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SIICII1'Sala Judeţeană ARAD 
Bd. Rwoluţiei nr. S-7 
Telefon 253%80 

Anul XI, 
nr.2784 .,_,. 

··PoPD IDib 
DlNDE BUl: IISI· 

... DiiiiOfnaJia maghiari oficială fi cea udemeristă 
caută să câ,tige populaţia din Transilvania de 

partea acţiunilor iredentiste, cu influenţe nemeve'ti, 
szalasiste ŞI bol!;evico--kuniste. Sunt reluate, indirect. 

teze mai vechi, răsleriene, că ungurii, la intrarea lor in 
Transilvania, ar fi găsit un spa~u gol, eventual locuit de ceva 

grupări nomade. Prin toată această propagandă fi deformare a 
adevărului istoric se reeditează ideea falsă că In Transilvania 
!Hir fi formal o populaţie cu specific aparte, care se deosebe'te 
radical de populaţia din Moldova sau Ţara Românească. 
keastă Idee este continuată fi sus~nulă prin "f""Zisa superio
ritate a ardelenilor, printr-o civilizaţie mai apropiată de cea occi-
dentală 'i printr-o dezvoltam economică '' culturală deosebită. 
Aceste ~iuni sunt propagate de politologii maghiari in scopul 
vădit de a încânta sentimentele de mândrie a celor ce trăiesc in 
Transilvania şi de a-i desconsidera pe românii de dincolo de 
Carpaţi, care ar fi perverliţi la toate relele de influenţă balcanică. ! 

'' · 1 Tezele acestora prezintă un pericol evident pentru stabilitatea .
1 

ţării, conduc ia eventuale conflicte etnice 'i provinciale fi, de 
1
• 

.......,nea, nu sunt neglijate nici pornirile violente confesionale. j, 
In prezent, nu istoricii unguri sunt cei îndemnaţi spre li 

asemenea deformări ci cozile de topor român~li, de tipul unui : 
1 Sabin Ghennan, Dan Petrescu, Smaranda Enache, mai subtil, j: 
1 

ministrul invăţămănlului Marga fi a~ii. Inclusiv Ana Blandlana a . 
fost antrenată în această defăimare a românilor şi in susţinerea li 
te. zei potrivit căreia transilvănenii ar fi altceva decât romAnii. 1 
Toată această orchestraţle, condusă de guvernele maghiare 

_ ,. :'.i<~ · prin măna unui Soros, au rolul de a acredita ideea superiorităţii 1 
transilvănanilor faţă de romAni fi urmează linia Moscovei, care 1. 

i susţinea că moldovenii sunt o altă naţiuna, deosebită de cea ;: 

' i romtnească. . D. I/IVOIAtUdj1 
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UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

f!tJU.,($9 
MOBILi;.:~~'- LA 
COMI•~IOĂ 

FfRME ŞI •: ::r.LAME 

?;:~§~'OŞB~1 
... }:f:L}f~,~~!(t~~O~~~·f\j 

WESTBANK 

INTRE CONVIETUIRE 
·····-SI SEPARAT}SM.'-· 

' 

• .,._.....,ţ, . _.:P- - .. J ·- ..,.,.. .. ........ ~-. ,_,..., _,.~,-· . . ~.".:- ... ,.., ...._._,;?- ~ -:;;;;.,; 

- ,f, "' 

- PilDă in prezeat., Aradul era euuoseut ea uu ~ lu eare relaţiDe lnteretnlee ern unllltldel de eeuvleflllre, 
lafă de alte zone ale fărll, mal mult sau mal puţlu eeutrale. Problemele de :rJ tlll :rJ, eare par a III! trausforma 
in luptă peutru supravlefnlre sunt aeelealji ' peutru romilnl ' peutru maghiari, germani 81111 sârbL ŞI totu,_ 
iloNoMom·u•6AIIIi~tîJ.iiui 
... pe acest fond, "min~ luminate" din conducerea .locală a 

UDMR-ului, considerând probabil că prea multă linişte sbică, 
au holărit să "învioreze pu~n atmosfera", decretănd absoluta 
necesitate a reamplasărll monurnentului UBERTA TEA intr-una 
din pieţele centrale ale """'ului, penlnl ,.revfgooaa a c.ri1o-

!:-..&::....:::: 

A 

·.In librării 
~ scumpete p, 

A CANDIDA SAU A NU
CANDIDA, ACEASTA ESTE: 

- --- .. 

INTREBAREA 

Vlolenl 
• Tâmpl8rie aunlniu cit! ~ 
si româneşti e PV.C. şi gean"<Jri termoplln 
• Relele şi jaluzele 

Telefon: 27!16119; 09Z2liZ!ŞD 
Arad, Str. Vo/nlc/kx, Nr. :U . 
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La U.ceput de an lfC:Oiar 

• Astăzl, Soare1e răsare 1a ora 
6 şi 36 de mirute şi apune la ora 
19 şi 55 de minute .. 

DONATIE PEN,.RU 
ELEVII DIN BOCSIG In urmil cu câteva zile, datorită 

unui accident de circulatie, A.S. a fost 
transportată la secţia 'chirurgie din 
cadrul Spitalului Judetean, cu trauma-

Duminică In jurul orei 14,50, o avut 
loc, in Măndruloc un accident de circu
la~e. In urma acestuia J. T., -6.1 ani. !' 
decedat. 

.. -.. 

• Au trecut 243 de zile din 
acest an. Au mai rămas 122 de zile până In 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: Punerea in 
raclă a Brâului Maicii Domnului; Biserica romana
catolică: Raimund Nonnatus; Biserica greco· 
catolică: Aşezarea in raclă a BrătJiui Maicii Domnului. 

Mâine, cu ocazia inceperii anului şcolar 1999-2000, firma 
Esparo Forest (fostul IFET) va impilrţi elevilor <>colii Bocsig 
rechizite. y 

• Aceastil iniţiativil es1e motivată de fap4ul că rrulti dintre elevi 
şcolii din Bocsig sunt copiii angaj~lor firmei mai Sus amintite. 
Valoarea rechizitelor se ridică la peste 10 milioane de lei.· 

J.T. 

tism la coloană. ' 
Agresiunii 

In Gara CFR, B.M .• 48 de ani a 
suferit un traumatism prin agresiune. 

Italian ... agresat 
P. G., un italian de 67 de ani, a 

suferit un politraumatism prin agre
.siune, in urmă cu o seară. 

HfiDifiHfl HICfiH 
•, t: •. 

fAveDii~ 
lBARZA!& 

PREJUL 
AURULUI 

COOI•ERATIVA DE 

CREDR BAI'fCA. 
• .,.c •• 

'_·,~ 

~; 
La Arad: Saghin Claudiu; 

Covaci Diana; Matonca Cos
min Florin; Varga Alexandru 
Florian; Drosu Rebeca; Ţigu 
Anca; ŢIQu Radu; Szentaninoi 
Bogdan; Şiclovan AIW<,81)dra; 
Analanei Rahela; ~ Sorin 

Daril!·c~~bi 

BANCA NAŢIONALĂ. 
Pentru gramul de aur de 24K· 
pretul cu rid1cata - 132.527 lei~ 
iar preţul de achiziţie- 119.274 
lei. Preturi valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K 
cumpărare: 75.000 leilg, van
zare: 95.000 I<Wg. 

Aur 18 K cumpărare: 
100.000 I<Wg, vAnzare: 130.000 
leUg. 

Gasandra. ·' ·<••' '- ·: ' 
!,a;J-~:~ parius 

Ghildlghe;Soiduli Livlu'4Y.lniel. ,,, jl * 1'11 ,,, (~~-.=~-a:~ ~-·~-) CINEMATOGRAFE 
Dacia: De la apusul la 

răsllritul soarelui (SUA) 9,30; 
11,45: 14: 16: 18:20 

Mureşul: Sil moi eu dacă 
mint (Franţa) 16; 18 

Vremea va fi in general 
instabilă cq cerul mai mult 
noros. Local se VCJ( semnata ploi 
care vor-avea fi caracter de 

avers4; mai - In partea a .a zll8i..~sun1~;. 
bile~ e.ldrice-sr.nen.. 
sificări ... setd durată ..... van-

SUPĂ DE ROŞII CU OMLETĂ 
250 gr n>fH, o ceapă mici, 

un ou, 10 gr smântAnă, unt
delemn (pentru omlelă}, 

verdeaţă. 

tulut " · · ... -· -
Roşiile spălate st liilal\t o 

pun la fiert impreuna cu ceapa · 
taiati!. După ce au fiert, se trec 
prtn sită şi se adaugă In aprox~ 
mativ 150 mi zeamă de zarzavat 
(sau de carne). Totul se pune 
din nou la fiert şi se lasă sll clo-

T""'*"turi maxine: 21 la 
25"C . T emperaturi minime: 12 
la 15" c. 

I!IETE. 
"I"ARGURI 

Astăzi este zi de piaţă la Sebiş, Almaş, 
Apateu, Semlac, Sllntana, Şilindia, Vllrfurlle. 
Targun săptilmănale se desfasoara astăzi la 
Chi~ineu Cnş. Almaş. Şilindia Şi Vllrfurile (1181 
Avram Iancu- Tacăsele). 
· Mâine. miercuri. 'va fi zi de piaţllla PAneota, 

Behu, Buteni, Şiclău. Macea. Vllnători, Pecica, 
Ş•na Şi :ti de lArg la Beliu şi BU!eni. 

FARMACIA 
DE SERVICIU 

tn noaptea lle rna~ spre miereuri este de 
serviciu, cu program nOn-stop, farmacia 
Z~;~~llllll", li-dul Revol~ei nr. 56. Telef'o!l 

Farmacie .·crai Nou AHa". situată la 
parterul blocului 68, cartierul Âlfa, telefon 
277644 şi .,Noua Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt de serviciu cu 
program nen-stop .. 

Mel80f01og, 
Eugenia Rus 

CONSULTATII ŞI 
· • · 'I'RATAMENTE C1f 

PROGRAM NON·STOP 

Cabinetul .Apollonia'. situat la parterul 
blocului din spatiile Casei Albe (zOha Gării}, 
str. Miron Coston nr. 13, se. A. ap. 1, teL 
251225, efectuează tratamente •n)ectabile 
(tnttamu8Cular si intravenos). aerosoh, E.K.G., 
ecografie SI anauze laborator. · . 

• \ CABINEY S'rOMAYOLOGIC • 

Cabinet stomaltlloglc privat. Bd. ReVOlutiei nr. 
·«1 (vizavi de Bisenca Ros1e). telefon 256685, 
deschis ziln1c Îl)tre orele 8,00-12.00 si 14,00-20,00, 
iar sâmbătă ŞI duminică intre orele .9.00-21,00. 

1 Îln'REROPDI Dl COREin' • 

· .· In municipiu: Marţi: P. Rareş. Şoimulul, 
Riltboieni, Comunarzilor, SI. O. losW, Sz. Morict. 
Miercuri.: P. Rareş. Şilirriului, Războieni, 
Cemunarzilor, Şt. O. IOsW, Sz. Moilcz. 

In judeţ nu sunt programate intreruperi de 
CUhl(ol. . 

.-.o 

COTIDIAN INDEPENDENT JOCAD 

cotească de câteva ori. Separat 
se bate oul cu smăntâna. Se 
toarnă Intr-o tigaie cu untdelemn 
Incins (lăril sil fumege~ şi se 
rumeneşte pe ambele părţi. 

Dupil ce omleta este gata, 
se taie ca fideaua şi. se adaugă 
in supa preparată. Pe deasupra 
se presară verdeaţa spălată şi · ' 
localA. 

Risc Maxim 10; 12; 14 
Alta: Jackie fiRMn (SUA) 

15;18 
Sala mici: Negociatorul 

<><lCOJl (SUA) 15; 17,30 
Griidlna 4e varl:· 

Negociatorul c-scop (SUA) 
20,30 

H ROS P 
larti, 31 llgDSI Nu uitaţi că .şi ~ nepfă

..,..-~BER-BECUL (21.03- eule au părţi pozitive. 

~ .. 20.04}. Este bine sllliţl MOCHET ..._ :illl atenti să nu pierdeti con-
trolui asupra proiectelor 

pe care vreţi sllle realiza~. 

fi 
TAURUL (21.04-20:05). 
V-ar face plăcere sil 
cunoaşteţi mai bine o 
persoană. Acum vi se 

oferă o sansa unică, deoarece 
respectivUl se află intr-o situ~e 
care vă este favorabiid. 
....,GEMENII (21.05-20.06). 
"" ~ o11 O persoană apropiată 

' 
1 • es1e dispusă sll vă ajute 

l intr-o problemă care vă 
frilmântil de multă vreme. Nu~ 
refuz~ ajutorul. 
~ ~-., RACUL (21.06-22.071: 
.:-., Dacă uneon sunteta 
~ ,S nervos şi neliniştit. fără 
,_, a avea un motiv "serios, 
consolaV-vă cu gândul că toate 
lucrunle au o evoluţie favorabilă 
pentru dumneavoastră. 
, ~LEUL (23.07·22.08). 
((\ ~Uneori vă este greu s11 
1 ~priviţi adevărul In faţă. 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 · 

· Vinda ••
monteaza 
mochetă 
la preţuri 

cu o reducere 
de IIW!O"/o . 

lf]FECIOARA (23.08· 
22.09}. Chiar. dacă nu 
sunteţi mulţumit de 
câteva lucruri mă

runte, trebuie să va gândi~ că, 
deocamdată, detaliile nu au 
nici o importantă. 

BALĂNŢA (23.09• 
22.10). Nu vă lilsaţl 
impresionaţi de 
părerile Ctltice ale 

unora, deo<~tece vă aflaţi pe 

La telefonul 
după-amiezii. 280003, 
intre orele 15,00 • 18.00 Editon S.c. ADEVĂRUL s.r.l. Arad 

eCOD FISCAL R 161!193KeCOD SICOMEX 19.6<>1 ecERTiflCAT 
J02111186dm 31 x 1991 ecoo SIRUES020956601etssr; 1220-7489 

Strildil cu probleme. OI. Doamna N.A., domiciliată lh Arad, str. 

BM• !laiii ........ b: ..... 2900 Arad. Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: SECRET ARIA T · 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRAŢIE - .CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 180904; 
CLUBUL PRF.SEI- 280989 • 

Cellalllal de adllllnlatratlet DOR EL ZĂ VOIA NU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vice· 
prc~cdintc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rodactor..gcf) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrdal) 
telefon 2809G4; DOREL BARBU (contabil-ll"f) telefon 281797. 

CoJeaia1 de l'e11a pot MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set): 
AURIU. DARlE (sccr~tar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actualităti); lclcfon 
281855; 280003; IOAN IEitCAN'(scf sectie politic~). telefon 
280943; DORU SAVA (!cfscctie sotial-cconoinie), telefon 281738: 
\'ASILE FILIP (sef ~ccţic cu)tură-invătământ). telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (sef secţie sport). telefon 
281701: SORIN GHILEA (<ef sectie tlncret) t:etefon 281855, 
2310Cl3; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\"'f oiccţic pubHcitatc) telefon/fax: 280904. 

Tiparal '""' obot lalmpal orh S.C. MEDIAGilAF SA. 
AllAD, str. Feleaculai F.N.,te- ZS090Z, fax UOJZO, 

'·· . 
. ;'. .-.... •. 

. _{,':. )~. ~ ....... . 

~trada Cocorilor din Arad este n~n~~'t1oiîiisco!lfl!1"1'1!':4~ tntreabil care este moda-
mit de aspectul străZII pe care..loculeşte. 0 clădira cu 
de la primărie isi aduc arnmte de ntli .. 
atunci căM avem problem~t, de exemplu 
plouă. După aceea i 
făcAndu-se ei că 
acum să rilai reţ1arJk' 
plini! nu fncep 
in ţara lui Pa 
Sf~rşitUIUi de m"' AnOO" 

Apel de suflet. tr'll;~olo•e 

infirm. Are nevoie dd~~~~~~~:~~E~~~~ cletă cu trei roti. In 
1-t ... ~ .. tA 11pilrute in · 

destule oferte, insA 
era în jurul ·sumei 
Nicolae Rildac nu 

'""'""1"' s-au con1er-
zile la depozi 

i de aragaz. pe 
nn••l&··n,.,. ,gilir~mţ,i e şi siguranţă, la preţul 

.000 lei. Dacă intr-adevăr infor-va crede că-i poate 
cior este rugat să-I 
domiciliul sllu de pe 
Arad. 

~ljfllfWio-~ollill..j..;;;i;t corectă, sesiziltn organele · i 
-• a intra pe fir. 

·~adai:tor do ni'Viclu, 
"·o. 

Redactor d8 serviciu, 
D.T. 

.,-' . 

POPlli~UL\. 

,,, 1 &'1 A i\t1t 
oferă următoarele 

clobA~i la dllpOZite: · 

87% 
78%· 
72"/o 

I&U61 llună · -~ 
tarman 3 luni 
termen 8 luni 
tanun • luai '"" 71% 
tarman 12 luni 72"/o 

- ·M.: 

, Pentru Informaţii 

suplimentare vă puteţi 

adresa la sediul nostru 

din Piaţa Spitalului de 

copii, bl. H, la parter, 

sau · la · telefon 

0571255229. 
(5224280) 

drumul cel bun. 

.·. ~ 

.... -.;;.J.· '· '71 
·-·1 

.,;:·-.:; .. 
• Oi. 

.. -' '].-.·· .• . ·~ .. 

SCORPIONUL (23.10. 
21.11). Dacă vreti sll vă 
păstra~ rela~a. irebuie 
să vă ~tăpâniţl' mal 

mult. Altfel, veţ1 suporta con
secintele . 

,;., 

' SĂGETĂTORUL 
(22.11-21.12). Vrati s11 

.wJCâ~tigaţi neapărat 
~inima cuiva. Dacă nu. 

vşti fi atent, vă veti transforma 
din cuceritor In cucerit! 

l lfioO:~CAPRICORNUL .-::: (22.12-19.01}. Aveţi 
. neapărată nevoie de 
1 _..,ajutorul une1 perşoar.a-
1 pe care nu at1 vazut-o de mull 

timp. Nu maL~ atâta Tn 
minuni! 

VĂRSĂTORUL 
(20.01·19.02}. Situa~a 
dumneavoastra s~a 
stabilizat Tot ceea ce 

nu aţi re~it sA· fellllzllli pănll 
acum, veţi rezolva In !lletlll 
utmatoare .. 

PEŞTII (20.02·20.03). 
.Sunteţi o persoană 
curajoasll şi de aceea 
vă place riscul. Nu vă 
hazardaţi însă prea 

mult! · 

S~M"-1 ŞI 
RADEI\1.-, 
.~ agent de circulaţie se 

adresează unui pietoh catV' · 
tmler'U ...... 'lliliMft:',;~,c;'Bi .. 

- M Dacă nu vă uitaţi pe 

unde mergeţi, o sli "..li'Bifll. 

acolo unde vă ulta\11 
. ~.-. 

o.;;:.·~="·'=· .. ;;::;.;;;; ....... -:d.;;;;e"'sernct""""·'='--: .. ;;;;u;;;" 

~9ABRIELA GRO~ 
K;rsecrctar de redactie~ 
,, · Bianca Fel-· ··• 
"AdelaHo~u 

Ioan Leac, 
DinaRujan, 

a..aona Vidn1 -Î'ii 
-~ ·, -_,;"-~tehnoredactare 
t-~~:~~-~omputerizatit .,_""~;· 

" . }, Si1110na Ant>ll. , 
,,,'{i,loana Fră~ '$· ' 
; .'Doina Jureă, '''\ . 
" iei VizitiU ''1 

~. corectur~~ 

.A 
., ..• . :·•....r-.:-. 

-._-·.-.·;,;:~ 

.. ~ 
'" ,:;;;;' 
--~ ---:·~~.~ 

. • A 

-~ 
.~ 

. ;:-<~;:: .. ·;,.4 
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PRODUSE ALIMENTARE, 
CONCURSURI, PREMII ŞI NU NUMAI ... 
e La târg sunt prezente doar două firme străine 
A zecea ediţie a târgulul de agricultură 

'1 Industrie alimentară, AGROMALIM, 
organizat de Camera de Comerţ, Industrie 
fi Agricultură Arad, se va desfăfura la 

· Sala Sporturilor între 2-6 septembrie. 
Pentru prezentarea acestui eveniment, 

de o mare lmportanţ~ pentru Arad fi ară
deni, C.C.I.A. a organizat, Ieri, o conferinţă 
de presă. "La această ediţie avem un 
număr mare de expozanţi fideli, care au 
participat la opt, chiar nouă ediţii. lncer
căm să dăm târgului un caracter popular, în 
sensul că dorim ca arădenii să se implice in 
derularea acestei manifestării", a Spus 
Lucian Palcău, vicepre!f&dintele Camerei. 

La această ediţie a AGROMALIM-ulul 
vor expune 60 de firme, din care 28 sunt 
arădene, iar din acestea 23-sunt membre 
ale C.C.I.A. Faţă de ediţiile anterioare, 
numărul participanţilor străini a scăzut 
foarte mult, fiind prezente doar două firme 

din Ungaria. "Un motiv este 'i reintrodu-
, cerea taxelor vamale la importurile de pro
duse alimentare din ţările membre ale 
acordului CEFTA", a adăugat Palcău. Ca 
noutate a acestei ediţii amintim prezenţa 
unui stand cu taurine, iar cele mai r&Ufiite 
exemplare vor fi premiate. • 

Pe lângă conferinţele susţinute de spe
ciali,ti (reprezentanţi ai Direcţiei Generale 
pentru Agricultură 'i Alimentaţie, ai 
Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă, 
ai Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din 
România), organizatorii 'i expozanţii au 
pregătit vizitatorilor mai multa surprize. Joi 
este ziua folclorului românesc, vineri - ziua 
dulce, la AGROMALIM te aduce, sâmbătă -
ziua Petra, duminică- ziua Floranis. "" 

Concursurile zilnice, cu multe fi 
diverse premii, fac din AGROMALIM un 
tărg ce merită vizitat Intrarea este liberă. 

GERLIMDE KMfiP 

• Recent, in localitatea 
Apateu s-au finalizat lucrările 
la construcţia unei uzine de 
apă. In cursul lunii septembrie 
se va trece la introducerea 
reţelei de apă in Apateu, pe o 

une de 7 km. La ora 

actuală, uzina se află în faza de 
probă. In localitate ar fi fost 
necesari 14 km de reţea pentru 
apă. Documentaţia este făcută 
pentru cei 14 kmJ inclusiv pen
tru aducţiune in satele' 
Berechiu "ia 

măsura în eare vom avea 
baai va fi po•ibil •ă 

demarim .. restulluuării" 
- preciza primarul ~in Apateu, 
dl. Ioan Sărac. 

• In curănd, dispensarul din 
Apateu se va muta in casi 
nouă. Vechea Clădire, unde 
încă mai funcţionează unitatea 
sanitară, este improprie unei 
asemenea destinaţii. Primarul 
din Apateu menţiona că timp 
de un an de zile lucrările nu 
s-au derulat conform graficelor 
din cauza ·unei probleme 
legate de proiect. Noua con
strucţie este structurată pe 
două nivele: parterul va 
deservi dispensarul iar la etaj 
se vor da în folosinţă locuinţe 
de serviciu. 

. ..-

Este cercetat în stare de libertate Crâsmariu Benone Marcel de 
23 ani, din Urecheiii, judeţul Neamţ fără ocupa~e şi anteced~nte 
penale, care in 26.08.a.c., allandu-se în stare de ebrietate în Statia 
CFR Arad. a provocat scandal, distrugand bunuri din cadrul restaU
rantului. Este cercetat pentru săvarşirea infracţiunilor de ultraj contra 
bunelor moravuri şi distrugere . 

TEODORfl MfiTICfl 
Foto: ŞTEFAN MfiTYAŞ 

FAN IEZII 
EROTIC O

PENAlE 
RUG LA 

VĂRĂDIADE 
MURES 

' Din bătrâni, pe Valea Mureşului se obişnuieşte sărbătorirea 
anuală a rugiL In Vărădia de Mureş. sătenii s-au îndepărtat de acest 
obicei. Anul acasta, un tânăr cu initiativă s-a holărăt să readucă în 
sat, datina părăsilă de şase ani. ' 

Cu banii primi~ de la loa.Jitorii comunei, Ioan Muntean a reuşit 
să organizeze ruga. Aproximativ loate familiile au donat cu acest 
prilej sume cuprinse între 50-100.000 lei. lnsă, spre deosebire de 
alţi ani, poate datorilă nivelului de trai scăzut, vărădenii nu au primtt 
.cu bratele deschise", ideea organizării unei sărbători de acest gen. 

.,Diri lipsă de fonduri, nici Primăria nu ne-a ajutat cu nimic in 
acest scop" ne mărturisea organizatorul. Nici tinerii nu s-au arătat 
prea interesaţi de rugă .• Cu fiecare an ei se îndepărtează lot mai 
mu~ de datină. Sunt atrasi mai mu~ de discotecă." 

Au existat totusi locuitori ai comunei si nu numai, cere au decis 
ce măcar o dală în" an să uite de grijile cotidiene. 

au reusit acest lucru. in mare parte meritul f.a reventt for
de muz'ică populară condusă de Dudu lenăşescu. 
toate că lotul a fost frumos, Ioan Muntean, organizatorul săr

bătorii, s-a arătat pesimist în ceea ce priveşte anii viitori: .Datorită 
greulăţilor financiare cu cere ne confrunlăm, cred că asta a fost uiti
ma rugă organizată in Vărădia." 

MADIAMA MICffM 

BICICliST, 
ACCIDENTAT MORTAl 

• q,,! ii t.!!J J IJiU ;i .. ........ 
In urma măsurilor specifice întreprinse, a fost 

depistat şi reţinut numilul Marina Marius Ciprian, 
de 21 ani, din Deva, care are de executat un man
dat de 6 luni inchisoare, pentru înşelăciune. Oe 
asemenea, a mai fost depistat Olteanu Dorin 
Pelru, de 28 ani, din Arad, urmării general pentru 
că se sustrăgea urmăririi penale, pentru comiterea 
infracţiunilor de abuz de încredere fi sustragere de 
sub sechestru. 

Duminică, 29 august a.c., in jurul oelor 15,00, 
pe raza localităţii Mindruloc, comuna 
Vladimirescu, Alexandru Constantin, de 49 de 
ani, din Focşani, judeţul Vrancea. în timp ca con
ducea autoturismul BG-A-42298, înmalriculat în 
Italia, a surprins şi accidentat mortal pa Juribiţa 
Dumitru, de 61 de ani, din Mîndruloc, comunică 
Biroul de presă al IPJ Arad. VICtima, care circula 
pa o bicicletă a executat un viraj la stânga, !liră 
se se asig~re. precizează sursa citată. 

Vineri, 27.08.a.c., în jurul orelor 20.00 . 
pe raza localitălii Siria, lrimi.e Violata 
Diana, de. 25 ani, din 'iimişoară. în timp ce 
conducea autoturismul" cu numărul de 
înmatriculare TM-04-ROB don directia 
Arad-Pâncota, a surprins si accidentat grilV 
pe numitul Păscălău SimiOn. de 76 ani, din 
Ghioroc, comunică Poliţia. Acesta, se 
angajase în· traversa rea şoselei printr-un 
loc nepermis şi fără să se asigure. 

·~-In puncte fixe şi pe trasee, au fost testate şi 
· verificate 7.228 autovehicule în lrafic, s-au reţinut 

14 certificate de înmatriculare pentru defecţiuni 
tehnica, au fost aplicate 438 amenzi pentru încăl
carea Legii circulaţiei, în valoare de 48.560.000 lei, 
s-au ridicat în vederea suspendării ·13 permise de 
conducere, din care 6 pentru conducere sub influ
enţa alcoolului, respectiv lspas Petru, din Nădab, 
cu autoturismul AR-01ZXW; Şeredan Pavel (AR-
02-FEH); Trănc Ioan (AR-03-HYI) şi Bauer Arpad 
(AR-Il4-ABU) toţi din lneu; Codrean Alin, din 
Măderat (CS-02-TVM) şi Cociuba Ciprian, din 
Arad cu autorurismul (AR-02-EUR). 

h~tJn .... 
In total, s-au constatat 491 incălcări ale 

cJiferitelor acte normative, sanctionata cu amenzi in 
valoare de 54.970.000 lei. ' 

Au fost constatate şi un număr de 26 infrac
~uni. .. 

. MĂSURI 
PRIVATIVE DE 

liBERTATE 
Tn urma măsurilor specifice 

întreprinse. au fost identifica~ şi 
reţinuţi, comunică Biroul de presă 
aiiPJ Arad, Martlcica Gheorghe, 
de 32 ani, din !anca, judetul 
Brăila şi Buneac Vasile, de 43 

SE 
ZICE Cl .. Ultimele modele de terminale 

Gama larga de accesorii .. , .. , .. 

~---·l ani, din Şerbăuţ, judeţul 
., Suceava, autorii furtunlor comise 

Preturi atractive 
Servicii de calitate 

în noaptea de 25126.08.a.c., din 
părţilor vătămate 

Ştepano Valer şi Sârb Vasile, 
ambn din Arad, de unde au sus
tras diferite bunuri. Prejudiciul a 
fost recuperat, împotriva auto
rilor, Parchetul a emis mandate 

arestare preventivă pe timp 
30 de zile. 

ROMCOM 
shop • • • • • 
phones • • • 
accesories • 

ROMCOM Arad str. Horia · nr. 1 
Telefon:··057 /283588; 094/799955 
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Taxele percepute activităţilor considerate dăunătoare 
sănătătii, cum sunt vinzarea produselor din tutun si a bău
turilor alcoolice, vor fi majorate cu 1%, respectiv cu 2%, 
urmind ca sumele astfel obţinute să fie direcţionate către 
constituirea fondului special pentru ocrotirea sănătătii, a 
decis, ieri, Executivul, printr-o Ordonanţă. ' 

De asemenea, fondul special pentru ocrotirea sănătătii 
va fi constituit si prin retinerea unei cote de 25% din ameri
zile aplicate in exercitarea inspectiei sanitare de stat, ca si 
din sumele încasate de unitătile 'sanitare din valorificarea 
bunurilor aflate in dotare, menţionează reglementarea. 

Ordonanţa adoptată ieri de Guvern completează şi mo
difică Ordonanta 22/1992 privind finantarea ocrotirii 
sănătăţii. Reglementarea defineşte fondul 'special pentru 
sănătatea publică, stabileşte sursele din care acesta este 
constituit, precum şi modul de coiActare, utilizare şi control. 

ORDONANTĂ PRMND 
"' "' , 

CALATORmE GRATUITE 
PE CĂILE FERATE ROMÂNE 

feratil, 1ransportul de călători fiind 
asigurat de SC Transport Feroviar 
de Călători, o societate comer
cială distinct! ce nu poate suporta 
aceste costuri pentru persoanele 
altor societăţi", a spus Săftoiu. 

24DEORE 

1 urma 
desfăşurat in perioada 16- 29 august, a pro
movat ·un procent de 74,81% din elevi. Din 
cele cinci contestaţii doar una a fost de .,bun 
augur· pentru cel care-a făcut-o. Ieri a 
inceput redislribuirea elevilor de la .capaci
tate", locuri mai rămânând doar la liceele din 
Lipova, Chi,ineu Cri,, Săntana 

de Ape, 

asemenea 
sionale aveau locuri disponibile. 

La Bacalaureat din cei 552 de elevi 
prezenţi _la probele de examen, 472 se vor 
alege cu diplome de absolvire. Doi candida~ 
au fost admişi in urma contesta~ilor, numărul 
celor .căzuţi" ridicăildu-se la 180. 

OUMPKI BOLZAtl 

Marţi, 31 august 1999 

TINERETUL ApR SE 
PREGATESTE 

PENTRU CAMPANIA 
ELECTORALA 

·In cadrul conferinţei de presă a ApR Arad, 
preşedintele TApR (Tineretul Alianţei pentru 
România) dl Adrian Ţolea a·prezentat proiectele 
pentru penoada care urmează. 

in intervalul 3-5 septembrie, la Barajul ~ui 
va avea-loc o intrunire regională organizată de 
T ApR Arad In colaborare cu reprezenlall\ii tinere
tului. din judeţul Bihor. 

Intrunirea va avea ca temă .,Instruirea tinere
tului pentru campania electorală". Această 
întâlnire este prima dintr-o serie de astfel de mani-
feStări care vor ti organizate pe rând in toate 
judeţele. . . 

Preşedintele ApR Arad, dl Ioan Biriş, a 
prezentat pozi~a partidului faţă de sesiunea extra
ordinară. Domnia-sa a criticat iesirea din sală a 
partidelor din opoziţie afirmând că .. pentru a 
reprezenta interesele alegătorilor trebuie votat fie" 
pro, fie contra. Normal, ieşirea din sală e specta
culoasă, dar ţine de demagegia politică" .. 

Desi de la incheierea acordului cu FMI a tre
cut ceva timp ApR consideră că nu le-a fost corect 
inteleasă pozitia."Noi nu am afinnat că nu dorim 
inCheierea ac0rdului,dar nu am aprobat rondiţiile 
lmpuse.Oricum acest acord constituie o 
recunoaştere El ~.şecului politicii economice a 
actualei puteri." 

SO~IItfl fiMB~OŞ 
Guvernul a adoptat, ieri, o 

ordonanţă privind călătoriile gratu
.ite, in interes personal sau de ser
viciu, pe căile ferate române, con
foon căreia călătoriile gratuite vor 
fi acOrdate in continuare pentru 
salaria~i căilor ferate române şi 
pentru membrii lamiiilor acestora, 
dar in condiţiile in care societă~le 
comerciale din care fac parte vor 
suporta finanţarea călătoriilor, a 
anunţat purtătorul de cuvint al 
Executivului, Adriana Săftoiu. 

·ordonanţa menţionează 
dreptul la călătoriile gratuite 
pentru pensionarii care au benefi
ciat de permise de călătorie gratu
~e pe căile ferate. Practic, doar 
pensionarii vor mai avea permise 
pentru care Ministerul Transpor
turilor suportă cheHuielile, ceilalti 
lua'ători vor avea dreptul la aceS
te permise doar dacă societătlle 
in care sunt incadraţi îşi Pot 
suporta singure finanţarea•, a 
spus Săftoiu. 

Executivul a adoptat, în ~inta de ieri, o ordonantă pen
tru modificarea şi completarea Decretulu~Lege 118!1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori con
stituite in prizonieri, cu modificările ulterioare. 

Executivul a adoptat ieri o ordonantă prtvind contractele încheiate în afara spaţt
Hor comerciale, act normativ care reglementează rela~ile comerciale între consuma
tor ş! comerciantul care furnizează bunuri sau servicii, in anumite condi~i. -

Situaţiile reglementate sunt cele in care iniţiativa de negociere apartine oomer
ciantului, consumatorul nefiind pregătit pentru negociere şi neavind posibilitatea de 
a oompara calitatea şi preţul ofertei cu ale altor produse similare, condiţii in care 
există tendinta de a indude in contract dauze abuzive care pot afecta interesele 
economice ale consumatorilor,·~i anume deplasarea organizată de comerciant în 
a~ra spatiilor sale comerciale; m timpul unor vizite ale comerciantului la locuinţa 
sau la locUi de muncă al consumatorukJi; în locuri publice sau destinate publicului, 

"Avind in vedere că societătile 
comerciale nou-infiintate sUnt 
organizate. şi funcţiorlează pe 
principile economiei de piaţă, s-a 
impus stabilirea surset de 
finanţare pentru acoperirea cos
lurilor călătorilor gratuite pe calea 

Potrivit ~ctului normativ adoptat, de prevederile 
Dea-etului'lege 11/1990 vor beneficia şi persoanele care au 
fost persecutate sau departata de către regimul instaurat in 
Romania cu incepere de la data de 14 septembrie 1940 
pînă la data de 23 august 1944, din motive etnice sau 
rasiale. 

in care comercianttil-prezlntă o Ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le -~ 

TVR1 
7,00 Matinal national 
9,30 Matindu de 
vacantă 

Il ,00 TVlt Cluj
Napoca 
!2,00 TVR Info 
12,05 TVR l"''i 
13,00 TVR Timisoara 
14,00 TVR lnfo ' 
14,10 Santa Barbara 
• rei. 
15,00 Dintre -sute de 
catarge - rei. 
16,00 Emisiune de 
limba maghiară 
17,00 De dor ... 
17,30 O familie ciu
dati- s. 
i 8,00 TVR lnfo 
18,10 Mistere 'i nii
nuni 
19,00 TVR lnfo 
19,05 Corect! 
19,10 Suoset Beaeh -
cp.520, 
20,00 Jurnal • Mctco • 
Sport 
20,45 Camera mis
terelor 
22,00 O nunti -
dramă, SUA, 197H 
23,05 Jurnalul -l!e 
noapte 
23,20 Nodul gordian 
0,05 Estival Jazz 

:1'-,. 

PROTV TVACASĂ. TVRz 
7,00TVM-* Tclcmatinal 
8,00 Desene animate 
H,50 Tip-top, mini-top -
rei. 

7,00 Bună diminca\8. Pro 7,00 Lan1urile iubirii • 
TV cal tău! • rei. 

1 O, 15 Limbi stiăinc - rol. 
10,40 O famlUe ciudati -
rei. 
11,10 Stiplnullumll -
de~. anim. 
12,00 Contcmp-art- rei. 
13,10 Dragostea con
teazi' •. 
14,00 Convieţuiri 
15,00 Rebelul- s. 
15,50 TVR lnfo 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Santa Barbara- s. 
17,30 Parcurile dcndrolo
gicc din România 
18,00 Nimic sfint- s. 
18,45 Ştiri bancare 
19,00 Autograf muzical 
19,30 Concertul cxtrnordi
nar al cefor trei q:mmc in 
România: Lawrcncc; 
Espcrian, Ca,...,llo 

20,55 Universul cu
noa.~tcrii 

21,55 Credo 
22,55 Preotul 'i circl
umlirita · cp. 15 
23,45 In.tcgmlc - rei. 
0,30 TVM * Mesager 

10,00 Tiuir ti ne1iJ1qt1t • 
rei. 

10,45 Vulturul legii- roL 

12,35 Adevirul gol-golul 
-cp. 1 ' 

13,00 Stirile PRO TV * O ' . 
propoziţie pc zi 
13,10 Chiulanglul- rol. 

15,00 Ştrengărita- cp. 91 

16,15 Tlluir ti nellniftit
cp.822 

17,00 Ştirile Pro TV *·O 

propoziţie pc zi 
17,40 Aripile paSiunii
cp. 79 _ 

18,30 Inimi de. !IP•ei · 
cp. 85 

19,30 Ştirile PRO TV 

28,30 IUnegatul- cp. 18 

21,30 Walker -politist 

texan - ep. 13 
22,25 Ştirile Pro TV 

22,30 Prietenii tii- cp. 82 

23,00 MUiennium - cp. 41 
0,00 Ştirile Pro TV • Profit 
• Opropozi\icpczi 

. 0,30 Vială de jucător -
psihologic, Marca Bri
tanic, 1988 

RADIO PRO FM 192 1 MHz\ 
1~011. l_,!MI MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 
DE H11 URI • rei. 
2.0Q - 5.00 PRO ~ BY NIGHT - 1:;u Vlad 
Cra10veanu 
S,OO - 6..,00 Buletin de stiri la fiecare sfert de oră 
6.041- ~no RONDUL DE DIMiNEATA
FNFO PKO ,u Dan A~ol si laJJra Călăcl:anu 
"Ji!O - to.oo PRO FM Pi\.NA LA 10 - cu 
rmvius ESnican 
10,00- 14.00 13-14 CU ANDREI- cu Andrei 
G~ 
14,00- 17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ- cu 
Căiălin l.ăOOscli · 
17"'00- 19100 STAR STATION MIX- cu 
M1nai GUTCI -
t9iMl- 21,00 ASCULTA-ŢI MUZICAl·"' c.,;" ah"'"""' 
21_,00- 22,00 TONOMATUL PRO FM- cu 
N1cki Stanciu 
2;00 - l-4.00 RONDUL D.K_ NOAPTE - cu 
Razvan Exill'flu 

"""''· 

7,45 Preeiosa- rei. 

8,30 Clisu1a pov-,tUor 

9,15 Inger slilbatlc- rei. 

10,00 Celeste se Intoarce 

-rei. 

Il ,00 Viata noastră - rei. 
12,00 Dragoste fi putere 

-rei. 

12,45 Maria -serial 
13,30 Maria : rei. 
14,15 Crimi.paaldRali

rei. 

16,00 Preciosa - S. 

17,00 Celeste se tntoarce 
- s. 
18,00 Dragoste 'i putere 

- s. 
18,45 lna!'~IID viitor -
des. anim. 

19,30 Viata noastri ·• s. 

20,15 Inger slilbatic - s. 
21,05 Concursul .,Stai 

Acasă!" - cxtragc_~ca. 

c~tigătorului 

21,15 Lau1urlle Iubirii -
s. 
22,10 Milady -s."' 

~3,00 Luna Park 

dramă, Rusia/Fran\a. 1991 

furnizează. · · · - · 
Ordonanta stipulează dreptul consumatorului !ji conditiile In care acesta poate 

să denunte cOntractul incheiat, intr-un tennen stabilit, avind astfel posibilitatea de a 
se ir1lorTn8 ~ a aprecia oblig3~He care decurg din contract. · · 

AN'IENA1 
7,00Stiri 
7,1 O Cafea cu parfum de 
femeie-s. 
8 ,00 Cutia cu jucirii 
10,50 Stiri 
11,00 Kelly- cp. 24 
Il ,30 Aventuri In jungli • 
cp.l7 
12,00 Trop leal Heat- s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe a21 -
rei. 
14,00 Esmeralda. S." 
t5,00 Ape lin1'*"-s. 
16,00 Zodiac · 
t 6,1 O Luz Maria - cp. 73 
17,00 Stirile amiezii 
17,20 Salulări ... Vouă! 
t 7,25 Elena, viaţa mett .. 
cp.24,25 ' ' 
19,00 Obsavator 
19,55 Salulări ... Vouă! 
20.00 Cuvinte pe geam -
drnmă, SUA, 1995 
21,45 Firi obligatii, cp. 
14 
22,15 <bavatcc 
22,40 Salutări ... Vouă! 
22,45 Ai incredere in mine 
- suspails, SUA, 1994 
0,30 Caracatita- cp. Il 

TEU!:7Aac: 
7,00 Stiri 
7, 1 O' Buni dimineata, 
România 
9,00 Lou Grut- ret > · 
10,00 Stiri 
i 0,30 bintrc sute de ziare • 
rei. 
11,15 Studioul Tudor 
Vomicu-rel. 
14,00 Medici ia datorie -
cp.58 
15,00 Stiri . 
15,05 Post Meridian 

PRJMATV 
7,00 Trăiestc vara cu 
Nadinc * rei. ' 
8,00 In dutarea drep
titil- .... 
9,00 In dutarea drep-
ti~!- s. . . 
10,00 Show-<~1 de noapte
rei. 
12,00 Karaoke show- rei. 
13,00 Pretutindeni .cu·. 
tine. s. 
14,00 Nimeni au e per
fect- s. 
15,00 Jcny Springer show 
16,00 Pretutindeni eu 
tine- s. 
17,00 Tr.iicstc vara cu 
Nadinc • 
18,00 Focus • Sport • 
Mctco • Clip Art 
19,00 Duel de unul sin-

. gur-dramă.SUA,I986 
20,30 Pozli la minut- s, 
20,50 RcallV . 
21,00 Kamoke show 
22,00 Focus + 
22,30 Show-ul de noapte 
0,30 83 de ore inainte de 
stârflt - politist, SUA, 
1990 ' 

16,30 O singuri vtatl • • 
i 7,30 Documcn<ar 
18,00 Stiri 
18,1 O Lou Grant - •'P· 42 
19,00 Sectia de politie
cp.42 
20,00 Actualitatea Tele 1 
20,30 Documentar : 
21,00 Dintre sute de zia,c 
22,00 Cutia Pandorci 
22,45 24 din 24 
23,15GalaTclc7-rol. · 
0,00 Stiri 
0,20 · Peştii ucigaşi 
thrillcr, SUA, 1979 

RADIO SEBIŞ .. 
6.,00- 8,00 De~amentul de trezire 
S.UO -9,00 Cânti-mlliulllre- muzică populară 
9,011- 10,00 Alo, tu alegi! 
1 0,00 - 12,00 Cafeaua de rece 
11,00- 12,1MI Om bun- muzică folk 
12,tHJ- 13,1)0 La porţiie dorullll 
13,00-14,011 FM-ul ck prinz 
14,00- 1!\0U Numai pentru tine · ·_; 
IS,UO - 16,00 Astăzi te tirhltoriiD ·muzică 
populari si dedica~i muzicale 
16JHJ- 1R,ou După patru 
18,00- 19,tMI Telefonul cu butoane 
19,00-20,00 La Multi Ani!- dedica~i muzicale 
20,00. U,uo Unu plut doi - talk shoi.v 
22,00. 24,00 Metronom 21 rock 
11,00. 2,00 92,11uomnU 
1,00-6,00 Noctuma muzlcali 

TVARAQ,. 
7,00 Stiri 
7,10 Carea cu parfum de 
femeie R cp. 290, 291 
8,00 Stiri TV A - rei. 
8,30 Î:>ivcrtismcnt -ld 
10,00 Anunturi- rcL 
10,10 Divertisment 

. 10,50 Stiri 
1 t ,00 Î<:elly- cp. 24 
11,30 Aventuri in ju~ •. 
cp. 17 . 

12,00 Tl'Opleol Heat - cp. 
40 . 

13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe ul-

TVJNTERSAT 
8,55 Dcschi<ictlJa-Progra
mului 
9,00 l_ntcfliat Musjc _ 
9,30 Emisiune de c'iicu
laţie rutieră 

11,00 Ştirile lntcrsat ... 
12,00 Săptămâna spOr
tivi aridcană 
12,30 lntl.'I'Sat Măsi"c 

. .H~O Echipa de ~oc 
13,00 Bucl<Oye ilnl·- . 
-film 
14,30 IntcrSat Music 

cp. 16 războinici 
14•00 Esm~lda -cp. 98 16,15 Provocarea naturii 

1 S, 15 Cavaleri !Î 

15,00 Ape llnl,tlte - cp. 
·101 16,45 La non! de paodcla 

16,00 Zodiac 60 
16,10 Luz Maria ·ct><"/2··· 17,45 hitcrsaiMusil: 
17,00 Stiri 18,15 Comorile lumii 
17,25 bivcrth;mcnt 18,30 Obiectiv economic 
18,00 Mileniu trei. -~ 18,45 Ştirile lntersat 

::~~~~Â;cj$i ' :~~O Emisiu.nc In lb. 

19,000bscrvator :ZO,OO Shock'em Dead-
20,00 Politia 955 • Lectia film 
de prevenire 
ZI,IO Anunturi 21,30 Maestrii- _c88-

;:~t:t.\,~i~~ ~~~nce--~L"''' 
lnc:ontinuarc progrnrn kbl- 23,30 Ştirile In~.~-'~ 
tic cu cel al Antenei 1 0,00 Erotica 

JIBO 
10,08 Sânge fierbinte-, __ 
dmmă, Spania, 1997 ·-
1 1',45 Johnny Belirida • 
dramă, SUA, 1948 ' 
13,30 Dracula, un mort 
iubiret - ccmcdic, SUA, 
1995 
1~00 Dragoste nebuni -
drnmă, SUA, 1995 

ATOMJCTV 
7,00 Selector 
10.25 Rcactor- rei. 
t0,30Filcde J>OV"""'-rel. 
11 ,00 Atom1x cu Oana -
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Rcactor 
16,00 Aria 52- reL 
17,00 Selector 

:.> 
·:<~-·· 

16,45 Intre doui lumi -
SF; SUA, 1995 
18,15 Lone Sţ~ţ.; ·~tts
pans, SUA, 1996 
20,30 Avalant~--- thrillcr. 
SUA i 998 '~·· 
22,1S Conf~ct- SUSpall!f. 

SUA, 1997 , 
0.,45 După 15 ani - come
die, Anglia, 199.7 .;._-"" 

19,00 Alomix cq Andreea 
( ~·-'- .". 
2 i ,55 Rcactor 

22,00 Cincniatomic 

22,30 High actioo adn:<!<>
linc 

· 23,00 Rockada 

0,00 Jno;omnia 

., 

.. 
-~--- --~:<-.. 

·.:.. 

~--1 

·.~ 
1 

'· 

:!.· 
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il (;ilNJ)JJ)il SillJ il NIJ (;ilNJ)JJ)il, 
il(;J~ilS'ril I~S'rl~ ÎN'rlliUiillll~il 

(Urmare din pagina 1) democrat, începând cu fuziunea cu ApR. 
- Din câte stiu eu, filialele puternice din - In ultima vreme s-a pus '' problema 

teritoriu sunt alături de dvs. apropierii de Partidul Socialist. In strategia 

4}Wt~14!J;t,t~1Wti§JI§JttlifZ,it1 1ttlt!~
"ÎL DOARE SUFLETU~ P~ OM CĂ 
NU POATE LUCRA PAMANTUL" 

-Multi colegi de-ai mei mi-au transmis că ei dvs. de alianţe, unde se află această pro
doresc ca eu să candidez. Urmează să mă con- blemă? 
suit cu acesti lideri de organizatie si după aceea -Eu cred că fuziunea cu PS nu elimină fuzi
o să mă hOtarăsc. lncă o dată spun că e proba- unea cu ApR şi, chiar dacă se va realiza sau 

~~ ~;.:.,";".;. w...., .".vhg 'Clid,::Z"::o:, ";;;;:. ':::'~ 
provincie şi nu de la cen- c .. · . • • d• t ( 1n mod cert se va reahz~. 
tru nu impietează asuprai.+ . p. r.~mV. IC.·ep. refe .• .. n· .... · e.< , - PDSR se cons1deră 
tanselordvs.? \i;_,NJ;Ji·'· llii.PSDJl,;§rl'''" 'f". un pol social~emocrat, PD 

-Eu am fost si sunt încă < - J1:&.h", ·'''·'•M-•xf. - la fei, vreţ1 ŞI dvs. un alt 
primvicepresedinte al partidului si am constatat pol. Nu sunt cam mul~ poli? 
că se poate' face muncă de organizare şi dacă - Ca să poţi să faci cu adevărat un pol 
esti din provincie. Fiind parlamentar, am fost social-democrat, trebuie sa ai acceptul 
mereu prezent la Bucuresti. Internationalei Socialiste. Deocamdată, noi il 

asta? 

primit 8 milioane pe ei. Fiecare a 
avut mai gata 100 kg. Opt mi
lioane sunt bani pentru atâta 
porc? Un an de zile, eu şi baba, 
am umblat după ei. 

- Sunte~ înscris in vreun 
partid? 

-Nu am fost şi nici nu,s. 
.-Dece? 

- Vă place cum e con-
dusă Itra?. , 

- Nu-m1 place. dar n-am ce 
zice. Văd că nu merge bine. 
Eu ascult la radio şi toată 
lumea se plânge că nu poate 
vinde bucatele. Cei care-s la 
pustă. Si nu se lucrează 
pământui. li doare sufletul pe 
om că nu pciate lucra pămân
tul. 

- Dar asta presupune ca şi in viltoarea avem. Cert este că spa~ui social-democrat este 
legislatură să fiţi parlamentar. Aşadar, PSDR in efervescenţă şi indiscutabil că se va realiza 
trebuie să intre în parlament. Cum credeţi că această polarizare, mai devreme sau mai târ-
va ajunge partidul în parlament? ziu. 

- Am certitudinea că partidul nostru va -In partid sunt clar două curente. 
ajunge in parlament. Ştim şi noi care este pon- - Din păcate, s-a creat o falia care face 
darea noastră actualmente în sondaje. Cei din imposibilă reunirea celor două curente. 
partid care fac apel la ra~une işi dau seama că · · - Se scindează partidul? 

- Nu e in regulă. Nu capeti 
banui. Eu dau boul, porcul, el 
să-mi dea banii. Na şi adă! Banii 
cresc si nu putem astepta. Eu 
sunt Om bătrân şi '1ucr8z ~~i 
nimeni nu-mi dă un pic de aju
tor. 

- Prima dată n-am carle. Eu 
nu cunosc carte. Am făcut in 
armată două clase. Aşa că n-am 
făcut nici o politică, nici comu
nistă, nici neoomunistă. Eu ~m 
avut cu nimeni treabă. Mi-am 
văzut de treaba mea, dar nici cu 
mine nu a avut nimeni treabă. 

:.. Cu cine aţi votat în '92? 
-In '92 cu Constantinescu şi 

·In '96 cu lliescu. 

- Vă place de vreun 
politician? 

- Eu nu pot citi ziare şi nu 
ştiu. 

- Nu vă uitaţi la televizor? 
- Nu am decât radio. Mai 

cunosc eu, dar n-am ce alege 
nimic din ei. . 

-Veţi merge la vot? 
accede rea în parlament se poate realiza ori .:. Partidul este la ora actuală scindat, dar eu 

-Nu cumva e Invers? 
- Ce ajutor aţi vrea si 

primiţi? . . 
- Dacă trăiesc, mă duc. 

printr-o fuziune, ori printr-o alianţă. N-am sper că noua conducere să adune la loc cele 
renunţat la speranţa de a realiza un pol social- două curente. - Nu ajutor, dat nu-mi plac· 

preţurile. Am dat 13 porci şi am 
- Ba cred că da, Dumnezeu 

. I.IE~n 

Foto: JT. HfiTYfiŞ 

ÎtiTRE COtiVIETUIRE 
·? SI SEPARATÎSM . . - . 

(Urmare din pagina 1) . mentale de la.1848 şi din 1989 
Problema provine din semnifi- sunt pe punctul de a declanşa 

catia acestui monument, fiind sim- patimi naţionaliste, atât de o parte, 
boiul "Ungariei milenara", iar con- cât si de alta. reprezentantii re
struirea lui a făcut parte din planul volutlonarilor arădeni excluzând din 
cultural - politic al Ungariei dualiste start' o asemenea posibilitate. · 
de aniversare a 1.000 de ani de ia In concluzie, arta si cultura care 
venirea maghiarilor in Câmpia ar trebui .să fie un factor de comuni
Panonică. Asta, ca să nu mai care şi de legătură între naţiuni şi 
pomenim si despre atrocitătiie etnii, sunt .manipulate cu pricepere" 
comise de -;cei treisprezece gene- de persoane .interesate in crearea 
raii" (fatidică cifră) prin părţile unui climat tensional, care să 
Aradului, ia momentul istoric 1848- demonstreze forurilor internationale 
1849 . .::_ şi lumii intregi ,.aversiunea 

DiverSiunea provine si din faptul românilor faţă de naţionalitatea 
că, după ce. intr-o prinia fază maghiară", ,.asuprirea conaţio-
solicita reamplasarea statuii nalilor şi îngrădirea drepturilor 
.. valorii artistice apreciabila", demers acestora~~. 
susţinut.·.as(duu Şi de Budapesta, 
ulterior s-a trecut la o propunere mai 
.,diplomatică":, realizarea "parcului 
reconcilierii rgmâno·ungare". în 
acest sens, se cere ca să fie 
amplasat un monument maghiar al 
revoluţiei de la 1848 şi unul româ
nesc al revolutiei din ~ 1989. 
Bineinteles, monumentul maghiar ai 
revolut'iei maghiare este reprezentat 
tocmai - surpriză! - de monumentul 
LIBERTĂŢÎF. Dacă până în acest 
moment arădenii priveau mai mult 

'' sau mai pu~n ostil amplasarea. unui 

~uli"i;"~iiT~Ii.~-$ilmniili:afiij 
~tor{~• deosebl,l'!"ţPn ;;!'t~lpj 
: c;are.nu, netezeft& !t;irarea con~ 
'l . ··-··:· ... ·.. - ~· ·~ 

~'· C1J1'l~f![BS.I!!-11J.ggll •• .p 
monument maghiar in cen.trul 
oraşului {pentru a cărui restaurare şi 
ridicare ar fi necesare sume aprecia
bile), asocierea dintre eveni-

.·.....i .. ·.·•·· 

tiJemPt - 1 ·r; ~ rzht t 

••• 
.. In' co~textul pregătirilor pentru 

comemorarea la 06 .. 10.1999 a 150 
de ani de ia executarea celor 13 
generali (conducători ai armatei re
voluţionare ungare). - liderii extre
mism-separatismului local, cu spri
jinul acordat din partea cercurilor 
neorevizioniste din Ur)garia şi din 
ţară, insistă. pentru reinstalarea unor 
statui cu semnificaţie ungară. Chiar 
şi secretarul de stat pentru 
minorităti, Peter Kovacs Ecksteln 
ne-a deClarat că: "instalarea mo
numentului "libertatea" la Arad 
este o măsură favorabilă. care 
face parte dintr-o înţelegere 
politică ia nivelul premierilor din 
cele două ţări." 

La sfârşitul lunii iunie, la tabăra 
cu elevi din Ungaria şi de la Şcolile 
nr. 1, 12 si 21 - sectiile cu limba de 
predare maghiară '-organizată şi 
desfăşurată în apropierea obeliscu
lui din cartierul Subcetate -Arad, in 
cadrul unor prezentări de activităti, 
tinerii·- -iritre 12 si 18'ani- au fost 
pregătiţi pentru rememorarea acti
Vităţii celor 13 generali, utilizând 
inclusiv texte cu caracter incitator. -

Pe lâligă astfel de insistenţe; 
prin care se încearcă în mod abuziv 
impunerea unor interese străine, se 
relevă şi demersurile unor cercuri şi 
grupuri extremist-revizioniste din 
Ungaria care, desconsiderând cul
tura şi civiUzaţia poporului român şi 
atributele statului suveran, unitar, 
liber şi independent, au introdus In 
24.07.1999 un slâlp de lemn, sculp
tat, lăcuit, lung de circa 140-150 cm, 
. secţiuni! pătrată cu latura de 15 cm, 
dus de circa 3-4 persoane din 
Ungaria şi instalat la marginea dru
mului asfaltat dintre Seleuş şi 

S-._ 

Sicula. ia circa 1 km de soseaua 
spre lneu, loc considerat ca fiind cel 
al depuneri! armelor de către armata 
ungară implicată în lu.ptele din 1848-
1849. Pe laturile stâlpului se aflau 

inscripţionate in limba maghiară: .,In 
amin.tirea a 150 de ani de la capl
tularea din 13.08.1849; In memo
ria honvezilor maghiari, ro
mânilor, slovacilor si germanilor; 
Cu pioşenie di'n U')_garia, 
Bekescsaba, Bekes Megyei Hirlap 
(cotidian de acolo)", ' 

Urmare a unor as••manoiâ·•>Facli
ci, unii reprezentanti locali 
atiilor etnicilor maghiari si-au accen
tuat preocupările autonomist-sepa
ratiste, ini~ind unele demersuri pen
tru a impune inscripţionarea exclusiv 
in limba maghiară a denumiri/ loca
litătii Satu Nou, apartinătoare de 
conluna Mişca. Prin pOziţia lor, unii 
consilieri locali ai etniei maghiare 
vor să impună utilizarea cât mai 
rapidă a limbii maghiare, iar 
functionarii de la Primărie care nu 
cunosc această limbă pot să fie 
înlcicuiţi (dacă nu vor s-o lnve\e) cu 
etnici maghiari. · 

Oare acesta să fie modelul con
vieţuirii ramancrmaghiare in An"',, • 
Vom trăi ş,j_vom vedea ... 

. :, -,. 

mai ştie. 

JOPOm ROMII DII1RB BUl 
ffSI, fltlOR DE mllt 

(Unnare din pagina 1) 
ln acest sens se.urmăre;;te, prin 

toate mijloacele, după încercările vio
lente, deprinderea pa'nlcă, prin lnftu
enţarea conştllnţelor locuitorilor dln 
Transilvania. 

In această idee apare şi un 8ondaj 
de opinie, comandat de un aşa-zis 
cotidian din Transilvania, fără nume, 
prin firma ,.Metro Media Transilvania", 
un fel de SRL de sondaje, realizate, 
cred, după preferinţele celor care le 
comandă. De fapt, toată acţiunea este 
o diversiune, din moment ce nu este 
stabilit un eşantion pe România, el 
numai pe Transilvania. In acest caz, 
cei aleşi pentru eşantion cât '1 răspun
surile puteau fi manevrate oarecum. 
De la inceput, ce interesează este 
autonomia Transilvaniei, ascunse\ sub 
eufemlsmul, fa modă, de autonomie 
locală, pentru care votează 53% din 
populaţia Transilvaniei, Iar 57% con
sideră că Transilvania trebuie să albă 
o autonomie mal mare, altfel spus, 
doresc federalizarea. Mai mult, pe 
trădătorul, extroplatul Intelectual 
naţional, Sabln Gherman, n consideră 
ca apărător al drepturilor ardelenilor, 
când toată lumea s-a convins că acest 
Individ josnic este o unealtă in mâna 
cercurllo~ fasclsto-revan,arde ma
ghiare. 

Culmea este el pe Emil 
Constantinescu, care a făcut pact cu 
UDMR la alegeri, care susţine fără dls
cemământ Interesele acestora pentru 
realizarea programului UOMR, se vede 
susţinut de 27% dintre cetăţeni sau 
alegători, nu se ştie precis, in timp ce 
Ion lllescu, care a avut o poziţie 
tranşantă In ce priveşte federalizarea 
României, n susţin doar 24%. Ce nu 
puteau falsifica era poziţia partidelor. 
COR este compromisă total şi acest 
lucru fi simte fiecare om. De aceea, alei 
au Introdus pe primul loc in prefe
rinţele alegătorilor, PDSR cu 28% şlln 
coastă au pus totufl COR cu un pro
cent apropiat, de 26 Yo. Şi in ce priveşte 
personalităţile Istorice se .fac mişcări 
disperate de a scoate Tn evidenţă 
unele de etnie maghiară ca Petofl 
Sandor, Kossuth Lajos, Marko Bela, 
Tokes L.aszlo şi alţii, ame~ cu unii 
români nelmporta~. Nu sunt puse In 
balanţă personalităţi ca lnochentie 
Mlcu-Kieln, Andrei Şaguna, Simion 
Băm~u, Avram Iancu, martirii anului 
1848- 49, omorâţl din ordinul lui 
Kossuth '' cu aportul lui Petlifi 
Sandor, ca Buteanu, Dobra, alţi 
prefecţi şi intelectuali romAni de. 
renume. 

In concluzie, totul este o diversi
une comandate\ de unelte doclle ale 
diversionh;tllor care vor federalizarea 
României, pentru a atrage la această 
acţiune antlnaţlonală şi populaţia 

,., -·, 

\,,· 
····: 

romllnească din prin 
stimularea orgoliului, că ar fi altce•ra 
decât ceilalţi romani. 

Noi, !mpotriva acestor manevre 
politice, defălmătoare, puse in slujba 
Iredentismului de Up fascisto-bolşevic 
maghiar, atragem ate~a cititorilor, pe 
bază de docvmente, că drepturile 
românilor sunt de necontestat, că in 
contrast cu tot ca se spune, el sunt 
stăpâni! acestui pământ şi toţi care 
s-au aşezat alei bine primiţi sau, prin 
forţă, au doar statutul de chiriaşi. 

Alei, în Transilvania şi pe Intregul 
spaţiu carpato-pontlc-dunărean, H-a 

plămădit, lo urmă ea .-.. două 
lllikonll, lo ..._..-oordlei 
(ceto-da.,U). -~ .ur.ql al 
romlinilor~ acea "incrementa 
Dacorum per Rubobostem regem" 
me~onată. de Trogus Pompelus, care 
a stat la baza unificării politice, sub 
sceptrul marelui .,bărbat get" 
Bureblsta (c. 80-44 !.Chr.), "spaima 
romanilor, a tuturor teritoriilor norcf.. 
tracice cuprinse intre Munţii Balcani şi 
Carpaţii Slovaciei, Dunărea de mijloc, 
Marea Neagră şi Bug.". Şi tot aici, 
transformând coronamentul carpatic 
intr-un bastion real, ultimul mare rege 
dac, Decebal (87-106 d. Chr.) a organ~ 
zat, după două secole de eforturi m~ 
litare, rezistenţa finală a lumii trace 
Impotriva expansiunil Romei, 
susţlnllnd, timp de două decenii, .,cel 
mai mare război de atunci pentru 
romani". Şi acest lucru nu-l spunem 
noi el U scrie Casslus Dio. 

· fmpă~nd teritoriul tracilor nordici 
In provincii- Moesla, Dacia, Pannonla
cucerirea romană a conferit pământu
lui Inconjurat de Mu~l Carpaţi, dubla 
cal- de bastion Inaintat al cMiizaţlei 
In Europa centrală '' un focar de 
Iradiere. In cadrul procesului de sin
teză a celor două culturi şi civilizaţii 
traco-dacă şi romană, ...., plămădit, 
la veebllo! frontiere ale statului 
·lai 8ui"Pb1Hta., UD DOU popor al 
eăral aumP ftltp cea ••1 huaă 
dova+' a ..tgiDB sale - __. 
ROMAN. . 

Nu IntimplAtor, majoritatea 
voevozllor, până la conducătorii 
revoltelor şi revoluţlilor, doreau să 
formeze un nou stat sub numele de 
Dacia. Acest lucru era recunoscut cu 
frică fi de Imperiile !nconjurătoare, 
dovadă că habsburgii, In timpul răs
coalei lui Horea, au bătut o medalie in 
,.batjocuri", numlnd\H pe Horea, .,rex 
Daclae". 

Faptul că Dacia a rămas In 
conştiinţa românilor din spaţiul 
amintit, că erau recunoscuţl de cele
lalte popoare ca urmaşi al dacilor '' 
romanilor, conferea unitatea formării şi 
existenţei poporului român, In mod 
neintrerupt, în acelaşi s~u geografic. 

''"'" )!, 

., 
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PE ... INTERNET SPONSORIZAT DE MAGAZINUL 
DE PE 11-DUL REVOLUTIEI NR. 24, LA PODGORIA 

DIG STAR 

Vineri a aparut pe Internet, la adresa 
-.cfr.ro., un protest al conducerii CFR 
privind snuaya podului feroviar dintre Arad 
şi Timişoara. Protestul are titlul: "Din cauza 
Primăriei Municipiului Arad nu putem 
repara podul de peste râul Mureş". 
Publicăm in cele ce urmează câteva pasaje 
din acest protest, ce a făcut ca podul de 
peste Mureş sâ fie cunoscut in toată lumea 
prin intermediul paginii pe Internet. 

CFR SA este convinsâ că in viilor se roviar, CFR SA Dacă podul ar fi reparat, 
Răspundeţi corect la întrebarea din talonul concursului şi 

pute~ intra in posesia premiilor 11BIG STAR". Scrisorile cu răspun
sul corect le aşteptăm pe adresa B-dul Revoluţiei nr. 81, secţia 
Tineret- ADEVARUL, pentru concursul .BIG STAR". Aşteptăm 
scrisorile voastre. 

.In prezent, CFR SA, care este ges
tionara infrastructurii feroviare publice a 
statului român, se confruntă cu o situaUe 
dificila şi stranie in acelaşi timp. Această 
situaţie a apărut in momentul in care 
administratia căilor ferate a trebuit să 
înceapă repi,raţiile capitale la podul feroviar 
de peste râul Mures dintre statiile Aradul 
Nou şi Arad. Cerând de la primăria 
municipiului Arad eliberarea autorizaUei de 
construcţie, am constatat că autorităţile 
locale refuză acest lucru .. ." .•. ..Tncă din anul 
1992, S.N.C.F.R. şi, u~erior. CFR SA au 
incercat sâ repare podul dar nu au puM 
obtine autorizatia de constructie deoarece 
primăria Aradu'lui refuză sistematic elibe
rarea ei. Dorinţa primăriei este inlocuirea 
podului cu a~l nou. la 2 km in amonte şi 
devierea traseului căii ferate cu 7,5 km pen
tru a o scoate in afara orasului. Modificarea 
traseului căii ferate a fost 'inctusâ in planul 
de urbanism al municipiului, dar fără con
su~rea administra~ei căii ferate. 

V 

va impune construirea unui pod nou pe toată lumea ar avea de câştigat, inclusiv 
amplasamentul indicat de primărie. Mai locuitorii din cartierul Micâlaca, prin care 
mult de atât, aceasta este singura soluţie trece trenul. AcesUa ar beneficia de siste
pentru o viitoare dublare a liniei Timisoara - matizarea circula\iei rutiere şi pietonale in 
Arad şi de sporire a capacităţii de trafic te- zona căii ferate. CFR S.A. s-a angajat prin 
roviar, in cazul in care va fi nevoie. Dar 'Proiectul lucrării sâ subtraverseze calea te
acest pod nou este realizabil numai intr-un rată cu un pasaj rutier şi cu 3 pasaje pie
viitor destul de îndepărtat, când situaţia tonale pe care sâ le racordeze la reţeaua 
·financiară a ţării va permite acesteia sâ stradală existentă. De asemenea, proiectul 
susţină o astfel de infrastructură de trans- include montarea de-a lungul căii ferate de 
port. Până atunci este urgentă repararea panouri fonoabsorbante pentru reducerea 
podului actual şi redeschiderea circulaţiei !'ivelului de zgomot." 
feroviare intre Timisoara si Arad. Totodată, In finalul protestului, ca o concluzie, se 
dezafectarea podu'lui actual si a traseului află decizia CFR S.A in ce priveste soarta 
urban al .căli ferate ar fi o greşeală, podului feroviar dintre Arad si Timisoara. 
deoarece s-ar renunta la un mijloc de trans- .Deoarece această sttuaye durează deja de 
port economic şi nepOruant, care pe vittor ar · un an de zile, prelungirea ei devenind 
putea deservi cu succes traficul suburban jenantă, CFR isi reafirmă hotărârea de a 
de călători in zonă. Există şi un precedent ecyona in conUnuare pe toate căile legale 
in care administratia locală a renuntat sâ pentru obtinerea autorizatie! de constructie, 
exploateze sistemele de transport acolo- repararea' podului şi redeschiderea cireu
gice. CFR a exploatat cu succes o cale le- raye; feroviare." 
rată îngustă electrică intre Arad, Radna şi Aşadar, iată că Tn protestul CFR-ului se 
Pâncota, care oferea un transport ieftin, reafirma ceea ce prezentam şi noi in 
nepoluant şi, de ce nu, pttoresc. După pre- ancheta de sâplămâna trecută. Cel puyn la 
luarea exploatării acestei căi ferate de către nivel de Bucureşti soarta podului a fost 
administraya locală, trenurile nu au mai fost decisâ. Impotrivirea autoritatilor locale nu 
intretinuta si, in final, au fost desfiintata. face decât sâ întârzia un final care va fi 

Prin fnheruperea circulatiei t6roviare 
multă lume pierde: cetatenii din zona acelaşi, indiferent ca podul. va fi reparat 
Aradului şi Timişoarei, călătorii, transporta- mâine sau peste un an. 
torii de mâriluri; operatorii de transport te- SO!tl" GHILEf' 

TREI OLTENI BEn S·AU BATUT 
A V V 

CU TAXIMETRIITII DE LA GARA 
• Bataia s-a lasai cu spitalizare! -

• in data de 26 august 1999 a fost depistat pe raza 
ştrandului municipal ~Neptun•, minorul Wagner Ciprian 
Alexandru, din Arad, in vârstă de 9 ani, care fugise de 
acasâ in urmă cu trei zile. A fost predat părin~lor. · 

• Graur Claudiu de 13 ani, din Neudorl, surprins in 
ZOAa Podgoria in timp ce apela la mila publicului, . a fost 
predat la Centrul da minori. 

• in parcarea din fata statiei C.F.R. Arad, in seara zilei 
de 28 august a.c.. s-a incins' o bătaie da amploare, intre 
trei cetăţeni in stare de ebrietate şi taximetriştii afla~ in 

_ zona. Scandalul a fost aplanat numai cu ajutorul a două 
echipaje din partea Corpului Gardienilor Publici, trei 
echipaje de la Poliţia municipiului precum şi organele' de 
ordine din cadrul postului de politie T.F. VinoVatii, retinuti 
de organele de poliţie, au fost: lamandiţă FÎorin,' di~ 
Craiova, Niclescu Ioan, din Craiova, şi Nlclescu Marin, din 
Călăraşi, acesta din urmă fiind transportat la spital in stare 
gravă. . 

• La H.C.L. 71/97, au fost sancţiona~ pentru trecerea 
pe spaţiul verde următoarele persoane: Schneider 
Angelica, Banbur Livia, T. Viorel din Arad, Andea 
Alexandru din Upova şi Rob Copren din Gala~i Bistriţei. 

• La Legea nr. 12190, pentru efeduarea de comerţ 
stradal neautorizal, au fost sancţiona~: Orodi Albert, din 
Pecica, Boaru Doina şi Balinl Carolina, ne-a mal informat 
dl. Ioan Klein, şeful Coq>ului Gardienilor Publici al judeţului 

.Arad. . 

"· OPIWI" 

Primim spre 
Devenim oameni numai in socială~ prin civi

llza~e care impune respectarea unor norme şi 
principii. De la natură avem o moştenire bru1ă. 
Genetica afirmă că omul se ""'te biologic cu o 
zestre genetică precară, cum am afirmat anterior. 
Prin analizele de laborator a acidului dezoxiribonu
cleic şi ribonuc;teic unde ~le au confirmat 
că omul se naste, raportat bineinteles comparativ 
ca cel mai rău animal de pe pÎaneta albastră 
(Pământ), adică are cea n'lai mare doză de ego
ism, lăcomie, răutate şi intempestivitate etc. 

1 Ac:easlă zestre genetică, apelând la articolul meu 
dilua prin mentalttate, concep~i şi prin
ca să ajungem la concepYi şi principn, 

in mod obligatoriu să trecem prin labora-
toarele suprastructurii socieie, sâ receptăm valo
rile cuHurii prin educa~. pe cât posibil, fără pro
tectiorlisnne. favoritisme şi subiectivisme. Evident 

şi ştiinţei s-a inregistrat şi o 
schimbare si chiar de ordin social. In 

cazul mulţi spun că pe timpul lui. 
Ceauşescu se .trăia mai bine, afirma~e ce repre
zintă astăzi o stare emotională. In urma eveni
mentelor din '89 sau mă iog, revolu~. puternicii 
zilei au inceput ciJ un nou slogan, că am scăpat 
de comunism sau socia~sm si vor instaura o soci
etate democratică. spre binete poporului şi pros-

paritatea Romăniei, dar spre regretul nostru, ei•u 
făcut doar o campanie etectorată. Noi am înţeles 
prin reformă şi democraye plus privatizare, un· 
nivel existen~l material şi ~1 mai bun ori cel 
p~n decent. Situa~a şi realitatea ne-a demon
strat, paradoxal, că aleşii noştri îşi acordă recom
pense materiale, iar societatea românească este 
in regresiune. Mă intreb şi vă intreb, cina ro trage 
la răspundere pe foştii şi pe puternicii zilei, care 
fac legile ţării in favoarea lor şi ignoră poporul 
român, ceea ce mă consternează, întrucât şi ei 
sunt români? In acest context, exprimându-mi 
deschis părerea se pare că am deranjat pe unii, 
cum este şi dl. Mihuţa. Nu doresc să intru in 
polemică cu acest domn, dar din informaţiile pe 
care le-am ob~nut, dl. Mihuţa este un om de cu~ 
tură, pe care insâ nu ş~a manifestat-o in compor
tamentul dumnealui fală de mine. Am constatat 
când am venit la dvs. d-Îe Mihuţa cu un articol anul 
trecut că da~ dovadă de grandomania şi infatuare, 
ceea ce nu justifică cu~ra pe care o f)!etindeV că 
o ave~. deci nu sunte~ gentiemen. 

, •. -r, 

Fac aceste afirmaţii întrucât nici nu m-aţi salu
tat si in mod arogant m-ati trimis la o redactoere. 
carid m-,.m dus la dl. ZăVoianu cu un articol' s-a 
sculat in picioare de pe scaun, mi-a pupat mâna şi 
m-a intrebat cu blândeţe ce necazuri am. l-am 

' ... 
•$. 

NOI INTREBAM, VOI RASPUNDETI! 
;~ .$ 

Sponsorul rubricii, SC SPEED PARTNER Apucay-vă şi scrieţi părerea voastră sub 
SRL, unic distribuitor al produselor PURtNA- genericul: Noi intrebăm, voi răspundeţi! 
UNGARIA (concentrate, premixuri, furaje) Firma SPEED PARTNER va premia cel mai 

vinde EN GROS şi EN DETAIL la sediul firmei bun răspuns. Intrebarea este .De ce se sinu• 
din Nădlac, str. Mărăşeşti nr. 61, dar şi hrană cid tot mai mutţi tineri?". Scrieţi pe adresa 
pentru câini şi pisici EAGLE (SUA). Informaţii B-dul Revoluţiei nr. 81, pentru .Noi intre-

094631008 sau la tel./fax. 057/473665. băm, voi răspundeţi". 
~--~~~~--~--~----~--~--~----~----J·· 

Pentru prevenirea dis
funcţionalităţilor ce pot apărea 
inainte şi după data de 31 
decembrie 1999, ora 24,00, in 
sistemele informatice şi in sis-
temele eledronice microprogra
mate (cu microprocesor încorpo
rat) din cauza unor defecte 
tehnologice legate de 
reprezentarea digitală a datei 
calendaristice, GUVERNUL 
ROMÂNIEI a emis Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 29/1999 şi H.G. 
nr. 610/1999, care · regle
menteaza activităţile ce se 
desfăşoară la nivel naţional, in 
vederea trecerii la anul 2000 a 
sistemelor informatice de calcul 

si a sistemelor electronice micro
. r)rogramate. ' 

In temeiul acestor acte ner
. mative şi a a~r dispoziyi prim~e 
de la GUVERNUL ROMÂNIEI, 
Prefecturii Judetului Arad ii 
revine responsabilitatea de a 
colecta la nivel judeţean 
rapoartele privind stadiul şi ~u
nile intreprinsa pentru rezolvarea 
problemei .Anul 2000" (conform 
chestionarului din anexa nr. 2 a 
Normelor metodologice la H.G. 
nr. 610/1999) şi de a le transmite 
ministerelor/ autorttayior coordo
natoare de domeniu. 

(indiferent de forma de propri
etate, cu excepYa societăţilor şi 
companiilor naţionale), cât şi 
primăriilor de pe raza judeţului 
Arad, utilizatoare de sisteme 
informatice, pentru: • a-şi elabo
ra şi pune In aplicare propriul 
plan de acţiuni in baza actelor 
nonnative respective; • a trimite· 
imediat pe adresa Prefecturii 
Judeţului Arad, B-<ful Revoluyei 
nr. 75, raportul privind stadiul şi 
acţiunile întreprinse pentru 
rezolvarea problemei «Anul 
2000»', ne-a mai informat dl. 
Gheorghe Neamţiu, prefectul 
judetului Arad. .In acest context, lansâm un 

apel atăt socielă~lor comerciale ' . "· OPitEfl" 

spus că am scris un articol iar dl. Zăvoianu m~a 
răspuns: .Stimată D-nă pentru efortul dvs., la vâns
ta pe care o ave~. venind pănă la reda~e şi scri
ind un articot, eu vă felicit Vă anunt că dacă ati 
scris banalită~ şi nu corespunde pretenţiilor zia.J. 
lui .Adevărul", vă dau telefi:Jn să mai incerca~. ca 
pensionară, sâ scrieţi altceva, dacă tot vă place să 
scrie~~ şi m-a condus până la uşă cu respect şi 
~dmira~ pentru efortul pe care l-am depus pentru 
articol. 

Domnule Mihuţa mi-aţi reproşat, intr-un articol 
al dvs. că nu scriu coerent, .că sunt labilă şi că dl. 
Zăvoianu a .băgar pixul, că ro cunoaştey stilul. In 
conduzie reiese că dl. Zăvoianu a scris articolul şi 
eu l-am semnat, sunt manipulată şi ziarul 
.Adevărul" mă are cu ceva la mână, aşa a~ scris. 
Doresc să vă informez că atunci când am scris 
articolul pentru ,Observator" am făcut-o singură, 
deoarece vărul meu (cel cu care aţi vorbtt la tele
fon) era plecat la mare şi nu m-a putut corecta. 
Terminând liceul in limba maghiară, sigur că am 
făcut greşelile pe care le amin~. Anul acesta vărul 
meu, fiind acasâ, şi-a băgat el pixul şi m-a corectat 
nu dl. Zăvoianu, dar ideile de fond imi aparţin mie. 

In prezent ·a venit la mine factorul poştal cu 
ziarele, v-am rămas fidelă in acest sens si sunt 
abonată cu chitanţa nr. 3716747 din 24 '1999, 

.~ . 

iar la .Adevărul" sunt abonată cu chitanţa nr. 
3716746 din 24 aug. 1999. Văzând că POŞtaşul 
Tmi caută ziarul .Observator" dintr-un maldăr de 
ziare .Adevărur, am avut curiozitatea ~ intreb in 
ce perimetru îşi desfăşoară activitatea de poşlaf -
mi-a răspuns: str. Milea, str. Praporgescu, Aleea 
Răsărit, Piaţa Sporturilor etc. L-am intrebat căV 
abonaţi are pe strada Praporgescu la ziarul 
.Adevărul" şi câţi abonap are la .Observator•. 
Poştaşul mi-a răspuns că la ziarul .Adevărur are 
14 abonati, iar eu sunt singura abonală la ziarul 
.ObservatOr-. In tot sectorul, străzile amintite mai 
sus, are 194 abonaţi la .Adevărul" şi 15 la 
.Observator". Tn concluzie, diferenţa de abona~ 
este incomparabilă. Dacă nu mă crede~ pe mfne, 
vă rog să trimoo~ un agent secret de la dvs. care 
sâ confirme prin investiga~! realttatea existentă la 
ora actuală. Dar prin muncă şi perseverenţă şi cu 
cornpetenţa dvs. poate v~ depăşi numărul celor 
.15 abonamente pe care le aveţi in acest 
perimetru. 

D-le Mihuţa, vă doresc sincer, din toată inima, 
să realiza~ tot ce v-a~ propus personal şi pentru 
familia dvs. Vă doresc sănătate şi bătrâneţe 
fericite, pentru mun~ dvs. in folosul coledivită~i. . 
· . KOKLfl MflltGflltETfl. 

cu stimă ti respect 
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FLACĂRA RĂMÂNE - -IN ECLIPSA 
T ,.Dacă nu am fi pierdut acasă, cu 

Corvinul, unde eram acum?" - ne spunea 
un suporter al UTA-ei, dupa victoria favoritilor 
de la Vâlcea. Nu spunem că nu ar fi a'vut 
dreptate, dar acesta e fotbalul, iar surprizele 
neplăcute fac parte din legile nescrise ale lui. 
'1' Eclipsa la valcea continuă şi ne bucurăm 
că nou promovată nu a reuşit să iasă la 
lumină dupa etapa cu UT A. T Dacă .aliena
tere" Rubinacci remarca întreaga echipă 
după succesul din .;z.Av(j:, noi am nota cu un 
punct in plus evoluţiile unor jucători. Găman 
'li Botiş au jucat simplu, fără greşeală, res
pingând toate încercările vâlcenilor. La 
mijloc, Ciba creşte in evoluţie de la meci la 
meci, devenind senator de drept. In faţa, 
Claudiu Drăgan s-a zbătut muM, a inscris un 
gol superb şi a incomodat prin pressingul 
făcut la fundaşii adverşi. '1' Inaintea jocului, 
in timp ce la staţia de amplificare a stadionu
lui răsună muzică uşoară, un spectator loca~ . 
nic a cerut să fie pusă o casetă cu rugăciuni, 
poate caştigli şi Vâlcea un meci. 
Organizatorii nu I-au ascultat, iar Flacăra a 
pierdut din nou. Tin min. 3 ~făcut apariţia 
pe stadion şi galeria UT A-ei condusă de 
Luca Alecu, care a călătorit 11 ore cu trenul 
pentru a fi alături de echipa favorită. Bravo 
lor, dar şi jucătorilor care, la final, le-au 
mulţumit pentru susţinere . ...- Jenantă 

prestaţia arbitrului Veriveş in prima repriză, 
când la orice contact al jucătorilor noştri cu 
adversarii fluiera fault. Nu întâmplător, la 
pauză, cele mai multe aplauze le-au primit 
.cavalerii fluierului" bucureşteni. Tot între 
reprize, organizatorul de competiţii al UTA-ei, 
nea' Todor Gherle. s-a uitat în ochii lui 
Veriveş şi i-a spus: "Nea Ghiţă, te rog nu te 
compromite chiar aşa ... ". Probabil ruşinat 
de firele albe aparute, dupa foarte multi ani 
de fotbal, in capul lui nea' Todor, .centralur 
jocului a lăsat-o mai moale cu .. fmpinsul" 
gazdelor. Vorba aceea. cine n-are bătrâni 
să-i cumpere ... T lncă de la plecarea spre 

+ Indiscutabil, Minerul Certej a meritat vie· 
toria in partida cu Telecom Arad, desfăşurată 
duminică in Micâlaca. Fără vlagă, cu atacuri 
haotice şi o dominare sterilă, arădenii nu 
aveau cum să câştiga. De cealaltă parte, 
oaspeţii bine pregătiţi fizic, perfect aşezaţi In 
teren de antrenorul Petcu, au interpretat exce
lent partitura unei echipe aflată in deplasare, 
şi a invins. + li ştiam de foarte mutt timp pe 
arbitrul Pnmariu. Pe la Arad, chiar dacă nu se 
dădea pe faţă, mai ajuta gazdele cu 5 ori 1 O la 
sută. De această dată, poate surprinzător, 
Mihăiţă, oltean get-beget, nu a mai oferit 
nimic. Nici măcar unu la sută. Ce s-a intăm
plat, oare? + O posibilă explicatie ar fi 

lla aceaslă par-

• DOUĂ TITLURI 
SUPREME LA C.M. 

DE CANOTAJ 

Valcea, preşedintele Lupaş era optimist: 
"Mergem după trei puncte." Celularul lui 
Lupaş a sunat din zece în zece minute pe 
parcursul intâlnirii. Norocosul care a prins 
golul Jive", din relatarea şefului de la UTA a 
fost vicele Ioan Anca. • Cel mai simpatic a 

fost maseorul Dănuţ lfrim, care n-a vrut să 
stea la aceeaşi masă cu jucătorul vâlcean 
Hunyiadi, la restaurantul din Sibiu, unde ~ 
servit masa de prănz după meci. El a repr~ 
cal: ,.Nu stau cu duşmanul la masă. In 
lenin a strigat tot timpul rupe-i, iar acum 
să mănânc împreună cu el ..• ". Fără 
comentarii. '1' Pentiu UTA, cel mai greu meci 
este cel care urmează, adică Cupa de la 
Pecica, unde interesant este de urmărit 
duelul ~nifor italieni şi nu numai. 

DfltiiEL SCIUDOtl 

tidă a fostului arbitru internaţional Gheorghe 
Constantin, zis şi .Costică Valcea", după 
oraşul din care este originar. Se poate ca 
Prunariu să nu fi .mişcat in front" şi din 
această cauză. • După meci, observatorul 
vălcean a cerut sprijinul gazdelor, pentru ai se 
rezolva o problemă la maşina personală. In 
loc să. vină cu trenul, nea' Costică a ven~ cu 
maşina care, din informaţiile pe care le 
de~nem. a fost .rezolvată" de acelaşi prieten 
al .telefoniştilor", Nelu Bozga, de la .service
ul" din Micălaca. + Totuşi, să nu uită că, 
indiferent de cum s-ar fi comportat arb~rii; ori 
observatorul, Minerul Certej fonmează o .gar
nitură" solidă, cu câţiva jucători cunoscuţi, foşti 
pe la Corvinul şi nu numai. Aici ii putem 

SPORT 

i bine de o au alergat .peci-
canii" de la West Petrom pentru a obţine 
victoria in faţa metalurgiştilor din Cugir, iar 
salvatorul s-a .numit, din nou, Dorel 
Toderaş. e După prietenia conducătorilor 
celor două echipe dinaintea jocului, stropită 
cu ţuică din belşug, pe teren, în unele 
momente ale partidei, gazdele i-au luat mai 
tare pe adversari, spre nemulţumirea 
antrenorului Oobrău. e Jocul anost din 
primele 45 de minute I-au detenminat pe dl. 
Dan Gabriel Boric, membru in Consiliul de 
Administraţie al clubului să exclame: 
.Acesta e fotbalul fără porţL". e Boss-ul 
italian, Roberto Pasini a stat o repriză la ofi
cială unde a mai explodat din cănd in când, 
pentru ca, in repriza secundă să se mute pe 
partea opusă, printre spectatori. e Excelent 
arbitrajul lui B. Chelu din Drăgăneşti, deşi 
gazdele nu au fost prea incăntate de o ast
fel de manieră. e La conferinţa de presă de 
după joc, Pasini a subliniat dorinţa jucăto
rilor pentru victorie, dar a mai spus că există 
câteva posturi deficitara. Am mai aflat că 
divizionara .o·, Crişul Chişineu Criş va 
deveni echipa - satelit a West Petromului. e 
Surpriză neplăcută, oaspeţii nereuşind să 
expedieze nici măcar un şut spre poarta 
unui Ţapoş, care putea să-şi ducă şi patul 
de acasă. e Juniorul Mihali a fost eroul par
tidei, nu doar pentru centrarea din faza 
golului, dar şi pentru maniera de joc In cele 
30 de minute cât a pus miza pe el 
antrenorul italian Gian Pio del Monaco. 
Acesta din urmă a dedicat victoria fiicei 
sale. Noi ii dorim să poată cadorisi fiinţa 
iubită in fiecare săptămână cu un succes. • 
De-acum gata West Petromul se gandeşte 
doar la meciul de Cupa, de miercuri, cu FC 
UTA, prilej de răzbunare, sperăm noi In 
sensul bun al cuvântului, pentru unii foşti 
utişti ... 

DfltiiEL SC~IDOtl 

include pe Hanganu, Bozga, Costăchescu, 
Chezan, Fartuşnic, ori Ocolişan. Deci, nici 
aceştia nu sunt de lepădat. + Peste toate tre
buie să scoatem in relief poziţia .tetefoniştilor" 
arădeni. Chiar dacă nu se pune problema să 
retrogradeze, elevii lui Mihai Ţărtea se pare că 
nu mai au .vâna" de odinioară, mulţumindu-se 
cu puţin. + Acasă, încearcă să joace cât mai 
bine, pentru a nu pierde, iar in deplasare con
tează tot mai puţin. Iar dacă pe teren propriu 
Tntâlnesc un adversar mai obraznic, există 
deja probleme. Primele ar fi acest -3 la .ade
văr", care nu poate decăt să nemultumeascâ 
pe toată lumea. Şi e de-abia lncepuiul camp~ 
onatului... , 1 ' 

. . LEO SFii~A 
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Pe terenurile Diviziei D 
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"CARUTA CU GOLURI" 
' NU A MAl VENIT 

• Scorul etapei s-a Inregis
trat la Bou' Roşu, acolo unde 
Gloria Arad a surclasat Pe 
Podgoria Ghioroc. Se pare că 
oaspeţii nu pot, deocamdată, 
ţine piept adversarelor. S~ua~a 
Ghiorocului este delicată, 
.. lanterna roşie" a O-ului 
arădean fiind, încă de pe acum, 
una dintre candidatele la re
trogradare. Păcat, pentru că 
.Podgoria" e o echipă mică, der 
cu sunet mare. • Chiar dacă au 
rezistat o repriză, subordonaţii 
primarului Cucoş au fost intre~ 
cuţi net de Crişana Sebiş. Pe 
teren propriu, sebişenii, se pare 
că nu au probleme. Din nimic, 
iată că Sandu Gaica a reuş~ să 
facă ceva. • Cu arbitrul Herţeg 
în prim-plan, partida Tricoul 
Roşu - Crişul Ch. Criş s-a trans
format din meci de fotbal, in 
meci al nervilor. De suferit au 
avut gazdele, care au şi pierdut. 
Cu victoria in faţa Tricoului, 
Crişul Ch. Criş s-a mai scos. 
Dar, pe Herţeg ce 1-a apucat? • 
la Şofronea, Comera s-a impus 
in faţa Romvestului de-abia 
după pauză. De vină a fost şi 
portarul oaspeţilor, Mureşan, 
acesta făcând adevărate minuni 
In poartă, in primul .hali". De 
reţinut că antrenorul Tlsza 
rămâne acelaşi sufletist pe care 
il stim, el suferind la fiecare 
greşeală a elevilor săi. • Unul 
din derby'urile· etapei s-a 
desfăşurat ta lipova, acolo 
unde .. şoimii" din localitate au 
fost, practic, umiliţi de Motorul 
Astra, o echipă ven~ă parcă de 
pe altă planetă. Indiferent de 
~. -. . 

situaţie, victoria .motoriştilor" e 
fără dubii şi confinmă faptul' că 
sunt pe drumul cel bun. • 
Oamenii lui Juşcă, foarte 
hotărăţi in acest inceput de 
campionat, au reuşit a cincea 
victorie, întrecând, de această 
dată, Victoria Nădlac. lzbanda a 
fost la lim~ă. dar pe deplin meri
tată, cu toate că .vameşii" se 
descurcă mai bine in acest 
campionat. • Două din r 
codaşele clasamentului, 
Semlecana Macea şi Dacia 
Beliu s-au Tnfruntat pentru o 
cauză mal bună. Aşa cum era 
de aşteptat, gazdele s-au 
impus, însă, categoric, cu 4-0; 
poate nescontat. Oricum, atât 
Macea, căt şi Beliu mai au de 
luptat pană să părăsească zona 
.. mlăştinoasă· a clasamentului. 
• La Pancota, după ce MănăHă 
a părăsit CPL-ul, acum s-a 
intăln~ cu foştii coechipieri, din 
postura de antrenor. Chiar dacă 
a fost un meci de infarct, 
.. şoimii" egalând în min. 91, iar 
.lemnarii" insciiind golul victoriei 
după cinci minute, .gurile rele· 
·anunţau o victorie a CPL-ului, 
încă de la mijlocul săptămănii 
treCute. Oare, pe ce s-au bazat, 
pentru că dreptate au avut? • 
Curticiul, care se pregătea să 
dea o .. căruţă cu goluri• celor 
din Moneasa. pentru ca acestia 
să aibă ce duce, a fost păcăl~ 
de nişte adversari abili, care nu 
s-au· prezentat. Oricum, pe 
Minerul Moneasa o paşte 
excluderea din Divizia D. 

LEO SffÎ~fl 

.JIJNif)llll 
il IJ Il il 'l,il '1, 

f~ili .. I 1~ 1 (~il lll~il 

~t(iiHa~:D ·_ .. · ·"u" ARBEMA SI·A 
· VERIFICAT POTENTIALUL 

Vineri şi sămbătă, la Reşiţa s-a desfăşurat un 
turneu de verificare de handbal masculin, turneu la 
care a participat şi echipa arădeană Universitatea 
Arbema .• Patrulaterul" a fost căştigat, In cele din 
unmă, de formaţia Pandurii Pinoasa TArgu Jiu, gru
parea noastră ocupand poziţia secundă. Rezultatele 
Trvegistrate de handbaliştii condu'ji de Mihai Mironiuc 
şi Gheorghe Dima au fost unmătoarele: 24-25 (14-12) 
cu Pandurii, 28-18 (12-10) cu Venus Lugoj şi 31-27 
(17-14) cu CSM R~. Reafozatorii echipei arădene, 
in oele trei jocuri, s-au d!>vedtt a fi: Huian 7+3+3, 

' Olaru 7+8+9, Gaspar 5+4+1, oma 4+5+4, Ursache 
1+0+0, Hăriău 0+2+3, Pera 0+1+0, Tudor Marcel 
0+5+10 şi Pai 0+0+1. Antrenorul Dima a subliniat 

. faptul că băieţii s-au mişcat destul de bine In teren, 
singura înfrângere survenind pe final de meci (dupa 
oe ostilităţile au fost controlate de .u· Arbema), pe 
fondul cătorva decizii ale arbitrilor. Până la debutul 
campionatului, team-ul arădean mai preconizează 
disputarea a 1 - 2 partide amicale cu Univefsitatea 
Politehnica Tomişoala. 

Delega~a României, partiei
pantă la Csrnpionatul Mondial de 
Canotaj, care s-a disputat In 
localitatea SI. Catharines 
(Canada), a reuşit să obţină , 
două medalii de aur, prin echipa
jale feminine de 2 văsle - cate
gorie uşoară şi puternicul a+t; 
multiplu campion mondial şi D.TODCIŢfl 

nMONDIALELEu DIN 2003 
VOR AVEA LOC LA CONSrRNJA! 

Sporn"' Mihaela Melinte a stabilit, duminică, in cadrul ooncursulul 
de la Zurich (Elvetia), un nou record moncf1al in proba de arun

care a ciocanulul, a declârat agenţiei MEDIAFAX seaetaru1 federal al 
FR de Atletism, Traian Badea. . . 

Mihaela Melinte a reuşit o aruncare de 77.07 metri, dobori~ vechiul 
record de 75.97 metri, pe care tot ea n stabilise, pe 13 mai, in cadrul 
reuniunii atletice de la Clenmont-Fellllnd (Franta). 

La Csmpionetele Mondiale de. la Sevilla.' atleta Mihaela Melinte a 
ciştigat, marţi, medalia de aur in """"8'1i probă, reuşind o perfonnarlţă J 
de 75 de metri si 20 de centimetri. 

· Tot la zurich, Nicoleta Grasu a proba de aruncare a discului. 

.. ~ 
":1, 

:-.~3··~...'1~'-\rir··- -· 
_.,. .. -

. . · = 

Despre extraordinarul succes al boxulul romAnesc la 
campionatele Mondiale ce au avut loc la Houston (SUA) am mai 
scris. Dar nobila artă din ţara noastră a mai ob~nut o victorie cu 
acest prilej_ • . . 

După cum se ştie, preşedWele Federaţiei Romăne de Box, dl. 
Ioan Şerban a cerut forulul suprem acordarea organizării In Romănia 
a următoarei ediţii a .,mondialelor· rezervate amatorilor. Ca o 
recunoaştere a şcolii pugiliste de la noi din ţară, ni s-a oilorat ce
rerea, astfel încât C.M. de box din anul 2003 va avea loc la 
Constanţa. 

Să recunoaştem un alt mare succes al sportului cu mănusi, 
dupa impresionanta salbă de medalii .mondiale". · ' 

D.S. 

' . 

:·~. . , ... 
'· . ,.~.-:-.:-

strada Udrea numărul 10, 
primeşte copu, pentru clasa întăi 
specială de inot, <fon tot municipi
ul, fără restrictii de arondare. 
Iniţierea in Inot 5e face gratuit la 
bazinul .Delflnul" din Piaţa 
Sporturilor. Pe parcursul a 4 ani, 
elevii vor avea minimum 6 ore de 
inol pe săplămănă, sub suprave
gherea profesorului specializat 

. _.--

-. 
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VREI SĂ TE GOSPODĂREŞTI? CAUTĂ MAGAZINUL 

lANTUL· SANEX 
. . ' 

---------------------------, l • · • SplaiiG&GUI .. BL329B(Mblca)1 

J!X.III/'8 TeLJFu:: 057mon1; 210100, Arad 
r:r TehnicA de calcul -~ 

- PC Garanţie 3 ani ~!.!ll·.uil 
- Imprimanta EPSON ARAD, CAL. TIMIŞORII NR. 39, TELEFON 287776, ~87340 

Orar zilnic: 8-18, sâmbătă: 8-13 
Un mqa:rin ..... ~.toate! 

Articole uz gospodăresc, articole uz casnic,- materiale pentru 
instalaţii electrice, instala~i sanitare, instalaţii gaz. 

r:r c oplatoare 0 MINOLTA 
r:r Self'url 
r:r Mobilier da birou 

·cu sediul in Sibiu, angajează un tanăr reprezentant comercial, 
aJ studii economice, pentru zona Arad, care este deja angajat la o 
firma de distribuţie şi are pregatire şi experienţă in domeniul 
vanzanlor. 

Ofertă de sezon: • folie solar - 21.500 leilkg; • sobă găt~ -
738.000 lei: • plasă gard - 14.500 lei/kg; • plasă rab~ - 22.500 
leilkg; • jgheab PVC - ~1.000 leUm; • cuie constru~i - 9.900 leilkg. 

r:r Maşini de numărat bancnote 
r:rCentrale telefonice SOLOMON 

Postul presupune păstrarea relaţiilor cu clienţii n.,.u; exlsten. şi 
dezvoltarea afacerii in zonă. 

Se cer: dinamism, spirit de echipA, abilitate in comunicare, 
Clll'l<>Snn' te minime de limbă italiană. 

NU UITA, GASEŞTI ... APROAP~ ORICE! CV pe adresa: SC GLOBAL LINE IMPEX SRL, Str. 
Co•1stlttJţiel, bloc 1, ap. 12, 2400 Sibiu. 

(659467) 

ARBITTOUR TRAVEL AGENCY· TOUR OPERATOR \-... · ... '~~L_,;v ~ 
51JIIIATf.IIE Pf 1101 PRIMA DATA! .. o.--oo: ,.. ~ 

.- -· .·.·~·~~~ . VAOFEIIIMIIILII'1'BIIBAVIOII DllS-ÎNTOliBCIJ 
PLECABEDINTIMJŞOARA, BUDAPESTA SAlJBUCOllliij'iiPB 
ZIIORtJIIILB COMPANIIIDilAUSTIIIAN AlllLINES, MALBV, . . 
liLM, JllllTISIIAIBWAYS SAlJPEOBICABBALTA COIIIP.AIIIDI 
l'IIIIPIIIIArA DBDIIMRBAVOASTIIA 

la preţuri aflate la ... cea mai 
· · : •· joasli altitudine ! · " 

ZB~~ATI·P~-. . 

e NEW YORK. WASHINGTON · 420 USD e MilANO, ROMA· 232 USI)' 

e ATIANTA, DAUAS, DETROIT · tS5 USD e !lSABONA, PORTO · Z/3 USII 

S.C. SAGA PRODIMPEX S.R.L. 
Distribuitor al pr?duselor KOBE.I_t .. RO lAC 

.. · In JUdetul ARAD · 

cQ> KOBER ROLAC ... - ;"";.-~~--,. 
180 1001 

e MIAMI, TAMPA · 465 USD :e PARIS · 216 USD 
e !.OS ANGELES, SAN FRANCISCO - 5M USII e DUB!lN - 229 USD ,, 
e TORO~. MON'ffiEAL - 420 USD e MALAGA · 299 USD • 
e BELFAST, BRISTOL, BIRMINGHAM, . e BREMEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANOVRA, . 
EDINBURGH, GI.ASGOW, MANCHESTER -.229 USD DORTh!UND, DUSSEillORF, COLOGNE · 197 USD. 

Vă oferă EN-GROS de la depozitul situat în ARAD 
str. Moţilor nr. 1/a: 

e SYIJNEY, MEIBOURNE - 685 USD e BARCELONA · 217 USII 
e AMSTERDAM, BRUSSEL : 192 USD e ATENA · 167 USD 

· - vopsele, emailuri, grunduri, lacuri nitro - ~c 
celii.lozice, Durolac (lac parchet), diluanţi ,, 

e BOLOGNA. FLORENTA, GENOVA, TORINO, e TEL AYrV · 234 USD 
VENiffiA - 256 USD e CAIRO, IJ\RNACA · 201 USD '· 

:~CLIENŢILOR ADEU LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERS !!1 

- sisteme industriale de protecţie poliuretanice, , · 4
'" 

clor-cauciuc epoxidice, ilchido-melaminice. 

GRECA CIRCUIT- 10 ZILE- 280USD; SPANIA-ANDDRA-'CDASTA DE AZUR-NORDUL 
IT AUEI- 15 ZILE- 675USD; CRCUIT GRECIA -ITALIA- 15 ZILE- &SOUSD; " ~ ... __ , .. , 

"o\1 '"li"fi' ",li,i 1/IIDIIEZIA :· tiiiUlA 1Alf''1'-iir .. ·r~_,~ • 
. 'INDIVIDUAL: transport avion INSULA BAU, hotel *****AEROWISATA 

SAHUR BEACH, cu demipensiune; .. 

INSULA LOMBOK, hotel***** 

dus-întorJ din Timişoara; 11 nopţi cazare cu 
mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 
excursii; preţuri intre 1.282 USD/pers.- 1.848 
USD/pers. ., ee, SENGGIGI BEACH, cu demipensiune; a11ion 

GRUP: plecare in 31.08.99; transport avion Insula BAU • Insula LOMBOK şi retur; transfe' 

dus-intors din Timişoara; 7 nopţi cazare ruri la/de la aeroport; preţ 1. 727 USD/pers. 

1 ;<"'' ·, · Al TE SERVICII: e TRANSPORT CU AUTOCARUL ÎN AUSTRIA, :f?-.•c ··., 

l 
t .. "''',GERMANIA, ELVEŢIA- DOUBLE.T e ASIGURĂRI MEDICALE- AIG- ·.···, . 

,;:., .. • ~ .C,Ă~~~,VERZI ~ T,~:!~~~~~~~r~i~iAiJ~:ţ~~E~~~OR~ BUDAPEST~i• ·~"#: 

1UII&al:llaJf4JIIU': ~ SIMIJiiJUUJJJjJ 
. , · - grund de imbibare pentru zidărie . f 

'fy;~ semllavablle pt. Interior: SINMAT ŞI ·· 
. · · .· · > ... "' .. '"''·· --~--. INTERMAT. · 

- Lavablle pt. Interior:ROLSTAR · ·~ 
· ... - Lavablle pt. Interior-exterior:AQUALUX 

- Lavablle pt. Faţade colorate:DECO~.. . 
··- Lavablle pt. Faţade albe:ACRILUX "'''!#:îit:ţ,.~ :. . 

. . -<~- •:- .. 

NOU: La comenzi fenne de minim 2(două) tone 
· -se pot livra produsele nuanţate la culoarea dorită. 

Contactaţi-ne la tel: 057-283876 sau la 
tel/fax: 057-283892 

, . HEAD OFFIC/i:. •rum-ra. str. Alba Iulia nr. 2, Tel: +40(0)56/221400, 4 , 

•.>' ::" . • • TeL/Fax: +40(0)56/221401 : , . , _ .. ·~~ 
~~ OFPlCBS. KAPA CENIER: tllr- lalomila ar.6, tel. 283625 ·:fh 
'"lf"''-~'·" ·• '· ~'<""'""""'·,...,_. •ARAD, 8-dul RewluCiei 85, Tel. +40(0)57/211818;. #j: 

1 'l -"'~ ,..t"' ' .~:u~~"' E~mall: startour@mail.dntbn .. ro · 

KOBER • VOPSEAUA PREFERATĂ!"~~· 
O DATĂ APLICATĂ, DE MII DE ORI 

SPĂLATĂ! 

ent~ma 
FUJIFILM IMAGE CENTER 

ÎNSEMNUL CALITĂTII ÎN FOTOGRAFIE 
' Arad B-dul ReYQIUIIoi nr. 80 -..~~ax: 0571251459 

Arad Calea Aurellilalcu, bloC J..:Y 181: 0571272655 

VĂ OFERĂ SERVICII CA: 

- developări şi procesări filme amatori Tn 4 dimensiuni diferite (9/13, 
10/15, 13/18, 15121) pe hârtieFUJI sau KOOAK Royal; . . 
- reducere minim 50% din preţurde developare pentru toate filmele 
cumpărate in magazinele noastre; · 
-pentru fiecare film FUJI sau A~FA (hdc) cumpărat la noi primiţi pe 
loc un album 9/13 sau 10/15 GRATUIT!; 
-fotografii tip paşaport, viză, buJetin, diplomă, legitimaţie, livret, ecu
son, abonament, carnet elev .. o set 4 buc. color, in 24 h sau la minut; 

P~r~·~am~@ 
Arad, str. Banu Mărăcine nr.1; tel. 057/233281; 094/525048 

IĂ OFERĂ LA CELE MII MICI PRETURI: 
• sisteme de alarmă antiefracţie ~i antiincendii 
• sisteme de televiziune in circuit inchis alb/negru ~ color 
• sisteme de interfonie şi videointerfonie 
e jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu import 
• jaluzele verticale din benzi textile de diferite calităţi şi 
culori 
• uşi pliante din 'material plastic 
• folie colorată, reflectorizantă şi pentru securizare !JGI!~ 
e geamuri TERMOPAN ; 
e tapet şi pardoseală di" pluti! (WICANOER$-Portugalia) 

I1$Ut~l~i1t11M!\111 
Căutăm rapruaatanp in oraşele Jada!Wul Arad. 

C; ltA"I•t TJ"I• l'r"'"-'lc ZO "ccunolc 
'J."rrf t. f'>IJ le o/.\() "CCIIndc - fotografii in studio climatizat (de la 9/13 la 30/40) şi reportaje de o ' ~;:;=::;;:::;:::;:::;:::;::::::::::::;:::;::;:::;;:,~ 

calitate deosebită, pe bază de programare; , 
-toată gama de fotografii pentru absolven~ (de liceu, gimnaziu ... ); 
- developări filme diapozitiv şi procesări alb/negru (după caz); 
-reproduceri tablouri sau diferite obiecte, fotografii de reclamă; · 
- tablouri color (18/24, 24130, 30/40) şi polifoto (2 buc. 619, 4 buc. de 
la :l/31a 4/6,9 buc. 2/3) si de pe filmul clientului; . 

TOTODATĂ VĂ,OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ 
DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL: 

Filme, aparate foto, baterii. rame, albume, huse, casete audio-video, 
CD-rom, MD, produse tip Polaroid. filme si rame diapozitiv, dischete, 

· căşti, lanterne, ochelari soare şi mune an~le la comandă. 

Pachete ALO şi ALO .Da" si cartele de reincărcare (30, 60, 120 + 10). 
ORAR: zil~ic 8-20 sâmbătă 9-17'- · , 

.. ·,. 
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Marti, 31 august 1999 
• 

S.C. 6ROME.TAL S .. A. 
0111 ...-... In~ .......... ....._. ..... nr. 1, •P. 211 OltC ~ 

..... -- .J0218811_..aod ..__. 111'7003413 

CONVOCATURUL ADUNARII GENERALE A ACŢIONARILDR 
SC "GROMETAL" SA din data da15.09.1999 

S 1 tol Tnţ Serii, 11 calita!.,, Mndllisliolli•' ulc alsoclf11111, 
11111 ........ - .. _... pamlla K\11111111.- se GROMIJAI. SA 
lli ;~o~o ili 15.09.1995 ... n,1a""" ~-
Dnlila de zi .. fl, 
l.llajo11111 Cljdbllilll s.lilca 500.000.1100 III de elin se GIIIOlOR SRL Arill 
- C8lllnclulllllle vtmre - cump1ran dl ocţillller. &III -16.09.1988, 
2. Catiplmru- H ICIIIIIata ca iCIIIItill H "-1 
li alll xOOIIi --
III Clllllll-,. ata H 15.09.1999 n1 SI Y1 ,....1Jnt 11111111111 poenli 1111 
.... C'lllllllllliai lepl, D noii """ure poenli, CI -' lldill H zi SI Yl !ill 
,. ....., • 1&.09.1999 - n 1a iMill SIICIIUJII. 

PUBUCJTATE 

ARAD2900 
Str. Voevod Moga nr.GS-67 

email: areommat_group@inext.ro 
Tel.! Fax: 0571 281 779, 0571 27G 333 

in calitate de distribuitor autorizat 

vă oferă la· 
pret de producător 

' intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, 

construcţii civile şi industriale. 

. '·-,..~--
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LICITAŢIE 
Jn conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 6311994, 

Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 si respectiv Normele Metodologice 
privind or9anizarea şi desf~urarea iCitaţ;;lor pentru achiziţiile publice de 
bunuri si de servicii elaborate de Ministerul Finanţelor, Primăria 
Municipiului Arad anunţă · 

La sediul din Arad, B-dul Revolutiei nr. 75. camera 10, Biroul 
Protectie Civilă, va avea loc in data de 15.09.1999, ora 10,00 licitaţia prin 
cerere' de oferte de preţ privind adjudecarea şi incheierea contractelor 
pentru întreţinerea şi verificarea sirenek>r electrice, aflate in sistemul de 
instiintare alarrnare al municipiului, cu societăţi autorizate de către 
C6NEL pentru lucrări de Tntreţine<e şi verificare la instalaţii de joasă -
siune. 

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul Primăriei 
Municipiului Arad, Biroul Protecţie Civilă camera 1 O, începând ru data de 
01.09.1999. Costul caietului de sarcini şi inscrierea la licitaţie este de. 
10.000 lei. 

Ofertele se vor depune la registratura Prlmllr1el Municipiului Arad, 
pana In data de 14.09.1999 ora 12,00. PRIMAR 

av. Valentin Paul Neam 

ARAD, GARA C.F.K. TEL/FAX 057/270960 
'·',. 

s. c. "G.I. MOTOR" S.R.L 
Telefon :288009; 256243; 251417 

. -:. . 

. ... ,, 

T Ciment T' Var T' Ipsos T' Ciment alb T' BCA T' 'f"aglă T' 
Tevi negre ~ zineate T' Fier beton T PC 52 T' Tuburi ~ 
ţevi PVC T' Bitum T' Carton asfaltat T' Vopsele lavabUe T' 
Vopsele pentru tâmplărie 'i metal T' Scule pentru 
zugrăvit~ zidărie T' P.F.L T' Placaj T' Cuie T' Elecbozi T' 
~ablă T' U~ T' Ferestre T' Plasă gard T' Plasă rabitz etc. 

. (659298) 

KNAUF LINDAB . . VELUX 
Sisteme 1tipaa1l ... w.ml!llllfi ferestre 
Ferestre entt'll'acbperlş şi hale de mansardă 

Arad. Str. c;h. Pc:>pa 
(1'c:>stă Stejarului) ror. 5 

tai: OB7/2B714&. 29342&. 2&340& 

DOAR IMPREUNA 
VOM PROSPERA 

· DEPOZITE CU DOBÂNZI 
. SIGURE ŞI ATRACTIVE 

· 65- 70°/o 

... AXI 
ARDEAL 

intotdeauna mai 
IEFTIN decat cel mal 

IEFTIN 
Prezentare gratuită la 
comenzi. Comisioane. 

Toate acestea la un tarif 

de 
2100 lei (km. ~" 

TELEFOANE: 
284444 ,, 285555. 

eANGAJĂM 
DISPECERĂe 

(c.b) 

. ·,. 
.. "---

CONSTRUCTII 

· ·· · ANGAdEAZÂ · 
pentru lucrările din TIMIŞOARA la ROM 

GAZ, CONEL TIMISOARA, LINDE GAZ, CON-
' TINENTAL, cu perspective de plecare la 

Filiala din GERMANIA a societăţii: · .. · "' 

• dulgheri 
• zidari 
• fierari betonişti 
• strungari ., 
• sudori electric+autogen 
• mecanic auto 
• vopsitori auto , .... 
Pentru lucrări din Irad 'i 'l'imi'oara 
Relaţii la sediul unităţii din AR-'D 

Str. BUt::EGI ~r. 5 b~ telefon 246700• 

246900• lolroal personal. · , , . 
1''-

-., 

DIRECTOR GENERAL, 

Ing. DIMITRIE CINAH 
(973834) 

.-·.-. 

·.-_,-· -.. 

... 
c: .. 

Angajează: 
Conditii: - experien 

minim 3 ani 
- cunoasterea foarte bună a limbii 

engleze ' 

- cunostinte operare PC, Excel, Word 
· ObserVaţii: Cererile se depun la sediul 

firmei în data de 01.09.1999, după ora 
9,00 (str. Ursului nr. 21 ). · (973744) 
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ANIVERSĂRI ~~ 
Şaptesprezece garoafa ro'li 

Impreuna cu cele mai calde unlrl 
de sănătate şi fericire, 
domni,oarei 

SIMONA CURTEANU. 
Părinţii, frăţiorul, bunicii. 

(25498) 

VÎIIIĂII APAH~EITEII!\I 
OCIIIERA 111111 

Vând apartament 2 camere, el 
III, Vlaicu, bloc contorizat, 9.000 
OM. Teleloo 271897. (26399) 

Vând apartament 2 camere, 
bucătărie tip salon 5/4, Gradişte, bl. 
R, se. B, ap. 21, 10.800 OM. 
Telefon 237048. (25413) 

vand apartament 2 camere, 
zona 300. Telefon 259941. (25423) 

Vand apartament 2 camere ron
fort 1, semidecomandat, parter, 
Podgorta. Telefon 220400. (26511) 

vand casă 4 camere, depen
dinte, toate facilitătile, Arad, cartier 
Gnidiste. Teleloo 276353 sau 092 
201 sis. 28441 

vand urgent casa caramida, 
suprafaţă mare, toate utilită~le, preţ 
bun. Teleloo 235784, 094 592 290. 
(26326) 

Vând casă patru camere, bale, 
bucatarie, curte, garaj, tncălzire 
centrală, str. Arhitect Milan 
Tabacovid nr. 35. Telefoo 473012, 
092.640.821. (26067) 

Vând casă mare, Tn comuna 
Vladimtrescu, preţ negociabil. 
Teleloo 250209. (23243) , 

Vând casă 2 camere, hol, 
bucătărie, baie, cămară, anexă, 
grădină aranjată, 770 mp, gaz, 
canalizare, telefon, posibilită~ con
strucţie, Grădi~te, zonă bună. 
Teleloo 255976. (26150) 

Vând microbus Toyota Diesel 
8+1, din 1988, persoană fizică. 
Teleloo 094.645.923. (25540) 
Vănd Oltcit, an 1988, stare 

foarte bună. Teleloo 094.834.010. 
(25707) 

Vând Saviem 7,5 to, 4.500 OM 
sau schimb cu cereale. Telefon 
280667, 092 891 709, orele 8-16. 
(25932) 
Vănd Ford Scorpie, 1991, 

Injecţie, stare excepţională. 
lnfomla~i telefon 220202 după ora 
19; 252868,092 245 496. (26231) 

vaod garsonieră confort 1, 
imbunătâţită, preţ bun. Telefon 
235784, 094 592 290. (26326) 

Vând (schimb) garsonieră con
fort 1, etaj III, Micălaca, imbuna

·• tătită. Telefon 251163. (26529) 
'vand garsonieră confort 11, 

Fortuna, preţ negociabil. Telefon 
094 266 220. (25917) 

6 vanatori. 
(25847) 

vand urgent apartament 3 
camere, zonă centrală, etaj bun, 
preţ negociabiL Telefon 235784, 
094 592 290. (26326) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, Stomatologie, 15.000 DM. 
negociabiL Telefon 241800. 
(25684) 

Vând casă mare, confort occi
dental, incălzire proprie, gradinii, 
singur în curte. TeJefo('! 251042, 
094.397.419. 

băi, bucătărie, 3 
funcţlonablle; un MAGAZIN 
DESFACERE, birouri; MAGAZII 
de depozitare; 3 AUTOTURISME 
p8ntru transportat pâine. 
Telefon 092 679 936. (26365) 

vand (schimb) casa 3 camere, 
Pârneava, 33.000 OM. Telefon 
250754. (25932) 

vand casa 4 camere, incălzire 
centrală pe gaz, canalizare, cablu, 
zona Grădişte. Telefon 238613. 
(25390) 

Ocazie! Vand casă 3 camere, 
gradină, UTA, 25.000 OM. Teleloo 
270872. (25856) 

Vând Dacia 1310, an fabricatie 
1987, culoare roşie. stare pertecia, · 
pret convenabil. Telefon 464610. 
(26219) . 

Vand Mercedes 200 Diesel, 
Tnmalriculat, stare perfectă. Teleloo 
275023.(26259) . 
Vănd tractor U-650, stare per

fectă, 38.000.000 lei, negociabiL 
Teleloo 094.260464, Vladimirescu 
str. Gărti nr. 5. (25901) 

'' 

Vănd apartament 1 camera, bloc 
contorizat. Informatii telefon 

1 """ """. (26008) ' 
vand garsonieră (schimb 

apartament 2 camere, Micălaca). 
Telefon 267820. (26289) 

Vand garsoniera confort III, el 1, 
4.000 OM. Telefon 272502. 
(26316) 

Ocazie! Vând garsoniera 
Gradişte, 10.000 OM, negociabil. 
Teleloo 253326. (25856) 

Vând garsoniera parter, Podea, 
langă autoservire, 5.000 DM
Teleloo 468785. (3038392) 

vand apartament 1 cameră, 
imbunătătlt, Vlaicu, 10.500 OM, 
negociab'ii. Telefon 241145. 
(26134) 

Vand avantajos garsoniera con
fort IIL lnforma~i telefon 249495, 
inlre orele 19-21. (26375) 

Vând urgent garsoniera centru 
Vladimirescu. lnfonna~i după ora 
18, seara, telefon 094 894 402. 
(26387) 

vand garsoniera el 111. Mlcălaca, 
9.600 DM.Teleloo 249806. (26393) 
Vănd garsoniera eli, Alfa, 8.300 

OM. Teleloo 249806. (26393) 
Ocazie! 10.000 DM, apartament 

1 camere, multiple imbunătlţiri. 
Telefon 210555. (25431) 

Vând garsonieră zona Alfa, el 
IV, tara probleme acoperiş. Teleloo 
279820, 257923. (25467) 

Vând apartament 1 cameră, 
Micălaca zona 500, 11.500 OM. 
Telefon 266392. (26484) 

Vând garsonieră confort 1, 
îmbunătăţită, etaj 11. Telefon 
263832; 094.842.346. (26501) 

vand apartament 3 camere, 
decomandat, Vlaicu, imbunăta~t, 
Teleloo 231105, luni-vineri, orele g. 
17; 092 684 626. (25907) . . 

vand apartament 3 camere, 
imbunătăţit. decomandat, et. IV, 
Alfa. Telefon 257946, 235524. 
(25990) 

Vând casa amenajată occiden
tal, încălzire centi'ală, singur in 
curte, grădină, garaj, anexe, str. 
Petru Rareş, nr. 109 Gradişte, la 
iesirea spre Oradea. Telefon 
os'11254n2. (26135) 

Vând casa, demlsol, parter, 
mansarda, apă, telefon, încălzire 
centrală, Tn Sâmbăteni. Telefon 
216293; 094.600.296. (25481) 

Vând apartament 3 camere, Vând (schimb cu apartament 
central, cu încălzire pe gaz şi Arad), casă in Galşa. Teleloo 094 
garaj, str. Gh. Bariţiu nr. 15, el. 1. 705 620. (26097) 
Telefon 28m6, 092 298 298. (f. vand casa 4 camere, baie, 
9738311 . bucatarte, incalzire centrală gaz 

Ocazie! VAnd apartament 3 metan, zonă centrală, Vladimi-
camere, Alfa, 12.000 OM. Teleloo rescu. Telefon 414207. (20632) 
270856. (26232) Vând casă nouă ne(mobilată), 

Vând apartament 3 camere, tot confortul, incălzire gaz, api, 
Fortuna, gresie, faianţă, parchet, trifazic, garaj dublu, Alcatel, 
13.500 OM, negociabil. Telefon satoln; preţ65.000 DM negocia· 
2!19054, 094.246.290. (26303) bll. Telefon 248548 sau 

Vând apartament trei camere + 092.295.353. (2301 O) 
două garaje, bl. 358. lnfomlaţii tele- • Vând casă ocupabilă cu gradina; 
1oo 259182, după ora 19. (26109) apă, gaz, Plrneava. Telefon 

vand casa mare, cu gaz, gra, 
dina, 2 băi, 2 antreurt, str. Bucegi 
nr. 12. Telefon 248535. (23213) 

Vând casă, cartier Poltura. 
Teleloo 248113. (25958) · 

vand casa fără grădină, 4 
camere, dependinţe, baie, telefon, 
canalizare şi gaz stradal, Gradişte, 
str. Pivighetorii nr. 10. Telefon 
238056,260360. (26130) 
Vănd casă, tot confortul, comu· 

na Vladimirescu. Telefon 255981, 
092 248 409. (26340) 
Vănd casă ultracentral, singur in 

curte, garaj. Telefon 09417~5 541, 
257213. (26305) . 

Ocazie! vand urgent casă 5 
camere, apă, telefon, gaz stradal, 
grădină 1.200 mp, 19.000 OM, 
santa~~ Teleloo 254004, 462509. 

1 r25418 

vand urgent casă 4 camere in 
Gal, tot oonfortul, cu anexe pentru 
animale, gradina cu pomi fructiferi, 

Vănd apartament 3 camere, 094.n3.308. (25724) Vănd casă 1.450 mp, 1n Fetnac, 
confort 1, 2 băi, boxă, garaj, 21.000 Vând casă, Subcetate, str. foarte convenabil, eventual schimb. 

suprafaţă tota1~a \;~200. mp. 
Teleloo 274106. 26416 . 

OM, fără garaj 19.000 OM. Teleloo Gladiator nr. 16, 38.000 OM, nege- Teleloo 270599, seara. (26354) 
2n499, Alfa. bl. 84. (26007) dabll. (25710) · Vând casă, str. Brâncuşi nr. 56. 

Vând apartament 3 camere, vand urgent casă In ~urle, Informati telefon 222304. (26355) 
decomandate, telefon, satelit, comuna, 108 mp, gaz stradal, tele- vand casă în Zimand Cuz nr. 
parche4 rolete, Vlalcu, bl. 81·3, Ion, zona Biserica Sărbească, 258, 20.000 OM, negociabil. 
ocupabll. Telefon.289456,.092<.. ·eventual schimb apartament lă '·lnfoonatiteleloo248053. (26320) 
239 242. (28328) bloc, zonă bună, preţ 19.500 OM, Vând casă, Calea Timisoarei, 

Vând apartament 3 camere, negociabil. Telefon 284471, 18.500 OM, negociabil. T'elefon 
confort 1, et. 9/10, Vlaicu, Ojl4.873.623. (25835) 211028. (26383) 
Stomatologie. Telefon 244145, Vănd casă 3 camere, str. Clopo- Vând casă Sănicolaul Mic, toate 
24~~:d (~:s,;~ment 3 camere, t~1n;;.~· ~ţ~~~~~s;: •• ~a~~-C:~~~ ~~-~~:~~~ 
dependinţe, ultracentral, parter, vaoo casă in Frumuseni nr. 164 centrală, tot confortul, str. MacuiUi 
Legea 112. Telefon 233230. (preţ 11.500 OM) sau'schimb cu nr.16. Telefon287395. (26390) 
(25866) apartament 2 camere. Informaţii Vând casă 3 camere, anexe, 

Vănd apartament ultracentral, in telefon 057-253167, 288938, 092 gradină, Pârneava., Telefon 
casa prin asociaţie, 3 camere, 891 709 după ora 18. (25932) 221102. (25406) 

Vând apartament 2 camere, dependinţe, garaj.lnforma~i telefon vand casă cu 2 apartamente, 
Micălaca 308. Telefon 267282, 057-211804,057-280656. (25691) curte cu garaj, langă Şcoala UCE· 
după ora 16. (26272) . vand apartament 3 camere, · COM, str. E. Girleanu nr. 11. 

Vând apartament central, ·>·multiple imbunătă~rt. et 1, Vlaicu, Telefon 211683. (26157) 
lângă Tribunal, pentru birou. preţ 16.000 OM. Telefon 275884. Vând vilă rtdicată in roşu. cartier exoe-
Telefon 253366, 092.457495. (25954) Subcetate. Telefon 258771, lentă. Telefor> 798. (26119) 
(26024) Vând apartament 3 camere, 094.534.726. (26123) vand SPAŢIU COMERCIAL 

Vând apartament 2 camere, decomandate, 3 balcoane, finisaje Vănd, ultracentral, casă In curte, suprafaţa ·de 150 mp, zona Alfa. 
zona Vlaicu-Micălaca, preţ 9.000 supertoare, bucătărte mobilă ita· una camera şi dependinţe, pos;bl. Telefon 092.209.665. (28499) 
DM-16.500 DM. Telefon 235784, liană, et 1/4, ultracenlral, 40.000 lităti extindere. Telefon 256209, 

Vând ARO M.461, pentru trans
port marfă si persoane cu motor şi 
cutie Mercedes Olesel, omologat, 
stare foarte bună, preţ 2.700 OM, 
negociabiL Telefon 263903. 
(26175) 

Vand microbus Mazda Diesel, 
2200, 1981, 2.500 OM. Telefon 
468785. (3038393) 
Vănd tractor U650M, combină 

C14, ARO 243, remorcă şi plug PP 
3·30. Telefon 185 Apateu. 
(5225417) 

Vand VW Transporter, prin 
dezmembrare, caroserie şi semir&-. 
morcă 22 to cu CIV. Telefon 094 
507 218. (26069) 

Vand Dacia Break, fabricatie 
1989 şi bus Mer~des.~07 DiesBt 
Telefon 281492. (262261 

· Vând remorcă Autonova, 500 
kg. Telefon 266775, orele 10-17. 
(26317) 
Vănd Cielo cu preluare .de rate. 

Telefon 094 517 727. (26246) 
Vănd autobasculantă 16 to, tip 

lrak, stare ireproşabilă, motor nou. 
Telefon 216556. (26218) 

Vând motor Raba, rulat pu~n •. 
vibrochen standard şi cutie viteze 
de Raba cu GV. lnforma~i teleloo 
216556. (20323) 
• Vănd Dacia O'km, vizibilă str. M. 

·:·Eminescu nr. 54 sau tetefon 09.2:. 
203 237. (26379) . 

vand Fard Mondeo an 1995, 
Euro 11, multe extrase. Telefon 094 
797 828, 094 928 087' 057. 
280274, dUpă ora 16. (26369) 

vand BMW 524 ro, 1985, str. 
. Salontei nr. 37/A. Teleloo ~806 •. 
242841. (26358) 

Vfmd urgent Oltcit Club şi utilaje 
aglicole. lnforma~l telefon 270599. 
(26354) 

Vând autoturtsm Oltcit, an 1988, 
CIV, VT, ireproşabil. Telefon 
278396, 094 834 01 o. (26350) 
Vănd tractor Universal 45 T, disc 

şi plug. Localitatea Zădăreni nr. 
387. (26348) ·.. . 

Ocaziel Vând Peugeot 305 
GTX, persoana fizică, numai 3.200 
OM, negociabil. Telefon 288451 
(28346) 

094 592 290. (26326) OM. Teleloo 255779, 092.257.402 .. 054-223997. (26222) 1' 1 • 1 'H. 1:1 tlj• 1 j; 11 1:1 lt2JI 
Vănd apartament 2 camere. (26056) ...,. vand casa centru, singur In ••• 1 1•n 1011 1 ~~- Vând Dacia 1300 (talon, CIV), .. 

zonă centrală, etaj bun, Vând apartament 3 camere, curte, preţ 54.000 OM, n~gociabit· Vând TEREN pentru construit 1984, avarlată. Telefon 27257-1,, ·. 
imbunătă~t. Pl'llţ avantajos. Teleloo excepţional, UTA, 33.000 OM. Telefon 094 837193. (26227) casă, G~radişte, toate utilităţlle. ~!SJ;!JJ1 ~'!54~1~1-;-:;=::--=:::-' 
235754,094 592 290. (26326) Telefon 271089. (26090) Vând casă mică cu teren 500 Telefon 253366, 092.457495. vand ARO Diesel, 1991, stare 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 camere, mp, str. Uberta~i nr. 4, 8.000 OM. (26024) perfecta, motor Braşov. Telefon 
amenajat stil occidental, mobilat zona Vlaicu, bl. A12/a, ap. 3, vizibil Teleloo 273627. (26254) Vând TEREN, 600 mp, in 230650. (26395) 
la cheie, str. Miron Costin bl. 1. zilnic, orele 8-20. (26372) · vand casă cu grădină mare, VLAJCU, lângă POŞTĂ, cu fun· Vând Fiat Regata Diesel, preţ 
Telefon 094.122.434. (26039) Vând (schimb cu casă zona localitatea Zimand Cuz nr. 114. da~e solidă 300 mp, negociabil. 3.600 OM. Telefon 092 632 340, 

Vând urgent apartament 2 Gradişte. Micălaca, Vladimirescu), <f6266) · Telefon 289456, 092 239 242. 257728. (26394) 
camere, ultracentral, decomandat apartament 3 camere, decoman· Vând urgent casă in Sinicolaui· (26328) Vând Renault 21 Nevada, 1991, 
Telefon 094.n6.723. (26162) dat, ultracentraL Telefon 252066 Mic, toate conditiile. Telefon Vând avantajos 6,5 ha, t1Uu pro- inscrtsă recent, benzină, injec~e. 

Vând apartament 2 camere, orele 18-21, duminică şi luni &-22. . 268772. (26190) ' prietate, in Şimand. Telefon Telefon 094 698 849. (26472) 
decomandate, zona Banu Mără- (26359) vand casă in Butoni şi p;lmănt 289078. (22339) Vând IMS pe motortna cu CIV, 
cine. Informaţii telefon 220202, Vând apartament 3 camere, eventual schimb cu Arad. Oferim Vând gradina, poziţie frontală 85 numere noi, verificare tehnică pănă 
după ora 19; 252668,092 245496. decomandate, el. 11 (T. diferentă. Telefon 221263. (26304) x 50 m, ideală pentru casă, fermă, in anul 2000 (decembrte) şi remor-
(26231) Vladimlrescu), central, 35.000 DM. vand urgent casă, toate condiţi· depozil, Sânpaul nr. 295, 3 km dis- că fără numere, preţ negociabil 
Vănd apartament central, 2 Telefon 249806. (26393) ilo, Sinlcolaul Mic. informaţii teleloo tantă de Arad. Telefon 094 507 3.500 OM. lnforma~i Upova, tele· 

camere, ocupabiL Teleloo 222116; Vând apartament 3 camere, 268n2. (26302) 218: (26069) .lbn 562783. (3224893) 
048-721565. (26200) zona Alfa, et2/4. Teleloo 2n844. ' . Vănd 2 construcţii, zona Vănd teren arabil1,6 ha, In·:·· Vănd combine Claas Mercator. 
Vănd apartament doua camere,· _ (25407) Gradişte, pe suprafaţa de 700 mp, Vartaşul Mare (cu titlu). TelefOn 3,60 m; Dominator 80 4,50 m pen-

el 1, garaj, bl. 501. Teleloo 266223, Vând convenabil apartament 3 1-a 2 camere, baie, gaz, canalizare; 245111, dUpă ora 16. (26076) tru floarea-soarelui şi porumb; plata 
după ora 16. (26196) camere, ultracentral si apartament 11 ~ in roşu (fără uşi, geamuii),· .--- vand vie cu colnă, in Dealul se poate face in grau sau bani. 
Vănd apartament 2 camere, una cameră, Grădiste. Telefon P+1+mansardă 180 mp pe nivel, Viilor lneu, randull. lntorma~i tele- Telefon 216293; 094.600.296. 

centraL lnforma~i telefon 244492. 233098, orele 12-22. (26419) piscină (cu canalizare). Telefon Ion 511366. (26481) 
(26313) 238636,253809. (25434) 

1 
Vănd Ford Ecort model 1991, 

Vând apartament in casă 2 Vă d a trai egoci bll 1'!: h V 11 j1 1" 1 H 1 1 ~ benzină 5 Htrt/100 km, imbunătă\il 

~::; ~~~i!:"~:S"'u?!\~:: ~ n; l$ xw : l !::li~ 1 Te~~ ;:55rL~(~~:~. :a: T~: ~;.~~1°6 ~~g~9, cu 
mativ 18.000 OM. Teleloo 249206, -1 " "" o1o 1 1 • - dină 53 ari, pomi, 80 km de J>.rad, Vănd convenabil Dacia O km, CIV,numere noi, preţ2.800 OM 
0921294 842. (25529J 6.500 OM, negociabil. Telefon orice model, livrare imediata. negociabiL Informaţii Lipova, tele-
Vănd (schimb) 2 apartamente, Vând apartament 4 camere, 246148. (22663) Teleloo 094.391.896. (22886) Ion 562783. (5224893) 

85777 Mlcălaca 500, el III, decomandat b a S vi 6 5 ultracentrale. Telefon 2 , Vănd casă noua, gradina mare Vănd auto en a em , 
orele 9-17. (26239) Teleloo 254060· <26260) In Frumuseni, 11.000 DM, nego- Vând Dacii O km. T~efon tone, stare buna, CIV, numere noi; 

Vând apartament 2 camere, Vănd apartament in casă, 5 ciabil. Tei8fon 289078_ (22339) 094.157.830· 246423. <230471 preţ convenabiL Telefon 275488. 
zona centrală, la parter şi etaj. camere, ultracentral, termoficat, vand casă A<adul Nou, 3 Vănd Ford Tranzil Diesel, pentru 1 
Teleloo 250209. (23243) 210 mp, parter inal~ excelent pen- camere, dependinţe, grădină. persoane, inscrts societate non· 1'/Jiţfil :1 lj 0 :j:) j:\1) 101' 

Vănd TV color Phlllps şi maşina 
de spalat automată, nouă, ru 1 an 
garanţie. Teleloo 254604. (25523) 

vand avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit, micro
voie. Telefon 259339; 563027, 
262616. (5224868) 

vand avantajos maşini de spălat 
automate Philips, Bosch, combine, 
lăzi frigorifice, congelatoare cu 
sertare, fiigidere. Telefon 259339; 
563027;262616.(5224868) 

Vând diferite tipuri TELEVI· 
ZOARE COLOR miel şi mart (100 
modele), stereo, de la 900.000 
lei. Telefon 211213; 094.161.486. 
(25830) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 700.000 lei, 
garanţie 6 luni. Telefon 244904, 
orele 9-17. 

Vând TV COLOR, en gros, en 
detall, funcţionale şi defecte, 
garanţie, preţuri minime, nego
clabile. Telefon 289456, 092 239 
242. (26328) 

Vând fligidel8, congelatoare, lazi 
frlgorlflce cu garanţie. Telefon 
284857. 092 556 562. (25645) 

vand televizoare color, cu 
garan~e. 700.000 lei şi 1.500.000 
lei. Teleloo 211028. (26383) 
Vănd telefon Alcatel, pe abona

meni. Telefon 094 797 825 sau 
223234. (26371) . 

1 nou, 
text, telecomandă, m~nu. Telefon 
264004. (25417) 

Vând GSM Slemens S10 Dls· 
play, oolor, nou, in cutie, 200 OM şi 
Siemens SL 10, 400 OM. Telefon 
094256323, 094862353. (25415) 
Vănd vilrină frig, cuptor electric, 

maşină spălat, uscat, călcat ger· 
mană cu program, motoscuter pe11;o 
tru marfă dulap frig, calculator cu· 
Imprimantă Sharp, dulap cu vitrină 
mezeluri. Teleloo 270919, orele 8-
15. (26402) 

vand presso cafea, TV color, 
Sport şi stereo, maşină spălat 
automata, frigider, congelator. 
Teleloo 094 870 419. (26405) 

Vând congelator, ladă flig, com
~.bină frig, vitrină flig, maşină spălat 
":. automată; garan~e 1 an. Telefon 

220926. (25490) 

VÂNZĂIII DIVERSE 

Vând linie completă BRU
TĂRIE, avantajos. Telefon 092 

. /679 938. (26365) . 

· ..... 

. -: 

. ..... ·~ ' 
Vănd PARCHET fag aburit, 

umiditate 6%, pervazuri. •;"'"" h ,.;;,.,,, 
235271,094 555 338. (26274) 

Vind BOL ŢARI termoizolatori 
4 modele, pavele, borduri etc. 
Telefon 245689. (20375) 

fÎ1Structiuni. Telefon 
248054.' (25840) • 

vand set utilaje brutărie şi cuptor 
Matador 15 mp. Telefon 092 624 
764. (25926) . 

vand utilaje yulcanizare, ieftin. 
c.Teleloo 0921301798. (26116) 

Vindem avantajos mobilier ~ 
mercial (r~fturi, pulturi, mese, 
blrourt etc), vitrine, dulapurt frigori
fice, căntare electronice şi normale, 
masă biliard. _Informaţii telefon 
,281066. (25315) 

n ocun e vect, 1m1 1ru 
UTA. Telefon 279463. (26288) 

Ocazie! Vând urgent AUTO. 
TURISM CIELO 'i GARSO· 
NIERĂ, confort 1, zona C~nfectil. 
el. 11. telefon 561840 
092.858819. (26287) 

Vând SARE la saci '1 bulgări, 
cantităţi mari. Telefon 059· 
144334. (26321) 
, Vând EUROBOL ŢARI TER· 
MOIZOLANŢI cu garanţie 
300X250x200, 3.600 lei/bucata; 1 
mc • 240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (23258) 

Vând oonvenabil spa~u comer· 
cial lângă Liceul de Artă, aparate 
de sudură electrice şi compresor. 
Telefon 281304. (26335) 

o: .. 

. __ :,t:,.. ~·. 

Vănd apartament 2 cemere, str. Iru prtvatizare sau locuibil. Telefon Teleloo 057•278908_ (25691 ) profit, stare excep~onală. Telefon • 1 1111011 10 0 0 1 • 1 1 0 _ 
T. Vladimirescu IY. 33, bl. 44. Intor· 283684. (22034) Vănd 2 case ţaraneşti pe acelaşi 092 758 964 sau 414233. (25967) Vindem LĂZI FRIGORIFICE, , 
rnaţil telefon 092 351 963. (26378) Vănd apartament 4 camere, teren In Sirta sau schimb cu gar- Vând avantajos anvelopa auto, CONGELATOARE, VITRINE, · 

Vând combina recoltat porumlr 
ştiule~ cu tocător, marca Zmaj + 
piese schimb (o aduc la client). 
Telefon 055-571981, seara. 
(26330) 

···--·-

Vând apartament 2 camere, zonă ultracentrală, parţial, sonieră. 'Telefon 259640, 0941 folosite, In stare foarte bună. · COMPRESOARE 5.000 W, 
zona Gării, confort l.lnfcrmaţii tele- imbunatatit. Telefon 255133. 926,188. (26023) Telefon 563027; 259339, 262616. CAMERE FRIG, DULAPURI 
loo252714. (26386) _(23243) ' . . vand casă, grădina, multiple (5224868) FRIG; inox; garanţie un an. 
Vănd urgent apartament 2 Vând apartament 4 camere, posibilităţi utilizare 1200 mp, Vănd Dacia 1310,1999, multiple' Telefon 281384, orele 8·18. 

camere, ultracentraL Telefon lmbunatâţlt, zona Mioriţa, et. 1. Vladimirescu, sir. Progresului nr. imbunătă~rt. preţ foarte avantajos. (20?1
1

) 
211792. (25400) Ţelefoo 261368. (26397) 40, Tejeloo 262845. (25966) . Teleloo 094.206.599. (25838) 

' ' 
' ~ .. 

~--~--:::.;;;. 
,.,_~,--""'"'-"""'~· 

.•.;;:.--

---·~ 

vand rochie de mireasă noua, 
Import, cu trena nedetaşabllă. 
Teleloo 057·211804, 057-280656. 
(25691) . 

(ConUnual8 »> pag!ns15}, 
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i 
masă extensibila, măsuţe, oorpOO 
suspendate. Telefon 259640, 
094.926.188. (26023) 

lator 4 sertare, aparat hot-dog, 
boilor 50 It, rafturi şi vitrine marfă; 
scaune Bonanza SI mese, chiuvetă 
inox dubla. ambalaje: bere, Coca
Cola Pepsi şi Prigaf. Telefon 
283305. (26205) • 

Vând un loc de veci, la UTA, 
t.a•ne11aj!rt, lângă birou. Telefon 

248535. !23213) . 
Vând junind gestanta, in luna 

8-9 sau fătate, rasa Holstein, la 
preţul de 7 milioane lei, negocia
bil. lnfonnaţii locafrtataa Bata nr. · 
112, telefon 115 sau Arad 
242119 seara. (21116) 

Vând presă struguri 100 It ou 
J .cliclul!i. caba(lă agricolă. Informaţii 

lnEiu. str. A. Iancu nr. 3, Zuh. 
(5225423) --
Vănd TV color, maşini spălat, 

mobile. mic;rounde, aproape 
nou, preţuri convenabile. 
Telefon 271089. (26090) 

mese 
înghetată 1 brat 500 OM; expres
se cafea 3 braţe. 300 OM; c:onse~:-; .. 
va tor lngheţată 400 OM. T elefori 
092 758 964 sau 414233. (25967) 

Vând calorifere fonta stare 
foarte bună. Telefon 282784. 
(26342) 
Văn blbl_iotecă Nlna, hol 

j CclnSiailţa, (slofli), canapea extan
maşină spălat Alba lux, 

maşină spălat aulomată. aragaz 3 
ochiJri. Telefon 285777. (26239) 

CERERI ŞI OFERTE 
~-SERVICII 

., .,_ 

SC .,SEMO" SRL angajead 
SECRETARĂ. Informaţii str. 
Eminescu nr. 13. 

Angajăm SUPRAVEGHE-
TOARE CALCULATOARE. 
T-on 270121. (26401) 

_Angajăm BRUT ARI Şi VĂN· 
ZATORI. Telefon 286378. 
26385 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajead OSPĂTARĂ. Telefon 
256835. (26338) 

Angajăm TĂMPLI\i{l pentru! 
producţie mobiher din PAL., 
Telefon 272812,289053. (25921) j. 

Angajam TINICHIGII AUTO ;i 
VOPSITORI AUTO cu expe
rienţă. Telefor~ 247535. (26145) 

Angajăm VĂNZĂTOARE ab
sotventâ liceu pentru DEPOZIT 
en gros. Telefon 094532375. 
(26194) 

An!{a)ez AGENŢI DE 
VĂNZARI (fete). Telefon 259618, 
orele 8-12 sau 092.842.345. 
(26308) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 2 SUDORI ELECTRI
CI. Telefon 057-281862. (25922) 

MISTER'S ARAD angajează 
CONFECTIONERE,PERSONAL 
CROI ,1 CĂLCAT, TEHNOLOG, 
MAGAZIONER, salarizare dea. 

j sebltă. T- 279089. (25409) 1 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează, pentru perioadă 
detennlnată 2 INSTALATORI 'i 
2 MUNCITORI NECALIFICAŢI. 
Relaţii 1-2 septembrie, orele 10-
14, telefon 21'6727 fi 276272. 
(26201) 

.,TISZA MUREŞ" ARAD anga
jează MUNCITORI NECALIFI
CAŢI la Fabrica de Cărămldi 

. Fântânele, telefon 256864 ti la 
Fabrica de Cărămidă Ceata, tele
fon 280270. (26398) 

Angajez LĂCĂ TUŞI, SUDORI, 
INSTALATORI, pentru confecţii 
metalice. l:elefon 094 630 907 . 

. (26396) 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajează BARMAN - bărbat. 
Telefon 264880, (26485) 

. '· 

PUBUCITATE 

PRESTĂRI SERVICII 

Execut CONSTRUCŢII, IZO
LAŢII c6ntra igrasiei, HIDROIZO
LAŢII, FAŢADE, BETONĂRI. 
Telefon 272695. 

RENOVĂM APARTAMENTE, 
zugrăveli, falanţări, parchetări, 
Instalaţii sanitate·electrice. 
Telefon 240672. 

CURSURI CALIFICARE, 
diplome valabile: MECANIC 
AUTO, STIVUITORIST, MA· 
SEUR Telefon 252660. (258a2) 

1 Executăm CONSTRUCTII noi, 

'

REPARATII, FINISAJE, Inte
rioare-exterioare. Telefon 

1258771, 094.534.726. (23203) . 

REPAR MAŞINI SPĂLAT' 
AUTOMATE import, româneşti. 
Telefon 236055, 270518. (25528) 

Execut lucrări noi: PARCHE
TARE,RAŞCHETARE,PALU
XARE, urgent Telefon 282370. 

11263341 

ECONOMIST efectuez evi
denţa flnanciar..contabile pe ca,_ 
culator. Telefon 221626. (26368) 

Execut ZUGRĂVELI LA.VA· 
BILE la preţuri minime. Telefon 
253755. (263ee) 

TAPIŢEZ CANAPELE, COL· 
ŢARE etc, repar fi timplăria, 
rolete. la domiciliul clientului, 

. preţ negociabil. Telefon 261292. , 

ŞCOALA ŞOFERI .VAR· 
TACI" ,-acredltafă, incepe seria 
11 septembrie. Telefon 248527.

1
· 

1(26418) 

Executim lucărl: CON-
STRuczn. TENCUILEI, 
RENOV Rl, FAIANŢĂRI, Ieftin. 
T- 263784, 244940. (26408) 

Execut CONFECŢII META· 
LICE, INSTALAŢIIINCĂL21RE-
SANITARE, preţuri avantej-
T-on 094 630 907. (26396) 

RE~pLTEZ: _t:_L~~-fii!A• • 
SOARELUI ti PORUMB, cu 
combine Claos; plata ln bani 
sau grâu. Telefon 218293; 
084.808.2111..126482) 

~, IIVUSB 

CEDEZ CONTRACT pentru 
brutărie, ln stare de funcţio
nare, cu fltmă, la preţ conve~ 
nabil. lnfonna~i telefon 279318, 
092 701 517. (28349) 

• 

.SEMO TRAVEL" 
Agen~elnte~faoe 
excursii de excepţie: 
ISRAEL-27 septembrie; 
ITALIA, FRANŢA, SPANIA. 
26 septembrie. 
Telefon 057-256041, Bel. V. 
Milea nr.11. 26325 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO ŢOUR_" ARAD 
VA OFERA: 

• ·-• FRANŢA 20 SEPlBIBRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
- PREŢURI DE EXCEPŢIE la 
MAMAIA, NEPTUN, SATURN ,1 
EFORIE NORD. 
-excursii 1unare tn EGIPT, ITALIA. 
SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRAN; A; săplămânale 
in: DUBA!, CHINA ,1 TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la preţuri 
fără concurenţă. 

-excursii lndtviduale in_ CROAŢIA 
.!UNGARIA. 
• bilete de odihni fi tratament la: 
FELIX, HERCULANE, OlANEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. lnformalll- fu 
057 • 283311, sau str. Eminescu 
nr. 13. VĂAŞTEPTĂMI(c. 1000) 

SCHIMBURI 

Schimb sau vând tractor U445, 
plug. disc, cu casă 2-3 camere, 
grădină, Micălaca, Grădişte, 
Telefon 276444. (26062) 

Schimb (vând) casa nouă + 
dWerentă. cu casă pe sat. Telefon 
275752. (26197) 

ÎIICIIIRIEIU . " 

Ofer spre Inchiriere 2 SPA 
COMERCIALE situate central, 
bine amenajale, aptt pentru: 
praotirl servicii, allmenta~e pu
blici, birouri, depozit en-grotl, 

. Telefon 248727. 
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Primesc 2 fete ln gazdă, ofer 
camere separate 400.000 lei + 
cheltuieli. Telefon 269167 sau 
531193. (26367) 

caut garsonieră "lh zona Pod!P
ria. centru sau Vlaicu. Telefon 094 
797 925 sau 223234. (26371) 

Primesc un elev in gazdl, 
camera frumoasa, cu televizor. 
Telefon 244436. (26374) 

Primesc din judeţ 2 eleve tn 
gazdă, central. Telefon 235958. 
'(26380) 

Primesc ln gazda o ~ta. zonă 
oenlrală. Telefon 230693. (26392) 

Dau in chirie garsoniera confort 
1. mobilată, in zona Aurel Vlaicu. pe 
termer !ung. cu plata antic•pat. 
.:retefon 248284.274605. (25404) 

Închinez a:>artament 3 camere, 
mobi~at. :onb~ 1 :::u telefon, cabt;.;. 
Telefon 241956. (26414) 

Ofer spre in=niriere ·soatiu co
mercial ultra::::entra! (30-40 mpJ vi-
trină mare strada:. toate utihtătHe. 
Telefon251587, 279612. (26425). 

Studenti seriosi dorim să 
inchiriem cipartamerlt (ne)CnObilal 
Telefon 210255, 210555. (26431) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
(ne )mobilat. Telefon 210555. 

. (26431) 
lnchiriez garsooilela ultracentral, 

' pentru elevi sau studen~. Telefon 
211747 sau 094 507 211. (26446) 

lnchiriez casă ln cur1e, ultracer>
tral, (ne)mobilata; eventual stu-
denti. Telefon 223984 după ora 16. 
(265201 

- · PIEBDE81 · 

Pierdut act vamal pentru 
autoutllltară ARO 320, eliberat 

lde Vama Nădlac, pe numele 
IF61di Alexandru. It declar nulă. 
'263n· 

10rtlut carnet şomaJ e t 
DMPS Arad. pe numele Axinte 
Margareta. n declar nul (26410) 

'Îi' DECESE 'Îi' 

Cu negrilti durere anunţAm 
Incetarea din viaţa a Iubitei 
noastra maml, bunici. 
etni bunică, 

n.•IUIINIPWI&. 
lnmonnântarea azi, 31 august, 

ora 15, do la Capela ClmHlruiul 
Eternitatea. Odihnească-ea In 
pacei Familiile lndollate: prol. 
Gaorgata Apoetol, Ing. Calin 
Clul. · 

if IDIICD niDUE 'ii' 
FUNEBRE 

NON-STOP 
RO-STYL-COMPANY 

FIRMA PRODUCĂTOARE D~~IIIE 
str. M. Eminescu 

IC •• OSFEU'rU" 
str. Ghiba Birta nr. 

Ion 27043 7; u~:;p:.~:;.::.;u 1 SJ>rijinul do care avo11 
momentele grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

PLETE. 

NIZĂM "pome•f;n:~i~;f ~~'ţi':~;~:~ 
DIE~;i gratuit obţinerea acrteiC>ri 
necesare inhumărli. Ofortal 
brad: sicriu brad, 

· cruce- 750.000 lat. TOr4•H<-11 
PORTUL SICRIULUI LA 001~1-11 
CILIU, este GRATU 
Experienţa .noastră, 

dumneavoastră! 

îl' CONDOLEANTE ÎÎ' 

Cadrele didactica da 
Şcoala Generala nr. 18, 
alaturi de colega lor FLORIC'•II 
ŢĂRAN, In marea 
nultă da decesul 
Sincere condoleanţe fannill~ll 

Mulţumim tuturor 
IU fost aliturt de noi, 
cerea In vetnlclo a dlo1tlnsululll 
om, cel care a fost 
CAROL. Dumnezeu 
noascll Familia lnclollat.a.u 

Conducerea 
colegii de la se .. S.ANEvrr··u 
SA Arad, sunt 
Presan Romulus In acosllell 
clipe grele pricinuite 
ilespir!lrea de cel care a 
fratele PRESAN AD 
transmit sincere COI1dcoloarnj••li 
familie! Tndurerate. f26519~ 

\ 
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. în Arad puteţi cumpăra 
•lELEVIZOARE • MASINI DE SPĂLAT • COMBINE MUZICALE 

• RADIO CASETOFOANE ; LĂZI FRIGORIFICE • ASPIRATOARE 
Toate de renumite finne: 

• PHILIPS • GRUNDING • SAMSUNG • SONY • ZANUSSI 
Preţuri cu adaos comercial foarte mic. 

VIZITA ŢI ACUM MAGAZINUL 

EVA LUX 
Arad, 8-dul Revo-ei 97 (in faţa Teatrului), tel. 

PUBUCJTATE 

' .... 

Marţi, 31 august 1999 

litUNfl~N~ RO~ 
Organizarea, începând cu luna septembrie 1999, 

a CURSUWI DE CAUACARE in meseria de mecanici mBfini de 
cusu~ in colaborare cu O. M.P. S. Alad. 

INSCRIERILE se fac la sediul socielli!li din Arad, str. 
Independentei nr. 3, până cal tirziu 9.09.1999. . .·, 
CONDIŢll DE iNSCRIERE: . 
• de preferinţă bătba~, cu stagiul mlllar satlsfiicut 
• 'l"merl Şi n"''orneri 
e vărslă rnaxirnli 35 ani ... · ; . 
e şcoala minirnli 8 clase · · ' · · ·· 

INFOR~II SUPUMEJOIT ARE la lelefon: 289244. 

~1 
"oJ ~, 

-~1 

'''1 
'1 

. · Cs.c. ROMTEXTn IMPEX s.r.l. ·-------------------------------------v~'~l 
K ALEGE OFERTA SABOTEL -~~j 

ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE ... ·---...:1 

! t 
1 
Il 
1 1 

1 ~ 

1 

2900 ARAD - 1'\VIVU\II'IIA 

CADOU· BANI DE BUZUNAR,.",,.., f """"' 1 

.. ' . -~ 

TELEFONUL BOSCH COM 608 

* 
1 • 
i 

'IMPREUNA CU OFERTA CONNEX 

~-1 

:~ ,_· 
~ 

t'>c3, 

k · · • • Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 . CONECTARE GRATUITĂ , · 2 LUNI ABONAMENT GRATUJ,..... 
1 

~. 
. VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 

DE CUSUT INDUSTRIALE. 

'. _,~ 

ACUM ŞI ABONAMENT CONNEX START 5 $/LUNĂ . 
1 8ABOTIL G8M CENTER- Sir. Mihlll Eminescu 20, tel. 28~ 48 diiii fer' 

r. 

r 
' 
f 
L 

' . .. 

~· • ... 
1 '. > 

j,.. 
., 
' 

PeniJv comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 
C'\1-~f . V~ -.. 

Garleanu nr. 1, 
următoarele meserii si specializări: 

• ŞCOALA DE 'ucENICI (2 ani) • fiirli examen de capacitate: 
Reparator, intre~nere partea mecanici autoturisme, Manlchiurlst
pedichiurist, Confecţioner imbrăcăminte, Ajutor ospătar, Frizer 

• ŞCOALA PROFESIONALĂ (3 ani) • cu examen de capacitate: 
Coafor, Mecanic autoturisme, Ospătar, Operator calculatoare pentru 
comerţ Bijutier 

• ŞCOALA POSTLICEALĂ DE SPECIALITATE (2 anij ·cu sau l 
!Arii diplomă de bacalaureat: Contabil, Tehnician finanţe contabilitate, 
Analist programator asistent Electronist depanator aparate radio-tv 
fi aparatură audio-video, gosmetică, Coafor stilist 

• ŞCOALA lEHNICA DE MAIŞTRI • Maistru mecanic, eJeclro. 
nist, bijutier, electrolehnic 

• CURSURI DE CAUFICARE (6 luni) • mecanic 8\lfO, eleclri
clan, tinichigiu carosier, ospătar, bucătar, frizer 

• Unitatea percepe taxe de 'CQiarizare pentru toale fDrm&le de 

""''"'t:f:O...t~~..,Dmanlara la l8dlaJ fCIIIIIMa 
. .. lalafllll 280887. 

. (S224266) 

CI!.~~~!~~~ o~~ 
PRET pentru adjudecama proiectării fazelor .Proiect tehnic de 
Detalii de executie" pentru obiectivul de investitie: 

"mftALJTJI DB .. cii.z• · 
CIIITU'·ţ~~IIIIII'I'UI C8 
UZIIIA 1 LA LICEUL 

... · ,.IOBB'riC an••• ••NI" 
~ . .:::::...., """'' . .:.: . ~juridică~ (investitor) este: CONSILIIJL,. 
, !1 .. -~ . "tbcAL.At M\JNICIPIULUI ARAI). ikNI ~ ~ l~ .. 
• ~' ... • ·tolefan 281850, Arad 
r. .·. .. Organizatorul rtcita~ei este: <;ONSILIU.L. J.OCAL AL 
:t IÎ~IPIULUI ARAD, 8-dul Ravolutlel "r, .15, lllefon 
t- ;1111850, Arad . . 

~· 
·1 , .. 
'· 

'· 
\ 

Sursa de~ este: BUGETUL LOCAL 
Documentele IK:itatiei se vor procura de la Primăria 

tAJnicipiului Arad, BiioOI' tebnic, investiţii, proiectare, camera 
17 (contra cost- 200.000'ieil,_ YncepAnd eu data de 
ll'I.0!1.1999. ' 

Oferlele se vor preda la sediul peraÎ!aRei juridica ach~ 
~.camera 17, până ceiiArziu In data de îi.69.1~. ora 

. 9,00. . . . ' 
t:lellq1iderea licitaţiei va avea loc,in data de 17.09.1999, ·, 

ora 11 00 la sediu Consiliului Local al Municipiului Arad. 
obi~JivUJ .. ~ corpuri) esle _ampl~sat in mu.nicipiul Arad, 

Calea limişom nr.,~7. n, 93' 88' poala fi VIZJtat de călra 
o1ertan~,lacererea~ . . . 

. :-::.....___ Primar, 
.. VA~~·N PAVL NEAMT 

'· .. 

• SAB oTEL .. , •"c!O"~~x 

NOU'+ NOU.+ NOU 
De mâine, 1 septembrie l!f99 

in ARAD, STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, MICĂLACA 
(aproape de cimitir) se deschide un nou 

•.V•"N<'"'"0~-· ~ 
,l~~~~_@QL.~~~~·'"J.. 
1 

. . ' .M 

. .:.: . .--.. _ -' '--

DE CONSTRUCTII ŞI ~ 
INSTALATII SANITARE . 

~ ,,_ ----~:·-'. . . . -~_. ' _'; .. ,;-~"/:~~~:-~-~:_~-~-~~~~~;.~~.;_. .. 

,.. Preturi promotionale în prima 
' ' lună de vânzări ... .:,.-·. 

,.. Adaos eomereial minim 

··· ALTE INFORMATII . . ~ .. 

LA TELEFONUL 259088~ 

org•izaa•i 
ooncurs de selecţie a administratorului, Tn oonformltale 

cu prevederile OUG 49/1999, HG 36411999; . . 
Ofertele se vor transmite de către candida~ In plic inchiS 

la sediul socială~~ secretariat, pAnă ~~ mai târziu in data de 
06.10.1999. 

Documentele' necesare intocmiri ofertei se pot procura, 
~ cosţ, de la sediul societăţii. • 

Cererea ~ .9.~la de selecţie SUAt afişate la sedoul 
societă~i. · ·· .. · . 

Concursul de selectie a candidaţilor se va desfăşura In 
data de 08.10.1999, ora 1 0,00, la sediul societă~i. . 

Alte relatii se pot obtine de la sediul societă~i, sau la 
telefon 057/S11814 'sau OS?/511942. 
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ALCAZ 
COMPANY 
+Transport persoane 
+ Transport marlli 
+Remorcări 

TARIF: 1590 lellkm -
Angajăm: e taxlmetr"tl 

cu masină proprie cu si fără 
carte de muncă, l,A cOndiţii 
avantajoa$8. . ._._:-;: .;0-o<-\'l--

• 2 diSpecere 
NON STOP: 

.. 274000; 274999. 
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