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-f De~ sunt 28 îmbolnăviri de meningită virală fi 24 de 
eonjunetivită, medicii ne reeomandă să nu ne alarmăm! -

• / ~ : - Uniunii EuroperKty fastul ministru adjunct de Externe 
. _--- ·-~ - '"'i r ;1 , -· german, Guenter Verheugen, a pledat la 1 septembrie, 

. ---~ "·,. '' in cadrul audierii sale in faţa Parlamentului European, pan-
·-:·<~ / ~-{~ ·· tru continuarea procesului prudent de extindere a Uniunii. 1· 

. - :_/~~-~- in opinia sa, ritmul acestui proces "nu trebuie sâ fie prea r_ 
'l;c rapid, pentru a nu pune in pericol unitatea UE, dar nici prea lent, '!! 

. . : . "'·~· j pentru a nu descuraja statele candidate.". El s-a exprimat în ! 

:',,~ .JI_favoarea stabilirii unei date a extinderii, subliniind însA ci în- fi· 
"'>· · ·· prealabil treloule sll se analizeze evoluţia negocierilor dlntr6 ~- · 

Tntrucai in ultima perioada se discuta 
In fel şi chip in legatură cu mult mediati
zala meningita virala şi, mai 11011, şi con
junctivita, ne-am adresat d-nei dr. 
GABRIELA ŢARLEA, directorul Direc~ei 
de supraveghere a stării de sanatate a 
popula~ei şi prog~ane naţionale de san• 
tate, spre a ne lamuri cu exactilate ce şi 
cum stau lucrurile in această privinţa. 

Şi iat1 ce am aflat Meningila virala 
- decl~at in judeţ in urma cu o tuna şi 
jumătate, mai precis pe dala de 25 iulie, 
de atunci 'li până astăzi inregistrându
se un număr de 28 de cazuri. De altfel 
despre simptomele si evolutia acestei bati 
ziarul nostru a pubffcat o discuţie cu dl. 
dr. DINU HERETIU, directorul Spitalului 
de boli lnfec~o..Se. specialistul numarul · _ \ .. ,,.~ celor 15 'i !ările est-et11'0p8118, angajate in discu~i. .. ~ ; 

"<~-\:·->;:,,vrea sâ putem oferi o dată cât mai curând posibil, dar nu pot : 
~ -' face o propunere in acest sens, inainte să am baza adecvată", a ; 

r :· ~: :s~1~~~:~~~=::.t~:.=e~.=~ ti ·Ft<... ·Ah.. -o"·r ... E_".. V-A,;, ,-R-· . u···. l···· -~-
, ! Cele "'se ţări cu care UE a inceput negocierile oficiale de r "" l A 
".{ ! adera~, ~cum ~8 luni, sunt Cipru, Polonia, Republica Cehă, ~· f ·,- ' ' IJ 

-.;) . ' ; ~~:~.~":'n~::,tu~~~~:';!:.e':r::~~riii:r";':i~.: 1. ~ B R Al 1 SlAVA 
, ~al că vor intra in Uniune cind vor fi pregătite. Unele ţări ale 1 !!!ii 

·_·. -~'1f""nluni~ mai ales Germania, afirmă insli.că este timpul sa se sta- .li ~ 
.:•·· · .. \ bileascl'o·-,tn!Ati pledeazli pentnulegerea ei la n!Unlunaa ft :. -

( •: UE ce va a'::ea loc la Helsinki, in decembrie. Guenter Verheugen •, ·· • , """' ... ~deja cHIIotll, %/Mai..ADrlinJI".,. 11 Pf!'H"'. cfrt 

~~-

.--:-··:· 
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:.-.- - ' i~ a averttzat 10 acest sens la 1 septembrie că nimic nu ar fi mai ~~ ;.matun de nnBţlonala .. de fof!-1 a Rom_~?lel, de aceiiSd dată la_ Bntt14~ 
_ ·.·. -~culos deci!! ca, prin stabilirea unei date nerealiste sa se • acolo unde, tn această seara, .,tricolorii 1ntillnesc reprazenllftlva SloVIICieL 

· .'. : dea ţărilor Spera""' care apoi să fie n4ruite.". El a ~~lat că , , Meciul con~ează '?entru preli'!'in~riile lui EURO 200~ Ji este deosebit 
· .... \' :t no1ie aderăfl s-ar putea produce inainte de llfllllll!~mudalulut·:t'~ 8!.n"fJrl_,IJ88'olfnd VDifl sa piardl. ..: · 

.. , · · ". sau de comisar, la incepu~ '!(IUIIII2005. · . · ,. "• . l1i '* '!/" IOCu/ui,.IIJ .__", de 

-~ ''<. . m·" :: ._ -----~c~nuarein~s~~!~~~ fotces-<JintilmplatTne/",..,IIJJ_IQ,._~ .• pl,~r.I:II!!IM 
··-

- ·~~l ..JE.CE:?\tTO::: 
ia · m"Dlărie din 
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Vă oferă 
. • TAIWplărie aluminiu din lfll)Ort 

şi romAneşti .. , /
eP.V.C.şi~lillkijli'l 

..• - li jaluzele 
Telefon: 279699; 092292MII 

SIFBANAT· 
CIUŞANA~A 
ftCOTATA 
LA BURSĂ ~ Veinicitor, Nr. 34. 

-i·•·~i\ ... ,...,;.~· .· ::;;:;:;:=~ 
UŞI ŞI FERESTRE. .... ---.·~·~~~: ... _· 

·- DIN ALUMINIU SI P.v.c: ., 
GEAM TERMOPAN 

+ La sfâr,ltul 
anului, abonaţilor 
le vor fi oferite 
premii speciale ·in 
valoare de zeci de 
milioane de leL 

tm11 in aceasti materie, dllnslll subliniind 
. - spre a risipi temerile multora ca boala -
cel pu~n in forma in care se manifestă ea 
in judeţul Arad - nu are urmări lragice şi 
nici nu lasă sechele. Evident, daca ea 
este depislatll la timp fi lralata cores
punzălllr. 

"-~" (Continuare in pagina 4) 
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DELEGATIE ALSTOM, IN . 

..,_ ' ..,_ "", 
POLIJIQIII CLIRT 

e Astăzi, Soarele răsare 
la ora 5 si 41 de minute si 
apune la ora 19 şi 48 de 

. VIZITA LA ASTRA ·CALATOR ,.Urmădtg!laer_.. În 
urma măsurilor specifice 
întreprinse, a fost depistat şi 
predat escortei Politiei 
Municipiului Bucuresti, nuffii~ 
tul Negoescu Marian, de 13 
ani, din Bucuresti, urmArit 
pentru comiterea ~nor furturi. 

defecţiuni tehn1ce. au fost 
aplicate 101 amenzi pentru 
încălcarea Legii circulatiei, .in 
valoare de 8.140.000 lei. s-a~ 
ridicat in vederea suspendării 

• Francezii sunt, încă, interesaţi de societatea arădeană 
minute. 

• Au trecut 247 de zile din acest an. Au 
mai rămas 118 de zile până in 2000! 

e Praznicul zilei: Biserica ortodoxi: 
Sfântul Mucenic Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. 
Proroc Moise; Biserica romano-catolici: 

Joi, 2 septembrie, societatea Astra ~ 
Căliton a fost vizitată de o cteegaţie a concer
nului francez ALSTOM. Principalul scop al 
vizitei 1-a constituit discutarea proiectului de 
JTrodemizare a 100 de vagoane aparţinând 
S.N.T.F.C .• moderniZare ce se va face la --

de-mai mutt timp de soc::ietatea ar:ădeană. inn 
F.P.S. Arad si Atstom au avut loc mai multe 
runde de negOden. Din cauza pretentiilor cekJr 
de la Alstorn. considerate absurde 'de călre 
F.P.S .• i. in final neaccoptate, negodenla a 
~ 

6 g. _•ermise de ___ conducere. 
!lbclancttulil: În total, s-eu 

constatat 126 încălcări ale 
diferitelOr acte normative, 
sanctionata w amenzi in va-· - . 
loare.de 10.480.0ooiei .. ,..<~';, ·: Roza din Viteibo; Biserica greco-catolică: SI. 

Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; SI. Moise, văzătorul 
de Dumnezeu. '. 

Aml*e pirţi -au -apeciat: el ta sf*rşttul 
acestei luni contractul va intra in vigoare. 
Acesta se va deruta timp de 27 de luni. 

Un alt subiect dtscutat a fost privatizarea 
Astnli ~ C6litori, finna franc&zj it1tet'esăndu-s 

Astnl· CI- va fi din nou scoasă la prt. 
vatizare, probabil in luna octombrie, după oe 
F.P.S. va publica enunţul publicitar. ,.Aistom 
este, incă, interesată de societatea noastră•, 
spune din:tc*Jrul Astre1- Călători. Liviu Bobar. 

;Jiu"'lre; În puncte fixe si 
pe ··trasee, â'u fost testate Si 
verificate 1.397 autovehicuie 
iri trafic, s-au reţinut 5 certifi
cate de înmatriculare pentru 

·Au -fost constatate sT ·-~.. ..,. 
mfractiu"ni. - · 1 "~ GERUnDE KIIAP 

' ·<:C .~ \ -~ 

rave·nit~ 
i.IIARZA!J 

ADMITERE ALO.,AMBUIAlVfA%- l -~ 

~ ....... '"'' .~ . ''~" .. '"""'"'~ 
Arad: Boţ Petre; Covaci 

Floare; Volk Arrnin Neluţa; 

Rusz Alexandru; Galic 

Dorian Ilie; Vorindan lasmina 

Georgiana; Şuli Ştefania; 

Stoicovici Robert Ionel; ltisie 

Marcus Uviu; Cosma 
!'<laxandra D9f1i>a; 

Sumubanu Relu~ ~~rcă 
David Eugen. /, J 

lneu: s.;;.jiŞ'1;iicu~. 
L.il'o.v:if. '1Ckit.escu 

~~-·--' ,_, ' ~ """"" i'' 
Beatrîce Alicia:· .-/ ....... 

Vremea va fi 
răcoroasă 'pentru 
această dată. Cerul va 
fi temporar noros. 
Local se vor semnala 
ploi care vor avea si 
caracter de aversă. 
Vl!rntul ~a sufla in ge
neral moderat din NE. 

Dimineaţa, pe 
alocuri se va semnala 
ceaţă. 

/<li ·~ .;1/ 
. -. 
Tem·peraturi 

maxime: 19 la 22•c . 
Temperaturi minime: 
111a13·c. 

Meteorolog, 
DANA GĂVRUTĂ 

' 

pentru anul 
:199•9-2•000, 111 perioada $-11 

'RE'I'ETA'''Z:ILEI' 
ft.l-~ ~ .-- ._: . __ ,._;.." __ .;-;"""-- - - --·'>. .. ~~ -~-- : .... - .. 

~hiveei cu ouă !fi cat roşiile. Se sărează şi se condi
lngredtente: SOQ g ardei verde, . mentează după gust, apoi se 

500 g roşii, 1 ceapă ~e. 6 ouă, 100 amesteca având grijă să nu se 
g ~ras, utei, boia. vegeta, sare.- zdrobească roşiile. Pănă dă în clorot 

Ceapa se taie mărunt si se se fierbe fără capac, apoi se acoperă 
ciăteşte în ulei. Se presară cu bOia şi vasul şi se lasă in oontinuare pe foc 
se adaugă imediat ardei Hhaţi mic. pană se călesc legumele. La 
cubuleţe. Se lasă pe foc câteva urmă se adaugă ouăle bAtute 'Şi 
minute, dupA care se adauga şi caşultas. · 

PRETUL AURULUI 
&ANCA NAŢIONAlĂ. Pentru gramul de aur de 24K: preţul cu ridi

cata - 133.720 :_ iar preţul de achiziţie - 119.448 lei. Preţuri valabile ieri. 
PIAŢA NEAGRĂ- A.ur 14 K cumpărare: 75.000 leilg, vanzare: 

95.000 leilg.Aur 18 K cumpărare: 100.000·Iei/g, vanzare: 130.000 ~ilg. 

La telefonul dimlnatii, 280944, 
inba orele 8,00-12,00 

Centru! TerapeutiC şi 

Educa~onal pentru copiii HIV 
seropozitivi anunţii lnoepe,_ 
anului şcolar 1999-2000 pen
tru copiii din clasele I·VIII, clrt 
•i desfă,urarea unui program 
de grădiniţă pentru copiii HIV 
aeropozitivi intre 3 si 7 ani. 

la plimbare. Ploile căzute in aceste zile au facut pe mulli arAdenl 
Să sesizez<! Primăria in a ara"'lui. 
Sunând fi la la apariţia 
fiecărui nor inundati. 
Oare inuncl!iţi 

raoo· 
) privire la 
,Cum asta 
tren, din Sălile 
naiv încât să nu 
sunt liata\i cu indifem..,.!. 

In 
cei dlli 

oomentarll. 
călatorului de 
la redacli<' cu 

tot judeţul ~
iar -'ortul din 

: Nimeni nv e atăt de 
loc Să fie lfatali cu rei!P!'Ilt 

Raclaoter dt urviei1,1, N.o. 

~s . .,. ....... ..-.. 
eCOD.ASCALR 16lH93gecoDSICOMEX 19.604 .CERTIFICAT 
J 02111S86din 31 X 1991.CODSIRUES 020956601.1$1\1 tlfO· ~9 

•riiiJ~" t1 1 1 ""'li• 2900 Arod, Bd f\cvolulicini. HL 
Telef9a~e: StOCRETARIAT. 281802, fax 180655, 280~~5; 
ADMINISTI!ATII' • ~OJljTABILITATI'· 281191; MICA 
PUB\'JCITATE'· i\071S.It-IAREA P!JBLIClfATE ·~~'~Il!; 
CLUBUL PRESEI • 2Ş4)~. . 

Informaţii suplimenlat'e ta 
telefon 275741 IIIIU la adre5a 
Jtr. lndepen<lenţ!li rw. 5, Arad. 

( j._.~T~, T~~..,-lU J 
Â'Slăzr este Zi de piiiţă la Chişineu C1iŞ. 

Auideot rutier inchis, .plagă conţ~:Z'ă coapsă~ 1 ._-_ 
Joi, in jurul orei 15,50 B.G., un stângă. A fost transrialtlitia 4I8Clia J, .· 

bărbat de 61 de ani, in urma unui ortopedie a Spitaiulu; Juaeteari~ ::~.___,._ f ..:._ 
acddent de circulaţie in zona UTA, ~~..,-~ · ,. . ~- -~- -~~ 
a fost transportat la secţra ortopedie R. G., 44 am. a s~·iilomra-
a Spitalului Judeţean cu: traumatism liu o plagă cran1ana, toauma'tism 
cmnio cerebral inchis, suspect frac- crama-cerebral. A fost lnlnsportal la_ 1 _,, 

· 1llră membru inferiadrept. • ··' · Spitalul Judeţean. . _,,,,,... 1 ·~ 
Agresiw Pierdaede'l 1 ;" l~ · , 
ln unnă cu o zi, G. R .• 45 ani, a V. S., 55 ani, in urmă cu o zi, a 1 : 

solicitat interventie medicală in urma căzut pe stradă. A fost d•~, ., 
unei agresiuni. Cadrele medicale au cu traumatism cranio-cerebral acut '- _~.-; · 
constatat: politraumatlsm .prin agre- ··deschis, cu pierderea de cunostintă. ~ ·~ 
siune, traumatism cranlo-cerel>rai·_.,,,"'"".il.:.'"-· .. "~~1-AHA MI~_! ~i J 

·.11ALUTAJ!~':: jj 
j .... j 

-l~ 
.1 . 

r 
! ., 
r: . 
t 
' -~ ' 
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CONSULTA TU ŞI TRATMU:NTE . r;,. 
OU PROGR.UI NON.sTGP ~ " 

· Cabinetul "Apoolonia", situat ~ . . i · l 
C:.q,~qt "' •••"*Mţratl!'l• DOS~!.. ZĂVOI.-\NU 

(prc~cdintc) telcf9P 281802, 289625"; ŞTEFAN t.-\!IUIA (vice· 
prc1cdintc) lţlefoo 219776; \YIIRCEA fQNt~AŞ {rql~cror-~cf) 
telef9n 28180.2, 280854; I'!ICU COJOC.MHJ (director !'l'!ncrcral) 
relefon 280904; DQREl. !IARBU (conrabil .. !"fl ~l<f~o 21!1191. 

LipQva. Pâncota, Felnac. Grăniceri, Hălmagiu, 
Mpne~sa: Peclc~. Vărşand, Socodor, Şeitin, 
Vl.adimireSC\!. ?!mandu t'lPy, Covăsânţ. Târguri 
~~ptămânale se desfăşoa,.. !lS~i \jl !-ii!P\18.· 
Pâncota, Hâlm"!!iu, "!.Qoeasa. 

din spatele Casei ~.(zona ării), str. Mi~~ '~i~ii~~~~~~ . 1 
. Costin nr. 1~.sc.A;~. 1, tşl. 251225, efecluea= · • 

-lmterrrenjîlîcjsetab~e (intramuscular şi intravenos), """'y···,, 
aeros61i, E.K.G., ecografie şi analize laborator. 

egaepul .. ~ MIRCEA CONTIL\Ş \r~~cţor;sclj; 
AUREL DARlE (secretar general de rcda,_~l\cJ ţe~~W 2~18(12, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef scchc actuallt'3h); tclcion 
281855; 280003; IOAN 1Eii.CA1'<'(scf s~clic politici), telefon 
280943; DORU SAV A (sef sectie social-cconoinic), 'telefon i8t738; 
VASILE FILIP (sef seCtie cu'ttură-invătiţmânt), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (,cf sccric sport), telefon 
281701; SORII> GJIILEA (sef scc\ic rlncrct)' ţele(on 281855, 
280003; MAll-CEl. CANCIU (sef sectie foto), telefon 2~094~; 
NICO COJOCARU (1cfscc\ic pu61iciralc) rclefon/fax: 280904. 

~"'!""ub!t1a lwpi~1er'ia S.C. MEDIAGRAF_~ 
ARAD, str. F~ F;~., wlelon ~509H. ia,x ~S~· , 

~-"'~'" ---.:.:..:;:~.;...~...1,;.~--~~ ~ ... 

• FAR~AC~ DE ~El\ VICIU 1 

De sâmbătă până luni este de serviciu, cu 
piogram non-stop, Farrnacill 72, Bd. Reyol~ 
80, telefon 254336. · · 

· FSrmacia "Crai Nou Alfa". situată la parterul 
blocu.lui 68, cartierul Alfa, telefon 277644 şi 
"Nouaf'arrnl!cie", strada Andrei Saguna nr. 15, 
telefdiJ a48. ·~IJI de serviciu cu program no~
~~P.· .·· .• "' .. ' 

:·.<>-

~ URGENŢE STOMATOLQGICE -')· 1 
Serviciul de urgenţă stomatologică, situat pe 

strada Andreescu - vizavi de ieşirea de 1~ 
Cinematograful Dacia - este zilnic deschis non
stop. Telefon: 253794. 

CAZDE~~CES 

ln caz de deces, la Biroul de S!are 
Primăria Arad se pot faca înregistrări ~ 
duminică, in)re~1 .. L.. ----
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RALMAGIU ESTE CEA MAl DEFAVORIZATI 
:~- LOCALITATE DIN JUDET 

.- Primăria a semnat eoutr.wtul 
J eu i"ll"'lla exeeutantă 
:~rimăria a semnat, ieri, contractul cu firma Edil 

Construcţii SA penlnJ extinderea reţelei de apă in Arad. 
Este vorba de executarea a 15,2 km de retele cu apă pata
bilă. Lucrarea a fost adjudecată de către firma respectivă la 
licitatia 'din iulie, la pretul de peste 3,6 miliarde lei. 

l; ·:E!fnderea reţelei de apă Va avea loc pe 53 de străzi din r"' cartierele Bujac, Gai, zona centru, Aradul Nou, Sănicolaul 
Mic, Micălaca, Grădişte şi Pâmeava. Nicolae Paşca, direc
tor executiv la firma Edil Conslrucţii spune: .Durata de exe
cu~e a lucrării, se intinde pe parcursul a optsprezece luni, 
începând la şase zile de la semnarea contractului. PenlnJ 
anul acesta, pentru inceperea şi executarea unei părţi a 
lucrării a foSt alocat un miliard de lei. 1n două, trei zile con
silierii trebuie să hotărască zonele unde sunt problemele 
cele mai grave penlnJ c:;ă acestea sunt~ prioritare .• 

. . fi. BO<ifi~I(J 

Grupul "De Bortoli" 
isi mută eentrul de ~ 
operatiuni in Arad 

' . 
. _ Controalele efectuate de către inspectorii 
Corpului de control al Agenţiei judeţene de 
ocupare şi formare profesională (AJOFP) pre
cum şi aspectele privind zonele defavorizate -
Hălmagiu, Hălmăgel şi Vârfurile au constituit 
principalele subiecte ale conferinţei de presă 
deieri. 1 

D-na Claudia Miuţescu, purtătoarea de 
cuvânt de la AJOFP a arătat că: • in 1999, au 
fost recuperate prin executare silită 2,9 mi
&arde de la agenţii economici cu datorii la fon
dul de !?omaj la 5% şi 501 milioane pentru 
stopaj la sursă (procentul de 1% din salar, pe 
care-I plăteşte angajatul la fondul de şoman. 

e In topul datornicilor la fondul de şomaj 
se snuează in ordine Depoul CFR, ARIS, SC 
Carne, ALFAR etc. 

AJOFP mai are de recuperat de la agenţi 
economici pentru fondul de şomaj suma de 8,5 
miliarde lei; • restanţierii vor plati din august 

0,1% din suma datorată, penlnJ fiecare zi de 
întârziere. 

Legat de zonele defavorizate, dl. Iancu 
Gheorghe, director ocupare şi formare profe
sională la AJOFP Arad, a declarat că din sta
tistici rezultă că localilă~le varturile şi Hălmăgel 
au fost scose din categoria .defavorizaf. 

Astfel, cea mai defavorizată localitate din 
judeţ, în ceea ce priveşte ocuparea forţei de 
muncă, a rămas Hălmagiu, aici rata şomajului 
fiind peste media pe judeţ (9,05%) de fapt 
chiar peste media pe ţară care este de 11 ,2%. 

Spre această zonă AJOFP Arad !şi va 
concentra atenţia in vederea diminuării ratei 
şomajului. 

ŞI pentru că tol veni vorba de ocuparea 
forţei de muncă, dl. Iancu Gheorghe a mal 
spus că .Bursa locurilor de muncă" va fi in 1 
octombrie a.c .• la Sala-Polivalentă. 

H.OPUfiH 

'V 

BANCA POPULARA 
A . 

"AURORA" IŞI 
DESCHIDE O AGENTIE 

1 

LA ARAD 
Banca Populară .Aurora" (cu statut de 

cooperativă de cred~). cu sediul in Timişoara, 
işi va inaugura astăzi o agen9e şi in Arad, Piaţa 
Gării, bloc L. ln prezent, .Aurora" are opt unilă9, 
din care patru in mediul rural. Deschiderea 
sediului in Arad face parte din programul 
Consiliului de administratie de extindere a ai:ti-
vită9i in judeţele limitrofe 'nmişului. · 

_,,.,.,..~t._, . ··"-"fo •. -
• Compania ltalo-franeeu· · ·._ 

,coo~rează en rodueătornl de 
-~~le :v . 

Compania italo-franceză .. De Bortoli" a contactat 
Primăria Arad în vederea cumpărării unei suprafete 
de 7 ,Ş.ha'tere'n 1h':zona viitorului parc industrial şi de 

ceri al Aradului (zona Hipodrom) .• De !lortoli" 
inten~onează să-şi stabilească în Arad centrul logis-
tic. Prima hală, in suprafaţă de 12.500 m.p. va fi 
construită pănă in luna mai, i~r a doua pănă.Tn, 

··toamna anului viitor. Intr-o primă· fază, aceasta 
inseamnă crearea a circa 100 de noi locuri de 

~ · inuncă pentru arădeni. Compania· are in prezent 
~-- patru fabrici în România, care produc materiale 

s_e9rtive sub licenţa Solomon. Produsele vor fi 
aâuse la Arad, de unde vor fi distribuite in Europa. 

'in vederea mutării operatiunilor, in prima fază, din 

Tn urma măsurilor specifice întreprinse, a 
fost identificat şi este cercetat in stare de arest 
preventiv, numitul Covaciu Adrian, de 21 ani, 
din Bocsig, care a fost urmărit general, pentru 
că se sustriigea urmăririi penale, pentru 
săvârşirea infracţiunilor de furt, conducere fără 
permis, părăsirea locului faptei, distrugere si 
ultraj contra bunelor moravuri. Tn data de 
25.04.a.c., acesta a sustras autoturismul ARO, 
cu numărul de inmatriculare SB-01-YYW, 
aparţinând părţii vătămate Stanciu Ioan, pe 
care 1-a condus pe drumurile publice fără a 

Presedintele băncii este prov. univ. dr. Ioan 
Talpoş,' de la Facultatea de Ştiinţe EConomice 
din Timişoara, 80% din membrii fondatori fiind 
cadre universitare. Operaţiunile aferente 
(deschidere de conturi, constituire de depozfte, 
acordare de credite) se adresează, prin nivelul 
avantajos al dobânzilor practicate, cu prepon
derenţă populaţiei cu mijloace i'nate~ale mo-
deste şi micilor intreprinzători. · 

D.S. 

1 i pentru 
Şcoala la specializările:. • Agent 
comercial e Birotică-secretariat • Functionar 
bancar • Depanator tehnică de.-_caleul .• 
Broker e Agent vamal. 

j · ·· flaUif1tT RbtiiAnla ..... ~p&nia va.realiza şi investitii 
~: productive in zona Aradului. ' 

DO~O SfiVfl 

,:"~~ DELEGRJIE :>,,~:·~ 

~~J~AN~;,'~~··~~fu: 
.. lneul a foSt vizitat de mai multe ori de o 
doa.mnă din S~a care a indrăg~ oraşul şi 
copu1 de la Centrul Şcolar din lneu. Văzând 
câ-eXIstă aici un număr destul de mare de 
copii cu pn:ibleme sociale, doamna Helen 
!'vans s-a hotărât să n ajute. ln acest sens, 
1n urmă. cu un an, o delegatie din România a 
vizitat o nlgiune din Scotia pentru schimb·(le. 
experienţă . .Am fost su,Prinsi când am vizi
tat o regiune in care se deSfăf;ura un ade

. vă,rat program pentru ajutorarea copiilor" 
ne~nea. unul din membrii acestei delegatii. 

Helen Evans a făcut o vizită '1a 
Inspectoratul Şcolar din Arad, unde s-a con
sultatcu inspectorul general Maria Paşcalău 
in privinţa alegerii unor cadre care să se 
ocupe de educatia copiilor. Salarizan~a aces
tora şi finanţarea' proiectului va fi asigurată în 
totarrtate de partea scotiană. 

Am mai aflat că doomna Helen Evans a 
""- · ~~t ~casă in ln~u,rn care va inten

ţiona . JJryor copn cu probleme sociale. 
Aceştia di~ un'rlli, după că9va ani vor prelua 
rolul de educatori penlnJ colegii lor mai mici. 

OLIMPIO BOLZfiH 

Din cauza ueglijeuţel 

'""'~ COOURIU HUMfRIC( ·'A~ 
PfRSOHAU AU lUAJ·O RAZNA! 

Noua lege a asigurărilor sociale de sănătate a 
introdus termenul de .asigurar, desemnănd acea 
persoană care beneficiază de servicii mecticale 

._lilratuite. Tot potrivit acestei legi, caUtatea de asigu
rat se dovedeşte in functie de categoria socială 
din care provine persoana respectivă (exemplu 

--,.g<'nsJonar, angajat elev etc~ 
· Pentru dobilndirea .Carnetului de asigurar, 

fiecare Individ este înregistrat la cabinetul medicu-. 
lui de familie după codul numeric personal dfn 
buletinul de identitate. Tn fapt, foarte multi medici 
de familie au constatat că, ulterior înregistrării 

• .,pacienţilor, codurile numerice ale acestora nu 
corespund cu cele existente la Politie. 
Neconcoi1Janţă care dă toată evidenţa peste c3p, 

. I&SjlectiVJI putând pierde calitatea de asigurat. 
Medicii de familie spun că aceste confuzii s-au 

prod~s fie din neglijenţa lor (neaten9e la inscriere), 
fie din cauza unor erori în datele evidentei popu-
latiei. . ' 

. ' Pentru remedierea acestor deficienţe este: 
·necesar ca toţi asiguraţii sâ se consulte de .. 
urgenţă cu medicii lor de familie. Altfel, ar putea 
apărea nişte_ surprize neplăcute! .. . C.T. 

poseda pe~mis de conducere, _BJ:Ovoi:and un 
accident, după care a părăsit locul faptei, 
comunică Biroul de presă aiiPJ Arad. Impotriva 
autorului, Parchetul a emis mandat de arestare 
preventivă, pe timp de 30 de zile. 

F 
ACTE 

. Foma de învăţământ: seral; durata "2 ani. 
Informaţii la sediul fundaţiei, !l-dul Gen. 

Dragalina nr. 18, ap. 22, telefon 285.759, 
092/548948. • • 

._:,\: ' ·---

DE 
RĂMAS FĂRĂ ALOCATIA . 

SOPLIMEHTARĂ ·:.: .. .: . 
Ieri, Tn cadrul unei conferinţe de presă, cond_ucerea 

-D.G.M.P.S. _Arad (Sanda Brebenaru, director Intari mar ~1 
Marioara Gozman, directQr adjunct asigurări sociale) a~ pr'..zen-
tat noutătile in domeniu. , 

• De curând, au apărut in Monitorul Oficial <iin '9 '!UQ~st 
a.c., normele metodologice de aplicare a O.U. 1 tb'99 'publicate 
in Monitorul Oficial 312 din 30 iunie 1999) caro instituie fondul 
na~onal de so_lidaritate (FND). Contul in care trebuie virati banii 
este deschis la Trezoreria Arad şi are ,,umărul 3021·3519909. 
Trebuie virate la FND taxele de timbru social, sponsorizării& 
regăsite in cheltuielile firmei, donatiile persoanelor fizice si 
juridice din ţară şi străinătate, venilurtle financiare consţâ~d in 
dobânzi curente şi depozite ale fondului precum şi alte surse 
care se pot.atrage. . , · . 

Jn cazul in care fi(mele riu vor .. vlia banii, se vor aplica 
sanctiuni drastice! · 
. cJ. Familiile care beneficiază de aloca~e suplimentară.penlnJ 

copm !ntre 16 şi 18 ani, trebuie să prezinte la D.G.M.P.S. Arad 
adeverinţele şcolare ale copiilor pentru anul şcolar 1999/2000, 
pentru a putea beneficia in continuare de alocatia. 

Din cei 19.000 de beneficiari ai alocatiei, din judet 3:000 nu 
au primit-o luna trecută şi nu o vor primi până părirl~i nu duc 
adeverinţele la D.G.M.P.S. Arad (str. Gh. Lazăr nr. 20). 
. Adeverinţele pot fi trimise şi prin poştă pe adresa 
D.G.M.P.S. - Arad, serviciul de asistentă socială. . 

• In ceea ce priveşte plata indemnizaţiilor (I.O.V.R·. re- . 
Voluţionari, deţinuţi politici), !ntArzierlle legate de acestea au 
fost .cauzate de lipsa banilor de la buget. După ce s-a aprobat 
suplimentarea fondurilor, oamerni işi vor primii banii, începând 
de săptămâna viitoare. 

".OPIWIH 

,,.F.,,OR.ICC 
Cenaclul de artă plastică ,.Ion Adreescu" Arad vă lnvlti la . 
vernisajul expoziţiei de pictură ,.FLORI", care va avea loc 

luni, 6 septembrie 1999, ora 17, la Sala · 
· din Arad, str. V. Alecsandri nr. 

., 

i ., 
i 
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Evenimeau.iaaaciar Corespondenţă din Bucurefti, de la SORIN GHILEA 

SIF BANAT~RI,ANA .• 
VA FI COTATA LA BURSA 

DIN CAUZA FRIGULUI ŞI A PLOII, JULIO IGLESIAS 
V 

Evenimentul financiar al acestei 
toamne n reprezintă pentru multi arădeni 
depunerea dosarului SIF Banai-Cnsana 
la Comisia de inscriere la Cota Bursei de 
Valori din Bucureşti. uleri am depus la 
Bursa de Valori dosarul de autorizare a 
societăţii", a declarat pentru .Adevărul" 
Ioan Cuzman, preşedintele societăţii de 
investitii financiare. 

LUAT "JUCARIILE" ŞI S.A DUS ... 

După SIF Muntenia şi Transilvania, 
Banat-Crisana este a treia societate ce va 
fi înscrisă la Cota Bursei. Intrarea SIF
urilor pe piaţa de capital v-a permite 
acţionarilor să'şi tranzacţioneze titlurile. 

. Brokerii se aşteaptă ca oferta masivă de 
acţiuni să determine intr-o primă fază 

·După ce joi, cu puţin inainte de ora 16,00, a aterizat pe 
Aeroportul Băneasa, starui pop Julio lgleslas a fost cazat 
intr-unul din apartamentele hotelului .Hilton". Ieri, la prănz, Julio ' ' 
lglesias s-a deplasat la stadionul Cotroceni, acolo unde a luat 
decizia de amânare a concertului datorită conditiilor meteoro
logice total nefavorabile pentru sustinerea unui cOncert de cali
tate. Spre seară, deşi ploaia s-a oprit, frigul persista! Cu toate 
acestea, in jurul stadionului Cotroceni s-au adunat sute de fani 
ai artistului, aceştia exprimăndu-şi nemulţumirea pentru sua-: ;:J!<: 
pendarea concertului. Julio lglesias a ţinut să concerteze. la 
Bucureşti astfel că spectacolul a fost reprogramat pentru data . 
de 9 septembrie a.c., orele 19,30, biletele cumpărate 
rămânănd valabile. 

Aseară, in preajma stadionului au avut loc Incăierări ale 
scăderea preţului acestora. 

D.SfiV~ ~u:!;~~~~~j fanilor lui Julio lg/esias, poliţia intervenind pentru cafm"area 
spiritelor ... 

.:.;"::__ ~~-:....~~~~ ;_ 

i 
se face, încă, după subventiei 
incrucisate. Ce înseamnă acest lucrU? 
ConsurUatorii casnici sunt subvenţionaţi 
de ceilalti consumatori, de cei"industriali. 
Adică, pOpulatia plăteste pentru energia 
electrică un pret mai mic decăt ar trebui de 
fapt, iar agen~i OOonomici sunt tarifaţi la un 
preţ mai mare. 

. ln ţările Uniunii Europene, lucrurile 
stau chiar invers. Spre exemplu. in 
Gennania, pretul energiei electrice la con
sumatOrii industriali este de 86 dolari/Mwh, 
i8r la consumatorii casnici 180 dolari/Mwh. 
In Franţa: 57 dolari/Mwh, respectiv 164 
dolari/Mwh. Şi exemplele ar putea contin
ua. In Romania, tarifele sunt 51 
dolari/Mwh, respectiv 36 dolari/Mwh (con
form unei statistici întOcmită la mijlocul 
anului 1997). 

dacă, la prima vedere, acest 
lucru ar părea o veste proastă pentru 
mulţi, eliminarea subvenţiei tnc_rucişate 
-este, totusi, un lucru bun. 

Dacă 'enargia electrică furnizată indus
triei costă mai mult, acest lucru se răs
frânge şi asupra preţurilor produselor de 
bază şi a celor de larg consum. Degeaba 
acasă plătim· ieftin curentul, dacă absolut 
tot ce cumpărăm .este tot mai scump. 
Subventia incrucisată fiind eliminată, vom 
plăti ce'va mai mult curentul consumat 
acasă, dar, in mod normal, vom cumpăra. 
produse sau vom plăti servicii la preţuri 
mai mici. 

Desigur, rezultatul eliminării acestei 
_subvenpi incrucişate nu se va sim~ imedi
at, ci după ceva vreme. 

!REŢURILE TIGARILOR, 
BAUTURILOR ALCOOLICE VOR 

"" SPUN PRODUCATORD SI 
La inceputul acestei siip· 

tămâni, Guvernul a adoptat o 
ordonanţă potrivit căreia taxele 
aferente ·activităţilor ce sunt con
siderate dăunătoare sănătăţii vor 
fi majorate. Este vorba de taxa 
pentru vânzarea produselor din 
tutun, ce va cr&!ftO cu 1%, fi cea 
pentru vinzarea băuturilor alcoo
lice, ce va fi mai mare cu 2%. 

bAuturi alcoolice. 
, 

Pe lângă aceastA nouă taxi 
Impusă de Guvern, producătorii 
'li comercianţii de ţigări, băuturi 
alcoolice şi cafea trebuie să 
suporte şi creşterea accizelor, 
mai precis reactualizarea acesto
ra in funcţie de cursul leu/euro. 

usele unde alcoolul are 
pondere mai mare". Ţlnând 
de puterea mică de cumpărare a 
românilor, cre!flerile de preţuri Subventia Tncrucisată (adică populatia 

. plăte~te mâi puţin, riici măcar 50% d'in 
preţul real al energiei electrice, iar agen~i 
ecooomici 121%) va fi complet eliminată şl 
in România. Problema e in atentia 

·-Ministerului Industriei si Coniertului de mai 

Deocamdată, modificările tarifelor la 
energie sunt analizate de Oficiul 
Concurenţei. Creşterea tarifelor anunţată 
de Ministerul Industriei şi Comerţului este 
decima 10%. 

Persoanele juridica care rea
lizează venituri din aceste acti
vităţi vor vira taxele respective la 
Fondul special pentru ocrotirea 
sănătăţii. Acest fond mal este 
constituit şi dintr-o cotă de 12% 
aplicată încasărilor obţinute de 
agenţii economici care fac pu· 
blicltate la produsele din tutun '11 

Chiar dacă, deocamd 
Ordonaţa cu priclnajţaxele ~-o='"·"" 
Fondul special pentru ocrotirea 
sănătăţii) nu este în vigoare, ea 
nefiind publicată in Monitorul 
Oficial, rămâne chestiunea 
majorării ,accizelo-r, ce se va apli-

. ca din 6 septembrie a.c. Cum se 
va răsfrânge asta asupra 
preţurilor şi asupra producţiei? 
Atât producătorii, cât comer-

vor duce la o scădere a 

vânzărilor acestclr Pr9~u.se:_. ~~~~~""-~~ 
păcate, vânzările vor fi mal 
adaugi lstrate. · 

multă vreme, timp in· care sistemul sub-

Societatea Electrica SA si-a 1 
gurat ieri noul·sediu, .mare' şi 
tru•' situat pe Calea Zimandului nr. 
In prezent, .Electrica", companie 
operează in domeniul r.onstrt1ctiil 
rT)ontaj instalaţii electrice, 
filiale independente şi 95 de an~1aja,ţi. 
In 1998 ea a realizat o cifră de 
de 1 1 <niliarde de lei. 

Noul sediu a fost inaugurat de 
Nicolae Băcanu, preşedi 
Contiliului de administraţie 
Electrica si preşedinte al Camerei 
Comerţ şi Industrie Arad. . 

LANGOSERIE ÎN FlĂCĂRI 
- Ieri dimineată, ~n Piata Catedralei, langoşeria .Ovi Mar" a 

fost cuprinsă d<i flăcări. Din feticire, incendiul a-rost stins cu 
mare repeziciune. Pagubele se estimează la aproximativ 5 
milioane de lei. Au fost salvate magazinul şllangoşeria so
cietătii, in valoare de peste 100 milioane de lei. Incendiul s-a 
prod~s datorită neglijenţei personalului de deservire, prin 
aprinderea resturilor de grăsime de pe un aragaz. 

Ll~~!I~!,~~~J"T~~,, 
Ieri, in comuna santana, a luat foc acoperişul casei lui 

Neag Marius. Deplasându-se la faţa locului cu dooă autospe. 
dale de interv~. Detaşamentul de Pompieri Militari a inter
venit prompt, salvand clădirile din jur. Au ars 260 mp acoperiŞ 
si 700 kg grău, pagubele fiind de aproximativ 50 milioane lei. 
incendiul s-a produs datorită unui scurt-circuit la instala~ 
electrică. 

. .... _ .. 

GEIUinDE Klt~P 
GE~LinDE Klt~P 

V 
V ""· 

MD!10~ WD ~~ M~~IPIIT D! M!NIN~~~ 11 ~~NJUN~TNITA w Î 
(Urmare din pagina 1) · · ' .. mufte ori gunoiul menajer. ~, 
D-na dr. Ţârlea a mai precizat că boala s-a · cti prive'te cealaltll 2 1 1.. ·ptare" -_de fapt 

manifestat cu prioritate la grupa de vărstă intre inamicul public nr. 1 prin alte părţ1, jill a iiili 
'} 

20 şi 30 de ani, ip toată această perioadă inre- -~- • ea 'fi-a făcut .apariţia in Arad şi \ {_ 
gistrându-se doar 4 cazuri de copii bolnavi de judeţul nostru de ••• fosta zi a României,_~-'~-: 
meningită, drept pentru care ·normal-in judeţul august, de atunci 'i până in ,prezent secţiile de--r 
nostru nu s...a impuS; amânarea inceperii anului 

specialitate inregistrând 24 cazuri de imbolnăvirt ""'t vo.lllorea ~ boUl, specialiştii conform spuselor cH1el dr. ŢARLEA, nu se poata ·~ ; 
recomandă • reamintim - ~e~tpeetarea vorbi de o epidemie, cazurile - cele 24 - .. __ -· ;-~
- ••lor ..., lgk>aă pa •••• ". ......,.._ n&!lepăşind cu muH pe cele d\!' iiCeeafl perioadă· .. · ',, 
w- a ko!-•.lor ". ......,..,..... I!UolaU> df! a a anului trecut şi mai ales e18 d-~'-
11 C"ll w-... De asemenea, prin grija amintitei infectării după o imbăiere într--o apă bolnavă, el ţ 
direcţii fi cu sprijinul direct al Primăriei s-a rea- cauzelor obifnuite (praf, poten etc.). 
lizat tn acest răstimp combaterea ţânţarilor prin 1:-.a e., a a ••~-••ii e~~-...... "' 
pulverizarea cu ajutorul elicopterelor a unor M'!IIID al boW CC'!I ia call7..ă nu tn•bolf" să .,.,._, 
substanţe de dezinsecţia. 

fn fine, in aceeaşi idee, societatea de salu
brizare a oraşului s-a angajat să ridice de mal 

~ ua lllledie. Spre hiu.ele" illdr~NJP-

hl, "nipaa sa. . . · · ~- • & 12 -'~ -- . .-.),. -

' 
llinistrul·lndusk-iei.usfine că 

MARCA GERMANA· MONEDA OnCIALAIPBOVINCIEÎ: ::t BENEFICIARI Al CUPOANELOR ~ENTRU 
AGRICULTORI SA FIE PRODUCATORII 

'1 NU PROPRIETARII DE TEREN 
Ministrul Industriei, Radu Berceanu şl secretarul de 

stat la Ministerul Agriculturii, Aurel Pană. au susţinut 
ieri, la o intilnire cu agricultorii din zona Olteniei, ca, in 
viitor, cupoanele pentru agricultori să fie acordate pro· 
ducătorilor şi nu proprietarilor de teren. . 

Berceanu s-a pnns că, in prezent, cuJX)8nele nu au 
"efect~ in agricultura, arătind că aceste cupoane sint 
cumpărate de alte persoane şi nu mai ajung la agncul
tori. Secretarul de stat Aurel Pană a afinnşt ca sts
temul distribuirii cupoanelor către proprietarii de 
terenuri agricole ar fi trebuit să fie aplicat. do_ar _in 
primul an, urmtnd ca ulterior acestea sa fie dtstribuite 
către cei care exploatează terenurile. 

' 

=>ih;_.:o .... ,__;;:_,,.-~ •. :.':lli&,::;:,:;e;:rn.'!N:::.-t-~:_tb~\, __ "~'-~ ··"'·-'''~'~-M";;-i%i)!;.x::'"'·:::;.;;,",:::::,_. __ ~:;,:-~ :-.:~:>--:~:&.Ut~''"··:-.-: -*~~.;;,;.;~ - 1 
Administratorul ONU pentru. Kosovo, vor insista să plătească în d•na~. a d~asş_ · -~, -~ 

Bemard Kouclmer, a promulgat o lege prin are Dixon. :Nu fa""!" decit să legahzăm situaţia ~"''l 
marca gennană este desemnat drept monedă care BXJStă deJa . a adăugat_ el. Monecl~. ger- 1 
ofiCială a provinCiei sirbe, a anunţat. vineri, mană a fost d"1r1 oe ~ oe mat f~~~t utiliza~- - 1 

adjunctul său pentru probleme ecooomice. Jo in Kosovo, dup_ă IQcheleNii-ti:tbo.\ulul. 1 
Dixon, citatdeAFP. __ ~ , Observatori au apr~t al_egerea mă~-~~ ger- i 

Jo Dixon a explicat că aoeastă lege- Cl!ă mane ca monedă ofiaală ŞI taptul că. uUIIZarea · 
de-a patra promuJgată de Kouchner ~ permite monedei iugoslave nu este tncurajată_ dtmt-
utilizarea tuturor celoriatte monede care circulă nuează statutul de provfncle siibil al reg1unH şl 
in Kosovo, dar că moneda oficială adoptată de . pot fi inte!pretate ca o atingere adusă suvern-
Minisunea ONU din Kosovo (MINUK), folosită nităţii autorită~lor de la Belgrad asupra provm-
ln special in tranzactiile vamale si pentu con- ciel Kosovo. gamntată pnn rezoluţia _124411'8 
tunle publice va fi mOneda germimă. In pam- care ONU s-a angajat să o respecte. 
lei controalele pentru taxa de schimb vor fi Dixon a declamt că Bemard KOliCIV"lf· .. , 
ridicate. UtiUzarea dlnarului iugoslav "nu este membni unei comisii economtce ~&·- ... :·: '

1 

pusâ tn afara legii", a afirmat el, adăugind in mod unilateral această decizie. G~ ~ 
totuşi că •nu va fi incurajată". Astfel, la Minuk Iugoslav nu. a '?"t consultat sau lnfomi& •. 
se va 1mpu1e o taxă pentru persoanele •care această pnvmţă , a spus el. ~·; 

' • -· : 1 

' 

-,;~ .. _ 
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-·~,~~ ~ P1 DELEGAŢI Bl ~ ~ & YQR 
-SCSTIHE n DEPCTnTUL EMIL PUTIH Il CONGRES 

Tn cadrul. conferintai:.)ieo'''PteSă a Tn această perioaCd. se va intruni 1 valida si această ttaiurle". 
PSDR Atad, liderii fiiialei s-au referit la Orgamzaţia Naţională de Femei a ' 

pame electorală· " .Secuntatea câteva aspecte politice din ultima săp. · PSDR unde, pe lângă evaluarea acti-
natională a României· ~ Jntegrarea tămână. vitătii, se vor pronunta pentru persoana 

La Glrnă, Gcal va ajunga 
la 300000 

eu~iatică iiMo reati!ăti si deda- PD are 0 nouă ., " . .P!l.:a... o ..,.. susţin61a congres. 
raţii. ·'·4--:~-:--~ . ' · de fuzi · Vicepreşedintele Sorin Prişcă a mai 

.. ·sapte zile de instruire aU PIOpanera ana anunţat in cadrul conferinţei că o serie 

Primvicepresedintele liviu Popa a 
abordat situatia' sectorului energetic in 
judeţul Arad, afirmând că .la noi situ
aţia se prezintă destul de bine, in 
acest moment funcţionind 44 de 
puncte termice. Intreaga energia 
livrată este contorizată integral." 

.pigmentata" l'U. recitaluri are pentru PSDR de partide de orientare social-de mac-
formaţiilor .earl!inWnt' .• Sarmalele Filiala aradeană a partidul:ui· a rată manifestă un deosebit interes fată 
Reci";· .vama Veche" şi cu specta- inceput deja pregiltirile pentru de PSDR, .doritoare fiind de 'a 
cale ale .Trupei în căruţă". In fiecare Congresul Extraordinar care va avea pătrunde in lnternaţionala Soei a-
seară, obisnoilele discoteci . .A fost loc în 15 octombrie, OCI!Zie cu care IMt. listă. Printre formaţiunile care şi-au 
si distractie, pentru că era si normal va sl;lbili t:Onducer8li iit· n!Vei centraf upr;mat dorinţa de fuziune se Domnia-sa a mai afirmat că până in 

luna martie apa caldă menajeră va fi şi 
ea int~gral contorizată. In ceea ce 
priveşte preţul unei Gcal, la iarnă, se 
pare, că nu va depăşi 300000 de lei. 

să fie, dar realmente ne-am inloa! Un numilr <te aproximativ 40 de deie- numără PD, ApR, PDSR şi PS. In 
din tabără cu un bagaj consistenllh gaţi se vor deplasa la Bucureşti pentru urma discuţiilor ca,re au avut loc 

.ceea ce priveşte pregătirea politică", a-1 spniim pe candidatul arădean la intra dl Putin, primvicepreşedintele 
elol;jafat el-I Gavrilă. pre~edinlia partidull,li, .deputatul Emil PSDR, fi Tudor Mohora, preşedin-

.. SIMIOtl TODO(fl- Putin. tele PS, se pare că ta Congres se va 

~----------------~ 
SOI(Itlfl AMBI(OŞ 

\' 

12_ Proiect de hotărare priv;nd modificarea şi 
suplimenrarea 01ganigrame1 Pmlliriei Municipiului 
Alad. 

13. -de hotăn!re privild ........ llllllt ... 
viciu pentru asistenţă la dorniciiu. 

14. Proiect de hotlrtre cu Jllivire la repartizaree 
unei locuinte din ilndullccativ de s1al lamiei Covaci 

· Alina Claudia. 
15. Proiect de hotărâre privind modîfi<:afea 

Holărarii nro 41/1992, modiflcal<l şi complelali! prin 
· lloC!o&ea nr. 10111!394 şi prin Hotărarea ..-. EWI997 
a C<lnsiliultli Local al Municipiub Arad. 

16. Proiect de hotărare privind modificarea 
Holălarii nr. 13911995, modlficală ~i completată prin 
Hotărărea nr. 6511997 a Consiliului Local al 

. MoJnicipiului Alad. 
·17. Proiect de hotă rare privind mandatarea 
~ Consiliului local al MIJnicipiului Arad 
in Adunarea generală a aqiooanlor la se SALUBRI
TATE SA Arad pentru suslintrea propuneriior 
Consiliului Local de ""'<X3re Si. respediv, de nurni'e 
a unor membri aJ Conoiliului d8 administratie. 

18. Proiect de hotărâre privind rriandatarea 
oepezaoal\lb Consiliului local al ~ Arad 
in Adunarea gl!llefalli a 3C1i0narilor la SC TOP SA 
Arad pen1nJ susţinerea propunerilor Consiii\Jiui Local 

de revocare şi. respectiv, de nunire a unor.- al 
C<xosillukJi de administraţie. 

19. Proiect de hotărare privind mandatarea 
reprezenlanţîlor Consllului Local in Adunarea gene
rală a actionarilor la SC GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ, SA Arad pentru susţilerea prnpunerilor 
Consiliului Local de revocare~. respectiv, de numire 
a unor membri ai Consolu!lli de administraţie. 

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentanţilor Consiliw Local a1 Municipiului Arad 
in Adunarea generală a acţionarilor la se ARTERM 
SA Arad pentru susţinerea propunerilor Consiliului 
local de """""'re Şi, respectiv, de numire a unor 
mambri aJ ConsiăJiui de adminislraţle. 

21. Proiect de hotărâre privind nyandatarea 
~ Consiiw Local a1 Municipiului Arad 
in Adunarea generală a acţionarilor la COMPANIA 
DE TRANSPORT PUBLIC Arad pentru SIIS~nerea 
flRlllUil8rilor Coosillului local de rewcare şi, respec
Uv, de """*" a unor mambri ai Consitiului de .adml
~-

22.1JNase. • PRIMAR 
VAIDITIN PAVL NEAMT 

.~ 

:l 
i ' . 
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7,00 Matinal national 
8,30 Desene animate 
9,00 TVR lnlo 
9,05 Pov"'tl de ador
mit copiii- s. 
9,30 Satisfacţie -
muzical, SUA, 1988 
11,00 lntâlnirea de 
sâmbătă 
13,00 Tradiţie şi conti
nuitate 
13,30 A doua alfabeti
zare 
14,00 lVR lrlo 
14,1 o An:a ... Marinei 
16,30 Careui cu ... 5 
asi- rei. 
17,30 Star Trek: 
Generafia unnatoare 
-s. 
1 8,35 O familie ciu
dată- s. 
19,00 C.N. de gimnas
tică ale României, in 
direct 
20,00 Juma:· Meteo 
20,25 Farmece - ep. 
17 
21,20 Fotbal: 
Slovacia - RomAnia, 
in direcl 
23,15 TVR lnfo • 
Sport 
23,30 Molllnlrod1JC8!1 
o fisă - eomedie, 
SUA, 1973 
1,05 Roci< pop bazar 

TVR1 
7,00 Lumină din 
lumină 
8,30 Personaje 
celebre: Ursuleţul 
Winnie- des. anim. 
9,00 TVR lnfo 
9,05 Kiki Riki Miki 
11,00 Viata sa!uiui 
12,00 c.:i:. de gim
nastică ale 
României 
14,00 TVR lnfo 
14,10 E şansa tai 
16,20 Atlas 
16,45 Minuni şi 
miracole 
17,30 Super gol 
show 
18,00 O familie ciu
dată- s. 
18,30 lvanhoe - s. 
19,20 Tragerile LotO 
19,30 Fotbal info 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,30 7 zile in 
România 
21,00 Doamna 
Delafield vrea să 
se mărite - come
die, SUA, 1986 
22,40 VIzitatorul -
ep. 12 
23,30 TVR info 
23,50 Pariul Trio 
23,55 Dintre sute de 
catarge 

ADEVĂRUL 

TVRZ 
7,00 Cinematograful 
vremii noastre - ret 
8,00 Paiele - secretele 
serbării galante 
8,30 Desene animate 
9,00B= 
10,40 Toate plnz:ele 
susl-·ş. 
_11 ,30 Pas cu pas 
12,30 lVR Timisoara 
14,00 AvoCaţli : s. 
14,55 Vodeoclipuri 
15,05 lVR lnlo 
15,15 Document8 cultu
rale 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Sania Ba-. -
s. 
17,30 Cine? Unde? 
Cum? Dece? 
17,35 Desene animala 
18,00 Asteroizii, impact 
mortal- doc. 
19,00 Buna seara, 
amintiri! 
20.00 calatorie muzicală 
20,30 Hanglţa - de Car1o 
Goldoni, teatru tv 
21,55 Pagini clasice de 
mare popularitate 
22,30 Portrete ln 
acvalorte 
23,00 Meridianele dan
sului 
23,30 Clepsidra cu ima
gini 
23,45 Panoramic jazz 
0,30 1VM • Mesager 

7,00 Asteroizii, impact 
mortal- rei. 
7,55 Documentar-rei. 
8,30 Miracol 
9,00 Cronica 
Amazoniei 
9,30 Arca lui Noe - rei. 
10,30 Integrale 
11,25 Filmele săp
tămânii 
11 ,30 TVR lasi 
13,30 Ştirile XXL pen
tru copii si tineret 
14,00 Avocatii - ulti
muiep. 
14,55 Vldeoclipuri 
15,10 Tom Jonea
rei. 
16,00 Grecia- s. 
16,40 Sania Barbara 
- s. 
17,30 Alo, tu alegi! 
18,30 Rumba tumba ... 
19,00 Timpul trecut 
19,50 Un cântec pen
tru fiecare 
20,00 Un secol de ci
nema 
20,45 Retrospectiva 
premiilor APTR, 1992 
22,35 Sportmania 
23,05 Salutări de pe 
Broad Street - come
die, SUA, 1984 
0,50 TVM • Mesager 

RADIO ARAD 8 RADIO 
CONTACT (6S,9S MHZ) 

S,IMI- 8,00 BllNĂ DIMINKAŢA.! --program 
Radio Contact 
R,OO- 12,1~ BUNĂ DIMINEAŢA, ARAD!
Viata spiriluală {8,00-9.00); Slăvit să fie 
Domnul! (9,00-10,00); Liturghia de duminicl 
(10,00-12,15) 
ll,IS- 19.00 RADIO CONTAIT- (Hit inlet· 
viu; Week-cnd in do!_. Tu fi noi) 
19,00- ll,UO BUNA SEARA, ARAD! - Fresh 
M~ cu Radu Mustafa {19,00 -· 21,00); Viaţa 
spirituală (21,00- 22,00) 
22,00- !i,OO RADIO CONTACT· Sport 
W<d<-End 

7,00 Aventurile lui 
Paplrus- ep. 20 
7,20 Incoruptibilii -
ultimulep. 
7,40 G.l. Joe- ep. 22 
8,00 Conan Avi>n
turierul- ep. 14 
8,30 Tom fi Jeny- des. 
anim. 
9,00 Povestiri din 
Marea Sudului- ep. 17 
10,00 Lois şi Clark- ep. 
39 
11 ,00 Pro MotOr 
11,30 www.apropo.ro 
12,00 Profesiunea mea, 
cullura 
13,00 Ştirile Pro TV • O 
propozi1ie pe zi 
13,05 Prietenii tăi - ep. 
85 • Bebe - ep. 32 • 
Robin's Hoods - ep. 1 • 
Buffy, spaima vampl
rilor - ep. 44 • Fete de 
bani gata - ep. 23 (serie 
nouă) 
17,00 Profashion 
18,00 Super Bingo 
19,30 Stirile Pro TV 
20,00' Demolatorul -
acţiune/SF, SUA.._ 1993 
22,00 Oz:-ep. 1 
22,55 Stirile Pro TV • 
Stiri spoiwe 
:23,00 Columbo - f. 
0,30 Specialităţi erotice 
-ep. 7 

7,00 Aventurile lui 
Papirus- ep. 21 
7,20Mot-ep.1 
7,40 G.l. JOii-- ultimul 
ep. 
8,00 Conan Aventu
rterul- ep. 15 
8,30 Tom ti Jeny - des. 
anim. 
9,00 Super Abracadabra 
• Lassie n- ep. 10 
11,00 Oamenii secolului -
ultimul ep. 
12.00 Profe\11 despre be
cul 
t2,55 o pi'Op02ilie pe zi ' 
retrospectj)lă 
13,00 Ştirile Pro TV - un 
-de jurnal 
13,30 Ce se vede '* 
Nimic in comun - come
die, SUA, 1986 • Echipa 
mobilă • Pretul corect 
18,30 Beveriy HQis - ep, 
162 (serie nouă) 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Cupidon - ep, 1 
21 ,00 Pfopunere inde
centi! - dramă, SUA, 
1993 
23,00 Procesul etapei 
0,30 Highlighl fotbal 
1 ,30 Specialilăţi erotica 
-ep.8 
2,30 Cine-i ,-fui -ep. 
110 
3,00- Gothic
ep.3 
3,45 Nano- ep. 159, 160 

'· 

PROGRAME TV 

7,00 Lanţurile iubirii -
re/. 

7,45 Preciosa - rei. 
8,30 Căsuţa pove'r
tilor- rel. 

9,15 Inger sllbatic -
rei. 

10,00 Celeste se 
intoarce - rei. -
11 ,oo Viaţa noastra -
rei. 
12,00 Dragoste li 
putere- rei. 
13,00 Maria- s. 
14,00 Verdict injust -
rei. 

ANTENA1 
7,00 Secolul XX- doc. 
8,00 Planeta .vie -
doc. 
8,30 Fir intins 
9,00 Desene animate 
10,00 Jaguarui- doc. 
11 ,00 Casa de piatră 
11,30 Roata de re
zervă 

12,00 Publicistică 
13,QO De la A ia infinit 
18,00 Elena, viaţa 
mea- ep. 31 
19,00 Observator 
20,00 Asasinul 
Mafiei - actiune, SUA, 
1991 , 
22,00 ObservatOr 
22,30 Joc dublu -
thriiier, SUA, 1984 
0,30 Proprietarul 
plantaţiei - dramă, 
SUA, 1991 16,00 Preciosa - s. 

17,00 Celeste se 2,00 Putena banilor 

intoarce - s. 
18,00 Fotbal: rezumat 
Anglia 
19,55lnapol in viitor
des. anim. 

20,15 Inger silbatle -
rez. săptămânii 
21,15 Lanţurile iubirii 
- s. 
22,10 Milacly- s. 
23,00 Duelul - f. SUA, 
1984 

7,00 Lanţurile iubirii -
rei. 
7,45 Preciosa - rei. 
8,30 Căsuţa pove'l
tllor- rei. 
9,15 Allsealî prinţul 
din via- s. 
10,00 Celeste se 
întoarce - rei. 
11 ,00 Marile poveşti de 
dragoste: Marilyn 
Monroe Joe 
Dimaggio; King Juan 
Carlos - Queen Sofia 
12,30 Milady- rei. 
13,30 Maria - s. 
14,15 Duelul- ref.. " __ 
16,00 Preciosa- s,. 
17,00 Celeste s6 
intoarce- s. 
18,00 Ultimul erou 
americari - f. 
19,40 Desene ani
mate 
19,55 Jackie Collins: 
Hollywood 
20,20 Polrot - s. 
21,15 Lanţurile iubirii 
- s. 
22,10 Milacly- s. 
23,00 Schimbări - 1. 
SUA, 1991 

BJMl l!nivenul cmlinlci 
&,...10 Armnnii cuntle 
9,00 lJniţi 1ub tricoior 
10,00 Pop matin~u 

- s. 

TELE7ABC 
8,00 Stiri 
8,1 O 'o intre sute de 
ziare- rei. 
9,00 Ţara spiriduşilor 
10,10 Tentatii- rei. 
11 ,00 Aventuri in aer 
liber- rel. 
11.40 Lumea in 
.Clipa 2000" - rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu · 

ANTENA1 
8,00 Credinta si viata 
9,00 Desen~ ~nim~te 
10,00 Godzilla - des. 
anim. 
11 ,00 Aventurlle lui 
Sinbad - ep. 1 
12,45 Buni prieteni 
13,15 Beat criţă 
comedie, SUA, 1930 
14,00 Julio lglesias in 
România· 
17,25 Elena, viaţa 
mea - ep. 32, 33 
19,00 Observator 
19,45 TeleEurobingo 
show 
22,30 Meciul Meciu
riior 
0,30 O sansă pentru 
fiecare ' 

TELE7ABC 
8,00Ştiri 

8,20Ţara~
rel. 
9,30 Paplllon -rei. 
12,00 Iti mai aduci 
aminte, Doamnă? 
13,00 Ora unu a venit 
15,00 Drumuri prinln> 
amintii 
15,30. Cutia muzicală 
16,00 Celebritate - ep. 
119 
17.00 Forta destinului 
18,00 POrtretul un~.:~i 
artist · ,. · 

11,01.1 M·tualihi.ţi. muzică. .,olt · 
12,00 Duminica lu prinz . 
l3,lMI Emisiune in lh. gt.-•nnani; magbiari; 
â.rbi; bulg~ri: n-hă; skwM:i 
18.0~ Astnl Rumiinii 
19,1M.1 Radi11jumal 
JIJ,l~ Jan Refkx 
20,05 Cint din 110fld 
2U...q) Ciliturie in lumea.)JO"qdlor 
21,UU Curierul dr seară 
Stiri: 6,00: 7,55: 10,00; 11,00; 12,55; 18.00; 

- io,00;21,00;21.SS. 
Radin Jumal: 7,00; 19,00. 

·~· . 

'· •;., ... , : .. .. - -.. '~ 
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PRIMATV TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Secolul XX- doc. 8,55 Deschiderea pro-

• 
:-'r 

"'"·'"j 

7,00 Emisiune pentru 
copii 
12,00 Sport magazin 
13,00 Motor Plus 
13,30 Apel de urgenţă 
-rei. 

8,00 Ştiri TVA _rei. gramului ,"*' · 
8,30 Politica fără 9,00 lnlB<Sat Muslc 1 

9,30 Leolo - film -··:-; · 
prejudecă~ - rei. 11 ,00 Ştirile lnter&at 
1 O .00 Jaguarul - doc. 11 ,30 Desene animate ". • .._ 

1 

11,00 Casa de piatră 12,00 Echipa de soc· ··1 14,00 Real TV- rei. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,00 Comisarul Rex 
- s. 

11,30 Roata de rezervă 12,30 Dead Beai- film 
12,00 Publicistică 14,00 La nord de para-

lela 6Q 

13,00 Cu Cristian 15,001ntersatMusic"" .. 
Ţ OI"'SCU de la A la infinif . 15,30 Provocarea naturii 
18,00 Divertisment · 16,00 5alari 
18,20 An_ unţuri 16,30 Cpmfortably 

16,00 Telenoveli 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Metieo • Clip Ari 
18,30 Camera ascun
sa 

Numb- fllin 
18,30 Ştiri TVA 18,00 lntersat M.;..,<·"""1""~ 

19,00 Hai noroc şi 
voie bună! 
21,00Film 
22,45 Focus + 
23,00 Show-ul de 
noapte 
1 ,00 Vulplţa in blue
jeans -erotic, SUA, 
1988 

17,00 Celebritate -
ep. 118 
18,00 Rendez-vous la 
Teie7 · 
19,00 Dincolo de anul 
2000- doc. 

19,00 Observator 18,20 Desene animate 
20,00 Emisiune de 18,45 Ştirile lntersat 
traditii . folclor 19,30 Echipa de şoc 

· '1' 20,00 Oblivion- film 
21 ,00 Divertismert 21 ,30 Provocarea naturii 
21 ,20 Anunţuri 22,00 Zonă periculoasă 
21 ,30 Ştiri TV A - rei. III- film 
22,00 Observator 23,30 Ştirile lrllellllll 
1 0,00 
n continuare program 0,45 

identic cu Antena 1 rriJiul 
-~··-· 

HBO 16,45 Valul uciga~-
10,00 Franklin _ des. acţiune, SUA, 1995 
anim. 18,45 Muntele vădu~ 
10,30 Războinicii - velor - drama, ŞUA, 
lari- des. anim. 1994 
11,00 Tom fi Huck- 20,30 L.A. Coonlidel,ţ''1<-
acţiune, SUA,1995 . tial-thriller, SUA, 1997 
12,30 Avala11f8 - acti- 22 45 M' 

1
. . 

une SUA 1998. ' ' '" 1 pencu-

---<1 
1 

"...--'-. '"""1 
------1 

~ 
.. : .. 1 

~ . 

-. ' 
20,00 Actualitatea 
Tele 7 · 
20,30 Globetrotter ·. 
21,20 Papillon 
dramă, SUA, 1973 
0,00 Ştiri 

14,l5 Coiţ Alb 2: Mituf.,":oase - dramă, SltA, 
lupului alb - actiune, 1996 ~ 'illl.,.:::-: 
SUA, 1994 ' 0,30 Politicianul ·• ~---4 
16,00 lexx- s. dramă, ooprod., 1998 . - ·- '''" ,j 
M INTEBMAnOMAL 
21,30 S-a întăl-nplat.., 
azi .. -s.,. 
21 ,35 Revista presei ' 
21.40 Să copilărim 
lmpreună 

22,00 Jurnal ... Miateo 
22,30 Meridianur Cluj 
23,00 Clipa de -

-~· ·-~ 

PRIMA TV TV ARAD. TV INTERSAT 
7 ,00. Emisiune pentru 7,00 Secolul XX- doc. 8,55· Deschi~erea,~>n:>gra-
copii 8,00 Ştiri TV A - rei. mului ·- - ... · 
11 ,00 Duminica la 8,30 Emisiune de 9,00 Zona periC>Jie>aali="~"' 

fflm 
prânz trad~ii şi folclor - rei. 10,30 Desene 'animate .... ""'f-, 
12,00 Vacanţă a la 9,30Anunţuri-rel. 11,00Sbrilelntersat 
Petri,ar 9,40 Divertisment 11,30 Ech;pa de şoc 
12.30 Tiberiu ·& 10,oo Godzilla _ ep. 1, 12,00 lnler.!at Muolc 
Tibanu 2 12,40 Cavaleti şi raztJoilici 
13,30 Magazin foi- 11 ,00 Aventurile lui 13,30ProvocareanatLri,c_O'J!Ii@oiaii;;;. 
cleric 14,00 Cerul dlllr8 noi 

C Slnbad- ep. pilot 14,30 Safari 
14•00 inemagia 12,45 Stan s,i Bran- c Red 11m ~4,30 Film · 15,00 ondition -
16,00 T~l.,;t•'dli~;,.,J 14,00 Jullo lgtesias in 16,30 lntersatMuslc 

17,30 Chic ,. -~:~~~~:~~H17~,00~1~nt~ersa~t~Sport~~-= lntersat Music 
18,00 Focus • Sport • -&..o",--
Meteo • Clip Ari Vara a trecut 
2o, 15 Camorra Mangalia '99, 7 zile şi 
dramă, Italia, 1985 7 nopţi 
22,00 Focus 17,25 Divertisment 
22,15 Revista presei 18,20 Anunţuri 
22,45 Film 18,30 TVA 

19,00 

--1 

·-

-~-· 

18,55Pariu1Trio.~~,,~;,.,,j ~~~~~~~~~~~~~~:;~~::--.'~~~ . 19,00 Dincolo 
2000 -doc. 
20,00 Actualitatea Tele 
7 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de 
ziare 
21 ,35 Pariul Tria 
21,40 Loto 
21,45 ProSt 'si fii, 
noroc să al - comedie, 
SUA, 1975 
23 25 Gala TeieJ..'--
0 00 Stiri ;"' 
0:15 Gata Tele 7 -
tinuare -· 

ATOMIC TV.~i.t1Hu;. 
7,00 Selector _,,.)~!<>'It' 
11,00 Cybemel"' · . o/~;d 
11,30 Atomle Csle- rei. Suocui!IJilll'lâ. 
12.00 Rea- "·• 22,00 Concert 
12,30 Turnul Londrei - 22,30 Album ShOV( 
ftll. 23,30 Insomnia 

. ·-...- ... 
C>..-..c:-..·. _,_. 
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deosebire ·de 
unii oameni de afaceri 
car8-fi văd ingust·doar 
propriile interese, sunt şi 
oameni serioşi care 
caută ca prin acţiunile pe 
care le derulează să con
tribuie la ridicarea toca
lităţilor in care trăiesc, să. 
asigure locuri de muncă, 
să .lm1oblleze zestrea 
edllitară şi să amelioreze 
condiţiile de viaţă ale 1 

cetăţenilor urbei noastre 
şi ai judeţului. Unul din-

~ .. ~,-~t~capMinbeprinzători, 
dintre mulţi atţli, este 
domnul George Medinţu, 
patronul firmei ,,Jackson 
International" S.R.L. S-au 
spus multe despre 
această firmă, lnvidioşli 

au făcut tot felul de spe-

culaţii, unii căutând chiar 

să-i blocheze activitatea. 

5 ,.,_ <-il Prin ambiţie, tenacitate şi 
curaj, firma a prosperat, a 
depăşit greutăţile inerente 
inceputului. Profitul rea

•itoi-·~n llzat a fost investit în infi

inţar~ lji dezvoltarea 
unor activităţi utile, fiind 
totul conceput 1a staQ... 
dardele Europei occiden

... ...,...dl.ţale. Domnul Medinţu 
1 nvesteşte mUlt şi totul 
se desfâ'l'oară la vedere. 
in Arad, a creat prin '8fort 
propriu un mare complex 

comarc.i~ de fapt un . 
SllPel"lllarket unde işl 
desfăşoară activitatea 
250 de firme, dând de· 

lucru la peste 1000 de sunt zilnic asaltata de 
persoane. Aici sunt măr- sute, chiar mii de 
furi de la aparaţe casnice cumpărători, care pot să 
la articole de imbră- se aprovizionez& la 

căminte şi preparate 
culinare la preţuri bune, 
care menţin un anumit 

preţuri acceslbHe cu tot 
ceea ce doresc. 

Pe lângă acest com
plex din Arad, dl. 

1 Medinţu a realizat şi este 
i in curs de finalizare a 

unui eomplex eomer
eial-turistic la Năd
lac. punct Important 
peptru cel ce vin sau 
pleacă din România. 
Totul a fost conceput la 
nivelul cerinţelor occi
dentale, cu lucrări edilita
re de o deosebită fineţe, 
folosindu-se numai ma
teriale de cea .mal bună 

La intrarea in complex 

este o staţie de benzină, 
cu un design plăcut, cu 

un magazin tip minimar

ket, unde turistul poate 
să-şi procure cele nece
sare pentru inceputul 
sau sfârşitul călătoriei in 
ţară. De asemenea, a 

, amenajat un restaurant 

1 in stil românesc, unde se 
' gătesc, pe lângă mâncă

rurlle româneşti tra
diţionale, cele mal so

fisticate meniuri. Res
taurantul se prelungeşte 
cu o terasă in aer liber, 

protejată de ploi, amena
jată tot in stil tradiţional 
românesc. Pentru cei 

grăbiţi şi pentru pietoni 
sunt şi trei baruri care le 
stau la dispoziţie. 

Pentru că ne aflăm la 

frontieră, a fost amena
jată şi o parcare pentru 

tiruri şi alte tipuri de 
ma!1ini, cu o suprafaţă de 
10.000 m.p., cea mai 
mare aflată intr-o zonă 
de intrare-ieşire din ţară. 

intr-o clădire sepa
rată, construită in stil 
românesc este in curs de 
flnalizare un grup social 
complex, cu W.C.-url, 

dotate cu instalaţii mo
derne, duşuri, pentru 

şoferi şi alte persoane, 
spălătorie de haine, 
spaţiu amenajat pentru 
aranjarea ţinutei femeilor 
şi bărbaţilor, totul in gre
sie şi faianţă. inclusiv un 

mic bar. 
in construcţie se află 

un motel, de fapt un 

h.otel de 3 stele, cu 30 de 
camere, tip garsonieră 'fi 
apartamente, restaurant 
şi discotecă, cu program 
de noapte in regim de 

club. Totul este concep.ut 
intr-o manieră inge
nioasă care va oferi un 
cadru plăcut pentru toţi 
turişti! care doresc să 
petreacă, in trecere, clipe 
de neuitat. Acest motel 

va fi dat in folosinţă la 
începutul lunii octombrie 

a.c. 
Se construieşte in 

regie proprie, dar şi cu 
unităţi specializate în 

construcţii şi instalaţii ca 
FILOCON, CONSTAR, 

CONAR, RADM etc. 
Toată suprafaţa com

plexului este asfaltată '' 
pa vată, Iar .·clădirile 

având un brâu de piatră 
de munte, ceea ce 
le conferă specificul 

autohton românesc. 

. Pentru că, prin -t 

se 

exportă animale vii, a 
fost amenajat un punct 

de furajare şi adăpare a 
animalelor ce tranzitează 

România, luându-se 
toate măsurile ecologica 

'i igienico-sanitare. 

un care 

suntem siguri că va fi 
apreciat de turi,tii stră

Ini, dar 'i de români. 
Este o oglindă care radă 
intr-o lumină favorabilă 

imaginea RomAniei 'fi 
fâră nici o indoială putem 

IIW~~t" -;~~m!l[!Î,;.ţ;;t;:~m~naJai1Jt~!l..e~§~ 
Intregul complex afirma că se ridică la 

sporeşte zestrea edilitară standardele cerute fi 
a Nădlacului, reprezen- impuse de Uniunea 

tând un punct de refe- Europeană. Acest com

rlnţă pentru toată plex este un mic oră!1el 
România. De asemenea, care oferă turistului in 

se asigură 70-80 locuri trecere toate facilităţile 
de muncă pentru nădlă- dorite. . 
cani şi 20-30 pentru spe-
cialişti din Arad. 

In plus, prin acest 

complex vor fi atraşl 
turişti! pentru cunoaş
terea Nădlaculul, oraş de 
câmpie cu tradiţii şi obi-

ceiurl aparte, unde con

vieţuiesc, pe lingă slo

.vaci fi români, fi alte 
etnii • 

Tot ce s-a făcut aici 

. 

D. ZfiVolfiPKI 

-este pt eoeupărl, dL 
G-rge Mcdiafu,. prho 
Onaapeeare_o_ 
tluce9 .. .laekson la
teraational .. vine .. 
ba ~~prijinod producă

terllor aarieou .... ....... _. ...... _.._ 
ziţloaâatl cereale. 
grâoo de paaiDeaţie .. 
farajer. orz .. IIC pre
gătese peatra ...,., •• 
ziţioaarea poru•lno
lui la preţuri buae. 
De Bllemeaea9 eei 

· interesaţi pot livra 
cereale !fi Ilo coatra
partidă9 prin aoilga
rarea de eătre Drmă 
a llatCrăfămiutelor 

.eW..ice, erhicitle -

.. te faellltăţi eare-i 
latere~~ează pe pr• 
tlueăteri. 

·-·· -· 

' 
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· Meciurile de calificare pentru turneul final al Campionatului 
. European de fotbal, oe se va disputa anul viitor in Belgia şi Olanda, 
au intrat pe ulima sulă de metri. in grupa a 7 -a. din care face par1e ~ 
reprezentativa României, fiecare echipă mai are de disputat trei par
tide. In lupta pentru calificare sunt angrenate trei echipe, România, 
Pollugalia şi Slovacia. După cum se ştie, echipa care va ocupa primul 
toc in grupă se calilial direct la tiJmeut fmal, la fel ca şi cea mai bine 
clasată formaţie de pe tocul secund din cele nouil grupe. Celelalte 
ecllipe de pe locul 2 var juca meciuri de baraj penru oele patru locuri 
disponibile, care împreună ou echipele ţărilor orgari2aloate, Belgia şi 
Olanda, vor intregi tabloul de 16 formaţii participante. 

Inaintea partideta de astăzi, România este singYa echipă nelr>
vinsă şi ocupă tacut secund in grupă, ou mari şanse de a termina pe 
primul loc. Dar deocamdată să IIOdem cum se premlă clasamenlul 
grupei a 7 -a: 

1. Portugalia 7 
2. România 7 
3. Slovacia 7 
4.Ungaria 7 
5. Azerbaidjan 7 
6. Liechtenstein 7 

CUISfiMEifT 
6 
5 
3 
2 
1 
1 

o 
2 
2 
2 
o 
o 

1 
o 
2 
3 
6 
6 

XT-2 
16-1 
8-4 
11-7 
~1 
2-34. 

18 
17 
11 
8 
3 
3 

.,. ·~- .-.> 

SPORT 

trei echipe eslfl fa-.oorită şi clasa
mentul nu ar mai putea suferi 
modificări: 1. România 26 
puncte, 2. Portugalia 24, l. 
Slovacia 17. ln acest caz, 
România s-ar cafifu:a direct la 
turneul final, iar Portugalia ar 
juca un meci de baraj. · 

primut loc: 1. Rominia 24 
puncte, 2. Portugalia 24, 3. 
Slovacia 18. 

Tn ambele variante c:Hn 
seara aceasta, victorie sau egal 
cu slovacii, pentru a fi, in final, 
pe primul loc in grupă va trebui 
să învingem Portugalia. in cazul 
unui eşec la Bucureşti, vom 
juca noi barajul: 1. Portugafia 
XT pum:te, 2. România 21, 3. 
Slovacia 18. 

Varianta hd H ac 
Doar l.IO accident ne poate 

sceate din cursă. adică să le 
iasă stovacilor pasienţa. Or asta 
înseamnă să câştige ei la 
Bratislava şi să meargă. mier· 
curi, pe mâna portugheZJlor. In 
acest din urmă caz. cu victoriile 
sconlate din ultima etapă, sta
vacii ar putea trece in fata 
noa~tră şi ar juca barajul: 1. 

~-:~·:-_:. · Portug,alia 27 puncte, 2. 
Slovacia 20, 3. România 20, 

_" ~-

care-i va duce la baraj. Aşa că pentru că la egalitate de puncte 
astă-seară van asista ta 0 po.1idă se iau in considerare intâlnirile Mergem la viclarie 
deschisă oricilrui rezultat cu pre- 'directe. Esle o situatie nedorită 
cizarea că noi vom merge pe 2 pentru noi, dar cu'm ea, cel 

Sâmbătă, '4 septembrie 1999 

-><~ 

: 1ilri, la Oevin, on meciul de al reprezentativelbt:t,ft, 
tlnetet, e<>ntând pentru caii la CamP,tonatuJ 
European: Slovacia- România 0-0. ~- •-•41!\ 

\~:;~,~=;·~A,Yt"rp;::~lia · .. -'1 ~4 

As-w:iizl ŞI M61ttC 
,,... ltt fiREttA ....-~ 

' Tn această s~ă, )., ~ngelo Gandolfi, priacipatuÎ .. ·•·.oo~ 
Bratislava, .. lricolarii" vor ihCel\::8 ·ii1vesliiD< ilalian. După victoria -~-.... 
să mai facă un pas spre Euro de la Vâlc• se speră intr-o · , 
'2000. Pen!llJ a r~rnân': in creştere a numilnM'Iftjll!!! _.,.l 
cărţile califica. n_'· ele. vn ~UI Vtctar ton .. juciltoni având nevo.·lelH_ife •. • 
Piţurcă nu ~\tOl& ~ ptardă supariiJI morar al.publiculwc ..... 
acest meci. in timp ee slovacti- certitudine pe banca de mzerve -
mai pat spera la .biletele" pentru a UTA-ei se var afla ~ doi-lAii<. .eollill 
Olanda ~ Belgia, doar in cazul juniori şi nu este exdus R mai - · '1 
unei victorii. Geniul lui· Hagi şi asistăm la un debut în eşalonul -~,_...JI 
experienţa fotbaliştilor români· dlli at fotbalului românesc, dupt · ~--, 
pot decide soarta confruntării. cel realizat de Alin Dlăg,an, in - ~ 

Până atunci, dimineaţa vom urmă cu două săptămâni. -"--_- · ·. . 
avea emoţii pentru echipa fan- Duminică e rândul •>• .. c 

ion a Aradului, FC UTA, care divizionarelor C, echipele. aJă.,.. <'' •• ; , 

dispuli! in faţa propriilor supor- dene având nevoie de puncte ·--1 
Ieri un nou meci de carnpional pentru a rnaj un::a citeva ~tii .. · _ · 
Eleoii adversarul nu face parte in clasamentul seriet&.l"'~ .. . ;A 
din .categoria grea" a seriei a 11- lnter şi Univers. itatea vor juca. · ~-j· 
a a diviziei B. antrenorul acasă si nu au voie să facă~-::: ,· 

Astăzi, la Bralislava, nationala 
noastră, pregătilil de antri.norul 
Vdcr Piţurcă are prima şansă in 
partida cu Skwacia, asta şi ~""*" 
faptul cil o victorie in meciul din 
seara aceasla i-ar acorde posibili
tatea, in cazul unei victorii şi 
asupra Portugaliei. de ta 
Bucureşti. de a tennina pe primul 
loc în grupă: România este 
favorită in inlâlnirea ou slovaci u 
lasef Adamec şi pentru faptul cil 
~ \101' avea pe Hagi in teren, ceea 
ce nu s.-a illtât 1 tpkd: in primăvară 
la Bucureşii unde gazdele noas
tre de astăzi au scris un rezultat 
de 0-0. Cu Hagi in teren .tricokri" 
işi vor putea impune jocul şi: 
dat:lrită diferenţei de valoare. care 
este net în favoarea lor, 1si vor 
P1EB apRl!liB 'JIC!Dria. Oe ce'atattă 
parte, slovac:i işi ·Y<:!' juca ultima 
carte a callficârD. in cazul unui 
succes ei rNi au sa~ locukJi 2 

solist. Portugalia, care s~a puţin teoretic ~-a trebuit s-
deplasat in Azert>aidjan nu pcete . • o luilm in calcul. 
......,., practic, t> obleme. latil cum Cu 88 mal joacă · 
ar arăla podiumul grupei in cazul Redăm in continuare par-
când calculele hârtiei s-ar adeveri tidele ce au mai rămas de dis-
şi Hagi et cornp. s-ar intoarce vie- t. tulaabi IIDIIi X . putat in grupa a 7 -a. 

Rubinacci şi-a rnotMit bilieţii la cel mai mic psS-!II'Işit pentlu a .. . · ·. 
maximum, pentru a evita orice nu-şi inrăută~ situaţia. Misi~---~~ 
surpriză neplăcută. In plus, aproape imposibile pentru West ·• · ·""'!!!!~\ 
Afmăşan şi compania in .. atb- Petrom şi Te~.-:!~ ... _,.J ·.-·-
rosu" vor sil facil spectacol, deplasare', lii!lr nu se stie I'ACIO- '!1111'1 
deoare<;e, in tribuna oficiată a dată de unde · · ·•· · 

toriosi de la Bratislava: 1. Există şi această variantă in 4 septembrie: Stovacia-
PortUgalia 21 puncte, 2. partida din această seară, • ' ROmânia,._ Liechtenstein
România 20, 3. Slovacia 11. cum a existat si in tur la Ungaria, A2erbaidjan-Portu-

bătrânei arene UTA va_lua loc~ .. . . •4 

····~~~·· 

'\ ____ ~---· ~-~ 

1n această vq'iantă SbWada. Bucure~ti. când ea s-a chiar galia. 8 septembrie: Romania-
ar fi scoas?. def!rutiv din cursă, ia' materializat. Cum slovacii isi Portugalia. Slovacia-Liechteh-
lusitanii si .tricolori( ar urma sa joacă ultima carte s-ar putea să stein, Ungaria-Azerbaidjan. 9 
tra~: la Bucureşti. problema ne smulgă un egal, iar in octombrie: Portugalia-Ungaria, 
locului intii. ·să mergem mai această situatie va trebui sA--i Liechtenstein-România, 
departe şo să mizăm pe victorie şi învingem pe portughezi. Azerbaidjan-Siovacia. 
cu portughezii, care vin in Sbvadi nici in acest caz nu au in interval de câteva zile 
Ghencea. ITIOIQIIi, 6 septemtJoia. şansa calificilrii. chiar dacă bal vom sti dacă _tricolorii" vor fi 
In acest caz 1.'România 23 1 in ultimele dcuă partide."" cu prezenU ta tUmeul -r EURO 
puncte. 2. Portugalia 21, l. 1 lusilami, 1a egalitate de puncte, \ 2000 Hat. Românlal 
Slovacia 14. in uftimeje meciuri, l dar cu două victorii directe -
din 9 cctombrie, fiecare din cete 1 asupra tor tot .tricolorii" - ft p&-1 , _ fiLEl(. QtEBELECJ 

~~··~1-Y~ :.m~T~~!YW"~ 
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C.P.L ARAD- GlORIA 
ARAD 1-3 10-11 

CUPA El- TUBORG 
~'- .... ... -.. _ 

~-~ 

-~-·~ 
~ ........ - 1 

Stadion .C.P.L", ~ ploios, teren irnllmal cu apA: 
Au marcat: Nescovici (min. 75} respectiv lftimie (min. 
20), 8âr1il (min. 52), Tudose (min. 59). 

După desfiinţarea 
echipei .u· FZ Arbema, se 
părea că in oraşul nostru nu 
va mai exista. pentru multă 
vreme, handbal feminin la 
nivel de- lată lnsă cil 
rn această varil. ceea ce e<a 
aproape de domeniul incredi
bilului a devenit realitate. A 
1\Jat nastere Traft U.V.V.G 
Arad, toimatie ce va activa in 
sezonul 1999-2000 in 
eşalonul trei (Divizia 8). ~daei> 
a apartinut antrenorului Titi 
lonesc'u, prinzând contur 
datorită sustinerii financiare 

o legătură cu aspectul precu
nier, care practic ~· -
afirmă proL Ionescu. 
Pregătirile au inceput pe data 
de 2 august. ta Arad. in 

Timisoara. handbalistele ~~,J~,~~~~~~C~==~~~!!:!~l dene au trecut frufllGS 
Pasuwtex. rnnifioata. cu C·:~ 

.. 
CP L: Neaţu - Maghici, Neacşu, TOduţa, Suciu -

Şulea, Poeei, Bocşa. Ma~ - Nescovici, Brandais. Au 
mai jucat: 8alint. Monea. Gloria: Matec - Pelcuţ 
Craşavschi, Oros, Negrea - Bârla, sarb, lfrimie, Vlad -
Pop, Tudase. Au mai jucat: Vasile, RO!Tla!l. 

Au arbitrat foarte bine: H Dumitru- D. Rusan -. T. 
Eroiu. 

ObsemdDr A.J.F: Cornel T!Uiee 
Jw:ăton.il meciului: Vlad 
VICtorie categoricil, mai clari! decAt o anolă scorul, 

penlru echipa .trarr~Vai'1tilol". Pe un teren foalte greu, 
oaspeţii s-au intrecut pe sine şi cu o repriză a doua 
de-a dreptul enttJziasrnantă, au reuşit să ingenunc::heze 
pentru a treia oară consecutiv echipa .temnanlor", pe 
propriA lor teren. Băiaji u Gigi Cameniţă şi-au inlJal, 
se pae, .in mână", iar .temnari' d-lui Popovici se găn
desc de pe acum la o posibilă viciDiie "af;Ă", la ..pl1if' 
IU Brănişcan. De urmării ! 

' 

acordate de tricoul Roşu Arad ,., ... , •• , 
- Fabrica de Tricotaje (director 
generat Gelu Zoica; director 
adjunct Arcadie luofl811) şi 
celei şcolare. primite din 
partea Univernftilţii de Vest 
.Vasile Goldiş" (rector Aurel 
And.elean, prorector Ioan 
Cuzman; decan al Facullătii 
de Edllca~e Fizică şi Sport, 
Ioan Marconi). De asemenea, 
le constiluirea noii grupări au 
mei contribuit D.J.T.S. Arad, 
csş Arad, Casa de AsiguRlri 
de Sănătate, prin directorul 
general Sabin Bălţat şi alţi 
spoosori •• Deşi am renunţat. la 
un moment dat, la gândul 
implicării in handbelul feminin 
arădean de senioare. m-am 
r'ăzgăndll si aM parnft la tre
abă. M-am inc>1pilţănat să 
refac echipa de senioare a 
AradulUi şi mil consider deja 
mui\IJmil cii am reuşit acest 
lucru. A ftlst o ~de 
ani:Ji\ie şi de I11IJnCă. ~ nir;i 

-~t~~~;;;~~=~ 
iili~-~ 
perioada 9-15 august ptecan
du-se in cantonament la 
Macea. Săpt.ămAna trecută, 
Trait U.V.V.G a câ,ligat 
turneul de la Reşiţa. dupil 
douA remiza. cu lnter Miracol 
Reşiţa (Divizia A), 20-20 şi 
Unirea Sănicolaui Mare 
(Divizia 8), 13-13 şi o victOrie. . 
22-9 cu Banatul Timişoara 
Qunioare 1). La acest turneu 
.-anca Zorica Danci a fost 
declarata drept cea mai 
llehnicil juciltoare. intr-un alt 
meci disputat miercuri ta 

.· 

15. 
Lotul lărgit cuprinde 

jucătoare provenije de ta CSŞ 
Arad ~ foste componente ale 
.u• ·Fz Arbema, singurele 
transferate fiind Ramona 
Henţiu (CSŞ Deva) şi Mihaela 
Antoneag (Politehnica 
Timişoara). Alcătuirea lui actu
ală este următoarea: Ştean, 
Cizmas, 8ildărilu-portari, 
Tecar.' Dobra. Roman. O. 
Cosma,M.Co&ma.~• 
.Breja, Gruber. Bota. lzMnd§, 
Dam:i, Maghiş. Porcotean, 
Henica, Timofte. lnoan nu 
poate fi utilizată din pricina 
unei accidentAri. Organi
zatoama de competiţii a-clubu
lui este d_.,. prof. Emin.· 
Mandache. . .. 

Traft lf.V.V.G. Arad are 
ca obiectiv formarea unei 
echipe de vib, illtenţia ei fiind 
pregătirea cu răbdare a 
urcuşurui pe scara valorii ~ 
performanţei. Din seria unică a 
Diviziei 8 mai fac parte alte 
cinci grupări, anume Unirea 
Sânicolaul Mare, Sport Sema 
SIM Caracal, CSM Suceve, 
Rapid CFR 11 Bucureşti şi 
Viijorul Medias. Primele două 
clasate ob~n 'promovarea in 
Divizia A. In etapa inaugurată, 
programată pe 18 septembrie. 
arădencele vor da piept cu
Unirea Sânicoleut Mare. 

fiDIUfltl tlfiRTjo 

-·~ 

e Echipa BC ICIM Arad a rev-"l din 
Latag~l da p~w. efectuat III Ungaria, ·: c · :, 

avAnd o durată de o săptămână. Ultimele -- ~ 
rezultate ale jucătoarelor arădene au ·::~ Jo""' 

următoarele: 85-60 cu Szolnol<~ .11-75 ~ 

Kecskemet, 4f -32d cu Snrtllndoăk şi 3L30-441'111•11ia r """"''"· . ~ 
FerencvăR>a. A oua pa cu " r 
din Szolnok si disputa cu Ferern>v6ros au 
avut loc după sistemul •· douii· reprize de ·~ '•" 

căte 12 minute. La lhCI>arcere, antrenorul _._,,,.,o 
echipei campioana, George Mandache, -""' ' 
declarat; .stagiul a fost util. Ev_oluţia 

a fetelor ne. dă speranţe Tii vederea 
apărării tiUului naţional. Evident, mai este . : ~•" 
mult de muncit, in să trl!ll._ aallllniat 
cele trei iucitoa.-. noi: (n.r.- Tretiak, 
larochlco '' Nastor) s-au integrat bine". In 
perioada 10-12 septembrie, adică vin~ri. 
sAfnbălă 'i duminică, la Arac! va J.cooi&ni
zată "Cupa ICIM". 

· O rend7~ o vletorfe' ·· 
e In "dubla" disputată la Ke•os1<:em18t[ 

impotriva echipei locale, West Petrom 
Arad a repurtat o victorie cu 72-53, după 
ce Jntălnirea intăl s-a incheiat la 1111.,._, 
80-80. 

__,;-.· 
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Sâmbătă, 4 septembrie 1999 

In 1943, Lorraine Makler, adolescentă 
pe atunci, i-a trimis o scrisoare actorului 
Ronald Reagan, rugîndu-! să-i ofere o 
fotografie cu autograf. Aşa a inceput o 
piÎ9tenie minunată car, _a durat nu mai 
puţin de 50 de ani. 

Tinăra din Philadelphia a devenit nu 
. numai prietenă de corespondenţă. dar a 
fost şi una dintre puţinele persoane căro
ra Reagan le-a dezăvăluit cele mai intime 
secrete. Chiar atunci cînd ajunsese la 
Casa Albă, Reagan găsea timp să-i sene· 
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dezorientată. Faptul că-mi Puteam 
deschide inima în mesajele pe care i le 
scriam lui Ronald, a însemnat o binecu
vîntare pentru mine", explică Lorraine 
ziaristilor de la The New Yorl<er. 

In. mod surprinzător, răspunsurile erau 
de multe ori extrem de 
pline ·de candoare. 
Cînd Lorraine 
intrebat, în 1 
dacă era ad•ev1irat 
zvonul 

cumpărat. Este imensă, are piscină ... Mă 
simt ca un copil care are o jucărie nouă", 
îi scrisese Reagan anterior. La aceeaŞi 
vizită, el i-a prezentat-o pe Lorraine 
logodnicei sale, Nancy Oavis. 

Cind Ron şi Nancy s-au căsătorit, in 
1952, Lorraine a inceput să o includă şi 
pe so~a lui Reagan in corespondenţă. Ele 
discutau despre ultimele reţete culinare, 
despre creşterea copiilor şi ·despre intre
gul arsenal al treburilor casnice. 

lui Lorraine cel puţin o dată pe lună, el 1..:::~---
semnindu-si de fiecare dată epistolele în 
acelaşi fel: "Cu drag, Ron". Preşedintele 

Lorraine a devenit si unul dintre cei· 
mai înfocaţi suporteri pOlitici ai candida
turii lui Reagan, scriind articole pentru 
toate ziarele şi revistele. Cind a candidat 
pentru funcţia de preşedinte in 1980, 
Reagan avea 69 de ani, iar Lorraine a 
fost cea mai afectată pentru faptul că pri
etenul ei de-o viată fusese numit senil. 

, punea un preţ atît de mare pe mesajele 
i de la Lorraine, incit i-a comunicat aces
. teia CQ<Iul secret care trebuia scris pe plic 
~ eentru ca misivele să ajungă nedeschise, 
~ direct în mîinile lui. 

1, Cind Reagan s-a aflat in conva-

[
.·lescentă, după tentativa de asasinat 
·Îf)~reptată !mpotriva lui in 1981. Nancy a. 
fost cea care a•continuat regulat core
spanqeg_ţa, "Lorra_ine este Q prieteriă de 
Incredere şfmtoldeauna îi aştept cu 
nerăbdare scrisorile·~ a declarat fostul 

.• 

preşedinte în 1989. · 
Neobisnuita prietenie a început cînd 

Rtuigan, un actor singuratic, a răspuns 
perSonal unei scrisOri trimise de o fetită 
de 13 ani, trim~indu-i o poză cu autogrcif, 
însoţită de o carte poştală în care ii 
mulţumea pentru "scrisoarea absolut deli
cioasă".-Ea s-a inscris în fan-club-ul Care' 
purta numele actorului şi a inceput să-i 
scrie acestuia în f110d regulat. . _ ~-

"In acea vreme d_e început de ado
lescenţă mă SilJl;ţeam foarte singură şi 

. , ile de divorţ ale 
lui Jane Wyman, soţia lui Reagan din 

acea vreme, acesta a răspuns: "Janie 
este o fată care slă destul de prost cu 
nervii, dar eu î~ca mai sper ca ea va 
depăşi acestă problemă, aşa că, te rog, 
nu da importanţă tuturor. lucrurilor pe care 
leauzi. . · . 

Eu ştiu că ea mă iubeşte, chiar dacă· 
ei i se pare că nu mai simte nimic pentru 
mine. Ţine-mi pumnii strînşi!". Mai tîrzJu, 
în acelaşi an, Wyman a obţinut divorţul. 

Lorraine părea că face parte cu ade
vărat din familia Reagan. Mama lui 
Reagan a aşteptat-o odată la aeroport. in 
Los Angeles, si a condus-o la noua 
resedintă a fiului ei, o fermă in Malibu. 
"ASteaPta numai să vezi ce ferma am . ' 

"Un doctor care colaborează la The 
New York Times a insistat să-i prezint 
intreaga mea situa~e medicală. .. , 
'' . Partea amuzantă este că, deşi el era 
un medic tînăr, cred că eu eram mai 
sănătos decit el", scria Reagan. 

Cea mai emotionantă epistolă a fost 
redactată de Nancy la trei luni după ce 
John Hinckley încercase să-I ucidă pe 
preşedinte. "Slavă Domnului că tot 
coşmarul a luat sfîrşit. Dumnezeu a fost 
de partea noastră", spunea dOamna 
Reagan. 

Această relaţie Fqjnimată, care s~a 
intins pe parcursul a 52 de ani, a luat 
sfirsit brusc, în 1995, printr-o ultimă 
scriSoare asemănătoare acelora pe care 
Reagan le-a trimis tuturor prietenilor săi. 
El a ales această cale pentru a-i anunţa 
pe ~ că suferă de maladia Alzheimer. 
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DIRECTIA GENERALA A 
FINANTELOR PUBLICE ŞI 
CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT A JUDETULUI ARAD 
Jpt'ga .. rifzea•~ă concurs pentru ~c,up~tre'~:l~l~ 
lflolfv;aC<llntl~îh data de 17,(19.1999 ora 9 •. ·AM«"<'. 

'> tlffo•rmaţi.i nrlvinod natura posturilor vli•~~~t&; l.b/i. 

convoacă Adunarea Generală a Ac_ţionarilor in data 
23.09.1999, ora 12,1a sediul societăţii din sir. Tnfriţirii, nr.128. . 

Ordinea de zi: · 
1. Alegerea noului consiliu de admlnlstralie 
2. Diverse 
Dacă în data de 23.09.1999 nu se va putea ~ne AGA ,-· .. -·:·;.. 

prevederilor legale, convocarea este valabilă pentru data 
24.09.19991a aceeaşi oră ŞI in acelaşi loc. 

Informaţii la sediul societăţii sau la -fon 057/520831; 
057/520576. 

liNFlEU,.. ,OM 
ANUNT .il. 

Organizarea, începând cu h na septembrie 1999, 
a CURSULUI DE CAUACARE în meseria_ do mocanic1 """lni de 
cusu~ în colaborare cu D. M.P. 5. Arad. 

INSCRIERILE se fac la sediul socl<>lăţll din Arad, str. 
Independenţei nr. 3, până cel târziu 9.09.1999. ,, .... -
CONDI'Jll DE INSCRIERE: 
• de preferinţă bărbaţi, cu stagiul mlllarsatlsficut 
• şomeri fi neşomerf 
• vărstă maximă 35 anl 
e 'coala minimă 8 clase 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. 

· • Courtney Cox vrea să-I 
f1lcă pe soţul ei David Arquelte, 
să uite acea perioadă in care 
singura lui distractie era 

.... ~"fr.ecventa~i' chiburi.lor de 
striptease. Aşa C! ea -a cheltuit 

Puffy vrea să o transforme Tn. 
ceva permanent Ca să se 
îndulcească momentele grele 
prin care trece cuplul, Sean i-a . 
dăruit lui Jennifer o pereche de 
cercei de diamante ·care I-au 
costat 200.000 de dolari şi un 
cec in alb pe care să-I com
pleteze în momentul în care ea 
va alege inelul de logodnă la 
care visează. Jeniffer este· 
impresionată şf fi adoră pe 

~ 
mai bine de 1.500 de dol~ri 

""" ,. cumpărîndu-şi lenjerie sexy, dar 
"'-• şi diverse aite obiecte, gene<a- 1 

!oare de plă~ toate 
lichiziţionateâe la un magazin 
pentru adulţi din Hollywood. 
Acum David are propriul lui du.b 
de striptease ... acasă. • j > 

~-l'!i-!!'· • Tot C~ay ~te 
• proia!jonl!ila unei actiuni pe care 
feministele n-ar aproha-o in rup
tul capului. 'Ea şi-a dat seama 

•P"-eă, în perioada in care juca ală
turi de David in "Scream III", cei 
doi aveau acelaşi salariu. Pentru 
că nu voia ca sotul ei să se 
sil)'l~ă ~- flirld '"OI. Cox", 
Courtney a cerut insistent pro
ducătorilor să-i micsoreze salari
ul, astfel incit Oav'id să cistige 
mai mult. Aşa că acum fieCare 
aduce acasă cne un mUion de 

dar nu este încă sigură că 
să se căsătorească cu el. 

• Gwyneth Paltrov a avut o. 
intilnire sentimen~ cu fostul-el 
iubit Ben A!lleck la Williamstown 
Theater Festival, în 
Massachussetts, unde ee intâri: · 
preta rolul din "As You Like it". 
Inaintea spectacolului, ea s~a 
ciocnit de un bărbat. Şocată, 
ŞI-a dat seama că acesta este 
Ben. •ee cauti 8id?" au fost sin
gurele cuvinte pe care a reuşit 
să le rostească. Cu lacrimi Tn 
~1. &-au imbr'ă~şat fără să-şi 
ma1 spună mm1c. El a unmărit 
piesa de teatru in care a jucat 

Blll ~~ H•llary Qinton au semnat, jaf, contractul de cumpărare al noii 
lor case din New York, ceea ce fntăreşte presupunerea că Hillary 
Cllnton va-candida anul vlllor Tn alegerile senatoriale ale acestui oraş 
transm~e AFP. ' 

casa de 1, 7 milioane de dolari este situată în Chappaqua, comita
tu! Westchester,la 45 de minute de Manhattan. Construită in uiTTiă cu 
un secol, eter modemizată de mai multe ori,_ casa are o- arhitectură 
colonială. Ea este ascunsă Tn mijlocul unui teren înverzit de jumătate 
de heclarşi are 520 de metri pătraţi. Clădirea are cinci camere, anexe 
şi o piscinA, un vechi vis al lui Hillary Clinton. Pe vremea cînd Blll 
Cllnton era guvernator al statului Mansas, Hilary a vrut să oons1ru
iască o piscină la locuinţa lor, pe cheituiala conb1buabililor, dar a 
renuntat de teama reactiilor ostile 

Taxi ANCA 
In Arad, funcţionează un 

. "făxlu it4ci' 
Telefoane 22222li., 
233333, Tarif 24-

leifkm. 
. Gwyneth, iar cei. doi şi-au petre

lilhltiloo ·il>'l cut muit timp in spatele scenei 

Fcimilia prezidenticilă a pet~ecut simbătă peste două ore exa
minînd toate detaliile Oei; case, pe care Hillary o descoperise cu opt 
zile !nainte. So~i Clinton, afla~ în concediu la New Yor1<, au multum~ 
fnb"-un comunk:at comun celor •care au facut din cautarea unei noi 
case o experienţl agreabila". "Mulţumim in mod deosebit foştilor pro. 
p~n a~ ~se1, vecinilor şi agenţilor imobiliari care au fost foarte ama
bih cu no11n toată această perioadă de căutăn"', se arată în comunicat 

PENTRU ORICE 
JIECLAMATIE 

VA ADRESATI LA 
DISPECERAT 

;\ 
\'"-

\..., 

discutînd, însă au plecat sepa- • 
rat Apropiatii afirmă că Ben 
vrea ca Gwyneth să facă din 

seiOOli,;-J~[:;j..'nou parte din viata lui. 
. ..;,•'k!oo,.. . . ' 

U-dul Rt'!volufl .. l nr. 81 
·'''"· (lftnf(ă ,.ASTORIA,.) 

...L .. .. ORGANIZEAZĂ · 
~ Nunti. banchete, mese fesdve 

La pre,Uri deosebit de avantajoase. 
Vă punem la dlsp_oziţie săli de: 100: 30 si 

' 20 locuri. - · 

.. Vă rugăm să vă anuntati 
din timp pentru programare. 

Relafil la telefon 280989. 

•lncadrăirm~!~~~~~~ •• serio.<;i cu rr 

~:;;;:;=~~~~==~ 
."NAS ELECTRONIC" PENTRU DETECTAREA 

-JAMBONULUI ~BUNĂ CAUTA TE 
Universitatea spaniolă din Estremadura 

lucrează la proiectarea unui "nas electronic" ce va 
recunoaşte jambonul de bună calitate, transmHe 
AFP. 

Programul Jamotron, care dispune de un 
buget de 122 de milioane de pesetas (700.000 de 
euro) pe trei ani, finanţat in propo<ţie de 70 la sută 
din fonduri europene, vizează aearea unui "Sistem 
electronic pentru controlul fabricaţiei ŞI calitătii jam-
bonului iberic". ' 

Acest "degustiltOr electronlc" va analize mlro-

surile şi abnosfera din jurul bucăţilor de jambon, 
pentru a detecla adevăratul "jamon iberico", deli
catesa produselor de carne spaniole, şi a respinge 
imita~ile. . 

In acest proiect sunt implicate două departa
mente ale Universită~i: cel de inginerie electronică, 
ce va concepe reţeaua neuronală a inteligenţei 
artificiale a "nasului", ŞI cel de zootehnie, care tre
buie să identifice parfumurile unice ale jambonului. 

Preţul unui kilogram de • Jamon iberico" ajunge 
pe piaţă şi pînă la 20.000 de pesetas (60 euro). 
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Bunicii din Conop 
şi pe această cale pe neJtot<dl 
for, 

NICOLESCU EMANUEL, 
cu prilejul 

dorlndu-i multă fericire şi 
lţi cu bucurii, alături 

so~a sa 

avantajos garsonieră 
confort III. Informaţii telefon 
249495, Intre orele 19-21. 
(26375) -

vand garsoniera zona Alfa, et. 
IV, fără probleme acoperiş. 
Telefon 279820, 2m~- .'26467) 

vand garsonie; .i ~ C.'l1fort 1, 
lmbunătăţită, etaj 11. Telefon 
263832:094.842.346. (26501) 

vand apartament una cameră, 
Micălaca, zona Orizont, preţ 
10.750 OM, negociabil. Telefon 
265424. (26632) . 
Vănd garsonienl ultracentral, 

Malul Mureşului, etaj 1, 15.000 
OM.. Telefon 250966; 
092.344.621. (26651) . . 

Vând apartament 1 camerâ, 
plus dependinţe. imbunătătit, etaj 
1, Grădişte. Telefon 223539. 
(26624) 
Vănd urgent garsonieră confort 

1, zonă centrală, preţ rezonabil. 
Telefon 230346 sau 098.621.400. 
(26768) 

vand garsonieră confort 1, 
Mlcălaca. Informaţii telefon 
092.703.126. (26767) 
Vănd urgent garsonienl Alfa. 

Telefon 267584. (28453) 
Vând apartament una câmeră, 

dependinţe, 46 mp. lnfonna~l str. 
Artileriei, nr. 4; ap. 8, se. A. 
(26515) 
Vănd urgent garsonieră centru 

Vladimirescu. lnfonna~i după ora 
18, seara, telefon 094 894 402. 
(26387) 
Vănd garsonieră parter, Peclca, 

lăn9ă autoservire, 5.000 OM. 
Telefon 468785. (3038392) 
Vănd (schimb) garsoniera cen

tral, cu apartament 2 camere. 
Telefon 230927. (26945) 

vand garsonieră confort 1, 
Micălaca, bl. 362, el. IV, gaz, 
salei~. telefon, 7.300 OM, neg<>
ciabil. Telefon 278884. (26906) 

vanbd urgent garsonieră con
fort 11, et. 1, str. Beiuş. bl. 613, ap. 
20, 6.600 OM, ocupabilă Imediat 
(26894} 

vand apartament o camera, 
Chişineu Criş. Telefon 562839. 
(5226471) 

vand garsonieră confort III, 
zona Romanilor. Telefon 231769, 
Arad. (26999) 
Vănd garsonieră Micălaca, etaj 

li, 9.000 OM. Telefon 242991: 
092.985.425. (26885) 

· Vănd (schimb) garsonieră coir 
fort 1, etaj III, lmbunătăţlri, 
Mlcălaca, 10.000 OM negociabil. 
Telefon 251183. (26529) · 

11 1: ' r' 1 1 1. 

Micălaca Telefon 
după ora 16. (26276) 
Vănd urgent apartament 2 

camere, ultracentral, decoman
dat Telefon 094.776.723. (26162) 

Vând apartament central, 2 
camere, ocupabll. Telefon 
222116; 048-721565. 

Gcazlel Vănd apartament 2 
camere, Vlaicu, 9.500 OM. 
Telefon 270856. (26604} 

Vând apartament 2 camere, 
str. T. Vladimirescu nr. 33, bl. 44. 
Informaţii telefon 092 351 963, 
(26378} 

Vând urgent apartament 2 
'camere, ultracentral. Telefon 
211792. (26400} 
Vănd apartament 2 camere, 2 

balcoane Tnchise, orientare dublă, 
multiple îmbunătăpri, et. IV, 83 .. 
mp, Conf~i. 13.000 OM, neg<>
dabil. Telefon 252009, 094 784 
556. (26594} 

vand apartament 2 camere, 
Cslea Aurel Vlaicu, str. Predeal, 
nr. 10/a, ocupabil imedlal Telefon 
094.637.660. (26751} 
Vănd apartament 2 camere, In 

Alfa, bloc 19, se. A, ap. 18. 
Telefon 263736. (26759) 

vand apartament 2 camere etaj 
1, Piaţa Soarelui - Mlcălaca (dea
supra la magazinul nou Coraura}; 
preţ 16.500 OM negociabil. 
Telefon 263794. (26796} 

Vand apartament Alfa, 2 
camere, confort 1, decomandat. 
ultramodem, amenajat complet, 
telefon, satelit, balcon inchis; 
H.500 OM negociabil. Telefon 
?77832 după ora 17. (26769} 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Micălaca 500, supenm
bunătăţit (garaj), 13.500 OM. 
Telefon 262581. (26586) 
Vănd urgent, avantajos, aparta

. ment 2 camere, confort 1, 
tmbunătăţit. Telefon 251283, 
256859. (26690} . 
Vănd apartament ultracentraT2 

camere, semidecomandat, gaz, 
etaj III. Telefon 231035 sau 
094.391.266. (26563} 
Vănd apartament 2 camere, In 

Lipova, preţ negociabil, 12.000 
OM. Telefon 561439. (5224694} 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, zona 300, bl. 366, et. IV, 
ap. 16. Telefon 094 568 605 sau 
259156. (26889} 

vand apartament 2 camere, 
Alfa. Telefon 275336. (26868) 
van~ urgent apartament 2 

camere, zona Fortuna, 8.900 OM, 
negociabil. Telefon 094 577 944 .. 
(26856) 

~ Vân!J aPartament 2 camere, 
aranjat stil occidental, mobila~ 
la cheie, str. Miron Costin el III, 
preţ 45.000 OM, negociabil. 
Telefon 094122 434. (26991) 

1 

vand apartament 3 camere, 
str. 6 Vănătorl. Telefon 259665. 
(25847} 

vand apartament 3 camere, 
Vlalcu, Stomatologie, 15.000 OM: 
negociabil. Telefon 241800. 
(25684) 

vand apartament 3 camere, 
Fortuna, gresie, faianţă, parchet, 
13.500 OM, negodabll. Telefon 
269054, 094.246.290. (26303} 

vand (sau schirn.b cu 4 
camere) apartament 3 camere, bi. 
579 şi garaj. Telefon 279312, 094 
816 315. (26653) 
Vănd convenabil apartament 3 

camere, ultracentral şi aparta
ment una camerâ, Grădişte. 
Telefon 233098, orele 12-22. 
(26419} 
Vănd apartament cu 3 camere, 

tmbunătilţit, garaj, Upova. Telefon 
562366, după ora 16. (5224696} 

vand apartament 3 camere; 
parter, preţ convenabil, lneu, str. 
Dunării nr. 13. Telefon 511899. 
(5225427} 
Vănd apartament 3 camere, 

decomandate, parţial mobilat, 3 
balcoane, tmbunătătit, boxă, tel&
fon, interfon, cablu iv, bl. 82, se. 
B, ap. 8, Alfa. Telefon 256896. 
(26938) 

vand apartament 3 camere, 
Vlaicu, 11/IV, garaj, pivniţă. 
lnlonnaţii telefon 287609. (26919} 

vand apartament 3 camere 
decomadate, etaj 1, Micălaca. 
Telefon 262575. (27013) 
Vănd apartament 3 camere, 

decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj, el 1, Mlcălaca, preţ 23.000 
OM. Telefon 094 172 151. 
(26693} . 

vand apartament 3 camere, 
central, el 11, 35.000 OM. Telefon · 
249606. (25654) 

vand apartament 3 camere, 
Podgoria, et. 4/4, acoperiş ~glă, 
multe imbunătăţiri. Telefon 
233648, după ora 18. (26801} 

vand (schimb) apartament 3 
camere, confort 1. Telefon 
244810. (26995} 

-.·. ·~.:~ . ; •·. 
• 

vand apartament 3 camere, vand casă 3 camere, anexe, 
Vlaicu, etaj 4/4, imbunătăţit. gnldină, 14.000 OM negociabil, 
Telefon 272210. (27011} · sau schimb cu apartament 2 

camere, Arad. Pecica. Telefon 

i)JiJ$)~$/;p~~~ ~~~~~~~oasă cu gră-
-• "' •• "' •• 1 1- _ dină şi anexe (Grădişte}, pret 

vand apartament 4 camere, negociabil. Informaţii telefori 
decomandate, et. 1, bl. 715, 223461. (26967} 
Micâlaca, aranjat occidental, cu Vând ~asă mare, construcţie 
faţa spre parc, preţ convenabil. nouă, 1997, 1998, la cheie; toate 
Telefon 094 661 161, 266958. condiţiile, zona Mioriţa. Telefon 
(26912} 092.292.559; 092.621.611' 
Vănd (schimb) apartament 4 (27026) 

camere, Polivalentă, bl. 37, Vănd casă 6 camere, 2 spa~l 
lmbunătăţit, 42.000 OM. Telefon comerciale 1000 mp, apă, gaz, 
222828, 092 874 804. (26910} canaliza re, Piaţa Soarelui. Te-
Vănd apartament 4 camere, lefon 092.292.559; 092.621.611. 

decomandate, imbunătătit, zona (27026) 
300, pe Malul Mureşului' + garaj 
autoriza!. Telefon 259891. 
(26828} 

vand apartament 4 camere, 
spaţios, bloc contorizat, et. III. 
Telefon 267101. (26986) 

VÂNZĂBI CASE~~ 
Vând casă una cameră; 

bucătărie mare, in Arad, Gal, 
preţ 11.500 DM. Telefon 274848, 
094 703 748. 

Văn'il VILĂ NOUĂ: 2 aparta
mente, intrilirl separate, trifazlc, 
garaj, curte, grădină, incălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485, 092 607 568. (26324) 

Vând casă mare, confort 
occidental, incălzlre proprie, 
grădină, singur in curte. 
Telefon 251042,094.397.419. 
Vănd casă in But~ni şi pămănt 

eventual schimb cu Ar;id. Oferim 
diferenţă. Telefon 221263. 
(26304) 
Vănd casă Sănicolaul Mic, 

~~~lndlţiile. Telefon 254990. 

Vănd casă cu grădină 
Zlmandul Nou, nr. 81. Telefon 
224322. (26599) 
Vănd casă mică, teren 1.000 

mp, Grădi~te, str. Voievod Moga· 
nr. 13, preţ 15.000 OM, negocia
bil. Telefon 265521. (26664} 

Vâ11_d cas~ 3 camere, toate 
ladiM~Ie. Mlcălaca, preţ negocia
bil. Telefon 261375. (26752) 

Vând casă mare cu etaj, arh~ 
tectura deosebită, confort occi
dental, zonă centrală, preţ 
200.000 USD. Telefon 
057/255224 sau 
00436645523438. (26019) 

vand urgent casă toate condiţi
Ile, Sânicolaul Mic. Telefon 
268772. (26803) 

vand casă cartier Grădi~te. str. 
Privighetorii, nr. 3, posibilităţi de 
privatizare. Telefon 282818; 
092.775.768. (26824) 
Vănd casă sau schimb cu 

apartament 3-4 camere şi dll&
renţă. Telefon 416209. (26827} 
Vănd casă local~tea Săvăflln,' 

nr. 391. lnfonnaţii telefon 261060, 
după ora 16. (197VJ 
Vănd 2 construcţii, zona· 

Gnldişte, pe suprafaţă de 700 
mp. 1-a: 2 camere, bale, gaz, 
canalizare; il - In roşu (fără uşi, 
geamun), P+1+mansardă 180 mp 
pe nivel, piscină (cu canalizare). 
Telefon 236636, 253809. (25434} 
Vănd motel compus din ABC, 

bar funcţlonabll, restaurant şi 
spaţiu de cazare Tn curs de 
finallzare şi casă 5 camere, cu 
toate anexele, Bodrogul Nou, nr, 
75. Telefon 270312. (26449} 
Vănd casă mare, cu gaz, zona 

UTA Telefon 246535. (26694} 

ănd casă 6 camere, anexe,· 
grădină + Tncă o grădină arabită 
cu pomi şi vie. Informaţii locali
tatea Sănleani nr. 342. (26946) 
Vănd casă cu grădină, vizavi 

de vamă, str. Campul Liniştii. 
Telefon 273560. (26784) 

vand casă 3 camere, depen
dinţe, grădină mare, Mailat. 
lnlonnatii local~tea Mailat nr. 568 
sau 257S79. (26697} 

vand imobil central, mare, 
Ieftin. Telefon 265102. (26979) 

Vând urgent casă 4 camere, 
baie, gaz, apă, Bujac, str. Dragoş 
Vodă nr. 1/B. (26968} 

vand casă şi loc de casă sau 
schimb cu garsonieră. Telefon 
249946, ora 18. (26989) 

vand casă cu grădină, anexe, 
gaz, apă, zonă centrală, In 
Santana. Informaţii.· telefon 
462172. (5225394} 

Vand casă in lneu, str. A Iancu 
nr. 130 si microfermă la Păhul. 
Telefon S12928. (5225429) 

---- --

VÂNZĂBI SPATII~~ 
Vând spaţiu comercial 

suprafaţa de 150 mp, zona Alfa. 
Telefon 092.209.665. (26499) 
Vănd gheretă amplasată in 

Piaţa Soarelui, Mică iaca. Telefon 
092 828 102, 092 834 893. 
(26776} 

VÎIZĂBI !EBEIUIIISI 

Vând teren 400 mp, Insula. 
Mu""i. Telefon 265521. (26664} 
Vănd urgent 2 ha teren agricol, 

in comuna Vladimirescu, tangă .5 
.movila", cultivat cu lucerna·. 
Telefon 414212. (26719) 

vand loc de casă Mlcălaca; 
1000 mp, posibilităţi gaz, apă: 
preţ 30.000 OM. Telefon 
092.344.621; 264032. (26651) 
Vănd teren arabil 3 ha lăngă 

şoseaua Pecica-Nădlac, partea 
dreaptă. Telefon 534336. (26812} 

Vănd pămănt Macea-Curticl 
4,70 ha. lnlonnatii telefon 221346. 
(26243} • 
Vănd loc casă cu grădină 1.000 

mp, 28.000.000 lei, negociabil, 
localitatea Pedca-Rovine nr. 607. 
Telefon 279283. (26941) 

1 1 1 1 1 

VInd- motoare Mazda 6260, 
motor 2.000; Peugeot 205, 
1.600 D .1 1.900 O; Opel1.600 
D, motoarele sunt in stare 
foarte bună !ŞI cu acte vamale. 
Telefon 094180 197. 

Vând Volkswagen Passat TD 1, 
ultimul model, stare impecabilă. 
Telefon 276216. (27000). 

vand convenabil Dada o km, 
orice model, livrare imediata. 
Telefon 094.391.696~l22886~ 
Vănd avanta;os anvelopa auto, 

folosite, in stare foarte bună. 
Telefon 563027; 259339, 262616. 

1 (5224668) 
vand autoturism Oltcit, an 

1988, CIV, VT, .ireproşabil,' 
Telefon 278396, 094 834 010. 
(26350) 
. Vănd Renault 21 Nevada, 

1991, tnscrisă recent, benzinc'i, 
Injecţie. Telefon 09~ 698 849. 
(26472} .. 

vand autoben~ Saviem 6,5 
tone, stare bună, CIV, numere 
noi; preţ convenabil. Telefon 

. 276488. 

VInd urgent FORD SIERRA, 
inmatrlculat persoană fizică, 
2.000 cmc, an fabricaţie 1990, 
culoare roşie,· stare foarte 
bună, preţ convenabil. Telefon 
092 529611. 
• Vând (sau schimb) Mercedes 
250 Diesel, an fabricaţie 1992, 
inmatriculat persoană !izică, stare 
impecabilă. Telefon 094 616 315. 
(26653} 
Vănd urgent camion Savlem. 

Telelon 092 249 519. (26684) . 
vand Dada papuc, carosată, 

cu dubă izotermă, din 1992. 
Telefon 094 697 699. (26665) 

Vand Mercedes Bus Diesel, cu 
prelată, an 77, motor nou 3.500. 
OM. Telefon 251422. (26613) 
Vănd (schimb cu Dacia papuc 

nouă + diferenţă}, Mercedes MB 
100 O lzotermli, an 1990, imna

. trlculată. Informaţii telefon 
281581' (26755, 757) 

Wnd microbuz Toyota Diesel 
· 8+1 cu motor rezervă, din 1988. 
Telefon 094.645.923. (26766) 
Vănd Renault 9 1,6 Diesel, 

1986, 4 usi, neinmatriculat. 
Telefon 412138; 094.296.667. 
(27037) . 
Vănd Ford Slerra Diesel, lnma

triculat; Mercedes 240 Diesel, 

"" ~,. ·-~='""--· 

• 
neinmatriculat. Telefon 412138. 
(27038} 
Vănd Dacia an 1992 si 1990, 

ambele stare perfectă. Telefon 
094.126.030. (26844} . 

Vând tractor U 650 disc, plug, 
an 1994. Telefon 421072, Sebiş. 
(5226735} 

vand Ford Sierra Tnmatriculat, 
1987, 2.500 OM. Telefon 220853. 
(26918} 

Vând 2 tractoare U-650 In stare 
de funcţionare. Informaţii locali
tatea Răpslg, familia Purice. 
(263?7} 
Vănd RenauH Express Diesel; 

an 91, inmatrlculat persoană fi
zică, preţ 1.290 OM. Informaţii 

'telefon 279674. (26631} 
Vănd microbus TV 14, 1989, 

stare bună, motor Braşov. Telefon 
224061. (26672} 

latoare .cu sertare, 
Telefon 259339; 
262616. (5224868} . 
Vănd o gamă mare de TELE

VIZOARE COLOR, preţuri Iară 
concurenţă. Telefon 211213, 
094 161 466. (26642) 
Vănd calculator 486 complet. 

Telefon 094.126.030. (26814} 

VInd cuptor cofetărie cu 
dospltor nou, vitrina frigorfffcă, 
aparat ingheţat Carplgianl cu 3 
braţe. lnfonnaţii Pâncota, tel&
fon 466812; seara la 466241 .. 

Vănd Dacia 1310, an ~966. In 
stare foarte bună, preţ negociabil · 
2.200 DM. Informatii Chisinau 
Cliş, telefon 52097 4: (52264Ss} 
Vănd Dacia 1310, an fabricatie Vănd ieftin frigider Zll, in stare · 

1993, preţ 2.900 OM. Telefon bună. Telefon 281031. (26904} · 
2421 oo. (26603} Vand ·frigider Arcilc, mare şi 

vand Ford Sierra Combl 2,3 congelator cu 4 (patru) sertare. 
lnlonna~i telefon 269161. (26753) 

Diesel, an fabricaţie 1984; VW · Vănd calculator 4x86, preţ 
Passat Combl Diesel, an fabrl- rezonabil. Telefon 268535. 
caţie 1983, neinmatriculate. (26627} 
Telefon 057-266150, str. AlmoQiel Vănd vldeorecorder 
nr. 1/c. (26576) Phillips, televizor Sony, 
Vănd microbus Mazda Diesel, turn muzical. Telefon 094 

2200, 1981, 2.500 OM. Telefon 944. (26956) · 
468765. (3038393) Vând 2 boxe Nova 1 2x2'_j, 
Vănd urgent Dacia 1410, ~Cu 3 căi, manometru etalon 4"1-~ 

labrica~e 1995. Telefon 466091."' · ŞlleZfli!<>.nlă_in d'lC')!!§...l;Qngel•-
(3629838} ior 5 seit51r.tn"M!!!laall telefon 
Vănd VW G<tlf Variant 1,9 274692. (26993) ' 

Turbo Diesel, 1995, Euro 11. 
Telefon 276565. (267443}, 

Vând calculator 486, monHor, 
tastatură, maouse, unitate im
primantă A4 cu je~ toate in stare 

1
. 

~rleclă. Telefon 094180 197. 
Vând avantajos 1 V color, 

videouri, receptoare satelit, 
mlcrovele. Telefon 259339; 
563027,26:2616. (5224868} 

. Vând avantajos maşini de 
spălat automate Phllipsl Bosch, 
combine, lăzi. frlgoriflce, cong&-

• -~ . # 

VÂNZĂRI DIVERSE 

toate 1 
092.965.152 sau 
. Vănd Oltcil 
1990 si termotekă vaml am. 
convenabil. Telefon 414. 
(26687} . . . 

Vând dormitor VEI®!. (paoţlăf); 2 
candelatxe. Ti!feliii283o19 după 
ora 13. (26792} 

Vând chiuvetă inox, combină 
frigorifică, canapea extensibilcl, 
uscător păr, dulap mic haine, con
vertor, cuptor gaz, radiocasetofon, 
orgă, bicicletă, etc. Telefon 
269693, Ara!l. (26261) " ; . 

(Continuare I'n pagina 11} 
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PUBUCJTATE 

[ . .-.,,'..c.:.:·"~·-····-~:;;;;;;;ta.-~;;;pa.;.;~~~==========:::::;c;;;;;e;;,t;~iăiiie:Qi~ 
r.· . ~~din pagina tlf Cumpăr vacă cu peste 20 K camere, toate utifităţHe. garaj, 

VInd cazan încălzire centrală lapte. Telefon 274271. (26689) SC ŞOIM SRL cu sediul iJI Vlaicu, Fortuna, anticipat 3 luni, 
~motorină,injedl>rcutermostal. rad, str. Petru Rare' nr. 7, 150 OM/lună. Telefon 256318. 

1
-_. pompa recirculare (posibilitate clore~te autorizaţie de mediu (26575) 
--~ gaz) ş.i 'C81orifere. T':lefon pentru bar, aceeasi adresă Oau in chirie apartament 3 

. '092.352.941 sau localitatea Eventualele contes.t'aţii se poi camere. Micălaca. TeJefon 

CERERI ŞI OFERTE 
DESERVICII 

Sănleani, nr. 39. (26538) depune la Agenţia de Protec~a 272019. (26559) 
Vând 50 capre. Localitai<!S Mediului Arad, Bd. Dragalina nr. inchiriez aparţamenl 2 

.Agri'"l Mare nr. 191. (26660) 16. (2S917) camere, mobilat, nemobilat. 
AngajAm BUCĂTAR CALIFI-

CAT pentru restauran~~ 
FEMEIE DE SERVICIU. Tele Vând dormitor nuc, masă cu 6 Telefon 271949. (26745) 

< · . ·<ICIIIJO€ + 4 scaune, sobă de cir- SC MIRADA CONSTRUCT Ofer spre inchiriere aparta-
f - buni. Tetelon 248535. (26694) SRL cu sediul in A.rad, str. ment 3 camere, mobilate, tele-

270027' 270026. (27004) 

CautAm AGENT SERIOS pen-~ Vând sufragerie: vitrină, bi- Poetului nr. 95• soUcită autoriza.. fon, gaz, satelit. Informaţii tele--
tru a conduce agenţie. Vorbim bliotec6, servantă, masă extensi- ţie de mediu pentru depozit Ion 258170_ (26959) 

· 4 .......,.una Telefon 567048 materiale de construc~i din inci- p . f tă ( 1 ă) i -~)- · · · s · CFR Arad nmesc o a e ev n 
. 1~ ta ta~eo · Eventualole gazdă. T elelon 283605. (26969) 

numai germana. Sunaţi seara •. 
orele 18-20, telefon 094129 555. 

( Vând betonieră fini motor. contestaţii se pot depune la Doresc să închiriez aparta-
lnfolmaţli telefOn 263365. (26.376) agenţia de Protecţia Mediului ment 1 camere (garsonieră), 

(27008) 

ANGAJĂM INGINER MECA-1 · Vând cruce marmură Arad, Bd. Oragalina nr. 16· centru. ofer 100 OM. Telefon 
NIC (confecţii mataiice), expe-2.700.000 lei; cruce mozaic (26772) 094132487. (26979) 

800.000 lei. Telefon 054 262907. Dăm in chirie apartament in 
.~•) · SC OMEGA & COMP SRl cu 

rienţă minimă in domeniu 3-4 
ani, cuno,tint• calculator (pre-\-=>V< " . Ana. Telefon 246254. (26983) sediul in Arad, ~- Miron Coslin 

V
A d ABRICHT m bl. 5, ap. 5, dore•te autor''""• Primesc 2 fete (studente) in 

ferabil limbă itaiiani). Telefon 
258287. (26555) an cu as - T -r gazdă. Informatii telefon 

. cutlsabilă, cu freză, circular, de mediu pentru punere in 274692. (26993) , 
·-l. masA de cepuire, .preţ 1.00 funCţie a unui banzic de prelu.-

·. i OM, negociabil, ax 40 cm crare a bustenilor in comuna 
ANGAJĂM EDUCATOARE cu 

studii de specialitate. lnfo~)atii 
• o Telefon 057-489123. 26902 Bârzava, sai Dumbrălfila nr. 248, 

Vând dormitor Nădlac, stare 'udeţul Arad. Eventualele con-
la telefon 092.257.420. (26782 ' 

..,,,~•14.SQO.OOO lei, testaţii se depun ia Age~a de 
i telefon 448; rotecţia Mediului Arad, Bel. 

"STYL BRUNA IMPEX" cu 
sediul la Orologerie, angajează 

t 
f• ,, 

Vând cdţar bueă-. Telef!>n 
~-~26855) 

Vând lemne de foc, sobă de 
1'.';-;t>uni. Telefon 248113. (26861) 
fo::. ·'am:t societate comercială 011-··· 

~P~.., o!IIIP'I'I, Nâdlac, telefon 
~' .4747SO. (26865) 
l-~vand ieftin mobilâ veche şi 
televizor color. Telefon 284707.~ 
(26886) ' 

·· Văndlambriuri, 37.0001eil mp, 
cherestea -blad"l<ll<ifon 220427. 
{26891\ ' . 

vand. - ·mare- pictură·tn 
Telefon 565133. k t~J;;-"' 

:; ~.. sufragerie ~ioconda, 
... nouă, cu 10% reducere preţ, in 

i · .Seleuş. telefon 134, după ora 22. 
5 (26916) 
'1 Vând câine .&oautzer uriaş. 

PERSONAL calificat pentru 
cusut feţe incâfţăminle 'i subji-
at Telefon 281291. (26813) 

5El.EC'f10NĂM: dulgheri,-
· betoni,b, zidari, pentru GERMA-

N1A, ISRAEL Telefon 057-270684, 
094 396189. (26834) 

. 
"AZUR" angajează V ÂNZĂ-.. 

TOARE profil alimentar, str. 
Petru Rare' bl. R.3, Grădi,te. 
(26898) 

AngajAm TINERI absolventi 1 

1 de liceu sau 'coli profesionale, 
profil electno. Telefon 210330. 
(26913) 

Angajez AGENT VÂNZĂRI 
PIESE AUTO, import, studii 
medii sau superioare, operare 

J femelă. vârsta 1 ·&n. T~jefon 
536822 (26925) . . 

Vân_d 2 lo<;:uri de veci in 
Cimitfi"UI Eternitatea (zonă cen
-l<ală: birouri). Telefon 273541. 
(2679~--~-· 
.:Vând ~un 2~~ Cllnate, i:u 

priu. Telefon 094 636 096, orele 
. ~~alcuiator, preferabil auto pro-

12·20. (26947) . 

roletă. aragaz, cărucior copiii, 
• 1 ootter.efectric şi pe gaz, 

. . echilibrat m~. :JXBf .piatrâl 
-b1c1clete! maşină de spălat 
automa1'!1. Telefon 271949. 
-(26745) 

Vând tocătoare coc8ni porumb. 
t,.ocalilatea Ţoparinr.10. (26721) 

Vând dormitor Ludovic, su
fragefie 623, canapea cu 2 fotolii. 
Telefon 236334. (26935) 

VAnd 7 ha pămant intr-un sin· 
gur loc şi CIV Dacia. Telefon 057· 
520547. (5226470) . 

GRU~UL ŞCOLAR "HENRI 
COANDA" face inscrieri ŞCOA· 
LĂ MAIŞTRI electromecanici 
auto. Telefon"280351. (26731) 
~ 

;;T ALI SA TRADING" anga-
jează AGENT VĂNZĂRI 'i 
VĂNZÂTOARE pentru cofetărie; 
prezentarea sâmbiti, Piaţa 
Romană, bloc E, parter, orele 8-
11. Telefon 210988. (26830) 

SC "OPTINOVA" ·SRL anga-
jează MEDICI OFTALMOLOGI. 
lnlonnafii telefon 094 368 576, 

_, ~lnlc, orele 9-18.~ 
--

·Angajez ŞOFER PROI'ESIO-Vând ioslola!Je- ,oomptetă, --'1"-.... 8 tuburi. 30 kg. lnf'om1alll,. :: fan 462172. (5225494) .o._. 
<NIST cu experienţă, pe camion 
cu semiremorcă (cisterm benz-

Vând colecţie de timbre 
l fllalelice ""'ştampilate rom6nestl 

1948-1990, ·PAncota, 

~;~~~~:~~n~rr.i 45A. Telefon 

= .tat-motorină), cu specializare 
A.D.R. Telefon 092 621 676. 
(26994) .. 
... 

ANGAdĂIII urgent: EXCAVA-
TORIST, LĂCĂTUŞ confecţii 
metalice; P.AZNICL T. 
287410. (Z7017) 

't.EUniversKatu do Vest "VA$-
GOLDIŞ", Bd. R<!voluţiai, nr, 

11, IIIIIJiljead: BUCATAR, AJtJ.. 
TOR bucAtar, FEMEl de SERVI-
CIU. Informaţii l.a Biroul 
.Admilllstraliv, orele NI. (270161 

ANGAJĂM MORARI pentru 
moară stil veci. ASIGURĂM 

· ,c:azare fi .n\lQellre. Teief011 
'286378. . . 

PRESTĂRI SERVICII 

"IN$TAL CONSTRUCT": 
zidărie, tencuieli, faianţărl, 
zugrăveli, instalaţii. Telefon 
567269. (26550) 

· FIRMĂ PARTicULARĂ exe
-~ 9<ice fel LUCRĂRI CON,
STRUCŢ!~ Te~~fon 289359, 094 
862 112. 126981 J 

DIVERSE 

. 

galina nr. 16. (26987) 

OFER AVANTAJOS VALUTĂ 
imprumut, cu garanţii imobf.. 
'fiare. Telefn 250783. (26972) 

' 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRlA '1 FRANŢA, la preţuri acce- · 
slbile. cu autocare modeme. 

NOU!I! IT ALIA cu tranzit AlJS. 
TRlA, SUEDIA cu tranzit POLO
NIA 'i UNGARIA ta BUDAPESTA. 

IMPORTANT! Prin "ATLASSIB" 
puteţi c.Mătc?ri in toati EUROPA: 
BELGIA, OLANDA, ·DANEMAR· 
CA, FINLANDA, NORVEGIA, 
ANGLIA, SPANIA. PORTUGALIA. 

Pentru grupuri organizate, 
inchlriem a~ il Mia t 
moderne. 

,.ATLASSrB" efntua-.1 eer
vtali•~.~.,.. 

- ,, ""'11 -· ~ AgenffHe elin centnt: telefon 
251871 ,, 25Z7Z7 ,, At.1TOGARA, 
-2711562. 

VĂAŞlEI'TĂM, zilnic. (c. m 

OFER TRANSPORT PER· 
SOANE: MUNCHEN - ULM, pl• 
care 5 septembrie, din Arad. 
Informaţii telefon 092 445 725. 

(26896) ======~ 
SCHIMBURI ~~ 

Schiml>--RAUAcu o 
cameră, u•acemal, cu un ~ 
-i mare (2 camere), la partăr. 
Telefon 262363. 

ÎNCHIRIERI 
Ofer spre inchiriere pivnită 

250 mp, str. A. Şaguna, nr. 135. 
Telefon 092.344.740. (26479) 

lnchiriez spaţiu comercial 64 
mp, in ""'*"· telefon 235994. 
(26474) 

Primesc 111 gazdă 2 eleve 
(studente) <fin judet, concliţll 
deosebite, aparta'-tnent _2 
camere, mobilat. Tel-
279689. (26600) 

Ofer spre lnchiliere (vand) 
apartament 2 camere,· central, 
mobilal, gq. Teielon 255922. 
(26629) 

Primesc 3 lete sau ~ji'!1ill't 
gazda, Grădi,te, la casă. 

Telefon 276356. (26640) 

lnchiriem spaţii comerciale 
pentru magazine, depozite, 

1 biro~~ etc. Telefon 281060. 
11267011 . 

Tnchhiez apartament mobilat 
2 came_re, termen lung, 2 stu
denţi, zona UTA. Telefon 
289360;245582.(26739) 

inchiriez garsonieră mobilată: 
frigider, aragaz, satelit, rn 
Micălaca. Telefon 263711, 094 
256 787. (26657) 

lnchiriez sau prtmesc fete In 
gazdă. Teie~n 468102. (26934) 

inchiriez (ofer) apartament 2 

. PIERDERI· 
Pierdut carnet sănătate, eli

berat de C-irca 6, Arad, pe 
numele Petran Uvia Ana. 11 
declar nul. (26950) · 

Pierdut legitimaţie de acces 
eUberată de SC Gospodărirea 
Comuna-lă, pe numele Benea 
Maria. O declar nulă. (26735) 

Pierdut camet student şi legi
timaţie student, eliberate de 
Universitatea A urei VIa ieu, din 
Arad. pe nume1e Novak Milan. 
Le declar nule. (26788) 

Pierdut carnet de student, 
eliberat de Universitatea de 
Vest V. Goldiş, ·pe numele 
Silaghi Marius. Îl declar nul. 
(26911) . 

Pierdut autorizaţie n~. 60 din 
28 02 1991, eliberata de 
Primăria Vladimirescu, pe 
numele Feier Ioan. C declar 
nulă. (26909) 

. Pierdut carnet şomaj e11berat 
de OMPS Arad, pe numele 
Medve Stefan. il declar nul. 
(26903) . . 

Pierdut carnet student etibefat 
de UAV Arad, pe numele Unc 
Octavian. il declar nul. (26864) 

Pierdut carnet de ~omaj 
2511.34149 eliberată de OMPS 
Arad, pe numele· ·schmidt 
l\bliCS:If- nul (26839) 

, .. _pierdut legitimaţie acces eli
·hrateii de Feroneria SA pe 
numete Neag Gheorghe. O 
declar nulă. (26961) 

Pierdut carnet student eliberat 
de Facultatea de Drept a 
Universitatii Vasile Goldis Arad, 
pe numele' Furdea Alin-AVram. li 
declar nul. (26931) 

'il' DECESE 'il' 

Cu lldlncli dtorere ......,fini 
~ celUi_. a fost 

BON'fAIOAN, 
cAn lneu, in virsU. de 71 
. inmormhtarea va avea 

, indurerati. 

Cu adiacll durere anu..,... 
tn-.a din vlală a Iubitului 
nostru soţ, fatj, bunle 

TOKOOI ŞTEFAN, . 
In virsU do 71 ani. Jnmer.. 

mlntarea va Hea loc azi, 4 
septembrie 1999, ora 14,30 H 
la domiciliu din Arad, str. 
eodrulul, nr. ,4. F-Ile fndo. 
Rată. 

Cu mare durere anunţlm 
Incetarea din viaţă, d"f'* 11 
grea suforin$ă. a draael o.oa&

ID> SIIJII. mamă '1 bunici · 
TALANA 

In virsU H 67 ani. Inmor
mintarea va avea loc 
duminică 5 septembrie, ora 
14, de la domiciliu din Arad, 
str. Păcurarilor, nr. 25, Gai. 
Odihnească·se in pacei 
Familiile indoliate: Tai Ioan 'fi 
lleff Francisc. 

A incetat din vlaţii, dupi a 
scurtă suferinţă, 

DEHELEAN GHEORGHE 
pensionar CFR. inmor· 

mântarea dUminicl, 5 sep
tembrie 1999, do la Capela 
Cimitirului Pomenirea, ora 14. 
Familia-ti cel apropiaţi. 

• ~- c --"----------
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SC ,.NOSFEBATV" 
SRL, 

str. Ghiba Birfa nr. 26, tete
on 270437; 094.554.874. 
prijinul de care aveţi nevoie 
momentele grele 

NON- STOP 
SERVICU FUNERARE COM

PLETE. 
SICRIE: diferite esenie 'i 
odele occidentale. RES· 
ETE: pănzi, mătaSe (seturi 
omplete). voal. CRUCI: lemn 
i metal. ACCESORII: pro
oape, batista, panglică nea
ră, baticuri, mânere, luma. 
ări, catafalc, sfe!finice, steaQ 
e doliu. SERVICII: spălat, 

1mbălsămat, imbrăcat. trans
ort inte~n 'i internaţional; 
SIGURAM colaci, colivă, 
oroane, jerbe, fotografii pro
esionale, fantară; ORGA-
IZĂM pomeni; INTERME· 

OIEM gratuit obţinerea actelor 
necesare inhumării. Oferta 

rad: sicriu brad, respete, 
cruce • 750.000 lei. TRANS· 

ORTUL SICRIULUI LA DOMI· 
ILIU, este GRATUITIII. 
xperienţa noastr~. este 
arantia dumneavoastră! c 

'T CHDOLEAfiTE'îi' 

Suntem alături de colega 
noastră NISTOR AURICA, la l 

! despărţirea de tatăl ei drag.! 
Colectivul de muncă de la SC. 

IUTA SA Finisaj ambalaj, 
. (26960) 

J Regretăm dispariţia pre-~1 

matură din viaţă a cuscrului 
nostr:u, . • 

ing. NICOLAE PAHONŢU. 

1 Odfhnească·•• in pacei 
! Familia Julean din Covăsănţ. 
[E_6963) 

Colectivul Pimăriei LIVADA 
ste alăh.:ri de domnul consilî· 
r BULZI•N TEODOR in aces· 
e clipe grele pricinuite de 
ecesul mamei dragi şi trans· 
ite sincere condoleanţe tam-

li ei îndoliate. 27012 

'T COMEMORĂRI 'T 

In memoriam. S·au scurs
de la dlspaliţia dintre noi 

minunatului '1 bunului nos
tată, bunic, soţ '1 aocru, 

veterinar 
ONILA MIRCEA AUREl. 

· Dragul nostru, tu vetfl intot
una in mijlocul nostr.u. 

ta este mal vie ca 
!oricărld plin nepoţii tăi '1 plin 

ce am clădit impreună. 
IDtomo,ez:eu să te odihnească 

pacei Soţia Maria, fiica 
ţa, nepoţii tăi dr'agi: 

Raluc:a '1 Andrei, ginerele 
(26662) 

Duminică, 
septembrie, 
implinesc 
luni de cân 
s-a intâmpl 
cea mai ma 
nedreptate, 
luni de când 

plecat din mijlocul 
sale, cel mai minunat, 
soţ •i tată, . 

LU~E VIOREL, 
·la numai 43 ani. VIOREL, 

'"•~n,• fiecare :rl care trece 
este tot mai grea fără tine,l . 
liniştea şi sufletul tău bun ne 
lipseşte atât de In uit. ln- data 
de 1 septembrie tatăl tău 
Implinit 6 săptămâni do 
s-a dus să se intâlnească 

LUPŞE FLORIAN, la 
ani. Dumnezeu să vă 

Tată dragă, . 
LUPŞE 

VIOREL, 
te iubesc 

suflet'' in 
flecare zi care 
trece sunt cu 
tine in gând. 

Nu te YOI uita niciodată a ta 
Anda Lup ... (26964) 

Au trecut 2 ani do la 
dur..-oasa deolfl'lrţlre de dra
gul 'i bunul meu soţ 

DĂRĂBAN MIHAI. 
PIH'astasul de pomenire 

avea loc duminicA, 5 septem
brie 1999, ora 12, .. Biserica 
OrtodoxA din Arad, 
Eminescu. tn 
nernAngălatl. 

Acum, la Implinirea a 6 
de cAnd ne-a pirislt, 
aceea'l tristeţe, ne 
frunţile la mormintul ~ •• ,n.oiil 
..... m. 

OTILIA~. 
•u te vom uita nl•:loclaf;l.IJ 

Aai, 4 septembrie 1999-, .,. 
Implinesc 6 luni de la decesul 
mamei '1 soţiei, NEGRILĂ 
DOINA, fostă asistenti me
dicală. Nu te vom uita cAt vom 
trăll Lacrimi '1 floli pe mor· 
mAntul tiu trist 'i rece. Soţul 
'1 fiul. (27021) 

Se implinesc 6 sAptămAni 
de la trecerea in neflirltă 
celei care a fost 
ELENA. Parastasul 
pomenire are loc dUminică, 
septembrie 1999, ora 11, 
Biserica Ortodoxă din Aradul 
.Nou. Familia lndollatl. (27030) 
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CADOUl. PEU"EeT b. GĂ5ITII.A -. P1tNT1W CĂ 
•ASC:INATL' U1CilUIULOili'IIE"JIOASE-EmllNĂ: 

Aaesa magazirlJiui: B-dul Revoluţiei nr. 31 (llngll oficiul RCJMTB.E. 
COM de la~~-F-270080. 

~'>AII-de14KIII~de75.00Diol_.r.Pielapeloc. 
(5224221) 

S.C. TRANSDARA S.A. ARAD 
Angajează: 

• dimclor general; 
· ~--'·• şoferi TIR. vechime 5 ani; 
· • şoferi llansport c;jfiltori, vadhime 5 ani; 
:•laci! .. mecanici intre~nere, vec:hime .• Si!l'lli!"'~ 

lnchiriazi depozitare 
Aalafiila 

=-- ~""'-~~ 
-S.C. .MOBILA IR.,PIJERIE 

S.R.L ZALAU-
Yillde prla magazinul din Arad, Str. M.l. &nt=nssec 

(Dobrogeanu Gherea} Nr. 22 
• COl'fiiiE ar. fiUIŞ • la cale ..,.; mici......-
• COQIII MAM. MUlOCIII, 111C 
• preţ 2.700.000-4.800.000 lei 
+ CllllfiiiEI.E EXNIISIIIll • 1.51&.000' 3M.U. Iri 
+ IOTOUI NI· 980.000 lai 

Program zilnic: 9-17; sâmbăta: 9r13. 
Telefon: 092·734994 

. ..-Ciment ~ Var ~ Ipsos ~ Ciment alb ~ BCA ~ Ttglă ~ . 
; fevi negre .. zincate ~ Fier beton ~ PC sz ~ Tuburi fi; 
; ţevi PVC: ~ Bitwa ~ Carton asfaltat ~ Vopsele lavabile ~ · 
Vopsele pentru tâmplărie fi •etal ~ Scule pentru· 
zugrăvit fi zidărie ~ P.F.L ~ Placaj ~ <::uie ~ Electrod ~ 

. Tablă ~ u.- ~ Ferestre ~ Plasă gard ~ Plasă rabitz etc. · 
' ' (659298) 

en1~r11a 
FUJIFILM IMAGE CENTER 

lNSEMNUL CAUTĂ TII IN FOTOGRAFIE 
' Arad B·dul Revoluţiei nr. 80 teiJfax: 0571251459 

Arad Calea Au rai Vlaicu, bloc 1-3 tel: 0571272655 
VĂ OFERĂ SERVICII CA: 

• developări si procesări filme amatori irl'4 drmeii!ilti!ll · 
(9/13, 10/15, 1311B, 15121) pe Mrtie FUJI sau KODAK Royal; 

- reducere minim 50% din preţul de developare pentru IOate 
filmele rumpărate in magazinele noaslre; 

- penlru fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) cumpărat la noi primi~ 
pe loc un album 9/13 sau 10/15 GRArum; 

- folografii tip paşaport. viza, buletin, diplomă, legitima~e. livret, 
ecuson, abonament, camet elev ... sat 4 buc. color, in 24 h sau la 
minut; 
. - folografii .tn studio climatizat (de la 9113 le 30140} ~ reportaje d8 
o talltate -.ebită, pe baza de programare; 

-toată g..-na de folografii penlru absolven~ (de liceu. gimnaziu ... }; 
• developări filme diapozitiv ~i procesări alb/negru (după caz); 
- reproduceri tablouri sau ărferite obiecte, fotografii de redarnă; 
·tablouri color (18124, 24130, 30/40) şi polifoto (2 buc. 619,4 buc. 

de la 313 la 416,9 buc. 213) si de pe filmul dientului; 
TOTODATĂ VĂ OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ 

DIVERSIACA T Â DE PRODUSE DE P,ROFIL: 
Alme, aparate foto. baterii, rame, albume, huse, casete audio-video, 
~. MD, produse tip Polaroid, filme Şi rame ărapozitiv, dischete, 

caşti, lanterne, ochelari soare şi multe altele la comandă. 
Pachete ALO şi ALO ,Da" şi cartele de reincarcare (30, 60, 120 + 10). 

ORAR: zilnic 8-20 sâmbătă 9-17. (c.s.r 

ARAD - str. vrancei nr. li 

EXECUTĂ 
AMENAJARI 
INTERIOARE 

Compartlmentlirl 
rigips 

Tavane falsa 
pentru; 

·• hale industriale 

• sedii firme 
•magazine 
• apartamente 

EXPERIENŢĂ ŞI CALf. 
TATE ITALIANĂ 

iiU'lJRMA'Mi 
TEL: 082-6632'10; 

692-570853 
FAX: 057'-263( 

Agromal•m'99 
TARG INTERHA"fiONAL DE AGRJCUUURĂ ~--
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ - - . _ -

2-6 ···-...... ~ Aracf, -
Sâmbătă, 4 septembrie: --- . 

PETRA DAV'\ 

S.C. ANTIPYR -'2000 SRl 
Arad, str. Gh. Doja nr. 136, _ __ 

tai. 857/280988, fax 057/230571'' •. ·•::,<;/ 

societate atastatli de I.G.P.M. Bucureşti pentru yarlflcjd 

ti jncjrcirj stingatow. respectiv, eucu111 ~ 1ntra$inere 

klsta!a~i de stjnAArt a jncandiilor vă oferă servicii pa_linia 

prevenirii şi stingerii incendiilor astfal: 

1. Efectuează axpartlze tehnice, et-Mctctllbkkli .._ o:auaa 'i 
Incendiu etc; 

2. lntocmeşte documentaţii pentru autorizare p.S;~ ..,._. 

.-11 da ale aatt. ll>tN-fill It edllllîltiintl.,...........,. 
tahnlci pa Hnia p.sJ.; -- ,-

3. Executii Instalaţii sanllar9 noi ~ de atingere a lncendl· 

llor (hldranţi, casa pompa, ~klara, drtncara ato)l 

4. fntraţlna sting6toara cir. ~Ilo. fi. Instalaţii. & strn-
• 

gent; ~-

5. Aprovizionează sollcltanţil cu materiala ti mijloace ele 

atingara e Incendiilor (stlngăto.e, fulllun ,...~;.. accasorii 
··.·::--. 

din Al, scari, echipament ale}; 

Pentru clien~i cu contract transportul este gratultt 

NOU!!! 
fn oalltate de distribuitor autoriza! vinda atiogitoara din 

aluminiu cu ~A.&..f!;.~!llliÎi:!~ cu valabilitate 5 ani; 

Preţuri minime, Calitate şi design deosi.ll'I!Yt .• -- · i J .. '!'' 
Pentru comenzi, contracte, lnfonnaţll etc, vi at;taptlim la 

, .- ~. <• ·:: ~;.-~·- adrasa de mai suslll 
(c.b.) 

Cil-tl\'l'l T 1"1' prnndc 2h ~.,.~ un<lc 
"l'<rll h'J,(II~>/ \()~LLIII"h• 
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