existente ar 

. putea preintămpina tenta~a unor fraude 
electorale. 
. ln acelaşi timp tnsâ, ApR respinge' 
propunerea F'DSR ~i a altor partide, 
pOtrivit cllreia candida~i pentru funcţiile de 
primari trebuie să aiba cel puţin studU 
llceale finalizate. "ApR consideri ca 
neconstttuponala o asemenea soluţie 
tn.trudt Constituţia RomAniei nu 

prevede un c&ne .de studii pentru 9QI- , 
parea funcţiilor da prfmar. O asemenea . . . . 

· aoluţle este fi vădit nedttmocratică, · ·.- · :- : 
deoarece daci ar fl admisă, ar încălca . . < · :· .: .. ·:. ·' 
flagrant dreptul cetăţenilor de a·tl · ' · . .. 
alege liber '1 necond~ionat persoanele 
pe care el le consideră că n ntpreZintl -- : .... , 
cet mal bine", a precizat Marian Enache. · ,_ .. 

De asemenea, Aliarita pentru · .. · 
ţ{oinAnla considerA cA Tn RonÎanla existA 
prea mulţi oonsilieri in structurile locale şi 

. prea mul~ parlamentari de unde rezultA 
că partidele sunt mal mult preorupate de 
fmpârţlrea posturilor decât de asigurarea 
unei funcţionări mai pu~n costisitoare şi 
efldente a instituţiilor puterii locale şi ale ~ 

' ; · .. 

, , -.. 

cejor aparţinând puterii de stat. 
, .. . . . . . $. POPESaJ ·. i .0: · · : . 

. .. ·. ~~ : · ' \. ' ·. ~ : · ..... ·""· • \ • • ·-~. • . J. 
.-· .. ~. .. . ·' 

·. · .... 
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s .. o .. s Bamblnl Rumeni aduce 
11 

O oazA DE SOARE PENTRU 
COPIII DIN FIRITEAZ 

TERENUL AGRICOL ŞI PADURILE 
• o fCIIIIIă .. ÎD c:urâDd -

cămiD peatJu capii 
Sâmbăta. in satul Firiteaz, 

aperiJnător <:emunei Şagu a avut loc 
inaugurarea şcolii din localitate, 
prnied finanţat de cuooscuta fundaţie 
umani1ară S.O.S. Bambini Rumeni, 
condusă de Francesco Oallabetta. 

• w1llllaglo dai SariaDw , i 
Renovarea ~ii din Firiteaz face l 

parte din cadrul proiectului denumK 1 

.Vlllagio de! soriso' - adică mai pe 
româneşte - .Satul surâsului" 

Proieclul mai cuprinde ii'\Cll patru 
asemenea invest~il: un orfelinat, un 
dlspensar, ijCOSta din <::ruceni fii paf· 
culspo!tiv. 

La inaugurare a fost pmzentă o 
delegaţie italiana condusa de 
preşedintele fundaţiei italiene din 
Tntnlo, Francesco Dallabetta, doi 
voluntari: luciano Şimonaz:.zi fi 
Egiddio Gjacomint precum şi 
reprezentantul In Romania a S.O.S. 
Bambini Rumeni, Franco Petrone. 

Partea română a fost reprezen
tată de ofidalităti din cadrul Consiliului 
Judeţean Arad: Dan lvan, preşed'IO!e 
~i Achim Alexa, vicepreşedinte pe 
probleme de culturi!. 

•DbaaaaltllednJ ·a• 
dllmlllanl 

PAnă in prezent invesllţla din 
Firfteaz se Jidlcă la o jumătate de mi-

Hard, Iar In perspectivă se pre
conizează că in anul 2000 se va. 
ajunge la aproep.. trei miliarde. 

Din spusele primarului Comunei 
Şagu, dl. Anghel Liviu, am aliat că 
şcoala a fost foarte dărăpănată, ~o· 
adevărată ruină, nu existau p<>reţl 
•spărţllori. ferestrele erau sparte 
Iar dutumelele au fost ralăcute in 
Intregime". .' 

La vremea când a fost făcut 
proiectul costwile nu erau ata! de ridi
cate. dar pe parcurs ele au crescut 
Cu toate acestea italienii nu au 
renunţat la inve~. reuşind sa Iacă 
o ijCOSill pentru cop»i din localitate. 

Francesco Dalt,.belta, preşedifl.. 
tele S.O.S. Bambinl Rumeni ne 

să 

pară cu 
tră. Am inţeles că 
multe afinKăţi cu poporul r"""'"'dl 
afinKălî latine cum s-ar zice". 

Aceasta este doar una dir1tre 11 
Investiţiile făcule ln Firiteaz, care 
deven~ un oraş palronat de emblema 
S.O.S. Bamblnl Rumeni prezenta pe 
aproape toate cllldirile din sat care 
urmează a fi renovate de căt1e aceşti 
oameni stmpatîci şî cu mult su.fTet 
care incearca sa intindă o mănă de 
ajutor copiilor romani. Putem fi 
miţi că această fundaţie a ales~--·· 11 
şi acest lucru ne face dnste. 
. ' SORitlfl fiHBRUŞ 

Foto:fiL 

,.. (Urmare din pagina 1) • 
- După cum este cunoscut, Legea 

nr. 16911997 pentru modificarea ;;i 
completarea Legii nr. 18/1991, s-au 
creat numai premizele reconstituirii 
dreptului de proprietate asupra 
t&renurllor agricole 'i cu vegetaţie 
forestieră, persoanele vil:ate prezen
tilnd cereri şi actele doveditoare 
privind preptul de proprietate, precum 
şi intocmirea unei balanţe a fondului 
funciar, pentru a se cunom;te resurse
le de terenuri care pot face obiectul 
reconstituirii dreptului de proprl, 
etale?l · 

-Asa fiind. a apărut necesitatea de a 
se trece la o a doua teză a procesului de 
reconstituire şi anume ia stabilirea con
cretă a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi cu vegetaţie 
forestieră • ceea ce constituie obiectur· 
legii trecute recent şi prin Senat • respec
tiv stabilirea măsurilor concrete de apli: 

a dispoziţiilor legii nr. 169/1997. 
- Care sunt principalele propuneri 

de reglementare a proiectului de 
Lege? 
, - Proiectul de lege cuprinde in pJinci
pal următoarele reglementări: 

• reconstituirea dreptului' de propri
etate pentru diferenţa dintre suprafaţa de 
1 O ha de familie şi cea adusă In 
Cooperativa Agricoli! de Producţie sau 
preluată în orice mod de aceasta, dar nu 
mai mult de 50 he de teren agricol; 

• în cazul In care nu se poate face 
reconstituirea dreptului de proprietate se 
vor acorda despăgubiri in cotă pro
porţională cu diferenţa de teren care nu 
poate fi reconstituitil. cara se vor stabili. 
pe baza unei legi speciale; 

• pentru terenurile cara fac obiectul 
reconstituirii dreptului de proprietate 

··""'• '·"' ...,~~ prevede .amiţerea unui tiUu de pro-

e Patru drnDiurl pen'&ra 100.000 de lei 
ln luna decembrie, şi arădenil cu venltuJi modesta vor 

pu!ea solicita ajutoare băne~ti pantru costurile legate de 
furnizarea agenlului lerrni!:. Prea Jlll\lniştiu lnsâ căi va avaa 
de umblat penlru a inlm In posesia aoastor ajutoare. 

ln conformitate cu circuitul impus de Ordonanţa 

suma subven\î<Jnală, se vizează borderoul şi se dlsttibule 
căte un exemplar al acestuia. persoanelor (lnslilu\illor) 
interesate. 

Cam lung traseu dacă te gandeşti că vor fi foar1e multe 
pe<soane care vor beneficia. in ronlormita!e cu ordonanţa 
amintită, de un ajutor de doar ... 100.000 lei. Mal mult. decăt 
atât. acest ,cireuil" se repetă In fiecare luna! 

· 162/1999 titularul unei ce<eri va trebui sa se deplaseze la 
pun<:b.ll unde va fi erondat da ... patru ori. Astfel, mai intai 

. beneliciaiul ori reprezentantul asociaţiei de localari se va 
·• ·•"' prezenta la punctul arondal de unde !fii va rRfica cererea, 

care ara regim special. După eceea cel in cauză se va 

ln Arad, va funcţiona pentru rezolvarea' aoastor cereri 
cinci centre: Aurel Vlalcu • pentru cetăţenii din cartier; 
Mlcălaca 1 • penlru cartierul Mlcălaca; Micălaca 11 • penilu 
cartierul Mlcălaca zona III; str. Uviu Rebreanu • pentru 
cartierul Faleza Sud fii zona Liviu Rebreanu: Centru - pen1ru 
zol,a cen!Jală, Cartiarul Aradul Noo şi cartierul Grildişte. 

· Intoarce inapoi la acelaşi centru cu cererea (ile) comple!a! 
(ă). Ulterior, beneficiarul se va prezenta din nou la centru, 
unde In faţa sa i sa va <:empleta boaleroul cu suma maximă 
de care poate benefiCia. Beneficiarul se intoarce acasa 
unde va completa borderoul cu suma reală a cheltuielilor 
legate de călduri!. După aceea. celăţaanulln cauză vine din 
nou la centru, unde se completeatil de c!ltre funcţionar 

Vom reveni in timp util cu informaţii legate de adr8sa · 
exaclă a acestor centn> precum şi a datai la care aceslea at 

· Incepe efectiv sa lucreze. 

>,, ' 

Ciran 
PARC "ENGLEZESC" 

·~~ 

PENTRU COPIII SATULUI 
. Fundatia .Comun;iy Action 

Romania' din Leighton·' 
Buzzard (Anglia) este in rela~î 
de prietenie cu Biserica 
Pentlcostală .Betania" din 
carend lncă din 1992. • 
, An· de an, de atunci, 

reprezentanti ai fundatiei 
engleze au poposit In zonă 
ducănd ajutoare pentru şcoiHe 
din Selişte, Prunil!Or. 

tkl!AeSii. <>!USBill. Nădălbilşti. 
irecute, doi membri 

ai Fundalle!. ,Comunity Action 
Romania"- Mlchael Cave şi 
Mark Wilkinson - au vlzKat din 
nou şcolile şi grădiniţele din 
localităţile amintite (şi, in plus, 

Rev..,tiş) aduc!lnd, pen
tru cei mici, rachizite şcolare, 
hăinuţe, incălţăminte, obiecte 

igienă personală, dulciuri, 

l-am fntAinit pe cel doi 
englezi, sâmbătă după-ami~ 

In curtea Şcolii cu clase
(unde funcţionează ·şi 

._,_ 

grădiniţă) din Cărand.'AiCl, 
împreună cu lspas, 
pastorul Bisericii Pentk:ostakt 1 
,Betania' din locaiJtate, cu 
Emi!ian RoŞu, primarul 
comunei şJ copiii 
frecventează biserica penti· 
costalil, amenajau (Intr-un 
adavărat şantier) un spaţiu de 
joacA pentru copii cu. 
topogane, balansoare, spi
rala, leagăne, motociclete si 
multe alte accesorii de dis
tracţii, divertisment şi sport 
(pe care le-au adus, sub 
fOrmă de donaţie, din Anglia). 

.Vin ln RomanJa - rie-a 
spus dl. Michael Cave • pen
tru că doresc foarte muk sa 
ajut copiii cu căle ceva şi 
place să mîl bucur de compa
nia oameniiC\1' din ~ania. In 
viitor vrem să facem aseme
nea parcuri de joacă pentru 
copii şi în celelalte şcoli şi 
grădiniţe din zonă." 

V.f. 

. suplimentar Iri cazul existen\Eii· 
unul titlu emis in condiţiile· Legii nr . 
18/1991, sau se va emHe un singur tiUu; 

e persoanelor care au calitatea de 
locatori ~i de acyonari Il se restituie fizic 
terenurile agricole ce li se cuvin in sale 
compacte in imediata apropiere a loca
lltăţilor; 

• reconstituirea dreptului 'de propri· 
etate asupra terenurilor cu vegetaţie 
fOrestieră pentru diferenţa de un hectar 
de proprietar deposedat şi cea avută In 
proprietate, dar nu mai mutt de 1 O ha; 

• recon$tituirea drepturilor de propri
etate şi punerea in posesie a tiţlurilor in 
cazul terenurilor agricole şi cu vegeta~e 
. precum şi eliberarea titlurilor 
de proprietate se fac de câtre comisiile 
locale şi respectiv comisiile judeţene, in 
condiţiile !fi cu procedura stabilite In 

legea fondului funciar nr. 18/19111. · 
- Dar având in vedere că sunt 

cetăţeni care locuiesc ln mediul rural 
!fi nu au pământ, ce prevede legea? 

-Tntr-un artlco' nou introdus la 
'se prevede ca in localităţile in care 
există terenuri agricole excedentare, se 
vor atribui pană la 2 ha de familie · 
pământ sau familiilor nou întemeiate, 
şpecialiştilor agricoli. cadrelor medicale,. 
personalului didactic, slujitorilor cultelor 
religioase lega; recunoscute şi ve· 
teranilor de război. 

- In acelafl timp, instituţiilor de 
cult fi de lnvăţământ ce le asigură 
le9ea? . . 
. · - Pet)!nl organele reprezentative ale 
unită~lor de cult legal recunoscute li se 
reconstituie dreptul de proprietate pentru 
suprafeţe de teren agricol din fondul b~ 
sericesc al cultului cărora aparţin: cer'l!rEII 
eparhiale, până la 100 ha; protoerii pănă 
la 50 ha; mănăstiri şi schituri până la 50 
ha; parohii şi fiiii până la 10 ha. In 
acelaşi timp, parohiile, schilurite, mănăs
tirile constituite până la intrarea in 
vigoare a legii, dobândesc prin reconstl·. 
tuire din fondul bisericesc al cultului 
căruia aparţin • 1 ha parohii, 3 he schituri 
~i 5 ha aşezăminte bisericeşti. 

liceelor cu profil agricol sau silvic li 
se restituie suprafeţele de tef!!n avute rn 
proprietate, dar nu mai mulf de 50 ha. 

In ceea ce priveşte terenurile cu des· 
tinaţie forestieră pentru parohii. schituri, 
mănăstiri, instituţii de invăţăroant, re
constituirea dreptului de proprietate este 
in limita suprafeţelor pe care le-au avut 
rn proprietate. dar nu mai mult de 30 ha. 

· - Dar in ceea ce prive11te propri· 
etatea formelor asociative (compo
sesorate, ob'ltl de motneni, ob'lli de 
răzeti, păd~rl grănicere'lti t· a.) pen
tru ler&nurlle cu vegetaţie foreetlerii '1'1 
proprietatea loca!ităţilor? 

- Foştilor membri ai fOrmelor asocia
tive de proprietate asupra larenurilor cu 
vegetaţie forestieră, li se reconstituie 
dreptul de proprietate in limitele a 10 ha 
pe fiecare membru al acestor forme de 
proprietate obştească. Aceste terenuri 
răman in proprietate indiviză pe toată 
durata existenţei lor. Aceste prevederi se 
ofera şi in cazul terenurilor agricole, 
păşunilor şi fâneţelor care au aparţinut 
formelor asociative care au deţinut astfel 
de terenuri. _ 

Comunelit;"OI'l!lşele, 'municipme 
·au deţinut in proprietate terenuri 
getaţie forestieră. păduri, . 
tufa~n. fâneţe, păşuni şi păşuni lmpil· 
durite redobândesc proprietatea acesto
ra In condijiile artloo!ului .a: ,dill Legea 
1611991,,'.'' . .• ' <' 
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• Unul din cei 15.000 de speeialifti (nu) le f1ie pe.,.le lui. ••. 
.... De ce casele de sănătate au 

mai mulţi bani decit Ministerul 
Sănătjţli? 

VIneri, /-am abordat pe ministrul sănătăţii, Hajdu Gabor, aflat In 
vizită la târgui AR-MEDICA, căruia i-am adresat câteva întrebări 
clare şi la obiect. Răspunsurile ministrului s~au dovedit a nu avea, 
practic, legătură cu intrebările puse. Spre surprinderea noastră, 
n-am găsit explicaţia răspunsurilor .la derută". Poate reufili dum-

- Alaltăieri am fost la o sedintj 
a Comisiei de sănătate de la' semit, 
unde s-a sustinut că Ministerul 
Sănătă~i ar fi primit in acest an 4% 
din PIB si multi au avut rezerve fată 

e De la Casa de Asigurări pentru Sănătate - vorbe-n vânt 

,. 

~~- ._ 

neavoastră, stimaţi cititOri.... . 
- Cum se face că, la fiecare 

rectifica re de buget, sănătăţii nu i 
se dau bani, ba, din contri i se 
mal'' Iau? 

-Ar putea-exista. o explicatie: 
că la inceput i s-a dat prea mult, 
dar cum n~a fost 'asa, înseamnă că 
ţ!Xistă o altă explicaţie, cum că sta
tul era strămtorat. Dar nu numai 
sănătatea e Tn această situatie. O~ 
altfel, in acest an, sănătatea' a pri
mit mai mult din PIB comparativ cu 
aoii anteriori. - · 

- ŞI asta vi mulţumatta? 
- Nu, fiindcă nu am primit 

destul. Dar totusi, există această 
circumstanţă atenuantă. · 

de aceslă sus~nere. ' 
- Adică nu aste adevărată 

afirmaţia? 
- Constatarea a provocat un 

surâs ... cu rezerve ... In schimb, se 
pare că in acest an sănătatea va 
primi peste 4,5% din PIB. 

- Căte programa da sănătate 
mal finanţează Ministerul da 
Sănătate? 

- Fiecare program a fost 
lmpărţit in două, iar partea preven
tivă este finanţată .de Ministerul 
Sănătj~i. 

GE~LirtDE KftAP 
Foto: V. MOSQI 

' 

Rata da crestere a cazurilor de 
tuberculoză, inregistrată in primele 
opt luni ale anului 1999, este cu 1 O% 
mai mare decat cea din 1998, in 
condiţiile in care, la bugetul Sănătă~i 
nu este prevăzut nici un leu până la 
sfârşitul acestui an pentru prevenirea 
şi tratarea TBC-ului. 

Preşedintele Casei Nationale a 
Asigurărilor efe Sănătate. Alexandru 
Ciocâlteu a promis că va aloca 30 de 
miliarde de lei, dar numai pentru me
dicaţie, pentru prevenire neexistând 
nici un ban. Este greu de crezut că 
guvernanţii sunt interesaţi să 
finanţeze Sănătatea, deoarece ei se 
intemează in spitale cu circu~ inchis 
şi au medicamente la discre~e .. 

Potrivit statisticilor, 70 de români 
se Tmbolnăvesc zilnic, iar şapte '!'O' 
din cauza tuberculozei - afectiune vln
decabilă - care a atins în uhimii ani 
cele mai ridicat.e cote, plasând 
Romania pe primul loc in Europa. 

• Singura excepţie, seriit;orii arădenl 

Şi in judeţul Arad cazurile de 
tuberculoză sunt in crestere - ne 
informeaza doamna' doctor 
Paraschiva Cincă - medic sef la 
Cabinetul de Ftiziologie. AstÎel, ·in 
primele zece luni ale anului 1998 
existau 93,27 cazuri la suta de-mii de 
locuitori, iar pe perioada similară a lui Comparativ cu anul trecut, sursele financiare .de cara a 

dispus Biblioteca Judeţeană .A. D.Xenopol" ln 1999, au 
fost mai mici cti 100 de milioane de lei. Aceasta a determi
nat o reducere a activităţii bibliotecii (in sensul organizării 
unor actiuni specifice), dar si o scădere a achizitiei de carte 
nouă. ' ' ' 

? +. ' 
.Anul acesta am avut planificate 45 da milioane de lei, 

numai pentru achizitie de carte. Din acesti bani, 10 milioane 
.,. __ .,.ll;i·-". .. - .... ~am pus de-o part'e pentru achiziţie''de reviste (doar 

·romaneştil) şi ziare (presa locală şi aproximativ 20 de titluri 
din presa centrală)" - ne-a spus Liana Drig, directoarea 

corectă 'de achiziţie a cărţii: nu ştim ce carte este cerută, oa 1999 s-au inregistrat 95,79 de C<llUri. 
ofertă există pe piaţă şi nici nu avem bani la îndemână tot Factorii care determină aparitia de noi 
timpul. Din aceste motive, achizitia de carte se face in sai- cazuri sunt conditiile socio-eConomice 
turi, la nimereală"· a mai spus Uana Drig. . existente, nivelul de trai foar1e scazut. 

Totuşi, fondul de car1a al Bibliotecii Judeţene s-a 
Tmbogăţtt ln acest an cu 1882 de volume. Aceasta, mu•u- Cei mai multi bolnavi provin din ran-

'1 durile somerilor, a celor fărâ ocupatie 
mită unei dona~i a Ministerului Culturii care, printr-un fond ~i sun't bărbaţi. Aproape toţi su'nt 
special creat pentru achizitia de carte, a ofer11 Bibliotecii • umătorl ~~·.b•utorl·. Tuberculoza 
arAdene· volume in valoare de 45 de milioane de lei. T 0 

Deşi cartea nouă nu poate fi găsită la Biblioteca survi.ne_ p.e u:n· organi~m slăbit, prost· 1. 

Judeţeană, cititori -totu": există.:Păniilli ~-ului._ hrAm! ~1. de reguli!, purtator al altor 

6 luni, prevăzut pentru vindecare. 
Astfel, ei devin bolnavi cronic, iar 
perioada <!e .vindecare se măreşte la 
.9 luni - 1 an. Tratamentul devine 
foarte costisitor, medicamentele 
obişnuite (streptomicină. kanamicină) 

. fiind fără nici un efect Tn aceste 
cazuri. Un bolnav care intrerupe trata
mentul poate infecta alte 11 per-
soane. Este foarte greu pentru cel 
care nu s-a tinut pănă la capăt de 
tratamentul inl~al şi a devenit bolnav 
cronic, si! termine perioada de vinde-
care de 9 luni - 1 an. 

In privinţa dotării, doamne Cincă a 
spus: .Aparatura este dezastruoasă, 
ar fi trebuit înlocuită de cel pu~n 15-
20 de ani." Personalul de specialitate 
este insuficient pentru numărul de 
bolnavi. In data de a noiembrie, 
dimineaţa, aşteptau cam 30 de per
soane la consultaţie, spre prănz erau 
20. programul fiind până la !l'8 1~.00. 
Mai mutt, în unele localităti, cum ar fi 
Lipova, nu există medici' specialişti, 
cei din municipiu mergând voluntar in 
acele locuri pentru a-i consulta pe 
oamenii de acokJ. Nici banii de trans-
por1 nu li se asigură. De asemenea, 
pneumologii din Arad nu primesc 
sporul cuvenit pentru mediul i'n care 
lucrează, cum au primit colegii lor din 
alte judeţe. Salariile nu li s-au mărit. 
De la Casa de Asigurări de Sănătate 
au luat doar .vorbe in vănr - spune 
doamna Cincă. .. . .. . 

. 
-:--

·-

. _c;'c' Bibliotecii Judetene din Arad. Din cele 35 de milioane care 
au mai rămas, s-a cumpărat carte, insă do.Sf vol~me 
scoase de scriitori aradeni. Aceasta pentru ca .in general, 
cartea ~ste foarte scumpă, iar posibilităţile noastre financia

se estimează că ~umărul acestora va ajunge la 15,000. •• ~QAAţă ulcer. . . 
MajOrftatea Celor Tnscrişi la bibliotecă sunt elevi, studen~ şi O altă cauza a , . . . 
pensionari, ale căror preferinţe sunt indreptate ln special 9e TBC este necooperarea bolnav1lor. 
spre l~eratura clasică. ' Aceştia nu fac tratamentul regulat. 1 

Există programul n~onal de com
batere a tuberculozei elaborat de 
Ministerul Sănătăţii, prin care se 
prevede alocarea de fonduri pentru 
aparatură, controale metodologice 
etc. Prpgramul este ca 'i inexistent în 
această privintă . 

-~< · ·pRtcizjm(:.a;aeu' aaeata·au,.QJtlrit .--."~--~--
24 de 'persoane in judetul Arad, din 
cauza tuberculozei. • 

' · ~·sunt aproape nule. In plus, la noi nu există o politică DIA"ffDOJO sau n intrerup Inainte de termenul de 
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SP®RTIV 

• Victorie scoatată a ASA-ului • Uaiversitarll 
clujeai au se regăsesc • Drobeta pierde terea la 
Alba•lulia • Mare triu•l al buaedoreailor, la 
Satu Mare • Medieteaii cad ia bârlo#ul •iaerilor 
• UTA se i•puae fru•os la Sibiu ARO trece 
peste olteaii dia Motru • Poli coboară la • 11 la 
adevăr • Biboreaii se gâadesc deja la Divizia C . , 

!fiNAl :DE 'IUR : 
Fotbalul din etalonul secund ti-a 

conaumat cele 17 etape ale turului, 
urmând &â mal dispute, In continuare, 
lncă doui etapa din sezonul de primi\1-
varil. Pentru UTA, turul s-a incheiat cum 
nu se poate mai bine, cu o frumoasă 
victorie in fata lnterului, chiar la Sibiu. 
Daci debutul de campionat 1-a flcut cu 
stângul, in fata celor de la Corvinul, laii 
că UTA a jucat la Sibiu pa cartea atacu
lui, având Tn Claudiu Drăgan un vârf de 
temut, autor al ambelor goluri. Cu 
aceea91 mentalitate de lnvlngători va 
trebui eă abordeze, băieţii pregătiţi de 
lorenzo Rubinaccl fi partida de la 
Hunedoara, pentru a demonstra că 
rezultatul din tur a fost un accident 

S-.a incheiat turul fi tn Divizia A la 
baschet feminin. Campioanala an-tltre, 
fetele de la B.C. ICIM Arad au revenit pe 
primul loc după victorie de miercuri de 
la Galaţi şi infringerea rapidistelor la 
Cluj. Cu o echipă, in mare, restruc
turată, arădencel~ etacă, din nou, titlul. 
In paralel, însă, jucâtoarela ca fac parte 
din reprezentativa României vor încer
ca, săptămina viitoare, la Arad, să 
obţină prima victorie in faţa Germaniei, 
in campania de calificare pentru C. E. 
din 2001. 

Stadion .Municipal" din Slb!u. timp frumos, taran bun, 
gazon ud, spectatori: 3.500. f- la -..U 14-9. ·
..., _ ..... 5-4. C:.•- 9-3. A marciJ!!: CI. Orăgsn- mln. 
28fi4S. 

..., ojtl • •- ....., FI. Colora • C. $zeghedl (min. 
76 • Tolclu), L Colora, Toader - Luca, Neguţ, Stănlcescu 
(mln. 71 - Popa), Mafiei (mln. 46 O&mian), Burdulelm - M. 
$zeghedl, Gaiu. A•-r: Adrian Văs!l. 

UJ'A: Pap-Zaha, Găman, Botlf-Diaconescu, Mărglnean, 
Bogoşel (mln. 82 - Baclu), Panln-Ciubăncan (mln. 61 -
Cr.iclunescu) ·CI. Oriigan (mln. 65 Marif), Kent A>lfNIIIU 
Lorenzo Rublnaccl. 

Au •rllfm.t....., Ale:candtu Tudor- centrii, Gheorghe 
Badea fi Florenfin /van· asistenţi (toţi din Buc'""''IIJ• 
•--,.,.,, Vasile Oonţs (Galaf11 c:..,.,...., • ..,._ L Colora; respectiv Clubăncan, 

Pan/n, D/aconescu 
"_.. ....... _.... .... CI. Drăgan (F. C. UTA) 

UTA a incheiat cum nu se ----~--,...,...., 

pnnderea prin acelaşi CI. 
Drăgan, care are un moment 
magic în ultimul minut de joc 
al primului mitan: Diaconescu 
execută la semi-inălţlme o 
lovitură liberă . .,Dragan 
uno• depăfe,te din prelu
are doi funda'! slbleni ti Il 
invinga, din nou, pe FI. 

· Colora, 0-2. 
Debutul reprizei secunde 

va inregistra cea mai mare 
ocazie de gol in contul 
lnterului. Apărarea arădeană 
face greş~ pasul la offside, dar 
lobul lui M. Szeghedi din po
zitie de unu la unu cu Pap, 
tt8ce de puţin paste. la 2-0, 
Rubinaccl schimbă din mers 
tactica echipei, revenind la o 
formulă mai defensivă cu 5-3-
2. In aceste condiţii partida se 
desfăşoară mai mult in jumă
tatea de teren a UTA-ei, fără 
ocazii periculoase la poarta lui 
Pap, in timp ce ,Bătrăna 
Doamnă" Incepe o serie de 
c:ontraatacuri taioasa, rămase 
din păcate fără rezultat pe 
tabela de marcaj. In minutul 56 
CI. Drăgan, din 8 metri, nu 
găseşte spaţiul porţii lui Fi. 
Colora, ca apoi. şutul pa jOS al 
lui Crăciunescu să fie para! de 

MIDIA Jl ARD ,~. 
SUNT CAMPIOANE 

DE TOAMNA, 
EtapaaXVD~ 
ultima a turului 

Serial 
Politehnica laşi-Callalis Mangalia 2-0; Tractorul 

Braşov-Dunărea Gala~ 1-0, Foresta Suceava-Dacia 
Pitesti 4-0, Poiana Cămpina-Midia Năvodari 0-1, 
Sportul Studenţesc-Metrom Braşov 1-1, Precizia 
Săcele-laminorul Roman 2-1, Cimentul Fieni· 
Diplomatic Focşani 1-0, Petrolul Moineşti-Gioria 
Buzău 2-1, Chindia Targovişte • Juventus Bucureşti 
1-1. -

Etapa următoare (dmbătă, 20 noiembrie): 
Tractorul Braşov-Dacia Piteşti, Foresta Suceava
Callatis Mangalia, Poiana Câmpina-Politehnica laşi, 
Midia Năvodari-laminorul Roman, Sportul 
Studenţesc-Diplomatic Foc~ani, Precizia Săcele
Petrom Braşov, Cimentul Fieni-Juventus Bucureşti, 
Chindia Târgovişte-Gioria Buzău, Pelrolul Molne,ti
Dunărea Tot in Divizia A, dar in intrecerea 

băieţilor, surpriza au produs-o baschet
baii ştii de la West Petrom, care au 
invins~ vineri. pe Dlnamo, la Bucureşti. 
A fost o victorie de prestigiu a echipei 
arlidene, condusă de pe margine de 
antrenorul Dragan Petricevici. care, 
iată, incet dar- sigur, urcă pa scara va
lorică, impuntndu-•e atenţiei specia-

putea mai bine returul de cam
pionat, câştigând intr-o 
manieră Clară întalnirea de la 
Sibiu impotriva lnterului din 
localitate, o formatie care 
Inaintea acestei etapa' avea +5 
in clasamenrul .adevărului", iar 
in cazul unei victorii, Tn partida 
de sâmbătă, intra serios In 
.că'1ile" promovării. .Bătrăna 
Doamnă" însă, după evoluţiile 
mai pu~n convingătoare din 
ultimele etape, s-a autodepăşij 
in oraşul de pe Cibin Oji prin 
succesul obţinut a eliminat 
practic o concurenta directă la 

şefia clăsameritUrul.· A lbsfV1C: lt~:~~~~F~~ toria j!llr(lgiiJ~, care a . 

.arati oolţii Tn golkeeperul sibian. Gazdele ~~==~~~~~r~~~~~~~~~,~~:r şuM plasat al f~l~·~ii~;~;,···~ 
apărat superb de Pap 

liştilor'' a publicului. ' 
ju. cat (aproape) f5.r~ greşeală, 1 
dar mai ales a fost victoria lui 
.allenatore" Rubinacci pentru ' cw;~~~~~;ţ~ 
~Ş. In ciuda absenţelor lui ~ "'ol0ţ~,I'I05i!; Todea si Almăsan, de la E 

Sfă"'itul de săptămână a consemnat 
fi lucruri mai puţin plăcute de care se 
love,te, In acestă perioadă de tranziţie, 
sportul românesc. Este vorba de acuta 
criză financiară pTin care trec unele 
echipe, motiv pentru care BRD Ploi"''ti 
a dat semnalul retragerii din campiona
tul masculin de baschet Etapa trecută 
.F. C.Bihor nu a avut bani pentru 
deplasarea la Râmnicu Vâlcea, iar ieri 
poioiftli de la Astra nu au avut adversar 
din· cauza relragerll din campionat, pe 
aceleaşi motive financiare, a echipei 1. 
l. Timi~oara. Numai că tot lipsa banilor 
i-a determinat pe handbali~tll de la 
Arbema Mure,ul Arad să nu se poată 
deplasa la Bistriţa. Să fie acesta un 
semnal al deşliinţărli echipei? 

. . ALEX. CHEBELEO 

mijlocul terenului, a creat o for· 
mulă de echipă deosebit de 
competilivă. • , 

Aşadar, Mister incepe cu 
un .neobi~nuit 3-4-1·2, cu 

· Zaha in apărare, Diacornjscu 
şi Panin urcaţi în linia de 
mijloc, iar Ciubăncan in 
spatele ,vărfurilor". O tactică 
deosebit de îndrăzneaţă pen
tru un joc _afară", dar care se 
va dovedi caştigătoare. 
Sibienii Incep In atac. ind 
fără ocazii deosebite, care să 
pună In pericol poarte unui 
Pap mereu pe fază. După ten-

lalivele semnate Maftei (mirt 
4) şi M. Szeghedi (min. 26). la 
primul şut pe spaţiul porţii, 
UT A va deschide scorul prin 
Claudiu Drăgan. Era minutul 
28 când ledu, bine găsit de 
Ciubăncan, U uface" pe 
Toader '1 înscrie plasat pe 
lăngă Fi. Cotora, le,it la blo
caj, 0-1. Gazdele se arunCă in 
atac şi vor rata două bune 
posibilitătl de a marca prin 
luca (~ul reSPins de Pap) şi L. 
COlOra (lovitură de cap ptJ!In· 
pe langă). Oarecum nea§lap
tat arădenii vor reuşi des-

62) şi in minutul 73 cănd libe
roul L. Colora reia slab un 
balon Mloâ~ de fundasii .alb
roşir în propriul carau. In rest, 
a fost un monolog al arădenilor 
care mai puteau marca prin 
Mărginean, Kant şi Mariş, 
acesta din urmă ratârid, din 
nou, incredibil, din 5 metri, sin
gur cu poarta goală (min. 88). 

la sfârşitul celor 90 de 
minute, UTA obtine o victorie 
meritată, care o ăduce pa locul 

. al doilea in dasamenll.li .ade
vărului". Prin jocul foarte bun 
presta! sămbălă la Sibiu, 
.Bătrana Doamnă" a de.
monstrat că se poate, singura 
prol!lemA a lui Mistei fiind 
ecum.oontinuitatea. 

ciiurt MH.ERIE 

DECL~ARAŢII 
DUPA MECI 

8ambătă seara, la sediul clubu
lui UTA a avut loc o t:Onferinţă de 
presă-fulger la care au parli:ipat 
investitorul italian, Angelo Gandolfi, 
şi preşedintele grupării .ai!Hoşii", 
Marin lupaş. lată principalele idei 
ce au fost prezentate cu această 
ocazie. . 

ANGELO GANDOLFI: ,Obiş
nuie$c ca după incheierea unui 
ciclu să trag linie 'i să fac unele 
consideraţii asupra muncii depuse 
până acum. După Incheierea aces
tui tur de campionat pot să aflnn 
public că UTA a devenit o realitate 
sigură şi frumoasă.ln !btbalul româ
nesc. Acest lucru i se datoreaZă in 
principal, preşedintelui Marin lupaş 
care depune o muncă titanică la 
acest dub, doisprezece ore pa zi, 
iar rezultatele se văd. Toti sunt 
importanţi la F.c. UTA deractivi
tatea domnului lupaş .este indis
pensabilă. Sunt, de asemenea, 
mulţumij de munca depusă de con
aultantul tehnic, luigi Piedimonte 
!laro;t p~n relaţiile sale atAI din 

România cât şi din Europa face 
publicitate proiectului UTA. Tot cu 
sprijinul domniei sale, juniorii 
Bătrânei Doamne vor participa la un 
turneu in Italie în perioada 27 
noiembrie - ·s decembrie, unde vor 

Conferinţă 
de presă 

lntâlni formaţiile similiare ale 
Veneziei, Parmei şi Sampc:loriei. Un 
alt compliment i se cuvine trioului 
de antrenori care şi-au flcut deiOria 
cu profesionalism. Dacă au apăru!, 
pa parcurs. unele neinţelegeri intre 
ei şi presa locală a· fost din cauza 
diferenţei de cultură !btbalislică din
tre România 'i Italia. Unul din 
meritele obţinerii unui re:l:UI1at bun la 
sfâ<lillJI campionatului trebuie să fie 
şi ai mass-media, care să sus~ni!l 
proiectul F.C. UTA. CM priveşte 
aducerea unor jucatori In pauzş 
o:xnpeti\lorlal ce urmează, nu vAd 

·. 

de ce nu am da încredere tinerilor 
pe care-i avem ln dauna achi
zitionării fotbalistilor de 27-28 de 
ani, care să urmărească doar 
llnpfinirea lor pa plan material." 

MARIN lUPAŞ: .,Mă simt ftatat 
de cuvintele frumoase pe care mi 
le-a adresat domnul Angelo 
Gandolli. dar vreau să amintesc că 
nu e doar meritul meu căUTA este 
acolo unde este ci şi al 
vicepfejiedin~lor. medicului, maseu
rului, organizatoruiui de competi~i. 
anllenorilor, intr-un cuvănt al tuturilr 
celor care lucrează P.,ntru bunul 
mers al Clubului fanion al Aradului .. 
lnlentionăm ca In fiecare zi, In 
fiecare săptămână să facem Ceva 
bun pentru această grupare, fără să 
uităm, însă, de unde am pornit. 
Principala problemă cu care ne 
confruntăm este fipsa unui teren de 
antrenament pentru copii şi juniOri, 
aşedar spre acest sector trebuie să 
ne canaliz!m eforturile în viitorul 
apropiat" -

ciiU" M"ERJE 
-~ -·,_'\ . 

Seria a D-a ~c-
AsA Tg. Mureş-Eiectro Bere Craiova 3:1, 

Universitatea Cluj-UM Timişoara 0-0, Apulum Alba 
lulia-FC Drobeta Turnu Severin 2-1, Olimpia Salu 
Mare-Corvinul Hunedoara 0-1, Jiul Petrosani-Gaz 
Metan Medlaş~1-0, lnter Sibiu-UTA 0~2. ARO 
Câmpulung-Minerul Motru 3-0, Politehnica Timişoara
Flacăra Rm. Vâlcea 0-3, FC Bihor Oradea-Chimica 
Târnăveni ().(). · 

Etapa urmitoare (allmbâtă, 20 noiembrie): .u· 
Ciuj-Drobeta Turnu Severin, Apulum-Eieclro Bere 
Craiova, Olimpia Salu Mare-ASA Tg. Mure~. COtVinul 
Hunedoara-UTA, Jiul Petroşani-Minerul Motru, lnler 
Sibiu-Gaz Metan Media,. ARO Câmpulung-Fiacăra 
Rm. Vâlcea, Politehnica Timi,.oara-Chimica 
Tâmăveni, FC Şihor-UM Timişoara .. 
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Luni, 15 noiembrie 1999 SPORT 

"U" 1\11~S'f PE'I'ROII AllAJ) • IIINEilUL LUPI~NI 2·1 (1·0) 
Pecica - Stadion: .west Petrom•, spectatori 100, teren moale si 

alunecos, timp friguros, şuturi: 9-7, pe poartă: 5-4. Camere: 9-0. Au marcat: 
Munteanu (min. 40), V. Arman (min. 58) respectiv Chivu (min. 72). 

West Petrom: lrimia - Agachi, V. Arman, Radu George, Bene -
Munteanu, Cosma, Balaj, Copăceanu (min. 85 Pavel) - Boloş (min. 88 
Varga), Sllrbuţ (min. (f8 Ştefăllgă). Antrenor: Gian Pio de/ Monaco. 
Minerul: Ardelean - Dodenciu, N~tu (min. 61 Paw/owics), DobiJ!l, ·Gllrda -
Szep, Chivu, Acs, Dosan - lstvan (min. 68 Lumperdean), Brăneţiu (min. 68 
Chiscă). Antrenor: Carol Creiniceanu. · 

bartonafe galbene: Radu George (8), Sllrbuţ {46), Boloş (79), Bala} 
(68), V. Arman (90) respectiv Btăneţiu (8), Lumperdean (84). 

Arbitri/: Dorel A/axa - lu/ian Iancu - lu/ian Pllrvulescu (toti din Slatina). 
Observator FRF: Ştefan Silaghi (Salu Mare). ' 

aceiO!fl BoiOf executli un nou comer fi 
V. Arman Inscrie, adudnd scorul la 2.0. 
In minutul 67. sarnuţ scapă singur cu por
tan.d Aldelean şi !obeazli pes1e acesta dar '1 
pe langă poartă. In minutul 72 oaspeJII 
Inscriu golul de onoare, Chlvu transfor
mând Impecabil o lovitură liberă de la 18 
m de poartllul lrlmla. Ultima fazil' notabilă 
se peirea~ in mintrtele de prelungire ale par
lklei, juniorul Pavel profilănd de i~irea nein
spiratâ din poarta a lui Aldelean, trimite de 
la 30 m spre poarta goală, dar spre ghi
niOflul său mingea cade în faţa /101111 de 
unde~ In traosversală. 

.ADEVARUL - Pagtna9 

SARE PE RANA 
POLITEHNICII 

La sfar,itul meciului Poli 
Timi,oara-Fiacăra Ramnicu 
Vâlcea 0-3 (la care un trimis al 
ziarului nostru a fost prezent) 

· atmosfera din tribune era una 
de doliu. Oaspeţii îşi învă
ţaseră aonoao•e 
perfect paruwra. 
In vreme 
.alb~violeţil" 
dezamAgiseră, 
având o 

.. ruşine•, 
rindu-se la 

Victoria de la Motru a fost 
urmată de o stare de apatie. 
Unii băieţi s-au străduit lotuşi 
astăzi. dar degeaba ... S-ar 
putea ca o parte din folbalişti 
să nu-lli fi apărat corect ~nse

nu cred. , ,. . 
lor ma

iorital:e se gân· 
desc să plece de • 
la echipă. A'a 
cum ne-am bătut 

de Minerul 
căştigănd 

etapa !re-
tot aşa· 

iV81CEII111 ,i-au 
joc de nol . 

iros~ o sansă 

-~" 'C· _.. 

.. 
"~· ~ -~ 

.. 

Foarte frig duminică la Peclca, acolo dar nici Bene (25) şi nici Copăceanu (38) nu 
unde cele douA combatante s-au .batut" r~ să-I invinga pe Aldelean. VIne lnsă 
pană la epuizare pentru punctele puse in mlnutul40, comer pentru gazde, executli 
joc. După un Inceput furtunos al gazdelor, Bol<>f fi Munteanu profltA de bâlbalala 
ca.re in minutul 1 au lrecut în doua rănduri fundatllor advertl fi trimite c.u capul 
pe langă deschiderea scorului prin balonul In plasă, 1.0. 
Copăceanu şi Radu George, minerii pun Partea a doua sta sub acelafii semn al . 

Astfel .lupii" înving meritat în urma a 
două oomere vidorioase, ambele execulata 
de Boloş. Totufii, ca să fim critici lrebuie să 
spunem ca la Pecica se adună mult prea 
u~r cartona~ galbene, probabil ca să se 
confirme porecla de .lupii galbeni". West 
Petrom incheje turul cu o victorie importlnlă 
care o menţine undeva la-mijlocul clasa
mentului, fiind cea mai bine aaselă echipă 
arădeană. 

lu~a cătorva 
bali~ti ai antre-

lupta pentru ~->•· • 
stapanire pe mijlocul terenului ştln mln. 23, echilibrului, iar după ce Dobra lrimtte cu 
lstvan trage puţin pesle poarta lui lrimia. · capul pe langa poarta in minutul49, cel care 
După aceas"! ocazie, ,lupir îşi aratâ oolţil, insa'lu ·sunt tot Jupir lui Pio. In minutul 58, LOtiAH DiiHILĂ 

, norului Flevius Domide. Vizibil 
afectat de eşec. acesta ne-a 
declarat In exclusivitate urmă
toarele; .Am pregătit jocul încă 
de marţi, ştiind ca pentru 
adversarii nostri el reprezintă 
ultimul tren. Din păcate. situ
a~a seismică de la club a avut 
efecte nefute pe gazon. 

Rezultatele 
etapei a 17·a: 

Minerul Uricani - Telecom Arad 3-0, CFR 
Timi"'"ra- Cuprirom Abrud 1-0, Metalurgistul Cugir
Aurul Brad 1-0, Gloria Re~iţa -·Universitatea Arad 1-
0, Minerul Certej - Telecom Timişoara l-0, Cetate 
Deva - Minaur Zlatna 4-2, Electrica Timisoara -
Caromet CaransebeS' 2-0, .u• West Petrom' Arad • 
Minerul Lupeni 2-1, lnter Arad -lnter Petrila 1-1. 

Runda urmatoare {duminică, 21 noiembrie): 
.u· Wesi:Petrom Arad - Cuprirom Abrud, CFR 
Timişoara - Telecom Arad, Metalurgistul Gugir
Minerul Urlcani, Aurul Brad • lnter Petrila, Gloria 
Reşiţa - Telecom Timişoara, lnter Arad - .U" Arad, 
Minerul Certej- Minaur Zlalna, Vega Deva- Caromet 
Caransebeş. Electrica TlmÎfOOre -Minerul Lupeni. 

LEWIS, 
CAMPIONUL 

GREILOR,,. 
Pugllistul englez Lennox Lewla a devenit campi

on mondial la categoria grea, versiunile WBA, IBF fi 
WBC, după ce 1-a Invins, ieri, la puncte, după 12 
runde, pe boxerul american Evander Holyfield, intr-o 
partidă desfăturatA In sala Thomas & Mach Center, 
din Las Vegas. 

Decizia dală de cel trei arbitri, Jerry Roth, Chuck 
Glampa ti Bllt Graham a fost 115-113, 116-112 fi 
117·111. ~ 

Lennox J,.ewia, In YlrstA de 33 de ani, a devenit 
campion mondial al greilor, uniflc!nd cele trei titluri 
mondiale, fiind .,rimul pugilist britanic care a rea
lizat aceastA performanţi, după Bob Fitzslmmans, 
care a reutit acelafl lucru la &fi'lllul secolului tre
cut 

Lawls eate deţlnAtorul titlului la categoria grea, 
verelunea WBC, inreglstrlnd 37 de victorii (27 prin 
K.O.) Infringere. 

INTER ARAD ·INTER PETRIIA 1·1l1-0l 
Teren Vladlmiresw. T1mp friguros cu burniţă. Spectatori: 200. 

Şuturi la poartă: 11-11. Şuturi pe poartă: 6-5. Comere: 8-1. Au mar
cat: Şter min. 45, respectiv Pilea min. 77. ' 

Formaţii· lnter Arad: Grozav - Biro (Bălcea), Muj, Butunoi, A. 
Moţ, Porumboiu, Şter, Lăzău, Miţiţi, Sulinaean, Arhilie. lnter Petrlla: 
GMţan - Nicoara, Movilă, Botezatu, Pilea, Cllmpian, Neiconi, 
Muntoiu (Simianu), Lazăr, Szaradi (Daj), Stoian. 

A arbitrat confuz Marian Lazăr (Mediaş) - centru, ajutat de asis-
tenţii O. Munteanu si f. Nanu (ambii din Sibiu). Observator FRF: Ultima etapa a turului · 
Dorin Danciu (Alba-Iulia). Cartonaf'e galbene: Miţiţi, Arhilie şi Muj, primului eşalon valoric al ţării 
respectiv Botezatu, Lazăr şi Neiconi. Cartonllf roşu: Arhifie min. 35 s-a dovedit prolifică pentru 

·(injurii la adresa arbitrului). · oaspeţii smulgand un 

Păcat, mare dar t,j?~:~~!~:~~:~1f'' l<•in!~Ur p<Jnct. Dinamo este 
ar.ldean a irosit, poate, fii de toamnă, fără 
suprav.i<o\Ui~ In al U!>llea 
balului romanesc. In ultima etapă a 
turului, elevii lui Gavrifă Birău, aveau 
nevoie de trei puncte ca ..de aet', pen
tru a mai spera ... 
· Adversarul ocupa penultimul lpc şi 

era abordabil, aşa că, premize pantru 
.un rezultat favorabil existau. Din 
păcate. pregălirea fizică precară a ară
denilor şi-a spus cuvântul pe final de 
meci, cănd oaspeţii au~ egalarea. 

Primele 30 de minute au fost echi'r 
bnde, ambele echipe trecând o datll pe 
lângă gol: Arhilie min. 17. respectiv, 
Szaradi min. 10. Pe fondul Onor greşeli 
la constructie, arădenii devin tot mai 
nervoşi. In rflin. 35, Arhilie prolesjeazJI 
la o deâ2ie a ,.oenlrelulur Lazăr si vede 
.galben·. In loc să se lini,tească, 
.Rusu" illnjură pe arbitru ~ este eJimi. 
nat. După tradiţionala .repriză" de 
proleste, jocul se reia. 

Parcă cu un om In mlriUs ne vedem 
mai mutt în ofensivă. In mirt 40, LAzl'lu 
ratează din 6 m Incredibil, pentru ca, In 
prelungirile primei reprize să cadă mutt 

urmă, Şter reia violent, 
lnter Arad. 

R!>Priza a doua a k>o! de o rară fru
museţe. in care am număral18 ocazii 
clare de gol: 'apte pentru gazde şi 
unsprezece, pentru vizitatori. 
Drarnatjsmul a cresc;ut după reuşita 
echipei din Petri;,l. Atunci, în mln. TI, 
contraatacul purtat in viteză de 
Lazăr a fost finalizat cu o superbă 
lovitură de cap de libero-ul Pllea •i 
1-1. 

Ultimele minute s-a jucat cu .garda 
jos". Speclaoolln toată regula, cu ralilri 
Incredibile. Pentru lnter putea aduce 
viclo<ia Mlţi\i şi Şter, în timp ce pentru 
adversari, campian, Lazăr şi Stoian au 
fost foarte aproape de a semna 
.sentinţă", poate, nedreaptă. 

Pentru că, după aspectul jocukll ~ 
numărul de ocazii, rezultatul final a fost 
echitabil, chiar dadl In urma acestui 
semi-eşec, ,interiştii' arădeni şi-au 
redus aproape la zero tansele de 
menţinere In Divizia C. 

DA HIEL 

DfiHEMfiRCfi ŞI-fi · · 
fiSI<iORfiT BILETELE.
PEHTRO EORO 2000" 
"sambăiă seara s-a jucat 

manşa tur a barajelor de califi
care la Euro 2000. lată rezul
tatele înregistrate, cu menţiunea 
că partidele retur se vor dispUta 
mie·rcuri, 17 noiembrie. 

• Scoţia· Anglia 0-2 (0-2} 
A marcat: Scholes • min. 22 

,142 
• leraai·Danemarca 0·5 

. (0-2) 
Au marcat: Thomasson -

min .. 2 şi 34, Toefting - min. 67, 
Joergensen - min. ee; Steen- . 
~ielsen - min. 73. · · 

• Slovenia-Ucraina 2-1 (0-1) 
Au marcat_: Zahovi~i - min .. 

53, Acimovlc - min. 84, respectiv 
Shevchenko- min. 34 

•Irlanda-Turcia 1·1 (0-0) 
Au marcat: Keane • min. 79, 

respectiv Tayfun • mln. 83 (dln 
penalty) ... 

La sfârşitul acestei săptamani 
s-au disputat şi alte partide ami
cale lncheiate cu următoarele 
rezuliate: ' 

• Italia - Belgia 1-3 
• Grecia - Nigeria 2.(). • · 
• Olanda - Cehia 1-1 
• Spania-Brazilia 0-0 
• Franta- Croatia 3-0 · • Nory-- GSrmania 0-1 

C. MHERIE 

,, 

consi , 
Ceahlăul a încheiat turul, sur· 
prinzător, pe locul al doilea al 
clasamenttduL 

1 
, · 

F.C. Faruf • F.C. One,tl 
3-1. Uvertura etapei a adus o 
confruntare între două echipe 
cu mare dorinţă de a aeumula 
puncte pentru a eva'da din 
subsolul clasamentul ·. 
Constanţenii s-au Impus · 
emo~i prin reuşitele lui _Negru, 
Huza şi Chiratcu, cine au 
remontal avantajul oaspeţilor 
semnal de Jercălău. • F .c. 
Arget - Gloria Bistriţa 2..0. 
Victorie a pile~tenilor cu iz de 
.două diferenţă", Halagian 
respectăndu-şi relaţia cu Jean 
Pădureanu. Mara a înscris 
ambele goluri ale partidei. • 
Astra • F.C. Bratov 1·1. 
Surpinzătoare remiză smulsă 
de braşoveni, aftaţi la primul 
punct in deplasare. Ciorea a 
inscris din nou pentru Astra, 
egalănd reuşita lui Măuţă din 
debutul partidei. • Steaua • 
Extenslv.5-2. Echipa 'militarii 

. ·:...)'. 

evitarea retro .. 
gradării. Va fi foarte greu In 
continuare, cu aceastA menta-
litate şi cu problemele adminis-
trative şf financiare existente. 

,-·· 

Aştept 'edlnţa de luni de la 
Primărie, pentru că, deocam- .··- < 

dală, gruparea timişoreană nu 
are nici tata, nici mamă." 

AD~IfiH HĂRTfla · · · 

a 
semnată de re 
Stanciu. Reşiţenii au făcut 
partidă bună, ceea i:e denotă 

·:; 

.că nu cedează Tn privinţa ,~. 

rămănerii pe prima scenă. • 
Ceahlăul Petrolul 2·0. un 
nou succes peritru trupa lui 
Pinalty, goluri Costel Ilie şi 
Grozavu, care li du!: pe 
nemţeni pe treapta a doua a 
podiumului. • F.C.M. Baciu • 
Rocar 1-0. Extrem de greu 
s-au impus băcăuaQii în faţa 
Rocarului, singurul gOl al par
tidei fiind înscris de Florin 
Petcu din penally. • Dinam o 
- Oţelul 3-2. Câinii roşii au 
fost la un pas de o surpriză 
de proporţii, reuşind In final 
să întoarcă scorul de 0·2, prin 
reuşitele lui Miha!cea, Mihail 
'i Mutu. e .,U" Craiova • 
Rapid 2·0. Oerby-ul etapei a 
fost tran~at de oltenj care au 
răzbunat ocaz.iile una~e ratata 
de giule,leni prin golurile lui 

. M. Sava şi Claudiu Niculescu, 
DACIAH TOIXIJfl 

.~ -. 

• 
,, .. -
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COMERA ARAD • ~OI MII PÂHCOTA. H (1·0) 
Partida de la Sofronea a avut un 

preludiu in etapa placedentă, cănd cel 
mai bun jucător al gazdelor, Cristi 
Sandu, a prim~ un .galben" in ultimele 
secvente ale partidei sustinuta la 
Curtici, ridicăndu-i-se dreptUl de joc. 
Apă la moara clevetitorilor a dat şi 
A.J.F.-ul prin delegarea la linie a lui 
Emil Cristea, din aceiasi local~te cu 
căţiva lotbalişti din team-ul oaspe~lor. 
Nu credeam că nu s-ar fi găs~ un alt 
asistent care sa elimine orice suspici
une. Camera - fără doi dintre .sena
tonr de drept Bangău (aflat sub anne) 
şi Cristi Sandu (.vănar in etape ante
rioară) - a avut totuşi ini~ativa in prima 
repriză, concretizată prin golul din min. 
33, cănd Roman preia o minge in inte
riorul careului şi prin pădurea de 
picioare .formată in fata lui, sutează 
fără ca portarul să poată inierveni. 
După pauză ~1 jocului se schim
bă şi oaspeţii - bine dirija~ din teren de 
antrenorul Mănăilă - preiau initiativa, 
marcand ~ un gd1 prin Ardelean. anu
lat corect pentru un henţ la Pantea. 
Momentul psihologic se consumă in 
min. 67, cănd la o altercatie Pantea
Stein, Joldea nu are altceVa mai bun 
de făcut decăt să-I bruscheze (lucru 
recunoscut cu sinceritate la tenninarea 

centrare de pe st.anga a lui Moţ. Danci 
reia in plasa lui Măduţa pentru 1-1. Cu 
putine clipe inainte de final portarul 
Maduta se repede asupra oaspetilor, 
impărj;nd pumni in st.anga ~ in dreap
ta cu multă largheţe. La .meleul" 
provocat participă. activ si nou-intratul 
Van dar si autorul golului oaspetilor, 
Danci. urTnarea este eliminarea Ce.or 
trei de pe teren. Departe de a fi potolit, 
Măduţa se repede asupra ,centralului" 
Tripa, acesta făcând cunoştinţă cu 
tăria pumnului său. In drumul spre 
vestiar, după meci, Tripa 
racep~ează un picior in stomac de 
la recalcitrantul portar. De admirat 
intervenţia antrenorului gaz-delor, 
Viorel Pun:el, care cu greu a reuşit să 
potolească ~iritele. 

Au arMrat, to~. bine, cu excep~a 
prelungirii excesiva a meciului, Claudiu 
Tripa asistat de Emil Cristea şi Eugen 
Roşu. superviza~ d'e observatorul AJF 
Gheorghe lgreţ. 

Comera: Măduta - Vlădoaia, 
'Joldea, Olariu, · Stein, N. Ardelean, 
Botezatu, Vidican, Roman, Balaj, 
Ghimbir. .Au mai jucat': Van, C. 
Ardelean, R. Gherman şi Grecu.· 

·Antrenor. Viorel Pun:el. 

SPORT Luni, 15 noiembrie 1999 

A. S. Rf))I\TJ~S'f • l~llONTII~llA f~IJR'flt~l 1·0 (0·0) 
Timp rvc:e.. Teren bun. Spectatori: 40. A -re.~: mln. 90 -

/enos (autogoQ · · 
aO....,..st: lene/, Cioară, Mallţa, Radu, SerlJ, RO!jU, Nădăban; 

R. Tlsza (căp.), Clepe, Bier, Fritea. Au -• .... a ... t: Vezan, 
Panta, Fedor, Strecicov 

AntHnor: Francisc nsza 
Frontiftw: Dobra, Leva, Popa, Mercea, /BnO!j, Suc/u (căp.), 

Barbu, Mladin, Duma, Pădurean, C/umedean. Au -• ftiOIWib 
Mocuţa, Hodăjeu. AntNnor: Doru Ba/aş . 

Au arllftNt llfna: Antonio Teg/aş, Nicuşor Forton jlloan 
Deaconu 

O......_ter AJF: Ioan Bălan 
......... fori:B-1 
In prima reprizA aal•tăm la o 

dispută echilibrată, dar săracă in 
ocazii de gol, doar două de 
fiecare parte. Curtlcenli incep in 
forţă, dar pe rind leva, cu un şut 
sub bară scos ~e lenei 'i apoi 
Suciu, cu un '.ut frumos, dar putin 

pe lângă poartă, nu pot perfora 
poarta echipei arădene. 

Primul 'ut pe poartă al elevilor 
lui Tlsza vine in mln. 40 • trage 
Bler din 18 m, dar Dobra este la 
post. In mln. 45 oaspeţii au emoţii 
la lovitura liberă executată de 

Frltea, mingea scurgândiMie prin 
faţa porţii, puţin alături. 

In repriza secundă gazdele 
incep mal bine, dar 'uturile lui 
Frltea '' Tisza nu găsesc spaţiul 
po<!li. In min. 73 lenei se remarcă 
ia lovitura de cap al lui Suciu. 
Peste doar un r11inut, combinaţie 

frumoasă Nădăban. • Clape '' 'ut 
Vezan, dar Dobra este pe minge. 

In min. 90, când se credea că 
meciul este jucat, lano' deviază in 
propria poartă o minge centrată 
de Ponta '1 toate cele 3 puncte 
trec in contul arădenilor. 

In minutele de prelungiri parU
da degenerează, in prim plan 
aflându-se jucătorii oaspeţi, care 
I-au alergat zeci de metri pe cen
tralul parUdel •. 

Spiritele sa calmează greu, Iar 
oaspeţii se ai•g cu două car· 
tona•• ro,ii, primite de 
Ciumedean pentru lovirea arbitru
lui •i Suciu pentru faultui dur pre· 
mergător incldentului. 

După illehfterell paftldel, 
oaspeţii ·au depus o contestaţia, 
acuzind echipa gazdă pentru 
iip,aa poliţiei la meci. 

'·.·-·· ,::.,.-· -·-: 

11 rnec:iu;lui) pe căpitanul oaspetilor, 
acesta căzând la pământ. Asistentul 
Cristea il cheamă pe Tripa la el - care 
nu vazuse incidentul - iar unnaraa este 
cartonasul rosu pentru Joidea. In 1 O 
oameni 'gazdele fac fată din ce in ce 

Şoimii: Mureşan-Ştefănuţ, Rusu, 
Cristea, Buzna, Oiţă. Bilan, Pantea, 1. 
Gherman, Muntean, Mănăilă. Au mai 
evoluat: F. Ardelean, Ticală, Mot, 
Danci. Antrenor: Dan Mă~ilă. ' 

Astfel s-a incheiat o partidă 
care se anunţa llni,tită, dar care a 
generat incidente de .nedorit. 

: 

='"· 

La juniori: 6-7. 
. greu si, ine~i~ rn min. 90, la o . . . SORIH tfiZAH 

Sârb, Răduc, Orban 1., 
Delamarian, Damian, Voica, 
Ardelean (min. 65 Kato), Ornan 
l. Antrenor: M. Damian. · 

· Tricoul Ro,u: Szabo (min. 
!13 Florinca) - Revhic. Kocsis 
(min. 82 .Vasiu)....Weirer, Matei, 
Gala (min. 59 Donca), Barta. 
Răduţ, Katona (min. 75 
Tănase), Man, Unc. 

Antrenor: M. Roşea 
Observator AJF: Dan 

Alexandru -- ,_ 

La juniori: 3-2. 

Spectaton pu~no sâmbătă la balonul opnndu-se .in .vinclul 
Ghioroc, dominare a oaspetilor portii: 0-2. Peste trei minute 
şi patru goluri frumoase. Cam Katona centrează, iar Man, din 
acesta ar fi pe scurt rezumatul· 6 m, trimite balonul in poarta lui 
unei partide Tn care Tricoul Duc: 0-3. După pauză, in min. 
Roşu a jucat la valoarea unei 55, acelaşi Man închide tabela 
echipe de Divizia C. După căte- cu un şut sec pe lângă portarul 
va ocazii .ale gazdelor, in .mi nu- Duc: 0-4. A fost o partidă domi
tul 23 -Revnic deschide scorul netă de oaspeţi, care au meritat 
printr-un şut din voie, mingea ... victoria. A arbitrat foarte bine 
Oprindu-se Tri plasa portii iui R-ăzvan Kadar la centru, ajutat 
Duc: 0'1. In minutul 40 oa~petii de asistentii Stefan Mercea si 
!şi măresc avantajul, aceiaŞi ,. Mihai Hălmag~anu. Au evoluat: 
Revni., prinzând un sut sănătos Ghloroc: Duc-Bozgan (min. 
de la aproximativ il de metri, 42 Cios), Perţa (r:nJ,n. 75 Faur), ' · PfiOL fiL n.fiHH . 

. noros, spectatori· 
min.41. · 

Formatii • Sebi': laza, Jurcă, Olariu G., 
Fericecin, Negru, Olariu 1., Mican, Oimoiu, 
Cimbrea - cpt., lupşa, Luta. Au mal jucat: 
Blaga, Gligor. Antrenor: Sandu Gaica 

Crl,ul: Pali - cpt., Chiş, Balint, Bembe, 
Lase, Mihoc 1.. Iancu, Lazea, GomOi1 
Ardelean; Butarită. Au ma.i evoluat: 
Brescan, Buligă, Mihoc Şt. Antrenor: Radu 
Ţurcaş. Au arbitrat bine: Dumitru Florin 1 

~Toderici Vasile, Ciocan Codr:ip. ~ ., 

"fiRIOS HICOUIE 

A.J.F.: Emilian 
Supervizor. Nicu Sălăjan . 

la juniori: 3-{) f.j. 
Jucătorul meciului: Cimbraa 
Meci deschis oricărui rezuHat. foarte dispu- . 

tat pe toată durata sa. la sfârş~ul căruia echipa 
gazdă şi-a materializat superioritatea ~n golul 
înscris de jucătorul Cimbrea, în minutul41. 

Cu toale că echipa locală s-a oonfruntat·cu 
o serie de· indisPonibilităti, ea a confirmat 
E>l!oluţiile bune din ultimele partide, dovedind 
încă p dată că locul ocupat in clasament nu 
este unul intamplător. 

.GEW G~Olfl 

. """ -. .·, ii ilil'lifolil 
Avâ.n_9 de ,nfr•.r.\a• ".,n aaversar ~mprevtZJbJI, 

DACIA. 
BEliU• 

·VICTORIA 
NiDlAC 

.3-0 (1-01 

-~,ETAPA 

AXIX·A 
i.- ._ .. ' 

--.... 

;aidei8"au-FE~uşa s_~_ deschidă scorul încă din min. 4 • 
pnmr--cn gol superb reuşit de Ghiţă. eu un ·~t puter-

la mergmea careului, mingeâ poposind rn:··.: 
Vtnck;l portii lui Tirsii'l: 1-0. 
' · E!ţR»ranii~l~.i'u desprinde, dar Danciu· şi 

. F'i'r'cn au ratat din p6zlflt favorabile .. l:a rândul 
ar adenii _puteau egala iri să prin Orâs, ·din 1 · · 

libera, care a tintit .,transversal a". . 
. Repriza a 'doua a debutât sub aceleaŞi auspicii."'· 

In min. 49, bine găs~ in careul oaspetilor, Filimon 
însene Cti iln 'uf'put~mic in .coiNI lung al porţii lui 
Tirsin: 2-0. . · ' · 

Deşi Danciu' şi lă.cătuş, raspectiv.BMa, au iros~ 
srtuatii mari de "inscrie, scorul a rămas nemodifi- .. 
cat p~mâ la fina:, consemnând o victorie meritată a 
jucatorilpr lUI >~elu Brăniscan, obtinuta insă cu 
~uaă trudă, in' fata unui ad~ersar tenace . 

.•. ,.,., .. ~:<ţ•fi _ ·Chiar dacă a 'aco(dat oaspetilor patru cartonase · 
galben~ . unul fiind .cules' de Vasilescu tocmai de 

. - bo 'ca de rezerve. pentru proteste - brigada de 
arfJ~ - M. Bondar, M. Toderici si S. Pantis - nu au 
avut probleme in a duce la bun sfărşit un joc dispu- . 
tat cu sportivitate si în care au evoluat: · 

. Şoimii: Popa : Albu ( rnin. 87 Păuna), lăcătuş; 
Pop · Ghiţă, C. Trtf, Stoiu, Stai, P. Matei (min. 90 · 
Dodan) • Danciu (min. 84 Hodacsek), Filimon. 
Antrenor: D. Mircea.__ · 

Gloria: Tirsin ·~ Fisie, Oras, Maier - Bărla, 
lftimie, Horga, Negrea, Giuiau - Bota, Tudose (min. · 
oO Sirba). Antrenori: Gh. Camenită şi B. Bizău. 

Observator AJF: Cornel Zâhoi. · 
La. juniori, după un joc foarte disputat: 1-1 .' 
' . SORIH BOGDAH 

·--~ .. ·.-..... 

Rezultate: 
-Şoimii Lipova - Gloria 

·• 'Arad 2-o, ~Dacia Bellu -
Victoria Nădlac 3-0, 
CPL Arad -I"C lneu 1-1, 
Podgoria· Ghtoroc ·
Tricou) RolfU 0-4, 
Cri1pana Sebl' - Cri,lil 
Ch. Cri' 1-0, Motorul 
Arad. Semlecana 
Macea 2-0, Romvest 
Arad - Frontiera Curtlci 
1-0, Comer;~ - Şoimii 

Pljlncota 1-1 '· Păuli· 

'ana Păuli' a stat. 

·· .... Etapa llrmătoire (19·21 noiembrie):.· 
;c • Tricoul a..a -CPL, Gloria • C.mera, Pâncota - Romvest, Seb-, -
. l.lpova, Ma-a - Gbieroc, Nădlac - Cr. Cb. ert., PăuBf~ ~eUa, J'r •. 

Cartlcl- Motorul. J'C In--Ra. '" -

~·- ·-
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' S.C.IN 
TIO COMPANY 

.. 

INSTALAŢII :,, 
SANITARE: . -

PROGRAM zilnic:. 8.,00 • 16,00 
sâmbătă: 8,00 - 13,00 ..__ 

-
• 

• GRESIE • FAIANTĂ • OBIECTE SANITARE . ' . .. " 
..- PRE.ŢURI PROMOŢIONALE 

' ,·. ,. 

_ ... - -· -·- Adaos comercial minim 
. . - • l- );\' - '• 

- ·;: ._·-

-A'1""'• ·ALTE •NFORMAT•• 

' 

LA as9oaa .. 
(973883) 

• 

.. . 

<~~~- "'- ' 
. ..,.."_.;·' . 

• 

' 

X 
Acum ai de unde ALIIif, 

• 

la C[L MAl MIC PR[J! -
- - . - . ' 

· ~- -

O gamă completă de telefoane GSM, 
la preţuri de excepţie cuprinse intre 

t ·uso 
"· ' '··.· ... -

~ PC Garanţii> 3 ani • 

-'"' ao:nprtn:l-1!1"- E!'SON _, ""-' ""'··-.. 
r:;r c oplatoa.-e 
ClF' Sal1'urt 

_. MINOLTA -

Ql" Mobilier efe birou 

<iF Maşini de numărat bancnote 
~c~mtrale telefonice SOLOMON 

Lo_,...,.IO<t>iul<......, .. ,.a .. ....s.orol..,....d<S%. 
" 10. ,,_._a: tkJ>ă><...,""""' dolO.OOO.OOO l<L 

PROCESS EQUIPMENT, lnc. cu ·sediui'in Roosevelt, 

' 
- ',_ ... 

/7 ...,.. -\ ... ;' ·; ~- - · -- -· ,., 
~ - - ·-:· -c . ._, -·· , 

. 
) 

1'--~ 

91.515 
Gl-lt\.' l "UI "l j.> < IIUCic: 20 >OC<:UA~ 

' l".uif - 7250 Ici 1 J.O '"""unde 
INTERZIS I'VUNC)RILc:::JR 

-- . 

In cafotate de lichidator ;inscris în 
anuntă scoaterea la vâhzare orin . . ~uul . deschisă cu strigare a următoarelor active neadjudecate la licitâţiile anterioare, aparţinând socie AR CHIM Sk Arad, cu sediul in RomAnia oom. 
VladimlreS'cu, jud. Arad, tel. · , 057 230546, fax. 057 254527 · · -

• 
' 

Dnu*' la ra - - •ri a aotivalal s • l:taa:arilor CCU:jtDD IItla - · . . ,· - . - .. 

• 
in 60.461 

.-

.,_ 1' ' • '' . ' ', - . , . 
.. . 
• • 

.-
' . c' ' .. ,.- ,, · - ' • -• 

, __ . __ _ "-_" .. -;:;_ -·. , _-- -,-··. - · 
. ~ ,-- - • 

Toate activeki menţionate cu excepţie cabanei DEEfELA(OO~ sunt ampJasale in comuna Vladimire.SCU, jUd.• Atad, 1;) <:!rea 13 km de municipiul .Arad, avand posibilitatea de &OC&S pe cal!. ferata, aoces rutier (DN7) pr&' 
cum 'IÎ acces cu tranwaiul uman. . . ·• . . . • . . • 

Pentru activ~lş 1, 2, 3. 4, şi 13 vânZătoruf clelill" titlu de proprielat8 asupra ten>nulul. ·. : · · · · · · · · · \ · · ·. · . 
Preţul de pornire menţionat in tabelul de mai sus se referă la fiecare activ in integralitatea şa, cup!i'lzând atllt mijloaCe tlxe, piese schinb, unete obiecte de inventar necesare funcţkinăni activukll,. eli ferate 1/1 rutieri,-in 

-~ el(clusivă sau comună, precum 'IÎ valoarea terenului alerent activului in foloSinţă exclusivă sau comună. Pfe\til de porriire din tabel cuprinde deja o feducere &001\'latli pentru ~.tuturor bunurilOr Ul'!\ll a<;tl\1 iinpr~ 
ună. Preţul menţionat nu cuprinde TVA aferentă, acesta trebuind Să fie adăugat la pre\tJI de a(jjudecare. • . . . 

Bunurie pot fi vizitate l<l sediul socie1ăţii ARCHIM in toate zilele lucrătoare, intre orele 8,00 şi 15,00, pană in preziua licitaţiei. In aceeaşi perioadâ se pot consulta şi documenta~lle tehnice ale ~telor, precum · · 
fişele de prezentare alş activelor cuprinzând: listele de imolitlizărf, utilaje şi bunud, descrierea Sl!Mară a acestora, precum şi valoarea de inventar dio care se POate calcula valoarea de pornire individuală in cazul 'i(l <:· .,;, 

comisia de lidtaţie va aproba licitarea ca bunuri ~rate. . . ·. . . . . · ···· . • · 
Lici(l;\\ia de vânzare a tuturor celor 13 active din anunţul publicitar va avea loc la sediul ARCHIM SA, iri data de 2 Decembrte 1999, oi'II10,00, in Ordinea din tabelul de mai suS. • · . .., , · · 
Metoda de licitaţie este deschisă cu strigare, licita~a desfăşurăndU·SI! in confooni!ate cu PJ'E)vedefile Legii 99199 titfull, respectiv NOill1flie Metodologice din HG 450199 publicate In MO 295124.06.1999. Pol p;Hticlpa !a 

pell;oane fizice şi juridice române sau străine car .. e indeplinesc condiţiile prevăzute in HG 450/99 şi se depun pană In ziua licitaţiei adică 2 Decembrie 1999, orel8 o8.00, toate docurnel\lele prevbite in -~ p!eCIJm 
şi ~~~~ taxa de participare la lidtaţie. · . _ · . 
· de participare la licitaţie este de 5% din valoarea.de pornire a licltaţiei, pentru fiecare activ in parte. După desfaşurarea lidbfliei, garanţia se restituie i otegoal MUror .par1lcipan!ilor, cu excepţia cela sele ;ta~. 
cărora li se · dedooe aceasl<i garanţia din prima pfală a preţului după adjudecare, Tn caz denesemnarea cOntraclului de vânzare/cumpărare din vina cumpărăloruiUi, garanţia nu se reStituie. . -

Taxa de 'Participare la licitaţie, <;are trQI;>Uie plăti!Ş de către to~ participan~i şi nu se restituie in caz de neadjudecare, este de 1.000.000 lei·pentn,l: fiee<lre participant şi fiecare llctiv in parţe. . . _-.. , - . 
lnforma~i suplimentare cu plivire la desfăşurare,a licita\iei ..., pot obţine la sediul ARCHIM ori prin tel. 057 230546 sau 05(259740, şi documentaţia de preZQillare se poate COI)sUI!a la sediul ARCHII\1, zill1lc Intre orele 8,00 

5,()6, .. . . -·c; . . - . . . . . . • - . . 
. _. . , . • . '• ' · c (4114135) 
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Super ofertă 
Liderul mondial în produse electrocasnice, revine 
pentru, cei care apreciază ca:Iitatea din 15 Noiembrie 
cu o nouă ofertă senzaţională. Pentru fiecare maşină 
de spălat Whirlpool model AWM 249 primeşti un 
cuptor cu microunde Whirlpool (AVM 504) gratuit. 
Cataclerislici A WM 249: lOOOrpm, vi leza de cenbifugase n!glabilă, 
sistem antişifonare, sistem de control al balansului1 tratamente 
speciale inclusiv programe de clătire pe bază de înălbitOri. 

Vă aşteptăm In magazinele: 
,_.-_. 

Arad .· 
~·Str. Lucian Bbgo. nr. 21 
c-ura. Bd. Revolupti. nr. 10. 

f_. 

';-·- -:;'" 

Scoate ~a vânzare prin licita~e pubticâ deschisă1 umliltoarele \..\\ 
mijloace fixe disponibile: 

• ~na de scris mecanica • 2 bile. 
•r-diamanttip2108 
• Cutie Yileză ARO 243 
• caroserie ARO 
• Punte spate ARO · 

:;,-

UcitJiia va avea loc la sediul filialei din - 6 VMII!Qri FN,In 
dalade23.11.1999,om10, ... 

Ml!l<>aCefe lixe scoase la vinzare pot fi vazute la sediul"'"""'"" \1 

unde pot fi <Xlll!lOIIate şi alte datelehnicxre<:onomk:e . 
• Refalii suplimentare la lelelon 223331 lnt 265, 259. 
T .. a de garanţie este de10% din preţ\JI de pomire al mijlocului 

fix solicitat a fi cumpărat. Iar lal<a de participam este de 50 mi lei, 
...., se achltă la casiella unitllţtl Fltla!ei pan~ ln ziua -_-'(.(1147~11 

-~şi.Q; ~~~ ~" t>Jt\Ml ~- .· ... · 
FII INDEPENDENTI . ·- -~;,:·,: -·~. 
Testează-~ singur gllcemla aa GWCOTREHI1'·~" 
SIMPLU. AAPID, 

\ 
·-----"~·-' '·--· 

------

·!: •. · 
. ;._ . -

. . 

IPSD 
·:-r·- - 'j • 

--
. -:... - - .'··· ' .;r- . :: ---~:jr<":· 

:_-::_· -ţA~_.;' ~~ .-,-~_ ;'" -~ -. 
-· ·( .-. 

·> 
;.; ;·~~"~ ,~.:. ·. -

.·" :·~··: -~-~~~.l;~: 
. . 

. : -~ ' 
' . "· 

• : • •• "7 ,-'- < • ;.~c . ~ 
_.;_:,.$~~ ·: . '· { .• ~~-~.-...~.: -~.....,-_-;...: .... "' -~ 

. Transformaţi recolta. în aur.c.,·~ ,,_,j.,.",.,.,~~~ 
,. . . 

.'-: 

Schimbaţi aurul p~ un utilaj John Deere> 
._, __ 

9 luni perioada de graţie, avans redus, =""" 
. . .... ~~: .. 

condiţii speciale_ pentru agricultură. .. .. , .~ 
~ 

- -- . -~ --,- ~---1 . ' ' ' -~,-;;~--~~:i.*<J:.{;;;:~~~0-~,~~~--
' JPSO S.A •• Str. Tudor Arghezi rlr. 22. cod 70202. Bucureşti. 
"' . '-"' ·Tel.: (OI) 210.66.75; Fax: (OI) 211.98.02 

···~ VĂ MAl OFERIM. 
... înmatricularea autc)tiJtri!;melcn 

cumpărate " · " . 
' ··• .;; montăm profesional sisteme de alannă 

' 
.... echipăm autoturisme cu radiocasetofoane 

PIOINEE:R Şi BLAUPUNKT . . · -~ . 
. i (859243) 

,;..._'' 

:;;;-:·· 

..... ·-. '. 
....... 

', .-, '• 
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·,),' 
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O MANĂ· 

MONDIAL S.A. 
. aLunma 

- ··-·' 

S.C. AlFAR S~A •. 
cu sediul in Arad, Calea Zimandului, ar. 3 

. VINDE LA LICITATIE: 
A. Conform H.G. 45011999 art. 326, 327', următoarele active închise operaţional: ' 
a - 26 ha de sere cu instalaţii de încălzire, identificate In 13 corpuri de 1' ha, 2 corpuri de 2 · 

ha·, 1 corp de 3 ha, 1 corp de 6 ha, In valoare totală de 6.246.857 mii lei, vandabile separat. 
Lista detaliată valoric pentru fiecare corp d!l seră se consultă la societate. · 

r b • Pavilion ciupercărie. 20 camere producţie cu ·instala~! aferente, în valoare totală de 
436.000 mii lei •. _ - ':, •· . , , . •<. ,. 

-Preturile nu includ T.V.A. - . . : ·• 
• Activele sunt amplasate In incinta s.lcietă~i. •· .. , , -~~ .· ;,,, ,,, 
-licitaţia va avea loc la sediul societăţii la data.de 02.12.1999, ora 10,00, . ~-· · · 

,. 1· . ".. Caietele de prezentare pentru fiecare activ se pot procura de la societate, lncepllnd cu 
data de 15.11,1999. contra sumei de 250.000 lej. 

-Taxa de p,erticipare este de 100.000 lei ~ se achitll1'! casieria SIJ.Ci!!lăţii plini .<;el mai 
tarziu In preziua licita~ei. ;>ână la orele 15,00. · · 

- Garan~a de participare este de 5% calculat la preţul fiecărui activ licitat .• 
B. Vinde la licitatie conform H.G. 450/1999, art. 24, pc. 41-413, actiwl: 

·a., Hală industriaiă- ora~ Curtici (lângă ZONA LIBERĂ). • . . ' . 
· -Preţ de pornire licita~e 1.600.000 mii lei fără T.VA ·· 

--~ 
'-·~··:- '-'-...::-.. 

'· )-Datalicitatiei02.12.1999,ora10,00. , • 
• - Caietul de prezentare se poate pfDl!UI'& de la B&diul socieliiyl.!llceJI!1~ .t~~.gata)l,e 

... _._._.. , 15.11.1999, contrasumeide250.0001ei. · · · · 
• : . .. · . -· ~- ·-Taxa de partlcipare este de 100.000 ~ ~-~ achită,.)~ ~JIIOcl~l cet IIJ!I~~ !fi , 

· · preziua licitaţiei, până la orele 15,00. · · · ;· · 

-:.,-· 

1--.." 

'\ 

'\ .-

- Garanţia de participare ~ste de 5% din preţul de_ pomi~ . ...,.., .. .;,, • · · · 
Informaţii aupllmentar.,llo te1efon·OS712T81"2T'(Interlor '134), sau 057(276101,.d·na 

Mirela Dablci. 

Str. C::ocora•or ...-. 4 
te•. Z893o42 · '· 

.. · .. "'"'"'"~..ii ··VINDE · .. 

·• CIMENT la comandă ' 
39.000 lai/sac 

.La cantităţi mai mari de_5 t se asigură ~·.; 
··- transport gratuit in oras . ,. ·· 

. ' . c-.;:j!j''~ 
'- B.C.A. la comandă-"'"'·,.". . · < • 

800.000 leiJmc . · 
'• Materiale construcţii · · · ' ~!;~~"·.t ' 

Pl ... d ~"':i.t~~t. 

: Pl::: ~:~itz ~"'' ~'*;~~~-,-"""·: . . '· . ,._.,. 
- P-lăci azbociment import 'UCRAINA - preţ 

57500 lei/buc~ · · :',r • · 
-Cuie 

~ 

·-Vopsele si altele "'~·· :· , 
- Antigel concentrat - 21.000 lei/kg ... 

.: · ~-. Executăm· hidroizolatii ·· 
! ' • ' , ... -.-

Asteptăm comenzile dvs.! 
~ . .. 

' ~- 1 •, -- - ... ,, 

Depozit Cocorllor nr. 4 telefon 273706 A 

· Depozit Eftlmie Murgu f.n. telefon 256589 .. · 
. .- ·~ (c.b.J 

~ 

-~--~~~-~;-...,:.;_"' __ ,.._ --··~il'~~~~;'~( ·-.c.>o··-.:...---

X - >< Conecteaza-te acum/ 
SIEMENS C1 O 49$ .. 
ERICSSON A 1 018s 59$. 
NOKIA 6150 239$ .. 

. ' .-
Conectare GRATUITĂ 

+2 LUNI'' 
ABONAMENT GRATUIT 

---:::··----· 
NOI DĂM TONUL COMUNfCAŢIH..ORI 

lnfoton România ·- .. ~~~•sJ.~~ 1 
L.ucian Blaga :o!-4 •· · .... CONIIB)( 
tei.:057/2B1 BOO 
Numalw~•COtfHEX.Ilrllflllfta~~ "'"""""'nuU!dliMlTYA; ' ~liV-...-..~--.. Ip: Pwtmlle:th.tnl_de~ 

B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) Mieălaca - Piaţa 
Soarelui (vizavi de Pottă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884. 

+ Baterii auto pt. ·autoturisme, 
camioane şi tractoare 

+ Gresie .,j falanţll, adeZivi pt. lipit '' . 
roSlUit . • ' 

+ Aracet, vopsele. dftuan~ şi lacuri:·.:.· 
ulei •. NOUl .. 

+ Aeroterme, radiatoare electrice cu 

+ Sobă de illeălz4 fiii butelie, COilVeC-' · .,...., • 
. toare' . . . ~ .. -.- ""~ATI ~AGAZJNUL NOSlRU 

D ' + Sobă de !nclilzit co lemne şi clirbuni ' l V,A 
D + Sobe de gătit email ata cu ladă pt. , DESCHIS N UPO ":::"' .• 
!a : lemne · · VIS A VIS DE PIAŢA ..... 
jjilll · + Sobe de gătit emailate şi tip· cizmă . · Pro<tunle: electrice, electrocasriiCe; 'Uz 
W . + !mpletitură sârmă gard . , · . · gospoc:~aresc si agricOl se llând şi cu 
111111 + lmpletitură sârmă cotaroil ··• · · . 

III -, · !Pd~~~~a~baiecu2smse(eleclricşi PlATA IN RATE, 
cu lemne) 

• Hidrofoare, compresoare, pompe ""·•' · · au•NS O · '·. 
+Incubatoare ... ,WH • """'" . ·. + Drujl)e ,, 
+ Televizoare color 
+Combine muzicale • 
+ Maşini de spillat automate ·ş~ simpllil 

-~~!..~~~~----

TRANSPORT GRAnJrT IN ORAş, 
. 1N JUDEŢ, TRANSPORT GRAnJn LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
.5.000.000 U:l · .. 

{Sitl371l9) 

. O prestigioasă:banca internaţională . ·· · 
.• ,_ ·- ·~ ---· . 

""-:'·'/• 

l. SPBC.IALIST DECONTĂRI BANCARE · ·. · 

{ ___ ... ~.; .......... 
• .zudii supeiÎCMJ~UICO~MJn~ce; _ . . .~ ~~~~-. 
•""""'"""•ea buni a limbii <1111glJ>111:•''' ' '' ·· · 

.• :• minim 21111Î ""''""iolufi bancarli tn ~ .. 
. · • capadratea de a luea la edllpil fi tll oondill' de SIRG; .. 

·~@OIJ""Ir;om11u•mlld; ... , . 

'~7 ~ 1i~:~;it>;~~;·J?.;"~~:~.;:;·~tj~~-
•• ţ . 

-·-:j 

... ". 

. _;.-;r,-

-.'-·'<. ~ . .{ 

'-~-~-- . ..,: ._ 

;; .oldtJdii medii (de pmferinlleClOIIOIIJÎCe):'' '• . 

.,r~de~11· 1 f ledebant.:l;"' ·.;.. .. :. 

..__..,;4~·-·· de limba qlezli ' -,_t.':..:.~: ·-·-!~ ~~ 
· • capaclta""" de a 1ucta lll edllpil şi tll CQDd4U de ~1m11;;'"'~'' ' f , . -~::..-~.·· 

•· ... ~fi aogaoîzare tn ml.UIICi; ·-< · 

.. 

1 . - . ·. ~-:~·0.',' . ""-J<' -- .... -~; 
'; ..... •,;, . .. ~~~+-' . 

.~"..... ' :: ~· . ':-: -~,Y'-·• -~ 
...... ....... ;'> ~F~~~:~ 

~uportwtilliu:a do;: a lua& intr-un mo::diu bancar oc:cidcntali 
• pdoet du hundidi mulinnl;, · . 

• --llljl,ll du• r""" JWJU:<IÎI1IN>ccltipi tn da..wull&nl,"''' "V: 
' . " 1 

riacă sunteţi Interesat să lucraţi intr·o edlipă de , 
profesionişti, lrimltefi urgent UD euniculum vitae 
" o 801'ioloare de .intenJie pe ad.resa: . . . 

~;:--"'+,..,-·~~-
. ' 

~"ţ,·• .... '-" 

CP. Il. O.P.2S, B~ Sllll FaX: (OI) 224J1MJ .. 

TQII(e solir.:idnle vor JtmAnecQnf'ICienţiale.-.':'~ 
.·.. ']Ji '.'-

.. ~~-~":~. . 
'~~- .- ,, 

-· --.--



'..J ... I 

• 

... - ~-

- ;:>;. -~ .... ",., 

'f". /·;. 

. ( ,· 

-'"' ··. 

. · .. ·. 

i'l. -- . 
. <; .'. . ni#jl::iii~\1@ . !! __ :--;,::.ii lliiWiiJ.Il'ii!.iQp@iii'illili&.dl!iili •• illlilllil .. lill!l.llii!!Uiitili' 3111,111111121_11 lllttlltllilllii[II@SIIi&!JII. "'-'!'',I"NJf'r;rl; 

~ ' 

. · 

···~ 
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Condiţii: - studii superioare (inginer In domeniul textile, 
economist) 

- experienţa In do-meniul textil 
· -cunoscător limba engleză. 
lnforma~i suplimentare la telefon:-25.05.05. 

A~·.tP~~m 
· ·. ·· · Angajează: .. 

11 INGINEBI CONSTRUCTOBI fi INSTALATORI 
pentru conducere~ execuţiei lucrărilor civile fi industriale, 
drumuri - poduri, instalaţii. 

11 MAIŞTill cu EXPEIUENTĂ fi INGINERI STA· 
GIAR..I in aceea'i specialitate. . 

11 DULGHERI pentru lucrări ln Arad şi Timişoara. 
Informaţii la telefon: 246700; 246900; 247913. Birou 

Personal. . . 
{974259) 

PVBUCITATE 

CU TERRA CÂŞTIGI DE DOUĂ ORII 

Un pr•du 

~IIBiiil IMPEX 

dl:10 .... 1nftoanUIIQ1~ 

TERRA 

5 PREMII X 1.000.000 LEI 

10 PREMII X 500.000 LEI 
Regulament do portlclpo,. la 

Curr:piri ocmn zahlr, orez sau gris TE!~ll 
puiMI două ombalajo fntr.<ln pRc '1 trtmit&-1 
- 11180 IIIPEX, OP. 8 C.P. 140 
cu menţiUnea ""Concursul TERRA•, 1a1 

plicul Intr ..... din umole po .... lo .... 
., magazlno. pontru a portldpl la 'axtn:aereal 
lu"..., unde J1C11 ~ unul din cale 15 
., voloanl loiali ciO 10 MILIOANE 

.,.,, Str. P~lui nr. 1_:51/A. 

ANGAJEAZA: .-.:-..'\··:\'
...:_· 

~ ; ~ vânzător ( vâazătoare) · 

Inforonafll la telefoaz 273242, 
289700, lnwrior 117 •.• 

{974283) 

,~,~~~:~~lce (uşi bHndate) pentru apartamente; 
,.. gresie, falanţA hn.port Spania, Itall.a, Iugoslavia.; 
,.. parchet, fag, stejar, carpeo, tei; 
,.. calorifere de aluminiu.- "Global" import ItaUa; 

·-•+~1...,~ i; 

VÎIIIĂRI APARTPEI'I'E-
Ocazlel15.500 DM, apartament 

OCIMERI · 111i1 
2 camere, decomandate, Vlaicu. 
Telefon 210555. (34889) 

varid apartament două camere, 
Vând garsonieră d. 11, Mk::ălaca, semidecomandat, zona Eml-

et. 4/4, tara probleme, toate . nescu, bloc cărămida, acoperiş 
îmbunătlţirlle, 8.000 DM. Telefon . ţlglâ, et. III, gaz, parchet, 21.000 
235764,092 :JOS 400. (34848) DM. Telefon 231035 sau 094. 

vand apartament 1 camera, 391.266. (34271) 
renovat, 11.500 DM, central. vand apartament 2 camere, 
Telefon 281124. (34981) . etaj 1, parchetat, balcon inchis, 

vand deosebit de convenabil bloc contortzat, Mlcălaca (lângA 
garsonlefă cu Tmbunătă~ri. zonă t 
centrală. Telefon 092 337 935. res aurant .Orizont"). Telefon 
(35303) 245115, orele 17-23. (35154) 

0cezia1 8 000 DM itamei.i"""' Ocazie! Vand apartament 2 
1 camenl, boloon i~mbună- camere, Vlalcu, 9.800 DM. 
tl~ri. Mlcălaca. Telefon 210256• Telefon 270834. (34626) 
(34669) Vand apartament 2 camere, 

Vand convenalio apartament 1 lmbunătaţtt. Telefon 273628. 
cameră, el. 1, et. III, Grădi,le. (35336) ..• 
Ţelefon 222050,287051. (34736) vand apartament 2 _camera, 

Vand garsonierA central, el 11, Alia, et., 4 (cu ~ ţiglâ), par-
PraiJ019escu, 16.000 OM. Telefon chel, greste, preţ14.200 DM. 
249806,094 778 462. (35351) T~lefon 249806, 094 778 462. 

va.nd apartament 2 camere, 
centru, str. CallmăneşH, et. 1/4, 

(35351) 

suprafaţa mare, 29.000 DM, nego. vaoo apartament 3 camere, et. · 
clabil. Telefon 235784, 092 308 11/, Alfa, lmbunătă\il. decomandat, 
400. (34846) · ·.;,,, 15.000 DM. Telefon 2~946. 

vand apartament 2 camere, (35002) 
Micălaca, zona III, el. 4/4, vand urgent apartament 3 
acoperiş ţigla, decomandat, camef9, zona Potivalentă, et. 414. 
lmbunătăţit, 18.000 DM. Telefon Telefon 256329. (35270) 
235764, 092 :JOS 400. (34848) . vand apartament 3 camere, 

vand apartament 2 camere, Vlalcu, lmbunătă~ti. preţ negocla-
Confe<:\ii. bl. 12, se. B, 10.000 OM. bil. Telefon 092 407 816, 245134. 

· Telefon 092 295 340. (34941) (35296) 
vand urgent apartament 2 vand apartament 3 camere 

camere, decomandat, el. 't, str. Iuliu Maniu, imbunătlţil Tele~ 
Plal3 Spitalului bl. 5, se. C, ap. 3. 2533.26. (34921) . 
Telefon 233146 Şi 094.513.335. . Vand apartament 3 J;amere, 
(35076) , . 300, et. 1. Telefon t70872, 
Vănd apartament 2 camere, (34921) . · 

faianţa, gresie, balcon inc;his, preţ vand apartamenf 3 sau 8 
negociabil. Telefon 269213; camere, .decomandate, Alfa. 
260550. (34749) Telefon 258920. (35225) 

Vând urgent apartament 2" VInd apartament 3 camere, 
camere, central, 18.000 OM. Alfa, 15.500 OM. Telefon 253326. 
Telefon 270872. (34921) (34921) 

_,. .. ~- :......., --

. 

NH}W11fi~!it:l:!l~:fi~l 
Vând urgent apartament 4 

camere, decomanda~ et 1, aranjat 
occidental, zonă llnlstită, 2 bal

' coana lndllse, bl. 715, contoriza~ 
preţ negociabil. Telefon 094 661 
161. (35o226) 

Ocazie unică! vand apartament . 
4 camere, Micc'Uaca, et. 6/6 1 

14.000 DM. Telefon 263~8 •. 
(35253) . . 

VÂNZĂRIGASEIJ 

OCAZIE! VĂND CASĂ toate 
ulilităţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 • 
pană la ora 16. • 

vand casă central. parter • pr~, 
vatizat, ~~j - apartament Telefon 
234862. 351811 

vand casă lip v:lă, cart:er 
SiJbcetate, str. Radu de la Afuma~ 
nr. 26/A, cu: apa, ca·nalizare, 
lndllzire gaz. Telefon 05712!10704; 
092.718.625. (34969) 

Vand piese .Skoda" -105, 120 
din dezmembrare. ·lnlorma~i tele, 

, ton 273972, după ora 16. (35346) 

vand convenabil Dacia o km, 
orice model, livrare imediata. 
Telelon094.391.896. (34618) 

~ vand oaat o Ion, ooi, orice "'·1 
Telefon 094157 830. (338011 

Luni, 1 5 noiembrie 1999 

România 
Judecătoria Arad 
Dos.exec.nr.227/I999 
Din data de O:J,.II.I999 

In data de 24.11.1999, ora 13,00, la J~decălorla Arad, 
cam. 104, se vinde la licitaţie publică imobÎiul din Arad, str. 
M. Scaevola, bl. S-1, parter, apt. 17, proprietatea debitoare! 
S.C. ALISAR SRL Arad, cu preţul de strigare de 
243.675.000 lei. · 

141147011 

~i SOCIETATE NOUA DIN SECTORUL. 
DEŞEURILOR METALICE 

alitiun BESPOI'IIS.4.BIL · HP0ZJT eu~pii)en\ă' 
' - __ ",._~'0":. - ,, 

gestionarea personalului ·,;, · ''·,, · 

Se cere disponibilitate imediată : 

, Se oferă tratament economic,~ ~ăSUI'llettpacjtăţll; 

,Telllf911,.11$4-Z7ll448•. ,,,.-'''''" .. , * VCf'\ Ki!W;§'"''·"i·'"w 
' '_ ~- ." -:;~~~1t~~0?ţ~1;~~~~{6~:/~~:~~~~- ·,.-:f·-1?' ~~--~'- __ ;, ~1-, . t~ 

LLINFLEUR ROMI 
Anunţă 

IN.CEPEREA SELECT AR it PERSONAlULUI MUNCITOR cu data 
de 15 noiembrie 1999, la sediul societatii ARNETT A ROM din Arad 
sb'.lndependenţel nr. 3. · . ' . ' 

CendtfiiJ - -~ -~~-i..,_ 

· • de preferinţă femei, cu experienţa Tn confecţit lextile 
• varstă max. 40 ani · _. 
• runoştinţe pentu~nl trli>loi<.'~.UBERDEK, butonierA, apli· 

cat nasture. · 

1 •.. 

;:,.f.;.__ '· .. 

~~alaminlmă8clase .,.. ·· . . . ~ -·oe:,.,.-o·•~nt ····· . ....s . .-_"""-~"''· 

. 

Informaţii supllrnenlln la telefon: 289244. 
{97WA8) 

. .· 

i 
Turtlo Diesel, 1986, preţ avanta
jos. Telefon 257826; 094.697.599. 
(35147) 

vand tracfor MTZ stare de 
funcţionâre şi combină recoltat 
porumb pe un rând. Telefon 
411186, Felnac, dupa ma 

.Q4967) 

lip de 
469113. (35332) 

(ConUnu818lli pagina 15) • 
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Luni, 15 noiembrie 1999 

• (Urmare pagina 14) 
Vând Dacia 1300, an fabricatie 

1980, preţ negociabil. Telefon 
662829. (4113093) 

Vând Mercedes 250 Diesel, an 
fabricaţie seplemllrie 1992, IM18-
triculat parsoana fizica, In stare 
excalerilă, alannâ, janţi AJ, cantral. 
Telefon 094 616 315. (35345) · 

Vând TV COLOR an-gros, an
data il, gaml diversificatA, 
preţuri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 

Vând garaj metalic, zona 
Fortuna şi cu plata In rate. Telefon· 
092 638 593. (35261) 

Vând plasă sănna zilicală, ca,... · 
tit!~ mart Telefon 24691 O. (34679) 

Vând proteza straina pentru 
picior drept gamba 1 13; preţ nego
ciabil. Localitatea Mlndruloc, nr. 
325. (35095) 

VInd EUROBOLŢARI ter· 
molzolantl cu garanţie: 300x 
250x200, 3.600 lei/buc; 1 mc· 
240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (34834) 

Vând două iepe sura 6 ani, 
localitat~ ~u nr. 306, tate
Ion 194. r34998r 

Vând combirnl muzicală, lololi, 
obiecte de uz casnic, haine la kib
gram, TV color. Telefon 251237. 
(35023) 

. Telefon 211491. (35316) VInd LEMNE FOC TĂIATE, 
Vând lada frigorificâ, stare orice cantitate, servlro promptă. 

excepţională. Telefon 211491. Telefon 214010. (35343) 
(35316) 

Vând mat;lnl spalat automati Vând usturoi de lolll'Vlâ, la preţ 
1.000.000 lei; TV color 930.000 de 6.000 lei/ kg, negociabil. 
lei; ladllrigorilicl1.400.000 lei, Telefon 473270. 3041811 
ofer garanţie. Telefon 259339; BJU!Lllcl 
~~~-~=:~Phillps. N~a. .-1\i/:/imH)~ 
Grundig, stereo, teletext Telefon Doresc să cumpăr teren intravi-
264004. (34747) , . 

Vând TV color, deosebite, car· lan, maximum 300 mp (lltlmai 
casa plastic. Telefon 259353 •.• zornl centrală). Telefon 092 684 

643. (35153) 
(35084) Cumpăr urgent garsonieră, an-

VIZOARE o;;uL.UK 
venabll. Telefon 280260; 
211213, orele 10.20. (35330) 

pentru televizor (165.000 tel), 
video, satelit, transformatoare 
linii. Telefon 092 368 868. (mp) 

2.000.000 lei, garanţie 6 luni.· 
Telefon 244904, orele 9-17. 
(35334) . 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând Qnchiliez) garaj autnrizat, 
zona Vlalcu-Făt Frumos, 1.200 
OM. Telefon 235784, 092 308 
400. (34848) 

VInd an-gros HAINE aecond 
• hand GERMANI.A, peste 20 
sortimente. Telefon 289456, 
092.239~ 

'" , VInd: COT1JRI ,1 BURLANE 
FUM; PLASA GARD zincata, 
orice dimensiuni; PLASĂ RAS. 
ITZ ,1 CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.556.552. (21190) 

VIndem avantajos mobilier 
comerdal (rafturi, pulturi, birouri, 
dulapuri vestiar); agregate frigori
fica (vitme, dulapuri, camere, oon
gelatoare); alntare 10, 100, 500 
kg; scări, cărucioare, grătare 
lemn, etc. lnfortnatii telefon 
281060 si 281036. 129 

Vand termotekâ Ocean • 
Beretta, 24 kw, 1.000 OM. Telelon , 
259854; 094.600.332. (35119) 

VInd POMI FRUCTIFER!, 
localitatea Dorobanţi, nr •. _86. 

, Telefon 535058. (34720) 
VAnd colţar nou şi ceas taxi. 

Ion 1. Telefon 270872. (34960) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpărăm orz, grâu furajer, 

orzoalal, porumb, recolta 1999, 
plata la ridicare. Telefon 
0651163885; 094.789.037. 
(0974228) 

Cumpar porumb şi grAu, 
Telefon 094 772 259. (35234) 

Cumpar porumb boabe şi 
ştiuleţi, plata la recepţie. Tetelon 
094 794 568. (34894) 

Cumpăr, vând, acţiuni: Asloria, 
Feroneria, Astra Vagoane. 
Telefon 094.693.516. (35281) 

CERERI,IOFERTE 
DE SERVICII 

Angajlm VANzĂTOARE pan-
tru raion confec~l, r;,u pregAtire 
in specialitate, v rsta 18-30 ani, 

. Telefon 281731. (35092) ' ••. ~,!>!: 

SOCOM "PIELARUL" ARAD 
angajează CONFECŢIONERE 
feţe lncălţămlnte, calificate 
(ma~lnlste, la masi). Informaţii 
tele on 236116 sau la sediul 
societăţii din str. Ghlba Blrta nr .. 
16, Arad. (35120) 

1 Angajez BARMANA. Telefon' 
092.735.963. (35220) 

.ZADE" angajeaza CON.-
FECJIONERE TEXTILE cu ~1 
firi experien~, str. Bogdan 
Voevod nr. 1. etalon 2726611. 
(34029). 

SOCIETATE COMERCIALA 
an.Jiajează V ÂNZĂ TOAREĂ BU-
CATAR, AJUTOR de BUC TAR 
ţi MUNCITOARE necallflcatl. 

etefon 254473. (35306) 

SC .FORTUNA" SRL anga-
jează parsonal calificat pantru 
postul de: 1. VANzĂTOR- GES. 
TIONAR, virsta maxirrnl 35 ani, 
cun~ti~ tehnice generale; 2. 
RES O SABIL MARKETING • 
studii superioare fn domeniu, 
vârsta maxlml 30 ani, carnet 
!=Onducere, stagiul milttar sali&-
fAcut Telefon 276608; 270637, 
orele 14-16.. (34426) 

Telelon 094 629 471. (34873) . .. ,,,. .. 
Vând cazan luial, nou, 170 llîl, · ' 

I110U lrifazic 7:5 KW/1440 rotati. 
Telefon 094.698.84%; 279651. 
(35027) 

.FARES" angajeazA GES· 
' TIONAR FACTURIST. Condiţii: 

Vând ouă prepellţA (medica
ment, reproducţie) cu instrucţiuni. 
Telefon 289966, 248064. (35080) 

Vând societate comercială oo· 
activitate .casă de sd1irTtJ valutar" 
(modificabilă). Telefon 094 681 
181. (35226) . . 

cuno,unt• oparare PC, virsta 
maxim 4 ani, garanţii Imobil-
Iare. lnforma~i telefon 275246, 
orele 1&.21. (35350) 

.FARAON" angajează CON-
FECŢIONERE cu salarizare 
~un~·3Îi sigur. T&!efon 250921. 
35353 

PRESTĂRI SERVICU 

:-(.-
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HIDROIZOLAŢII la acoperi· 
şuril Garanţie 10 ani. Telefon 
094.855.838 sau 270711. (35131) 

REPA M MAŞINI SPALAT 
automate, domiciliu; sudăm 
cuvele. Telefon 259146; 094. 
241.396. (34745) 

Repar Ieftin FRIGIDERE, 
LĂZI, CONGELATOARE, garan
ţia!, deplasare gratuită. Telefon 
092.417.397 .. (35328) 

RECTIFICAM ARBORI COTIŢI 
1ll Incinta Autoservlce Mlcllaca. 
Telefon 262098. 3533 

DIVERSE 

. Noua ŞCOALĂ MANECHIN 
CRISTINE selectează TINERET, 
tn 20 noiembrie, ora 14, DIS
COTECA LASER. Telefon 094 
697 781. (35354) 

SOCOM "PIELARUL" ARAD, 
organizează licitaţie tn data de 
24 noiembrie 1999, ora 9, pen
tru Inchirierea SPAŢIULUI situat 
In Arad, 8-dulluliu Manlu nr. 15-
17, In suprafaţa de 285 mp. 
lnforma~l la telefon 236116 sau 
250429. (35120) 

SC "INKPEN" SRL cu sediul 
In Arad, str. Abrud nr. 96, bl. 
128, ap. 11, dore,te si obţină 
autorizaţie de mediu pentru 
depozit de cosmetice '1 dulciuri 

.. Fundy situat In Arad, str. Barsel 
nr. 41. Prezentul anunj constitu
Ie ,1 acordul vecinilor n cazul in 
care nu se depun contestaţii. 
Eventualele contestaţii se pot 
depune la Agen~a de Proleclla 
Mediului, 8-dul Dragallna nr.16, 
Arad. (35166) 

NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vă oferă: 

- ."... Germania PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAIHZ • 
GESSEN. 
SERVICI:căliJDrleln..

nol, .,_mo; 2 bagaje g.-; 
insoţitoare de bord; o maei 
-In Ungoola. . 

Informaţii 'i Tnscrlerl 18 
AGENŢIILE PlETL: ARAD, tele
fon 057-252291; UPOVA. telefon 
057-5613n, telefon 057-563011; 
11MIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞifA.- 055-224904. (c.) 

SCHIMBURI 
Schimb apartament 3 camere, 

et. III, Alfa cu similar: Vlalcu, 
Miallaca, parter Inalt. Telefon 
258920. (35225) 

ÎNCHIRIERI 

închiriez (ofer) apartament şi 
casa (ne)mobllat(â). Telefon 
235794, 092 308 400. (34848) 

Doresc să tnchiriez locuinţă 
(ne)mobilală. Telefon 235794, 002 
308 400. (34848). 

IC ,.NOSI'ERA'I'U" SBL 
str. Ghlba Blrta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Sicria, respete, cruci, Tmbll
slmat, spllat, Imbracat, pro
soape, batista, panglici, ba
ticuri, catafalc, sfe,nlce, steag 
doliu, coroane, jerbe, colaci, 
cozonacl, colivă. ORGANIZĂM 
POMENI! . 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: sicriu +,_pela+ 
ce = 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul sicriu
lui la domiciliu, lntermedlem 
obţinerea actelor de deces, 

tovideo, fanfară . 
NOUl Punem la dispoziţia 

clientilor nostri CAPELA. c. 

'Îl' .CONDOLEANTE 'Îl' 

regret am 
dus 4 o· pe 
mul firi 
cere, pe 
ca mea, 

CllllUAN 
GBJZEJL 

Nu te voi uita ni 
"buni GHIZI"I Nepoata u"'N''·I 

lnchiriem spaţii comerciale pen- Ne ruglm pentru odihna 
tru magazine, deP<)zite, producţie, sufletului celei care a foot 
etc. Telefon 281060 •i 281036. 

il34l28l T 

închiriez spaţii comerciale şi 
<lepozit pe Calea l..ipovei nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon 
092 921 103. (34880) 

cuscra noastră, 
CllllUAN GIIJZEI "

Familiile: Tat, Nlcula •• 
Grula din Hllmăgel. (35347) 

Dau In chirie spa~u pentru un Asociaţia de proprietari str: 
VÂND şi ACHIZIŢIONEZ birou (zona Intim - Ianga Cloşca nr. 12 aduca un ultim 

MOBILĂ FOLOSITĂ, regim de Gospodarul). Telefon 092.684. omagiu veclnellor, 

de domnul It. col. 
IGr·am1a Nicolae Valer, la 
lgr•oa.la tncercare provoCatl 

rderea tatalui său. 

ISincoore condoleanţe familiei 
DUmnezeu să-I 

allturl de colegul 
IL col. Grama Nicolae 

la marea durere Dri•clnu-11 
moartea tatllui slu 

ncere condoleanţe! 
· Jula Ralzl. 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Consignaţie: Telefon 094.803. 643. (35153) CJIIIII"M GIIJZEI"-
094. (f) . Iau In chirie apartament 2-3 Sincere condoleanţe fiului · Trist '1 repectuos omagiu 
:=~~;;=;:;:;,:;:=:;;;,:::::;:::::::=: . camere, standard occidental.. Tndoliatl (35347) celor care au fost 

SC .D & DAN" SRL, lneu, Telefon 094.364.030. (35152) DORA .... 
sollclti ·autorizaţia de mediu ·. .Iau In china spa~u comercial: Suntem allturi de veri orul MICOLAE 
pentru următoarele puncte: central, Piaţa Spitalului sau Vlaicu. A • 'I'EODORESCU, 
.mar1<et EL.PAJORINO"Ineu str. ;.,.._Tjilefon 094.364.030. (35150) . ·'' flostru, Pulu Chlrlan, rn aceste la Implinirea a 3 ani fi. 
Repubrl~n nr. 31-35; magazl~ en · C:aut sa.tnd'liri&z ~j i~. zona .. momente gral_e pricinuite de respectiv 6 luni de la trecerea 
gros fi en detall lneu, str. Vla1cu, P1aţa Agroallmentaf't':'-~-;>.; decesul mamaa sale, ... ~, ... : . . , lor·fn etemltate. o-rumlnare fl 
Republicii nr. 28; Bar de zi, Telefon 2~· \35233) CIIIIUAN GJDZE'I"- o rugaciune din partea lui: 
localitatea Sălltt• nr. 18. Ofer spre Inchinare apartament Sincere condoleanţe din. Corina,. Raluca '1 Nelu. 
Eventualele contestaţii se pot .3 camere, et. l, Banu Mâracone. partea familial Bltrln Nelu şi Dumnezeu sil-I odlhneuc.ll in 
depune la Agan~a de Protac~a T"J"~n~!~~~t3;}:~ Rodlca. (35347) pacei (35272) 
Mediului Arad, 8-dul Dragallna Vlaicu, 80 OM. Telefon 275238. :=;::~:;:::~::::;::::::;:~:;:::~1 
nr.16. (2055846) (35275) · Un ultim omagiu fostei Astlzl, cind ar fi trebuit 

CITA TII 
Dau In chirie garaj bl. 718, noastra cumnata ti mlitu"', să-ţi spunem "La mulţi anii" 

Micălaca, convenabil. Telefon CIIIRJAN oll)zEt;A.. scumpa noastră 

Se citează numitii Stoia Ioan 
Mircea şi Sloia Mari3na Elena cu 
<lorridliul necunoscuUa B.N.P. l.ia 
Feler cu sediul In lneu, str. 1 Mai 
nr. 4, ap. 2, .la data de 1 decem
brie 1999, ora 8,30 In vederea 
dezbaterii succesiunii fn cauza 
dosar nr. 3721 99 privind pe 
defuncta Moţiu Sotia, - la 

265273. (35020) Dumnezeu s-o odihnească 
Ofer spra Inchiriere spaţiu co. ,fn pacei Familia 'Buzna 

merclal central In Chisinau Criş. . Draghlne şi Monica. (35347) 
Telefon520664.(411186) · 

Ofer spre Inchiriere garsonieră 
el. 1, mobilată. Telefon 233678. 
(35348) 

PIERDERI 

14.03.1996, fosti cu ullirnJI elomi- Pierdut leg~ima~e de călătorie 
ciliu in comuna Tamova nr. 259. ' eliberată de Universitatea de Vest 
(3042346) . .. . . . . . dili Timişoara pe numele Orosan . 

NumitUl Toma l'llkOOill oo tjiB, .· Cristina. o declar nuli!. (35325) 
· mul domiciliu In Mişca judetilf'\ ,; Pierdut legitimatie nr. 16600, 

Arad se citeaza la Judealtoiia eliberata de se IMAR SA pe 
Chişineu Criş In ziua de numele Ardai F-.cz. O declar 
23.11.1999, ora 8, pentru procJill. nuta. (35352) 
de uzucapiune. (4114 758) 

CilitonttU c..u autocarele 
noastre 111odeme :In 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(placări zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPAtiiA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poţi Il un 
c:Aiător c:a,t~gMort 

îi' DECESE îi' 

1' SEIVICD FUNERARE ·i' 

Transmitem sincere con
doleanţe colegului, prietenu
lui ti fostului vecin, Pulu 
Chlrian, In aceste momente 
trista pricinuite de ~ecesul 
nea,teptat al mamei sale, 

CHIBIAM GRIZEI A. 
Dumnezeu s-o Ierte t;l s-o 

odlhneascll Familia Adoc 
Nicu, Brtnciu,a ti Alina. 
(35347) 

Mulţumim tuturor celor cara 
au fost alaturi de noi, tn 
greaua pierdere suferita prin 
decesul celui care ne-a fost 
soţ. tată '1 bunJc •• 

GBERDAU PAVEL 
Dumnezeu sl-1 odihneascll 

Sotia Aurella, fiicele: Mirela fi 
Mihaela cu !amiii~, In veci 
nemlngllaţl. 

BUT 
LILIANA ANCA, 

lţl ducem la mormintul tau, 
florile tristeţi! '1 ale durerii '1 
rugAm pe bunul Dumnezeu sa 
te odihneascl fn pacei In veci 
nemlingllaţl soţul '1 copiii. 
(35263) 

Scumpa noastra 
UUBVf, 

azl, cu Inima plină de durere 
fi ochii plini de lacrimi, In loc 
tie .La mulţi anii" rugăm pe 
bunul Dumnezeu sa te Ierte ,1 
să la odlhneascl In pacei Nu 
ta vom uita nlciodatll Florlca, 
Eugen 1 Alina, (35263) 

La 15 noiembrie se 
Implinesc 6 a_nl de când 

SABAUMA••• 
a plecat firi Intoarcere din 

lume. DumneEeu si o odih
nească In pacei Soţul Pavel, 
nepotul Darlan, fiica Dana fi 
ginerele Slghl, din Germania. 
(35300) 

De,l au trecut 2 ani de cind 
dintre noi al placat, nu te 
putem uita, draga no~stri 
mamil şi soacra, vaoo dazalor de bere, 2 braţe, 

lro..,ort itala + 10 butoaie Arbema, 
preţ deosebit. Telefon 094 600 
332. (35121) . 

Vând garnitura hol, 'lifonier; 
maşina cusut. lnformaVi telefon 
263271' 265241. (35224) 

Şcoala de şoferi, col. RUSU 
LUCIAN, face ln!l!'rlerl. Telefon . 
283696 .. (35259) . 

NOUl Redueer1 de t.tfe In 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
euplimentare pentru: ele.vi, 
studenţi, pensionari 'i giu
pur1. B.odul RevoiU11-I nr. 35, 
telefon 251871, 252727;· 
~ .... telefon 270562. 

POMPE FUNEBRE 
-.5TOP (la orice eri) 

str. M. Eminescu nr.4, (vlzavi 
Cinema Muretul), llelefon 211929 . 
sau 094.537.7'f5. · 

V~nd feliator pAine '1 maşiN'I 
cornuri. Informaţii telefon 057-
269938. (35237) 

VAnd tennoteka Beretta Conti, 
24 KW, 1ll cutie siglat!, preţ 1.000 
OM. Telelon210631. (35261) 

. TRANSPORT rapid, Ieftin şi 
comod SZEGED (Metro, Cora). 

. lnforma~i 092.605..721. (35252) 

· ASIGURĂM toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA PER· 
MISULUI de CONDUCERE. 
Telefon 281966. (34548) 

"'":"' 

FIRMĂ GERMANĂ vi oferA 
călltorii rapide in GERMANIA, 
cu mtcrobuze. lnforma~i telefon 
261496. (35338 

Vi oferim articole: alcrie, 
lenjerie deces, cruce yl servicii 
(spălat, lmlricat. i lmbălsămat) la 
preţ ml-:!lm '1 c~tate deoaebitl • 
OFERTA: sicriu, lenjerie, cruce-
730.000 lei: Tliln8fXIIIIn
GRATUIT. Suntem producători 
n>numl!l 1ll ţarii f.l ob'ilnălate, noi · 
shtq>l~(c) 

,. 

.-<-: 

IIA R1A. BÂC:. 
· ... 

Fiul AUGUSTIN CII soţia 
FLORICA. Dormi In pac:e,. 
ouftet bllndl 

.. :,. 

. -

_."_, ... ..... 
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;;;~~~~· 
Cooperativa de Credit Gurahonţ • Banca popu

lari!, are un număr de 3.900 de membri coope,.... 
tari, desfăsuri!ndu·si activitatea 1n apt <Xlll'>Jne si 
47 de sate: După cU in urmează: ' 

• agen~a Almaş, deserveşte oomunele Al"""' 
si Dlecl, cu satele apartinatoare 
' - prin unitatea de' la centru, se deservesc 
comunele Gurahonţ Pre.,cuţa şi Brazi, cu satele 
aparţinătoare 

-' Virfurile deserveşte Virfurile şi 

La "data de 1 noiembrie a.c., Cooperativa de 
Credit Gurahonţ - Banca populari! are un patrimo
niu extrem de solid care, in oonditiîle zilei de astăzi, 
Inseamna foarte mult. Atât sediul central din 
Gurahonţ d!t şi toate agen~lle aparJinatoare au 
sedii proprii, utilata şi modernizate la nivelul ce
rintelor actuale. Toate ;IC<lStea sunt dotate cu 5 ca
tcuiafoare (P.C. 586, Pentium), xerox, fax, maşină. 
de numărat bani cu program şi detector de banc
note false, un autoturism, case de bani sigJ~ şi 

sistem deiifiiJn~i; 

La ora actuală, Cooperativa de Credit 
Gurahont • Banca populară desfăşoară urmă· 
toarele adivită~: acordare de imprumuturi, ca fiind 
activitate de bază. la această unilate s-au acordat 
Imprumuturi numai cu dobănzl fixe pe Intreaga 
perioadă contractată, indWerent de inflaţia existen
tă. Banca populară acordă ~muturi de pAnă la 
50 mfiOSIIIe tel pe familie sau In funcţie de garanţi
ie constituite. Per1oada de restituire a ~mutului 
este de pAnă la 24 de luni. Cooperativa de Cred~ 
efectuează şi o protecţie socială pentru persoanele 

venituri mici, acordând!He imprumuturi cu 15% 
sub dobănda practicată de orice unitate bancara la 
plafoane de un milion de lei. 

Pentru o mal buna Intelegere dl!m un .......,..., 
se acordă un milion tel, 'pe timp de 10 Juni, cu o 
dobândă fixă de numai 297.000 tel. • 

. :""efectuează depuneri pe termen de 1, 2, 3, 
9, 12 luni cu dobânzi fixe pe termenul stabil 
• as9Jrăr1 de bunuri mobile şi mobile 

In decursul a 47 de ani de activitate, 
Cooperativa de Cred~ Gurahonţ • Banca populară 
şi-a creat o credibilitate foarte mare .Tn randul 
cetăţenilor, pl1n serviciile pe care re.a făcut, prin 
operativitatea specifică şi 1n special prtn corecti
tudinea salariaţilor. 

Datorită auton<Jnjej pe care o are, Cooperativa 
de Credit Gurahont • Banca populară n asigura pe 
membri săi de gaf.ntarea tuturor depunerior pe 
care le au datorită plasării lor 1n llnprumuturi numai 
1n raza de activitate. Banii sunt gestionaţi de 001>-

ducerea cooperativei neluând drumul către jude1 
sau capitală, respectivii bani lntrand 1n bugetele · 
familiilor, rudelor, vecJnnor sau consătenitor, prtn 
~muturie solicitate. ·• 

Până la aceasta dată nu există nici un debitor 
lnsotvabi şi nici nu s-a ajuns cu cllell\llln Instanţe 
~e;!ltoresti sau executări si~. 

5 iiliiicr ~··~ 1-! 'llt•t·~ -~ 

Altaţiln prea;na sedilor Coopera!M!i de Credit 
• Banca Populară, am stat de vorbă cu d!~va 
cllen~ lideR ai instituţiei. OI. ing. Vulla Rasovan, 
HAimaglu spunea: .E nemaipomenit faptul că 

oameni sunt au o e sunt onorate cu prclm~ltii<Jdir1e, 
un lucru foarte important Aici in zonă sunt peste sunt fixe, 1n compara~e cu alte 
l!OO de membri cooperatori. Sunt mal mul~ cel care Banca populară se ,găsesc condiţiile cele mal 
scot aedite decat oei oe depun bani." bune." 

Ing. Elena Nlcola patroana firmei S.C. Anuta TrAnc, Almatj: .Sunt nişte oameni 
Nlcolena Comp SRL Gurahonţ: .Din 1995 am cumsecade, au foarte mul~ clien~. am doar cuvinte 
mnă particulară. Colaborez ind! de acum 15 ani de laudă ia adresa lor. ŞI In ceea ce priveşte 
cu Cooperativa de Credit. Imi plaoe ca e o Bancă dobanzile sunt foarte mulţumită. ŞI eu m·am 
foarte credibilă. Cu ajutorul lor mi·am făcut ~i o Imprumutat. Dânşli au fost prompţi cu cererea 
casa. E bine ca dobanzile sunt fixe, iar oameNI ce mea: · 
lucrează la acesta Bancă sunt lnţelegători. Aştept Ing. Gheorghe Florea, prbnar Gurahonţ • 

lll!lllbdt!m'stMrll"desctikl contuLdeoarece In. .Unilatea Băncii Populare din Gurahonţ reprezintă 
viitor, am auzit ca se vor deschide conturi şi pentru . o garan~e pentru to~ oei cărora se adresează, ast· 
agenţii economici." fBi incât chiar D Tndrum să tuaeze cu incredere cu 

Ileana Lazăr, Vârfuri: .• cu aiutorul . 
Cooperativei plătesc asigurarile pentru sănătate. 
Dar si depun bani, avind garanţia ca aici bani pot 
fi "*"' păstra~ .. :. . ' 

Cantemir Dlrlu, secretarul Primăriei 
Gurahont : .Este foarte necesar să existe o BancA 
populara. Ea se adresează populaţia! şi oferă 
condili bune pentru aedltarea familiar cu verituri 
mici. Banca populan'i a avut o dezvoltare putemca 
şi rapldii . .Jn doi anl IHIU deschis o mui.~me de 

Cooperativa de Credit • Banca Populară 
Gu~." 

In final, spunand ca Banca populan'i este una 
dintre c43ie mal serioase Institutii bancare 
rornânesti, am ~ să a1lăm si punctul de vedere 
ai oeiui Care conduce cu succes această instituţie, 
domnul Marcu Sărac, preşedintele Cooperativei 
de Credit Gurahonţ • Banca Populară: 
.Conducerea unei astfel de unită~ de gradul unu 
Impune din partea unul preşedinte multe sacrificii şi 
o serioasă pregătire profesională. Consider ca 
Banca populara este o şansă pentru to~ locuitorii 
acestei zone. Cetăţenii au ajuns să·şi implineasca 
visele cu ~torul acestei unită~, el având o situaţie 
materială mai buna după o colaborare cu Banca 
noastră. Unilatea pe care o conduc se adresează 
atăt celor care au o sltua\ill financiară bu1A cat şi 
(mai ales) oamenilor de rând care nu·şi pot permite 
să rarmurseze credite de la alte Bănci, cu dobanzf 
mari şi ir1Stablle. Cu ambiţia şi cu~e mele 
manageriale, lmplelite cu experienţa d~ui contabil 
şef, şert> Ionel, vom ridica şi menţine această 
BancA cu agenţlle sale ta nivelul cerirţelor, lntr-<Jn 
continuu progres." . . 

Toate acestea fti'ld spuse, puterii' Conduzlona 
ca lntr·adevăr e o ljSI'să pentru locuitori din prea} 
ma Gurahonll.!ui să aibă la el acasă o institutle atăt 
de serioasă : Cooperallva ele Cnodll Gurahonţ • 
Banca PopularA! 
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