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Telefon 253280 
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WD, ll<lul& .. =ar·• • fti.IIIINIV4 rs; f ... 

BANCA COMERCIALĂ WESTBANK SA 
acordă dobAnzl avantajoasa 
la dapozltele la tennan ala 

persoanelor fizica 
(llltnll minimA 500,0 mu lei} 

11un6-!IO% 
21unl-51% 

BRAT ==--.; TiraJ mediu 
~ lilnievânduâ 

Sâmbătă, 18 septembri~ ~999 .!J~ pagini. t 1400 lei ~ !D'ail: !dev~@net,ro., ==..-: Ho948 
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.1.-....... .._...i- EUBO·ASIATICt li INIMA EUBOPEI ! 
~~~~ excanlric, javra propulsatiiln rindul ml
lifl d.- v1aţ1 da nabab. Trai in r6sfiţ 

fi alte ruda cu co~l, ocrotita prin vUa da lux, chiar 
nu llu parvenlllhci lh llltua~a celor cu mDiOane da 

In conturi bancara. Tn unele ţArt bogata din lume, 
ciinii au raatauranlll proprl, unda pot 1181VI meniuri selecte, 
rAvn~~~t·IIIIW ipllkl pjnoane mal puţin prlcopalla. ŞI hoteluri 
exclusive au javrele bogătaşllor iubitori da animale. Şi fri. 

croitoril speciale, pollcllnlcl, spitale •' chiar cluburi. Nu 
su~t tocmai putini rornAnafll nottri cu venituri modeste, 
care Aă•fl doreascA in rnod alncar viaţa potlillor bine 
inln!lnuta. 

eu totul alia • viaţa ctoblnesculul 116Stru riiiOtlttc, pil!l
teo- al turmelor de oi. Obligat ali doannlln zlipadli. expus 
frigului, in blitala vllntulul ori sub potopul plollor, cal mei 
reprezentativ ciine rolnAnaac chloO tntr-a.levlir vla!li da 
ciine. C....,. fi pu\enl14, Clll'lele lllffiAnHO da pad lnlri filrl 
llltllare in luptli lnagalâ, fi& cu hlllte da lupi, 1111 cu vraun "'* 
carnlvor, llftrşlnd edaaoa cu blana flcutl fatfllnfl'. Pnosll 

•.a.noastrli 1 1111atal in mal multe rllnduri lhtlimplări dramatica, 
adeseori tragice, din viaţa celui mai bun prieten al omului, 
angajat pa vlaţli fi pa moarte lh apăraAia stlipAnulul -

-~ da vrao haltă infometatli. ŞI cara il aste răsplata pentru cm-
lf dlnţa dusA pAnă la sacrlt'lciu pentru stlipAnul său? DupA 

· 'i câte cunosc, clobAnet_tll no'tri primesc zilnic un boţ da 
mllniHgă fiert in lapte. ''cam alAI. .. Nici cazare la hotal, nlcl 
cameră saponta\ cu bale, niCI meniu llpllclalla raslaurant fi, 

. ,....,.-.. , 11i!C81', nici"._ o YOI'tlil bunii. Upsit da milă fi Inca-

~;~"; =~';! !~..'!:te~l~~:::,;.~~~u=•:: 
~ .::;..?~ •; 1 ~~li cea mei mici graf8811. . $TEFAn Tf'B(I)fl 
. w&-, 1 ce~'" peg~•aw1 .. 

' -~ ~ c ............ . 

~~ ; 

&ii!~::~·5f-'·' ; 

ŞI FERESTRE 
ALIJMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAM 

1 l4!©l.t:G):,) 'i 
M 1.JS!i...iL '":~.A i 
co:~t~t.a:;t._ 

F"IR!I.;E' SI f<EGI.AME 

.. -· 

• . Ouvemul maghiar .. agantunl ... ela epiol'llj din ~ • 
UDMR • IHIU tnviţat nlmlC da la Istoria ti fac acaleafl 91'Bf81 
pe care la-au fiicUt inalnlafll lor, praluAnd fin\ dlscarnlimAnt 
Ideile name'f"'H. Tnci din secolul tracut unul dlntra pArintii 
damocraţlel europene, francezul Gambetta, scria: .-prii 
_, ...t """'prloo .................. IIW'""'allrlllor r- !!Il la 
_,......,.......,.._"'""....,.".... ... ,In timp ca groful Banffy 
Desider (da origine romAnii, sau cumanii, oopA unii Istorici) 1f1 
natifesta ca fi neo-nama,O>IIIII udanllhisll da aslilli lntolaranţa: 

,; p;U- ..,_ ......... alo!ladllb\ .. III!.._. 6o ..... 
ler O .-adu _,..,afle eh ......... el fiW....,... .. 
lllpte ....... ...., ~ ........ --- _ _.... • ._......_ .. 

De fapt aceasta esta politica dusă, din pAcata, da guvernul 
maghiar, cano nu sa sfia'te ali folosaascâ aganturl lradentlsta 
fonnata din etnici maghiari, dat fi romAni din teritoriile ps -
11 rewndlcitlllu la consldarl ca 11f18111nlnd Ungaria~ _ . . 

D. ZAVOifiiKI 
(Conttnu-. in pagina e 54) .. 

. 8urae din cedrul Armatei dllct.au, firi, M alo 
turA pratant• durnlnlcli la depunerile da 
coroana de fa Piullt a prarnletulul •••• 
\'a.~ll•. Contactat telefonle, prefectul Aradului, 
lilororgloe NP-fla, n...a daclarat ci nu .,. 
cuno,tin!li da acest lucru: "r.... daat Il pe 
P,.trl'l'"' P•la, C!eaRIIIPral prl•alaf.:oil· ................... _ ... _ .......... .. 
C!eattr•a v•alna la ArH a ••••alai ......,_ ............ 

Plnl una alta, III apunorn CI clapuMrila da 
coroana, la cara aste posibil si participa fi 
Rada Vasile,• sa vor dasfăfura la Monumentul 
Eroilor da la Păullf, Clumlnlei, inll8fllnd eu _.. 
11,30 • 

D.L. 

. A . 

·~ .. "UNIA VIE Il'! -: IN ., 
SLUJBA SAt V. Bll VI 
. .. UIMI eu o .."..,.._, Ahfllll ~leii 
din Arad~ Incaput actiwilat a printr.., Rnie
fonicl, Intitulată sugestiY ,.Uala V!.fll". 
Numitul da lelefon al liniei, 114214, poate fi 
apelat da orice pe.-soană eate 110 a111 in pragul 
Cllsperării fi cara ara intenţia ali sa sinucidli. 
Ooctorul jl8ihiatru - Moria ......._ iniţi&
lotul Hniei, a precizat ci prin lelefo:o - r-e • 
-...._ 1 n ••4111•• 1a ...td. - 1@1 o1e .. ..,. •t• la ft"'r...L~ Cei care .,1-actici inter
oen!ia sunt 1101untat1i. Alianţa Antisuicid din Alad 
.-. IS Wllunlari. Aceftia 811 MMn .. c: ..,....,.,..,. 
tu llr. Ma lll8ria Furnici. Intilnirea - -
__ , lncllslllo_",_,.. -·· 
lratiw, o retrospecţie a aiiptirnănii in - • 
III'--lelefol- fi instrudajut. . 

TEODOitA Mfll1(fl 
~in pagina. 3-e) .. 

................ 57&111&15' ........... ...... ......................................... .; ............ . 
............... 1 ~ .... - ..... ·--.. -141 
....,_ .. o up'-lllil. ••~~~~c.._,._. s wnn 
..... ........ _ ...... , ............. _ .... o 1'? 

ABONfAli·Till 
• """*" - ........... ...,... 
abonafflentului est• d• numai 
20.000 lai a sa pot face abona
.,. .... ~ .- unn-1e trei, ..,.. 
luni •• un an D Abonaţll pot 
~liga lunar 10 pn>mii da -
- 1n ....-..de .. juml- ... milion de lei._._ . mRINIIO Ieiel. 

•• ~--'. f.- .. 

IICTIBIE 
PENTRU 

1. C.ICII 
.. ARAD. 

fn prima zi a tui1M!Uiut 
Internaţional da baschet 
feminin de Ta Vrsec 
(Iugoslavia), 8. C. tCIM 
Arad-Vigor Boss Skopja 
(Macedonia) 55·48 (31· 
22). Vom reveni. . 

' . . ..J 
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Pagtna2 • ACTVAUTATEA ABĂDEANĂ 

e Astăzi, Soarele 
rAsare la ora 6 şi 58 de 

minute Şl apune la ora 19 şi 
de minute. 

112.000 LEI PENTRU 500 METRI 
DEPLASARECUTAXEKETRU 

• AJJ trecut 261 de Zile din acest an. 
AJJ mai rămas 104 Zile pAnă în 2000! 

• Praznicul zJiel: BlseriC!I ortodollii: 
Sf. Mc. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. 
Arladna; Biserica romano-catollcă: Iosif 
din C<>pertino; Biserica greco-catollfi: 
Cw. Eumenie, ep. Got1inei (sec. 11). 

Uttti8M pi!lngeMI fllcutll la OJPC Arad 
118 un cetăţean german de origine romană, 
care In ziua de 24 august s-a deplasat cu 
trenul de la Cluj. urmând să-şi continue 
Cl'ilătoria In Germania cu autobuzul de la 
Arad, a fost depistat cu ajutorul poliţiei 
taximetristul independent Dan Lupea. cu 
autoturismul AR-03-VSZ, lucrllnd ilegal sub 
sigla ·firmei AL CAZ, care a pretins surria de 
112.000 lei de la gatA la autogară-(aprox. 

500 m). deşi aparatul de taxllt arăta 11.200 
lei, susvnand că ace§ta este defect. Abutul 
săvârşit la taxare a fost completat printr-o
aomportate necorespunzAtoare, care 
umbreşte activitatea celorial~ taximelrif1l 
COrecţi mal ales In faţa străinilOr. 

La eontrolul autoturismului ~u au mAf 
bit găsite atte nereguli decăt afişarea iJe. 
gală a firmei ALCAZ pentru care a-foat 
amendat cu 500.000 lei. 

VREMEA 
Vremea va fi 

predominant fru• 
moasl, lhlvenlnd 
schlmbltoaro IA 

sfir,ltul lntarvalu• · . 
lui. Cerul, variabil, 
aa va innoura spro 

sfir,ltul lntetvalu• 
lui, dar ••naoto dO 
phlille 11or fi mln• 

lme. Vllntul vii sufla 
alab la moderat • 

fonlperitutl 
maxime: 23 la 21•c. 
'i'emperaturi itll• 
nlme: 10 la 13•C. 

-~· 1 PIE'fE, TÂRGVIU 
' Astăzi este zi de piaţă la Chişineu C"', 
lipova, Pâncota, Felnac, Grănicen, 
Hălmagiu, Moneasa, Pecici!, Vărşand, 
Socodor, Seitin, Vladimirescu, Zimandu 

'Nou. Covasanţ. Targuri slptlminakl se 
desfăşoară astăzi la Lipova. PAncota, 

. Hălrnagiu, Moneasa. . . · 
· .FARMACJA Bi UVIdU ., 

In nop~le de sAmbătă şi duminică est6 
de serviciu, cu program non-stop. 
Fannacla 72, 8-dul Revolutiei nr. 80, 1111&-
ron 254336. • 

Fannacla .Crai NCIII Alfl". sllulltă la 
. parterul blocului 68. cartierul Alfa, telefon 

m644 şi .Noua Farmacie", strada Andrei 
Şeguna nr. 15, telefon 948. sunt de serviciu 
cu program non-stop. 

ICONSVLTA'fll Şi TiAf.lMbrii 1 
. W PaOOUM NON4I'OP . 

Cabinetul ..Apollonia". situat la parterul 
llb:ului din spatele Casei Albe (zona Gării), 
SIT. Miron Costin nr. 13, se. A. ap. 1, tel. 
251225, ~ tlatâmente injectabile 

1 

'' ~ S.c. ADEVĂRUL s.r.J. Arad. 
eCODFISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.004 ecERTIF!CAT 
J 02/11186 din 31 X _1991 • COD SllUJFS 0209S66l1 e!SSN 1220- 1489-

... 1 .,. • .a • 3 3 

• ..... 2900 Art~<Uid. Revnl•lici nr. 81. 
Telefoane: SrtCRETARIAT- 281802, f .. 280655, '28&625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'. 110775. MAREA PUB,LICIT A TE • ~; 
CUJBUL PRESE!! - 280989. 

CtHt&tlhd de ...... bt:l'afiet UOREL ZĂ VOIA NU 
((1TCŞC<iintc) telefoa 281802, 28062Si ştttFAN TA8UIA (vicc
presCdintc) telefon 110176; MlRCEA CONTRAŞ (r<dactor~ 
telefon 281802, 280854; meu COJOCARtJ (director~) 
telef011 280904; DOREL BARBlJ (contabil-şef) telei'OB 28179'1 • 

ColqiUI de t 1 b afla MIRCEA CONTRA$ (rcdacfor-sof); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) te)efon 1811101, 
280854· MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actualităti); telefon 
281855; 2'80003; IOAN IERCA11((scf seclic. politic~). telefon 
180943· DORU SAVA (sef sectie <oc:~al-cconomtcJ, telefon 281738; 
VASII~E FILIP (sef ..Ctic cuitură-invătământ), tch:foo 281855; 
280003· ALEXANDRU 'CHEBELEU (oef oectic srort~ telefon 
281701'· SORI:-! GHILEA (sef sectie tmcrct)'telefu 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef <cctic foto), telefon 2811943; 
NICU COJOCARU (~cf S<C\ic pUblicitate) telefon/fax: 2809tt4. 

T1paraJ eaeulat la 1 a r' la S.C. MEDIAGRAF S.A. 
A&lAD, str. FeJeaeu&ui F.N.,- ZS090Z, fu: ZSII9ZO· 

MeteorollljJ 
de serviciu.! 

ICIGEttlfl JtU;, 

banane 

Dacia: Teroare 
nevăzută (SUA) 9,30; 
11,45; 14; 16; 18;20 

Mure,ul: Nume de 
cod: MERCURY (SUA) . 
10; 

mai 
15,30; . . 

Progresul! BA~ :;· · 
Noile aventuri ale lui 
BaiJe ... In oraş (SUA) Hi_ 

Agroallmenlarli 
(Vlalcu) 

. ·:·. 

· .. 

M.Viteazul 

~ 

' Sâmbătă. 18 septembrie tm 

' ... 
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ACTUAUTATEA ARADEANA ADEVĂRVL - Pagina3 

r (Urmare din pagina 1) . problema." Dacă persoana în cauză este să-I lămureşti pe celălalt să renunţe la 
Am dorit să aflăm cum au perceput credincioasă şi actul sinuciderii reprezintă unele inten~i mai p~n bune. • Ana: Am 

arădenii linia şi Tn consecinţă am participat o problemă de conştiinţă, voluntarul poate serviciu, am familie. Dar am găsit timp şi 
la 0 întâlnire a voluntarilor. In decurs de o supralicita ideea de păcat Dacă nu, "sunt pentru voluntariat. Totul e să vrei. De 
săptămână, la telefonul 214214 au sunat '' alte posibilităţi de intervenţie. Dar multe ori treci pe lângă oameni care au 
mai mutte persoane. Majoritatea au sunat eate Imposibil de dat o soluţie gene- nevoie de ajutor şi spui n-am timp. Alianţa 

dorinta de a afla ce înseamnă "Linia rală". Singurul mod de a evalua situa~a Antisuicid a fost prilejul când nu mai 
Lln singur telefon a fost primit din sunt .nişte miel puncte de reper care puteam spune că nu dispun de timp. • 

li '"""''a unei persoane cu tentativă de su~ pot da Informaţii despre riscul sulcldal. Draga,: Sunt student, dar şi lucrez. Am 
or. Ana Maria Furnică ne-a declarat Voluntarii pun intrebări cheie prin care venit ca voluntar pentru că eu cred că 
se pare "absolut firesc si fie foarte verifică cât e de grav cazul cu care se fiecare dintre noi suntem obligaţi să ne 

li ·-·"'••• apeluri. Nici linia similară anii- confruntă." implicăm în problemele sbcietă~i în care 
de la n-a avut multe tele- La întălnirea pe care au avut-o, am trăim. • Ada: .Sunt cea mai tanără din 

. Putinele telefoane sunt făcut cunoştinţă cu 11 voluntari. Cu cei Ananţă. Sper să fiu şi ublă. Am venit aici ln 
"nu inseamnA că nu care .ca~ să uşureze suferinţa, sin- primul rând pentru că eu cred în viaţă şi 

~~:~:::: .• :>~!!ft•lnl cu tentatiVe de si nu- gurătatea, disperarea şi depres{a, prin oonsidar că şi ceilal~ trebuie să creadă in 
ca linia sil"tlJnctioneze la para- ascultare atentă, inţelegere şi căldură ea, indiferent că intervin greutăţi pe 

. sufletească pentru cel care simte că nu parcursul ei." 
norma~r. "este foarte Important ca este nimeni altcineva care ai-I inţe- Dr. Furnică apreciază activitatea de o 

In urma măsurilor speci
flce întreprinse, au fost identi
ficaţi şi reţi nu~ Cojocaru Sofia, 
de 53 ani, din Atad, fără ocu
paţie şi antecedente penale, 
care are de executat un man
dal de 1 an închisoare, pentru 
inşelăciune şi Muntean Petru
Gheorghe, de 19 ani, din 
Vladimirescu, fără ocupa~e şi 
antecedente penale, care are 
de executat 1,6 ani 
Inchisoare, pentru furt avut 
privat. 

cunoscută şi asta nu se leagă"' să-I accepte." săptămână a liniei "ca pe un nou-năs-
,.f~le r~ec:âtpr mass-media." T .._ J ~- · " vorunranr care răspund la telefOn nu Voluntarii îi ascuM si pe cei care sunt cut" care, deocamdată, "trălef!e cu aju- ··· n puncte • .,.e şr pe trasee, 

.re•e•e pe care să le aplice. Pentru că ingrijora~ de ~a attei persoane dispe- torul acestor oameni care sunt volun- au fost testate şi verific;~te 
situa~e este unică şi irepetabilă, .rate, depresiva sau cu risc suicidal. Cei tarii." .ceea ce este importante că 1.563 autovehicule in trafic, s--

thiar dacă ele seamănă .• SituaţHie sunt care au fost dispuşi să facă muncă de vo- nou-niscutul are funcţii vitale. au reţinut 7 certificate de 
resim~te diferit de fiecare persoană în luntariat provin din diferita medii sociale. Personal sunt foarte fericită ci acest Inmatriculare pentru defecţiuni 
parte. Este absolut Imposibil ai Sunt ci.uwscilţl şi pot fi solicitaţi dupa nou-niscut trălef!e fi sper sA creascA tehnice, au fost aplicate 152 
In cad rezi cazul cu care te conffuriţl pseudonim. l-am intrebat de oe au vrut să mare." amenzi pentru !ncălcarea 
intr-un tipar, intr-un model". In primul facă parte din Alianţa Antisuicid. • Remus: Al fi imer-rt de pi"ecizat că de cănd Legii circula~ei, ln valoare de 
râi)~L~ suM TI este ascultată Vreau să-i ajut pe cei care au intan~a ~i funcţionează Alianţa Antisuicid, la 15.955.000 lei, s-au ridicat rn 
pOVIlS!88.·;,Tn funcţia do ceea ce spune, pună capăt zilelor. Am lucrat cu oamenii. Ambulantă nu a fost înregistrat nici un. caz vederea suspendării 4 per-

~V91~. ;"u;,n=t=aru=l =a=re";"po=s=i=b=lll=ta=te=a=d=e=a=-l=d=e=fi=n=l =Ş;.i=a=m=co=n=sta=ta=t=că~p~n=·n=tr=-o=d=is=c=u;,ţie~p=o;,ţi -d·e=t .. e .. nta==tiv·ă=d=e=s=u=icid=···====i==---' ' ~.mi se de conducere. 

'IQi:&lilifl 
Au fost depistaţi ~i sunt 

cerceta~ pentru infracţiuni la 
regimul circulaţiei rutiere, 
comunică Po.liţla, O~botă 
Ştefan, de 23 ani, din Zăbrani, 
care a pus ln circula~e pe dru
murile publice tractorul AR-
02-CST fără a poseda permis 
de conducere; Dănilă Ioan, 
din Arad, care a condus pe 
drumurile publice motocicleta 
46-HD-3222, fără a poseda 
permis de conducere şi 
Gorgan Maricica-Nicoleta, de 
22 ani, din Horia, care a con
dus pe drumurile publice auto
turismul 1776-YL-60, fără. a 
poseda permis de conducere. 

In total, s-au constatat 191 
lncălcări ale diferitelor acte 
normative, sancţionate cu 
amenzi in valoare de 
18.860.000 lei. Au fost con
statate ~i un numAr de 15 
infra~uni . 

,. ALO, AMBULANTA! ...-----~ 
,.;.c Accideat vascular matism cranio-cerebral acut deschis. A 
A.R .. 63 ani, a suferit un accident vas- fost transportat la secţia chirurgie din 
cular cerebral, în zona Aurel Vlaicu. A cadrul Spitalului Judeţean. 
fost transporte! la se~a neurologie din Schizofrenie 

··Cadrul Spitalului Judeţean. · · '·l<:·t. 48 ani a necesiatat interventie 
Traumatism medicală pe str. Clujului, pent'ru 

·· .. ·· · .... · schizofrenie şi intoxica~e medicamen-
prin cădere toasă. 

· 'Miercuri, în jurul orei 9,56, O. R .. un Spasmolilie ;"'.-~'·""'" 
tânăr de 23 ani din Sânicolaul Mic, a 
suferit un traumatism la umărul drept, .. 

Serviciul de arnbulantă a fost solicitat in 
Vlaicu, la domiciliui' lui S. L., 56 ani, 
suferise o criză de spasmofllle. .·· · "·"·· prin cădere de la înăltime. ' 

' Aceste informatii ne-au fost furnizate 
•*:f':·.c·:x• ·.::• Epilepsie prin amabilitatea d-lui Alexandru lstrate, 

·. 'Tti·urm!· ci.r o zi, B.G. 70 anii_._"'!~~' ~torde serviciu. 
criză de epilepsie. A suferit si un trau- ·. ··""'i'""!'~~fiDifl"fl MICA" 

La.. bi.-~ .. I '732 

COALĂ POSTLICEALĂ 

PLĂTI PRIN 
1 . 

CAROURI 
Inspectoratul de stat teritorial, pentru 

persoanele cu handicap Arad, aduce la 
cunoştinţa persoanelor cu handicap aflate 
in evidenţă ca înso~tori ai acestora că 
plata drepturilor cuvenite în conformitate 
cu prevederile O.U.G. 102/1999 a fost 
efectuată după cum urmează: 

- salarii insolitori luna iunie 1999 - au 

Centrul Universitar de Cercetare şi Afaceri al 
Fundaţiei Universitare .Vasile Goldiş" Arad, în 
colaborare cu Agen~a Judeţeană pentru Ocupata şi 
Fonnare Profesională organizează cursuri do califi
care in meseriile de apicuHor şi peisagist-horlicu~or. 

Cursurile sunt gratuite 'i la ~·Jsolvire .se 
eliberează certificat de calificare; 

Deoarece numărul de locuri este limitat, unul 
dintre criteriile de selectie va fi si Oldinea înscrierii la 
aceste cursuri. ' · 

Pentru informaţii suplimentare şi pentru 
Tnt.criere, doritorii se vor adresa Centrului 
Universitar de Cercetare şi Afaceri, B-<lul Revolutiei 
nr.78, telefon 253772; 257460, persoană de cxin-

dl. Tiberiu Baiu. 

virate către· Direcţia Regională de sfâr,it s-aOJ rezolvat problemele handicapaţilor. 
Poştă Timisoara în data de 27.08.1999, cu 
ordin de piSta din 27.08.1999; salarii însoţi- LP_I_ă.:..ţl_le_s_e_fa-::c:-:p:::r:-:ln::::p:::o:-s_t_ca-::-rd:..u:..rl:.. • .,..,:--:-:=-:-:-:---.....1 
!ori luna iulie 1999- au fost virate în data de 1 06.09.1999 cu ordin de plată nr. 691/06.09. ajutoare 
03.09.1999 cu ordin de plată nr. 689/03.09.1999; alocatii speciale luna august 1999- au fost virate in data de 
copii luna august 1999 - au fost virate in data de' 08 091999 ordi d pta" 694108 09 . . cu rn e ~ nr. . .1999 . 
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, EX·REGELI MIHAI ÎSI 
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REVENDICA IN INSTANTA 
~~--------~~-------

TOATE BUNURILE MOBIIJ fl 
IMOBILE CONFISCATE ÎN 1945 
~~~~~~~~--------

Regele Mihai a revendicat, 
ieri,. prin intermediul a trei ac~u
ni inaintata Tribunalului 
Bucuresti, retrdt:edarea tuturor 
bunurilor mob'ile si imobila ce 
i-au fost confiscate suveranului, 
dar şi altor membri ai Casei 
Regale, In martie 1945. 

Conform acţiuniiOt ce Y<>r fi 
solu~onate de Secţiile 3, 4 şi 5 
civil, in dosarele '4614, 4859 şo, 
respectiv, 4551, au fost che· 
mata .in judecată Ministerul 
Finantelor, cel al Culturii şi 
Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti. · 

In dosarul 4859/99 este 
revendicat un imobil situat In 
strada I.L. Caragiale nr. 32 din 
Bucureşti, iar in dosarul 

4614/99 un alt imobil, situat in 
strada Andrei Mure~anu nr.3. 

Cel mai cuprinzător dosar 
este 4551/99, in care se reven· 
dică un imobil situat !'!,.strada 
gen. Budi~teanu nr.16 ~i unul 
situat in ~oseaua Jianului, imo
bilele mentionata in dosarele 
4859/99 ~i 4614/99, dar şi "toate 
bunurile mobile şi imobila' care 
au fost confiscate in martie 
1945 şi sa aflau in proprietatea 
fostului suveran sau a altor 
membri ai Casei Regale, printre 
care şi castelul de la Săvărşin. 

Singurul dosar pentru care a 
fost fixat termen de judeca)ă, la 
data de 9 noiembrie, este 
4859/99, aflat pe rolul Secţie 4 
civil a Tribunalului Bucureşti. 

·. I•ItiiiiJI~ ZIIOil 
'l,lll\11 S(~O N'l,INI~N'I,lll~ 
e Allienl SPAD-46 a aterisat fi pe arodrnaul 
·· . Ard-Gai (aetultnente ldpoclrna) 

:··~}·.- . 
In 17 septembrie 1999, s-au lioane de lei, cât au· costat 

lmplin~ 77 de ani de la inaugu- lucrArile. După contacte diplo
rarea primului zbor transconti- matice realizate de N. Trtulescu • 
nental, cu escală şi la Arad. Pe aflându-se ca delegat la 
data ·de 17 septembrie 1922, un Conferinţa de Pace de ia Paris -
avion de tip SPAD-46, apar- a urmat semnarea unui · 
tinând Companiei Franca- Aranjament cu Franţa, con
Romane de Navigaţie Aeriană ducând RomAnia în rândul 
(CFRNA), avându-1 ca pilot pe statelor puternice din Europa. 
francezul Maurice Nogues, Momentul va insemna pentru 
zbura pe ruta Paris-Strasbourg- ţara noastră un bun prilej de 
Praga-Viena-Budapesta-Arad- conectare politico-economicâ in 
Bucureşti-Constantinopol. spaţiul cuprins Tntre coasta 
Primele aeroporturi amenajata Atlanticului si Bosfor. 

- special pentru a realiza linia Călc'itoria intre Bucureşti şi 
aeropoştală intercontinentalc1 Paris dura aproape trei zile.-

Pentru ca timpul si! se 
reduca la maximum 24 
de ore, pe 1 O septembrie 
1923, cu de tip 

il ~~~~:l;;:'~'·~~ au inceput '1: pe. timp de 
noapte. 1 doilea balizaj 

.coMSTANTtNOPOL luminos din ţară a fost 

realizat la Arad, dovadă stă. 
astăzi farul luminos din 
apropierea aeroportului. 

Mulţumim pentru datele 
oferite directorului aeroportului 
arădean, Gh. Udrescu şi direc
torului operaţional, Dan 
Bălăcel, dar şi d~ui Gheorghe 
Sălăjan, omul care a reul'jit să 
cunoască adevărata istorie a 
zborului .din România. Vă 
prezentăm alăturat haria primu
lui· zbor transcontinental (veţi 
remarca că pe respectiva 
hartă se află România Mare) şi 
avionul de tip SPAD-46, care a 
tăcut această legătură aeriană. 
Mărturie a celor expuse mai sus 
stă o placă comemorativă am
plasată pe dildirea Aerogării. 

SOitlrt Gttii.Efl 

TEATRUL DE STAT 
::tfSCHIDE STAGIUNEA 

.. 

ACTUALJTĂfl 

Conferinţa de presă organizată de PUNR Arad s-a axat 
pe trei teme actuale: Biserica Ortodoxă Român>l ca Biserial 
Naţională, reamplasarea grupului statuar Ungaria Mare la 
Arad şi unele miŞCări de trupe care se manifestă in plan 
politic. . 

Ieri, ia sediul funda~ei • Vasile 
Goldlf a avut loc o conferinţă de 
presă organizată de Universilatea 
de Vest, prefigurănd apropiata 
deschidere a anului universitar 
1999-2000, când se sărbătoresc 
zece ani de la infiinţarea 
Universitătii .Vasile Goidif. 

sporit hotelului destinat cadrelor 
didactice. e S-a r&novat cabana 
studenţească de la Moneasa şi 
unnează inaugurarea noului · 
al rectoratuioi e Spitalele munid
pal, de obstetrică şi ginecologie; 
Policlinica Viaicu au deventt spHale 
clinice universitare e Biblioteca 
universităţii s-a imbogăţlt cu 
68.000 de titluri, stingând 120.000 
de volume, in valoare de-~i 

Părintele 'EmH Roman, fost deputat PUNR in legislatura 
trecută, ne-a prezen1at un istoric foarte bine documentat in 
ceea ce priveşte promovarea Legii cuHelor. Aşa am aflat al 
proiectul respectiv a demarat irial din 1990, dar guvernanţii 
de până acum n·au avut timp sâ-1 supună aprobarii 
Par1amentului. Astăzi, guveman~i .creştin-democraţi• au 
hotărât să aprobe Legea cuHelor, fără ca Biserica Ortodoxă 
Romană să fie considerată ca fiind Biserial Naţională. 

Deşi premierul Radu Vasile a reparat in final aceastA 
·eroare a legii, părintele Em~ Roman se întreabă: ~cum a fost 
posibil ca membrii guvernului să se opună acestei denu
miri tradiţionale 'i de ce? Oare am ajuns in situaţia in 
care majoritatea mlnlfbilor Rotnănlei să nu fie Oftodocşl? 
Se pare că da ... •. · · · 

Tn pr8zenta decanllor fa- · 
cultăţilor, prot: univ. dr. Aurel 
Ardelean, rectorul Universită~i. a 
adus ia cunoştinţa reprezentanţilor 
mass-media o serie de noutăţi. eli,... 
tre care se disting: 

miliarde de lei. · 
• Cercetarea ştiinţifici! a 

deventt preponderent aplicativA pa 
bază de granturi aJe Academiei 
Ministerului Cercetării şi 

Tehnologiei. e A luat fiinţa . 

Preşedintele Ioan ~s-a declarat lmpolriva reamplasării 
monumentului "Ungariei Mari• in Arad, deoarece .acesta 
jlg""fte conştii"'" românilor. Premierul Ungariei ,. ~1 
să-yi ceară scuze in faţa totnănllor pentru crimele comose 
de maghlartln 1849 fi pentru cale de la lp, Triisnea, 
Molseletc." 

e eve9il!!entul sărbătoresc 
va fi marcat prin simpozioane 
ştiinţifice in ediţia a X-a a Zilelor 
Academice Arădene, se vor inau
gura Muzeul Univeosită~i, Muzeul 
Omagiai .Vasile Goldiş". o statuie a 
corifeului Unini şi un târg de carte. 

• Baza materială insumeaza 
82.000 m. p., dintre care 67,2 ia 
sută spa~i proprii, revenind 17,2 
m.p./student. e Se inaugurează 
Complexul Universitar .ZSrandut".
in suprafaţa de 1.600 m. p., cOrn- · 
pus din Bibliotecă, Centrul de 
lnfomiatică, Centrul de Studii pentru 
lnvaţamânt Deschis ia Distanţa ~ 
Librărie e Capacitatea de cazare in 
căminul studenţesc depăşeşte 400 
de locuri ~ s-a asigurat \m corD! 

parlament de cercetare, axat pe 
cercetări medicale, ecologoce, in· 
formatică medicală·, cercatArl,iŞi 
afaceri. : 

• Studenţii au devenn pa$. 
neri in managementul univarsier 
prin Consiliul Consultativ rl 
Studenţilor. . , 

• Colaborări. Se menţin rel#i 
optime cu universită~ din Ungaria, 
!falia Jl .. Stat~le Unite, de aiCI 
venind o clălegeţfe. .Q!! ya fi prezen
tă luni, la orele f:tr- sate 
Polivalentă, unde va 8Ve 
deschiderea festivă a cursuri! · 

In final, peuneriştii arădeni şi-au exprimat nedumerirea 
laţi! de participarea olidaiităţilor locale ia punerea pietrei ~ 
-temelie a noii biserici goeco-catolice de pe strada Vlncenţiu 
Babeş: .Defl este vorba despre o biserică .totnănească, 
Primăria fi Prefectura au fost rep.ezeu- de doi unguri: 
Ioan Darida fi Levente Bognar: 

DOitO Slnflct 

VJITĂ DE.tim: 
(Unnare din pagina 1) 

Am avut ocazia, inb'.o toamnă, să 
asist ia o extraordinar.! prestaţie canină 
a unei tinere femela de ciobănesc 
mioritic. O chema Furnica ~ se afla in 
slujba unui cioban dintr-un sat din 
zona de deal a judeţului nostru. la un 
moment dat, şeful i-a ~rălallurr!>a, !As
firată pe o coastă, şi i-a indicat, 
printr-un gest făcut cu mâna, să adune 
animalele. Furnica a pornit glonţ spre 
tunnă şi, in mai puţin de un minut, !fi-a 
indeplinit impecabil sarcina incre
dlnţată. După care s-a aşezat in vârf de 
deal, io> poziţie de aşteptare. Ciobanul 
(pe nume Gelu) i-a mai tilcul apoi un 
semn, cu semnificaţia de a le aduce in 
vale, iar Furnica s-a executat şi de astă 
dată impecabil. Nu ştiu cum lucrează 
cAinii ciobanilor, dar demonstraţia la 
care am asistat cu totul intâmplător 
""" mişcat profund. · 

In unnă cu căţiva ani, l-am intrebat 
pe ambasadorul de atunci-al României 
in Germania "ce mai scrie presa lor 
despre România?". Am aflat că 
subiectele predilecte sunt cAinii 
vagabonzi şi copiii handicapa~. Iritat, 
reprezentantul guvernului nostru in 
acea ţară, a pus o intrebare mai 
de9rabă retorică: căinii vagabonzi, asta 
e problema prloritară a României? Şi 
handicapaţii? Alte treburi, unele 
deosebit de grave, nu avem? Domnia 
sa nu ~pta răspunsul meu !fi nici nu 
am fonnulat vreunul. Dat l-am gândit: 
dacă nici credinciosul câine de pază al 
turmei nu se bucură de un tratament 
mai omenos din partea românului, 
atunci să nu te miri prea mult asistAnd 
ia atrocităţlle comise impotriva căinilot 
vagabonzi. Pe străzile or:a!felor 
românetti poţi asista zilnic la scape 
tari, cu hingheri inarmaţi cu scule de 
prins maidanezi. Cetăţeanul ofuscat, 
care aruncă pietre in direcţia câinilor 
vagabonzi, nu es~ chiar o raritate in 
ora,ele noastre. (Mai puţin totu'i in 
sate, unde românul e ceva mai milo~ 
decât orăşeanul). Brutal in relaţia sa cu 
animalele, wmânul se poate arăta la fel 
·de nemilos şi faţă de semeni. 
Scandalosul tratament aplicat copiilor 
in a~minte destinate ocrotirii mino
ritar a umplut de oroare lumea civilizată 
a Europei. Imaginile cu chipuri chinuita 
de foame si trupuri rahitîce, prost ali
mentate, âu avut darul de a trezi i~ 
europeni sentimente de compasiune ŞI 
milă faţă de soarta crudă a bietelor 
fiinţe neajutorate şi de revoltă faţă de 
cei răspunzători de asemenea trata
ment aplicat acestora. inainte de re
voluţia din '89, am fost soH~itat in ~o~ă , 
rânduri să relatez fapte 1ncred1blle 
petrecute- in căminele de copii sau in 
grădiniţe ori creşe. De la L1pova~ un 
tânăr, pe atunci absolvent al une1 fa
cultă~ de sociologie, imi relata că per
sonalul însărcinat cu ingrijirea unor 

minor! cu deficÎII"ţe psihice, mergea 
până acolo cu bestialitatea, încât nu 
ezita să ardă mâinile micuţllor cu 
mucuri de ţigară. Ascultam, revoltat, 
.asemenea dezvăluiri, dar, din păcate, 
nu wteam face nimic: partidul nu per
mlte'a publicarea in presă a unor 
asemenea subiecte incendiare. De la o 
creşă (sau gfăd.iniţă) d!n Sânicoiaul. Mic 
am primit o scnsoare 1n care eram mv1~ 
tat să scriu despre neruşinarea mânui
torilor .de alimente: administrator, 
bucătar etc. NliŞte hoţi fără scrupule, 
capabili să ia de la gura copiilor inca~ 
bili de ripostă, numai-ei să se ghiftu
iască. Din păcate, nici acest subiect nu 
putea fi tratat in presa vremii. Hoţii 
aveau protecţie la mai marii judeţului şi 
nu te puteai atinge de ei. 

Du-te astăzi prin instituţiile de 
ocrotire a minorilor cU handicap fi 
unnăreşte comportamentul personalu
lui din administraţie: vei putea constata 
că in'i fără morală şi fără Dumnezeu, 
dar şo fără teamă de v!"" răspundere 
(to~ au stomac, nu? şo toţo trebuoe să 
trăiască ... ) inşfacă pentru ei ajutoarele 
trimise cu generozitate de străini. 
Haine, incălţăminte, ciocolată, alte 
bunuri, inclUsiv jucării ori material de 
uz şcolar, rar ajung ia adevăra~i desti
natar!. Bucătărese cu şolduri dolofane 
pleacă de la serviciu cu plaseijt 
bu~ite fi nimeni nu le vede! Seu i\e 
face că nu le vede ... 

Nu contest că statul român oferă 
sume insuficiente pentru Întreţinerea in 
bune condiţii a copiilor, ~~r ?firm cu 
convingere că pănă şi din puţinul care 
se dă se sustrage. lniŞi lipsiţi de 
scrup~le. oameni pentru care nu există 
nici milă, nici compasiune, nu ezită să 
pună mâna pă~ă '-i pe '!lia de păine c~ 
margarină a bJeţilor mmon cu handi
cap. Străinii oripilaţi de dramele petr<:; 
eule in stabilimentele destinate ocrotin1 
minorilor oferă guvernului român 40 de 

. milioane de ,.euro .. pentru imbu!lătă_
ţirea condiţiilor de trai a micilor ~sostaţi. 
Alta zeci de milioane de dolan ne fac 
c;~dou si americanii. Le mulţumim 
-tuturor dar tare ne temem că ticălo,ii 
noştri de compatrio~ vor avea grijă ~ 
acesti bani să le intre lor in te!?cherea 'fŞI 
nu in farfuria copiilor. Necontrolaţi de 
nimeni şi protejaţi de alţi hoţi !?i ."!ai 
mari, ticăloşii însărcinat!_ cu admm•s: 
trarea căminelor de copu vor avea e1 
grijă să pună mâna pe banii străinilor: 
spre propria lor căpătu_tală. Cop11! 
nostri din cămine vor continua să duca 
ac.iastă viaţă de câine ca !li până acum. 
Bestiile din acest sector (al ocrotirii 
copiilor) nu prea fac deosebire intre om 
şi animal, dacă de pe urma acestora 
pot trage oarece foloase. Scriu înfiorat 
aceste cuvinte, convins că nu suntem 
demni să intrăm in Europa~ atâta vrerile 
,căt nu dăm dovadă de omenie faţă de 
'cei fără apărare: fie el om, ori câine ... 

.~· -, 

universităţii.~ 

. . 'c<--,, Manifestăiile dedicate impHhlril a ss· 
de la luptele din septembrie 1944_ P~ 
apărarea patriei, au continuat c~ \In pel~nlliiJ' 
prin locurile unde au avut loc "mcleştănle cu 
duşmanul". . . ! ~ ... 

Prima localitate vlzitatli de veterani a fost 
Pnml orul, şal in care s-au dat cele ~al grele k. 
bătăliÎ cu invadatorii hortlştl. U1 sosotea oas- ,. 
peţilor s-au tras clopotele bisericii, Iar fanfara 
orayului Sebiş a intonat Imnul Naţional şi Imnul ·; : 
eroilor. Cuvântul de bun venit a fost rostit~- i 
veteranul localnic Vasile Poleac după_ care, m 
faţa monumentului en>ilor, ~l'tfe corp de j!J 
armată Alexandru Ionescu, Saint-Cyr prim· !.:~ ·_, 
vicepresedinte al ANVR, membru .al Organiza-
ţiei Mon'diale a Veteranilor de Război, generalul ._, 
de brigadă (r) Teodor Halic, membru in biroul 
executiv al A.N.V.R., genenoluţ · l 
preşedintele filialei judeţi>n· a AN.V.R., ee. ·t 
Gheorghe Feie!7. primarul ora!l"uiUI Seb1ş, ve
terani din zonă etc., au făcut evocări ale.Jil0ll18f\- 'f 
telor eroice din septembrie 1944, pe aceste r 
meleaguri. $-au depus wcC?roane şi jerbe de flori Jr.. 
şi s-a oficiat - de către panntele ~xan~ru Bo~a r'! 
-o slujbă de parastas in mamona prum.f~::~ -.; 
căzuţi pentru apărarea patriei: a celor ca~ ati - · 
luptat la Prunbşor, a tuturor erod~r neamului. +:~ 

tn aceea!fi notă de ceremomal solemn pert-_ 1 
tru cinstirea faptelor de arme ale solda~lor ro-

. mâni căzuţi, a eroism ului lor dus pAnă la sa_cri: t~ .. 
ficiu au avut loc şi ·manifestările de la l'f!IJe~ti ~ 
(sat in cimitirul căruia a fost ingropat un osta~ la. 
erou), de la Monumentul Eroilor din centru_ " 
oraşului Sebiş (pentru pomenirea eroilor ~ăzuţi ·t 
pe aceste locuri oficiind un ~e Deum p~nntele 
protopop Beniamin loja) ~i tJ:arsa (emoţio~r 
întâlnire cu generalul Teodo.r Halic •. fl".~l.- U 

Vom revenit · · 
_.-; 



.. 
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sambătl. 18 septembrie 1999 POUTIC· 

~ ;~; 1: ''4·#14: B4,t zA,&JtJn rt, -·--
;-···'· -PETRE ROMAN Îl DA LEC 11 
PREŞEDINTELUI CONSTANTI ESCU 
· li/miile domnule JNilf8dlnl8 ! .· · Am ..",vlngerwa el lll!leti o cale 
MI adresez d·voastra in legătura ; · ptntru obţln~roa un~l solu~l mature 

cu tema fierbinte a legislaţiei a,ezjrii fi eficiente. In fond sunt trei criterii 
proprietăţii In ţara noastrA, asupra oare ne pot ghida: 1. lnlăturaroa 
căreia toţi liderii politici '' toate par· nedreptlţllor trecutului; 2. Crearea 
·lldete au eiQIIimat cu mullllnalotonţl unei baze pentru o economie de plaf. 
puncte de vedere divergenta 91 part~ ·a' viitorului, Iar nu a trecutului; . 
nne. Rezultatul In opinia publicA Crearea unei proprietăţi compatibile 
"'e confuzie '' dazam6glre, Iar In cu s_tandardole europene alo proprl• 
plan lnatltuţfonal un impas deosebit . etă~1, ceea ce România nu a avut nlel· 
de costisitor prin blocajele create: In cind in lştorla •• moderna. 
calea politicilor de de:<Yoltare. . lată de ce, domnule pretedlnla, 

MA almt dator să vă scriu, In calt. consider c6 pol fl deaemnate una sau 
tele do pre,edlnte al Senetului rnal multe pereonalltăţllndependente 
RomAniei ti do pre,edlnte al lnstrclnate cu o luncpe exploratorle 
Partidului Democrat, deoarece corr- (7·10 zile) pentru organizarea grupu-
slder cllnlllaUva creArii unul grup de M do reflexle a elrul misiune trebuie 
reflexle Independent • lnlpatlva acad. tnchelată In cel mult patru slptim6nl. 

ra ca nu 
deoparte. 

• lml exprim Increderea ~• veţi 
reflecta uupra demersului meu 91 
vep adopta formula pe care o cons~ 
deraţi do cuvllnţl pentru a conduce 
scHia eforturi catre un ecord nllţlo· 
nil. 

Postolache ·pe problema proprlotă~l Documentul elaborat va 11 un 
nu 91-o glt~t .[!lei p6nl astizl mator~ Instrument ·practic bazat pe oxa
~·ffl·contonnltalo cu conaon- mlnaraa reţlonaiA a tuturor po•lţlllor 
surpollllc manifestat la Masa rotundA fi a tuturor argumentelor pro 91 con· 

""'!L11e la Cotroceni, din ziua do 7 aprilie ira exprimate. Independenţa 91 profe. 
.... 1998. alonallemul grupului de reflexle va ·- ~~---.~· ... ~·· ~===j;:===::=;:::;;;;=:; 

. C:u deoaebltă consideraţie, 
· PEmE ~OMf'" 

f!l~.:iM..U.ara"dean~~~illlU· rec~am. ,,QfQ·P~ ~~CE DONAÎit7 
· · Ieri, o delega~ a organlza\lel judeţene o UFD ş.a deplasat la Spitalul 
Jlldeţean Arad, In cadrul unei acţiuni de caritate. Concret, UFD·ulariidean 

CORUPE mi !.Iti l Dl a fAcut o dona~e pentru secţia de neurapsihlalrte lnfanU!j, Ootege~ a fost 
fiM .;o ... , primiti de_cllre 110fa de sectie . .d·na dr. Corciu Mihaela. Dona~a. in valoare 

~""'" · de un milion ~i jumatate de fel, a constalln piChete '' 25 de lllrt de vopsea 
.... ~tii[ liP•'· DIMOCJIATIE" · albă. Gelu Roman, preşedinlele organizaţiei • conlactat talefonlc • ne·a 

declarat: .Nu vrem ca această dona~e ll!l fie lnterprelată ca o acţiune elec. 

' 

torală. Din puţinul nostru am dorit li!l oferim celor defavoriza~ o părticicl 
din ceea ca ar trebui .. le ofere ttetul roman, nu ca o pornanl, el ce un 
drept• 

. ' ' "·· 
S. f'MB~O$ 
S, TOIXXA 

La inceputul lunii vUtoare 

UDERII ROMÂNILOR DIN UNGARIA 
· • ·sE ÎNTÂlNESC IA MONEASA 

. . -. perioada 8·1 O octombrie 
a·.c., Staţiunea Moneasa va găzdui 
Consfătulrea reprezentanţilor 
Autoguvernărllor Minorităţii 
RomAne din judeţul Bekes. 
Liderii românilor din Ungaria vor 
lua contact cu felul In care se face 
administra~• locala fn RomAnia. se 
va discula despre tnvăţAmAnlul 
romanesc din Ungaria şi · aflăm 
din proiectul de program • ,oe va 
folosi limba romAnă In scopul 

cunoa9teril unor expreaÎf ri.af 
pu&ln cunoşcute. • Ideea exersarii 
limbii române de cltra fra~l noştri 
din Ungaria, tocmai ta Moneasa, 
ne duce cu gAndul la drepturile 
românilor din Ungaria şi, de ce nu, 
la faptul Că Guvernul României va 
fl repre~ental la aceaste consfă· 
tulre de cltre un excalent vorbitor 
de limba română: subprefectul 
LeventeBognar. 

DORO Sl"f'CI 
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PRIMIM SPRE PUBLICARE .. - ~ . 

Ca urmare a pu· 
bllcăril unui articol In 
ziarul Dvs. din data d11 
13.09.1999, cu privire la 
amplasarea unei etatul 
In faţa T astrului de Stat, 
şollcltam sa ne acorde~ 
dreptul la repli~. pentru 
data de 20.09.1999, cu 
aca'llfl paginaţie, ru
gGndu·vă si public11ţl 
urmatoarele: 

Pubflcar.. arii· 
c:oluful dln-.:lanul Dve. 
din data de 13.09.1999, 
cu privire la ampla· 
tarea unei elatul In 
faţa Teatrului de Stat· 
dln Arad, contlderiim 
el a fott realizati 
dupl o Inform.,• 
1umar6 '' firi 1 con· 
aulla partea acuutl 
pe nedrept, de lipsi da 
respect faţA de unul 
dintre oamenii de 
teamă al Aradului • 
Vasile GoldiT. 

Din dor nţa de a 

Informa corect cititorii 
ziarului Dvs. care 
caută adevArul, vi 
prezentăm evoluţia 
evenimentelor: 

• prin HCLM nr. 59, 
din data de 27.09.1993, 
ae aprobA emiterea 
Certificatului de Urba· 
nJsm nr. 794-f.l0.09.1993 
privind reamplasarea 
monumentulul .,Sf. 
Treime"; 

• prin adNsa eu nr. 
3064/15.07.1999, 
Universitatea de Vest 
.,Vasile Goldlf" soli· 
citA amplasarea statuii 
.,Vasile Goldi'" pe pla· 
toul din faţa Teatrului 
de Stat Arad; 

• cu adreaa 6017 
din 02.08.1899, Primă
ria Arad prulntii 
hotiirAree Comlalel de 
organlure '' dez. 
voltare urbanistlc6, 
reallnrea lucrărilor 
publice, protecţia 

mediului lnconjurălor, 
conservarea monua 
mentelor Istorice ti de 
arhitecturi din data de 
29.07.1999, prin care 
nu avizeaZă ampla·sa.. 
meniul datorită exla· 
tenţel HCLM nr. 
794120.09.93. 

Avem ruglmlnlea 
CI pe viitor reporterii 
Dvs. sA ne consulte fi 
pe noi, pentru o mal 
bună '' corectă lnfor· 
mare a cetăţenilor. 

Nutrim spera"'ll el 
prin articolul aua 
amintit nu •·• dorit 
atentaru 111 compe· 
tonţa ti Imaginea 
funcţlon~rllor din 
cadruf Primăriei, 
sperAm Intr-o viitoare 
colaborare fructuoasă, 

DIRECTOR TEHNIC 
SORIN BONDOC 
. ŞEF S~RVICIU 

RADUDRAGAN 
Vă mulţumim. 

In spiritul detchlderll noa&tre, a 
respectării opiniilor, deci a legilor 
democraţiei vă publicăm dreptul la 
replici, cu toate el nu merltaţl acest 
lucru. Dv. fie că nu cunoafleţi trecutul 
fstorlc al Aradului, fie că sunteţi rAu 
Intenţionat, fie el ounteţl slujba' al 
Vatlcanuful sau agent a lui Orban 
Victor?! Parcă v-aţi inleles 91 aţi 
inceput acpunea de ridicare a monu
mentelor, statuilor, busturflor, popilor, 
călugărilor din ordinul mlnorlţilor. 
Domnule Bondoc noi trAim in 
România, nu in Ungaria '' nici intr·o 
Iară catolici. Respectim dreptul fi 1~ 
bortetea de conttllnţă a tuturor lnclu
•lv a catolicilor, dar a auoţlne '' a 
men~ne o gro,eală din 1993 In 1999, 
cind s-a pomft o ofonolvă pentru fe
deralizarea României, pentru crearea 
Imaginii Transilvaniei ca zonă de Influ
enţă catolici, vă faca .a cA.dell Intr-o 
regreteblfl eroare. Tot. ordinului 
mlnorlţlfor pe care dv. n susţineţi t.a 
fost încredinţată fi rldfcarea statuii 
celor 13 generali criminali, de fapt 
monumentul Ungariei Mari, milenara, 
cum le place extremlftllor unguri. In 
locul dv .. le·a9 propune să repună 
aceste lucrări In curtea palatului 
mlno~lor, 

cu statuia lui Voile Goldl' mt ee pare 
o Jignire adusă poporului român. sa 
vă judece Consiliul local, partidul din 
care faca~ parte el prefera~ o lucrare 
care nu ne reprezintă in locut 
ampla .. rfl unuia din cat mai mari băr· 
baţi pe care l·a dat Aradul, unul din 
părinţii naţiunii române, membru al 
Consiliului Naţional RomAn, unul din 
conducătorii Partidului Naţional 
Român din care Îfi trage seva fi 
PNTCD • personalitatea Istorici a lui 
vaSile Goldlş. 

Reveniţi asupra hotAririi pe care o 
eusţlneţllmpreunl cu dl. Radu Drlgan 
până nu e prea ti~u ti nu mal facllţl 
jocul UDMR, pentru că roprt.~entaţl 
contribuabilii Aradului care In marea 
lor majoritata sunt români fi 9Uu cine 
a fost Vasile Goldl9. In faţa statuii lui 
Vasile Goldlf nu poate avea priori
o lucrare discutabilă a mlnorlţilor. 
Altfel o aă fiţi considerat slugă a 
lezulţllor 91 mlnorlţllor de limbă 
maghfară fi orice romAn ca trece pe 
lângă dv. va intoarce capul, deci nu fi 
mai rău. Nu lnduceţlln eroare opinia 
publici pentru câ nu este cinstit pen· 
tru un lunc~onar al primAriei fi nu rnal 
umblaţi cu subterfugii, pentru cA 
demascăm orice reacţie antlro- · A pune In cumpănă nu ,tiu ce 

lucrare a mlnorlţllor, care ar fl prlmH 
amplasamantul din scuarul Teatrului 

rnlneascâ.. 
D. ZĂVOif'"CI 

patiî nOflrl înfigându·le pintenii in adincul 
fnlmll". Exprlmând tentimentale guvernului fi 
ganerallfor maghiari criminali, Petofl fi nume9te 
pe români, sirbi, croaţi, slovaci, germani .,corbi 
hulpavl 91 scirbo9l" fi scrfe ritos .,să nu fie 
paca pAnă cind din Inimile voastre tteăloaaa/ nu 
va curge ultima plcltură de sânge ... ". 

Este clar el revoluţia ungarA sub mnca fi 
eub pălăria revoluţlllor democratice europene 
dorea refacerea "Ungariei istori(:e" in care al 
existe o singura naţiune • cea ungureascA. Nu 
•·au dat In lilturl de la nimic pentru atingerea 
acestui obiectiv. Crima, tortura, jaful 91 uciderea 
romAnilor fAceau parte din progremut celor 13 
generali, lnstru~i de Kossuth Lajos. 

Romanii nu s·au rAzbunat pe el. Ko .. ulh 
Lajos când totul a fost pierdut a fugH ea pn ~. 
ler cel 13 generaH au plAt~ pentru crimele lor ti a 
celor care le-au fost ordonate, fiind condamnap 
de un tribunal austriac, astfel că 4 au fost 
lmpufc~. J1 9 apânzurllţlllngl zidurile c;etjţll 
din Arad. 

Pentru noi, el nu au dreptul nici le un monu
ment ti nu pot Il folosiţi la o reconciliere. De 
aceea populaţia româneaacâ ee revoltă numai la 
gândul amintirii lor sau o ridicării statuii ' 
Llbertilţll cara simbolizeazA incercarea de 
refacere a Ungariei Mari, prin crimă, 

. N.A. Nu ftiu cine-i permite cetăţeanului 
Bognar Levonte să vorbească in numele aride
nllor. Nu are doclt si·flla slatula In spate şi 
o ducă acasă. Nu pa crimă se face reconcilierea. 
Dar de fapţ ce reconciliere? Etnicii maghiari din 
Romln/a sunf cetăţeni romlni J.l trebuie ai •• 
aupuni legilor slatulu/ In care n/aac. 

.. -
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TVRI 
7,00 Matinal na\i<Jnal 
8,30 Desene-
9,00 TVR lnfo 
9,05 Pov"tl do ador· 
mMcopDI·s. 
9,25 Aventurile lui Tom 
Sawyor fi Huck Flnn • 
ovoni!Jri, SUA, 1980 
11,00 lntainiroa do.
l>ltll 
13,00 Muzlc4 populanl 

13,30 A doua alfabet!· ..... 
14,00 TVR lnfo 
14,10An:a ... Mamei 
16,15Şcoala-.... ... 
In Impas 
17,15 Lumea do mAina 
cu Alex. Mlronov; Star 
TNic • Gonoroţll ........ 
toaro • ep. 27 
18,15 Sarabanda • 
~-1 
19,00 Teleencldopadla 
20,00 Jurnal• Meteo 
20,30 Surpriza, aur· 
prtze. .. 
22,30F-·•11 
23,20 TVR lnfo 
23,35 FIIcele lui 
Yemanja • drama, 
Finlanda, 199!5 
0,35 Rock Pop 

7,00 Cinematograful vremi 

noastra· rei. 
· 8,00 Samba lui Augusta 
Comte 
8,30 Desene animale 
9,006= 
10,35 Toata pinzele ouat 
·S. 

11,30 Pas cu pas 
12,30 lVR Timişoara 
14,00 In spiritul legii· s. 
14,50 zambete şi melodii 
la malul mâril (1) 
15,05 Chile • Ziua 
Na\IOOal<l 
15,15 Documente aAbnla 
18,00 Grecia • s. 
18,45 Santa Borbonl-a. 
17,30 Cine? Unde? Cum? 
Dece? 
17,35 Desene animale 
18,00 Puma, regale din 
Arm·doc 
19,00 Retro 1V 
20,00 Refnlne firi vlrafj • 

rocllal Gigl Marge 
20,30 Teatrul Naţklnal do 
Televiziune prezinta: 
tnaulo do Mihai Sebastian 
22,00 Fotbal: meci din 
Campionatul Spaniei, 
etepa alV-a, In direct 
23,55 Panoramic jazz 
0,30 lVM • Mesager 

7,00 Aventurile lui Papirus • 
d.a. 
7,20Mot-d. a. 
7,40 Regele Ar11lur· d. a. 
8,00 ConanAventurierut·d. 
a. 
8,30Tom ş/Jeny·d. a. 
9,00 Povestiri din Marea 
Sudului· ep. 19 
10,00 Tenis: Challonger 
Braşov ~ semifinala 1 ~ rn 
dillld 
12.00 Profesiunea mea, 
Wlura 
13,00 Ştirile Pro rv;• O 
propczlţle pe zi 
13,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tii· ep. 87 • Babe 
• ep. 34 • Rabin Hood • ep. 
3 • Bufly, spaima vampi
rilor • ep. 46 • Fete do bani 
gata • ep. 25 (serie noul); 
Concert • .Rawolu\ill" . 
17,30 Profashlon 
18,00 Super Bingc 
19,30 Ştirile Pro 1V 
20,00 Asteroldut • acţl
une/SF, SUA 1997 ·li 
22,00 Oz. ep. 2 
-22,55 Ştirile Pro TV • Ştiri 
spor11ve 
23,00 Columbo • 80\kJne, 
SUA, 1989 
0,30 Concert .RavdJ\Io· 
1 ,00 Tru(IIHi tlorbin!l • ep. 
1 
2,00 Pnlmoicf. rei. 
2,30 Cln<H telul· ep. 121 
3,00 American Gothlc • 
ep.16 
5,30 Nanc • ep. 173, 174 

1,00 • 7,00 MUZICĂ 
7,00 • 10,00 DIMINeAŢĂ I;IE WEEKEND ·cu 
FbMus EyOcan . 
10,00 ·11,00 CINE-1/ERIT&-cu Ada Rosetti~ 
Augustin Sbllljl: 11,00 • 14,00 CheF ACI IN 
WEEKEND ·cu Vai BMUoscu: 14,00 ·16,00 
TOP 30 AIRPLAY PR0 FM ·cu Clioti Schnobl 
16,00 ~ 17,00 PRO FM GREA TEST HITS- cu 
Marius Vlntllă (rei.); 17,00 -'11,00 PRO FM 
PARTY LINE ~ cu V\ad Cratoveanu; 19,00 • 
20,00 PRO PM EXPLORER • cu N11<1 -
(rol): 20,00 '1.00 tiOT PARTY lltX • OU 0J 
Mke 

7,00 Lumină din 
lumină 

8,00 Desene ani
mate 
9,00 TVR lnfo 
9,05 Kiki Rlki Mlkl 
11 ,00 Viaţa satului 
13,00 Tezaur foi· 
clorlc 
14,00 TVR lnfo 
14,10 E şansa tai 
16,20 Atlas 
16,45 Super gol 
show 
17,15 lvanhoe • s. 
18,05 Tragerile Loto 
18,15 Sarabanda 
19,00 O familie clu· 
dati· s. 
19,30 Fotballnfo 
20,00 Jurnal • 
Meteo 
2P,30 7 zile In 
RomAnia 
21,00 Dlvertls 
Summer 
22,10 t.,aleaua na• 
gri • aventuri, 
coprod., 1964 
0,00 TVR lnfo 
0,20 Rariul Trlo 
0,25 Dintre sute de 
catarge 

7,00 Documentar • 
rei. 
8,00 Samba 
8,30 Miracol 
9,00 Născuţi printre 
animalele sălbatiC!~ 
9,30 Arca lui Noe 
10,39 Integrale 
11,30 TVR laşi , 
13,20 Ştirile XXL pen· 
Iru copil şi tineret 
14,00 In splrilul legii 
. s. 
14.45 Muzică uşoară 
15,1 O Tom Jonll8 • 
u~imulep. 

18,00 Grecia. s. 
18,45 Sanla Barbara 
. s. 
17,30 Alo; tu·alegll 
18,30 Rumba tumba ... 
19,00 Timpul trecut 
19,50 Un secol de 
cinema 
20,35 Retrospectiva 
premiilor APTR, 1993 
22,25 Sportmanla 
23,55 Ziua In care 
vin peftll • ®medie, 
SUA, 1976 . 
0,50 TVM • Mesager 

RADIO ARAD 8 RADIO 
CONTACT (65,95 MHZ) 

5,00 • 8,00 BUNĂ DIMINeAŢA!· progtam 
Raclo Contact ' ' 
8,00 • 12,15 BUNĂ DIMINEAŢA, ARADI • 
lo1aţa apiotualjl (8,()0.9,00); -.a lle !lomrUI 
(9,()().10,00): LlturgNa de dumlnlcll (1Q,OO • 
12,15) 
12,15 ·19,00 RADIO CONTACT· (Hil
INeek-eod in doi. Tu 1jl noi) 
18,00 • 22,00 SUNĂ SEARA, ARAD! • F...., 
Music, cu Raru Muslafa (19,00 • 21 ,00): Vll\0 
sp;;tuală (21,00. 22,00) . 
22.00 • S.OO RADIO CONTACT· Sport
End 

7,00 Aventurile lui 
Paplrus • ep. 25 
7,20 Mot· ep. 5 
7,40 Regele Arthur • 
ep.4 
8,00 Conan Aventu· 
rierul· ep. 19 
8,30 Tom fi Jeny ·dea. 
anim. 
9,00 Super Ablacadabra 
10,00 Tenis: Ch!llienger 
Braşov • finala, In dire<;! 
12,00 P!Oflt~i despre tre
cut 
12,55 o propoziţie pe :d • 
retrospectivă 
13,00 Ştirile Pro TV • un 
altfel de jurnal 
13,30 Ce se vede • Din 
nou la tcoali • come
die, SUA, 1986 • Echipa 
mobilă • Preţul corect 
18,30 Beverly HIUa • ep. 
164 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Cupldon • ep. 3 
21,00 Harta IUfletului 
omenesc • dramă 
romantică, SUA, 1993 
23,00 Procesul etapei 
0,30 Maga~ln Liga 
Camplonllor 
1,30 Trupuri fterllklţl • 
ep.2 

PKOGHAMETV 

6,00 Nimic personal • s. 
6,50 Acasă la bunica • 
retelă culinară 

7,00 Renzo fi Adriana. 
rei. 
7,50 Pnlclosa ·rei. 
8,45 Căsuţa pov.,.Wor • 
rei. 
9,15 Inger silbatlc ·rei. 
1 O, 1 O Lanţurile Iubirii • 
rei. 
11 ,00 Dragoate fi pu
tere· rei. 
11,50 SAnge din ain· 
gela meu • rei. 
12.50 Vremea pg.niiot· 
1., rei. 
14,15Marta-s. 
15,00 VIaţa no8llri ·a. 
18,00 Preclosa. s. 
17,00 Casper-d. a. 
17,55 Vremea da 8CliSă 
18,00 Fotbal: Anglia • 
Premier League 
19,50 Somn uşor! 
20,00 Floare da aur· s. 
20,50 Mlcu\M dolmna 
• s. 
21,50 Singe din ain· 
gelemeu-s. 
22.40 Vremea da acasă 
22,45 Poirot: Important 
e trandafirul • acţiune, 
Anglia, 1993 

6,00 Nimic personal • s. 
7,00 Floare de aur· rei. 
7,50 Preclosa ·rei. 
8,45 Căsuţa PDVB9tllor • 
rei. . 
9,15'lnger sAlbatic· 
rezumalul săplămanii 
10,10 Mlcuţate doamne 
• rei. 
11 ,00 Acasă la Costel 
Constantin cu Ruxandra 
Săraru .. 
11,30 Doclorul casei . 
12,00 SAnge din alin· 
gele meu • rei. 
12,45 Polrot ·rei. 
14,30 Jackle Colllns: 
Hollywood 
15,00 VIaţa noaatri • 1/. 
18,00 Preciosa • s. 
17,00 Casper • des. 
anim. 
17,50 Vremea de 8CliSă 
17,55 Fotbal Anglia • 
Premier League, In dire<;! 
19,50 Somn uşori 
20,00 Floare de aur· s, 
20,50 MM:uţele doamna 
•S. 

21,50 Singe din ain· 
gelamau-s. 
22.40 vremea de acesi 
22,45 Destina • dremă, 
SUA, 1986, partea a li-a 

8,00 Planeta vie • doc 
8,30 Fir întins 
9,00 Desene animate 
9,30 Misionarii publcilăţli • 
doc 
10,30 Casa do piatră 
11,00 Roala de rezorv6 
11.30 Publidstică 
13,00 De la A la infinit 
16,00 Fotbal: Rapid 
Bucure,ti ~ Petrolul 
Plole"', in direct 
18,00 elena, vlo\11 - • 
ep.55 
19,00 Ob$ervalor ' 
20,15 Fotbal: F. c. 
National • Exttnslv 
Cralova, In direct 
22,30 Observator 
23,00 Un adeV6rot geniu • 
comedie, SUA, 1985 
1,00 Omul din Loramle • 
westem, SUA, 1955 
3.00 Pularea banilor· a. 
5,00 Elena, vla\11 meli • 
rei, 

TELE7ABC 
8,00Ştiri 
8,10 Dintre aute de 
ziare. rei. 
9,00 Ţara splrlduşilor 
10,00 Teleshopping 
10,10 Tentaţii· rei. 
11,00 Aventuri ln.aer 
liber· rei. . 
11 ,40 Lumea In .Clipa 
2000' ·rei. 
13,00 Studioul Tudor 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copil 
12,00 Speri magazin 
13,00 Maa Plus 
13,30 Apel do U'IJ90ţj • 
rei. " ..,. 

14,00 ReallV '""· 
14,30 Dosarele y • rol: 
15,00 Ccmlsarul Rex • s. 
18,00 Celebri fi bcga~ • 
s. 
'17,00Nadne•how 
18,00 Focus• Sport • 
Meteo•CiipArt 
18,30 camera ascunsa 
19,00 Emisiuna do diver· 
tlsment 
21,00 Film a-
22,45 Focus + 

. 23,00Siiow-<Jidonoapte 
1,00 Film artistle 

Vomicu 
17,00 Celebritate·. ep. 
120 
18,00 Rendaz-voua la 
Tele 7 · 
19,00Giobatrolter 
20,00 Actualitatea Tele 
7 
20,40 Blue Mall 
dremA, SUA, 1996 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

.... ~!,g SEBIŞ 
7,00 Weekend milltinel 
8,00 Ftoa111a din gridlni • topul muzicii popu-

'""' 9,00 La lfil'flt de siptimlni 
11,00 Tap 21 _ 
13,00 Clubul adoloacentuor 
15,00 Aatlzl te sirbitorlm ·muzicA populari~ 
dedtc~~ţli muzicale 
18,00 A:ock da Hau .. 
17,00 Top Romănla . 
19,00 La mulţl•nll• ~ ft'KAIOalt · 
10,00 Simbi\llrnpre\ln6 . · 
21,00 Şuela cu Mql· ta1t1..,..., -t 

23,00 L.tlno p•rty 
0,00 Dlsco Dance 21 
3100 Week•nd noQhun 

8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animata 
10,00 Godzllla • des. 
anim. 
11 ,oo Aventurile lui 
Slnbad • ep. 2 
11 ,45 Buni prieteni 
12,15 Sten 'i Bran ·a. 
13,00 Duminica Tn lam~ 
lie 
16,00 Fotbal: Univers~ 
tatea Craiova • Steaua 
Bucureşti. In direct 
18,00 elena, v1a1a mea 
·ep. 56 
19,00 ObservaiQr 
20,00 TeleEuroblngo 
show 
22,30 Meciul Meciurilor 
0,30 o şanoă pentru· 
fiecare 

TELE7ABC 
8,00~ri 
8,20 aras~-M 
9,30 lue Max • rei. 
10,35 Documentar 
11,00~-
\2,00 1~ mal8dud ....... 
Doarr<lll? 
13,00 0n1 unu • venit 
15,00 Drumuri printre 
amlnlil1 
15,30 C\CI muzlcal4 
18,00 Colebritllta • ep. 
121 

17,00 Forţa destinului 
18,00 Portrelul unul artllt 
18.55 Pariul Trlo 
19, o o Dincolo de anul 
2000-doc 
20.00 A<:tuaUtatea T• 1 
20;30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ... 
21,35 Park,il Trlo 
21,40 Lolo 
22,00 Pacientul llf, ~ • · 
horn><. SUA, 1982 
23,15GaloT.7. 
0,00 Ştiri 

~.!2.~ARA 
1,00 lltWOIOUIGIOdlnlti 
1,30 Annonll-
1,00 un~~~oub-
10.00Popmotlneu . 
11,00Actuolltliţl,mllliol-' 
12,00 Dumlnlcolo potnz 
11,0SAII,. RomW; 11,00~ 
11,15JODR-
20,05 Cint din ouftol 
20,50.CII._ln lumoo ~ 
21,00 curterul diMIIi 
şurt: e.oo: 7,55: 10.00: 11.00: 12.65: 18,00: 
20,00;21,00: 21,65. 
-J-7,00;18,00. 

' . 
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TVARAD 
7,00 Secolul XX • doc. 
8,00 Ştiri 1V A· rei. 
8,30 Politica IAra 
prejudecăţi • ref. 
·10,00 Anunţuri . 
10,10 Divertisment 
10,30 Roata de rez8IVă 
11 ,oo Orlen!li;xpraa •. 
talk·show . · .. 

13,00 Cu Ţopescu do ia' 
Ala infinH 
16,00 Fotbal: Rapid. 
Petrolul, In direct 
18,00 Divertisment 
18,20 Anunţuri . 
18,30ŞtlriTVA "'~•.: 
19,00 Observator . . 
20,00 Emisiune de tredl\il 
şi folclor 
21,00 Divertismert 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA •tel;,:, '. 
22,00 Observator 
In continuare progrem 
Identic cu Antena 1 

HBO 

ATOMICTV 
1.00 Selecwr 
10,30 Rornanlan Tap 100 
12,30Filedepcv-' • 
13,00 Hlgh .ctton ""'-" 
Una 
13,:!() 

HBO 
'10,00 Uimitoarele 
avanturt ale unul urs 
pandll • 8C\IIJ'!',. SUA. 
1995 . 
11,30 RizboinlcU ste
lart • des. anim. • 
12,00 Batman '1 
'Robln • acllune, SUA, 
1997 
14,00 Tom ,u Huck • 
SC\iUne. Anglia, 1995 
15,30 Lexx • s. 
18,15 Diavolul Tn 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
11,00 Cybsmel 
11,30 Atomic caM. rot. 
12,00Reador 
12,30 Tumull.ondaii·M 
13,30 Hal Hul 

8,55 Dtschlderea progra
mului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Tlcks . film · 
11,00 Ştirile lntersat ,. 
11,30 Desene anirTiat~ ' 
12,00 Echipa de soc 
1t30 DrivlnQ FcX-ca. nrn 
14.00 Amintiri dn ... 
15,qo interssl Muslc 
15,30 Provocarea ·-.",,IIL-.1.. 
16,00 Safari 
18,30 Norocul IJQplto
rllor· film 
18,00 Desene animata 
18,30 lntersat Music 
18,45 ·1 lntersa1 

20,00 
film 
21,30 Provoca!ea natUri 
22,00 Boy called Hale • 
fim 
23,30 Ştirile 1-
0,00 Erollca , 
0,45 Inchiderea progra-
mului · 

20,30 Liceenele din 
Beverly Hllls • CQmlto 
dia, SUA, 1995 
22,15 Box: Oscar De 
la Hoya • Fe~G! Trlnidad 
jr., Tnreg. 
O, 15 Fiul cel bun· 
thriHer, SUA, 1993 
1 ,45 Jurnalul Panto
fului Ra,u • s. 

14,00 lnttndlv . 
16,00 Selector 
18,30Aicmlxwtr. ' 
21,30Subc ...... , .... ,~_,... 
22,00 cOncert 
22.30 Album Show 
23,40 tnscmnla 

' 
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de:ra.ia.ză. 

ISTA DISPONIBiliZ RllOR 
ANOF. E TE ERONATI ... 
Unele soeietăţi arădene nu fae 

disponillilizări, altele eJaiar angajează 
doar o executăm." la Zahăr SA se 
sustine că: .IncA nu am stabilit cifra 
disPonibilizaţilor. Oricum, dacă totuşi 
vom disponibiliza, vor fi cel mult 1 00." 
Directorul de la lndagrara a fost chiar 
surprins, neştiind de unde a apărut 
informaţia .• Noi l~crăm 1ncă. Şi la căt 
avem de lucru, deocamdalâ nici nu 
ne gândim la disponibilizări." Cel mal 

.. 

Faptul că investiţiile străine în 
România din '89 încoace se situeazA 
sub ceea ce s-a Investit în Polonia, in 
primele şase luni din acest an, e o 
realitate absolut penibilă, care puna 
statul român în postura de găgăuţă al 
Europei. Trecând prin Intreaga gamă 
de ·atitudini, de la stupidul .,nu ne vin· 
dam ţara" la !responsabilul .,vindem 
pe degeaba", a!ltorltăţlle românettl 
do după '89 au reutlt să facă din ţara 
în curs da dezvoltare a lui Ceauşescu 
o ţari In curs da prăbutlre. 
Altminteri, dezinteresul investitorilor 
nu este decât o consecinţă a atltu· 
dlnli Bucurettlulul faţA de proolema
tica lnvestlţfonală. Vralştea leglsla· 
tivi, care nu asigură un cadru coe
rent '' stlmulativ pentru Investiţie 
(nici măcar pentru cea autohtonă), 
inconslatenţa şi neseriozltatea ofer
telor referitoare la privatizarea unor 
obiective Importante, corupţia care 
ma-cină, de la portar la tef, person
alul ministerelor fi a celorlalte Insii· 
tujll de stat, sunt aceleatl cunoscute, 
motive care fac ca România să fie 
tratată cu reţinere de către Investitori. 
Dacă guvernelor Roman ti Stolojan 
aproape că le-am putea inţelege anu
mite gafe fi ezitAri, dată fiind lipsa 
unul pnteildent practic do guvernare 
In noile condiţii, nu cred că putem să 
mal fim la fel de toleran~ cu guver
nele Văcăroiu, Clorbea fi Vasile. 
Chiar dacă Ipotetică şi fragilă, cel din 
urmă mai are încă tansa de a face 
ceva, aşa, la lnspira~a ultimei sute. 
Să păstrăm aşadar, o minimă rezervă 
în a-1 plasa lângă predecesorii 1111. 
FQalte deranjant a faptul că, In "eluda · 
tWior avantaje certe, cum sunt poziţia 
geografică (vorba Papal Ioan Paul al 
11-loa, .,o punte Intre Orient şi 
Occident") ,1 forta de muncă Ieftină 
şi relativ calificati, precum şi a unora 
declarate, legate de .. disponibilitatea 
guvernului de a face fi a drege, nu 
am depA,It stadiul da Somalle a 
Europei. Nici dupll aproape zece ·ani 
de la schimbarea macazulul nu se 
lntrov6d echlmbărl majora. Nu gă
sasc nici o performanţă în a atrage 
investiţii străine pentru Romtelecom 
sau BRD. Dintotdeauna sectoarele 
monopolist& (gen servicii telefonice) 
sau cele financiar-bancare au 
prezentat Interes _pentru că sunt 

mari 
eforturi investiţionale. contră, 
sunt câteva situaţii în care o clar că 
a-a profitat do prea marea naivitate 
(sau do prea marea lăcomie) a 
autorităţilor române, care au încheiat 
afaceri proaste numai de dragul do a 
bifa un investitor pe lista unor ipote
tice realizări. Nu s-a făcut insi mai 
nimic pentru sectoarele caro neco
sită o restructurare profundă, acolo 
unde, pe lângă mult discutatul know· 
how managerial, mal e necesară '' o 
susţinere financiară pentru rotohno
loglzaro. Nu a existat nici măcar un 
moment o strategie clară cu privire la 
ce urmeazA să se întâmple cu aceste 
sectoare sau la ce mod se 
Intenţionează stoparea pierderilor 
produse do ele. lnconaecvenţl '' 
popull,ti, guvernanţii fie !IU codat 
mal intotdeauna presiunilor slndl· 
cale, fie au perseverat in a urma 
dlroctlvole FMI, chiar '' in situaţii 
când era clar că existau ti variante 
mal bune, astfel incit toată probl~ma 
a-a metamorfozat de la .. a rupe pisica 
In două" la a o .. ţine in perfuzii pănă 

Agenţia Navonală pentru Ocupare 
şi Formare Profesională a publicat 
lista disponibilizărilor care vor avea loc 
până la data de 31 decembrie 1999. 
In Arad, conform acestei liste ar trebui 
să fie disponibilizate 1.127 de per
soane. lncercând să luăm. legătura cu 
unitătile unde se presupunea că se 
fac aceste disponibilizări am aflat 
lucruri surprinzătoare. Pentru că sin
gurii care au confirmat disponibilizaroa 
a 340 de persoane au fost cei de la 
Alfar Sere SA: • Vom incepe de luni, 
cănd vom disponibiliza 265 de per
soane, restul de 75 urmând a fi 
disponibilizala In odllmbrie." Cai de la 

Archim SA, care ar trebui să dispon~ 
bilizeze 20 de persoane spun: .Am 
dat şi noi~ cifră acolo. Poate vor fi 20, 
poate 50, poate nici unul." La 
Administra~& Drumuri şi Poduri nu se 
ştia nimic de aceste disponibilizări, in 
timp ce la Consifar SA, in lipsa 
oricărei persoane de la conducere, 
persoana cu care am vorbit ne-a 
spus: .Am auzit ceva despre dispon~ 
bilizarea a 20 de persoane, dar nu 
ştiu." Ocolul Silvic Ceala ar trebui să 
disponlbilizeze 40 de persoane. 
Vorbind la dlrecţlune aflăm: .Nu e 
hotărâlâ 1ncă treaba. Hotărârea se la 
in Consiliul de administraţie, Iar noi 

interesant răspuns ~am prim~ InsA de _ 
la lmar: .Noi am rămas stupefiaţi 
cănd am văzut lista respectivă. Cum 
să disponibilizăm 150 de oameni 
cănd noi vrem să mal angajăm Tncă 
20?1?" 

la adinci bătrâneţi". . 
In vreme ce Ugnarla, Cehia, 

Polonia ti chiar Slovacia cresc 
văzând cu ochii, urmare mai ales a 
acţiunii capitalului străin care a creat 
noi ti moderne capacităţi productive, 
la noi se continuă cu faza de 
butlcăreală. MI-e teamă că vom 
rămâne atăt de in urmă, încât vom fi 
folosiţi, asemeni ţărilor din lumea a 
treia, pe post do reclplent al 
·guno·alelor produse de fraţii 
europeni. Orice român care se 
depalsează prin Europa de Est nu 
poate sA nu aprecieze marile achim· 
biri din aceste ţări, unde, departe de 
a se trăi ce pe roze, se muncOftO in 
draci pentru o viaţă mal buni. Prea 
preocupaţi de carnaval fi do culise, 
politicienii no'tri nu prea cască nici 
ochii, nici mintea in prea desele lor 
porogrlnirl in străinătate. Se dau 
pentru câteva zile europeni, pentru 
ca apoi să se lntoarcă acasă, să 
redevlnă dâmbovlţeni '' să privească 
stupefiaţi la drobul de sare care stă 
să strivească flr,va noastră 
economie. 

O ttOUĂ TAXĂ PE CAPUL 
v~ AGEttTILOit ECOttOMICI·~ . ' . 

CARDURilE EMISE 
DE BANCOREI POT 

FI UTiliZATE ,,. · -
NU~1AI PÎNi lA .. 
zz!!!:s ~!!!!.!.!!. 
Csrdune emise de Bancorex vor putea ft ull

lizate pina la 22 septembrie, pentru eliberare de 
numorer sau pentru cumpărarea do bunuri şi 
servicii, posesorii urmind să opfi)Ze pentru trans
formarea aoostora In carduri .BCR, pentru a le 
utiftza In continuare, lnformează BCR. 

Pina la data da 22 septembrie, posesorii de 
carduri BanQOroX va trebui să folosească f8\elele 
de A TM. ghlşoele sau comerdanţii aKor bănci, 
lnduslv BCR, activitatea cu carduri a Bancorex 

lnchisă. 
lnoaplnd cu 10 sepleoolboie, conturila de card 

preluate do BCR de la Bancorox nu au mal putut 
fi a~. Bancorex avea ciala 8.000 de po
sesori de cardurt. 

. Posesorii do carduri Bancorex au urmlo
toarele opţiuni: cu soldul existent In cont pot 

. aclclta ellbarorea unul cord emis de BCR, In lei 
sau valutA, sau pot lichida contul de card, 
urmind şA primească bani fn termen de 30 zile. 

Cea mai mare parte a cardurilor emise de 
Bancorex sunt utilizate de flrme pentru plata 
salariilor angajaţilor, Aceste flrmo trebuie sA 
solicite cn mal repede, la BCR, elibera""' de 
carduri, pentru a putea pllll-tn ~ aep
tembrie. 

BCR dispune de o retaa da 108 ma""' da 
tllborat numerar,la caro se vor adăuga In curind 
cele 33 preluate de la Bancorex fi are c1rce 
125.000 de utilizatori da carduri BCR. 

'· 

In Monitorul Oficial din 31 august a fost publicată O. G. rata inft!!liei. Permlsul este valabil pe o perioadă de cinci 
99/1999, privind atestarea agen~lor economici ~roducători ani. După care se va face o cerere de prelungire a acestuia. 
de bunuri materiale destinate comercializării. ln aceeaşi · Care va costa şi ea 0,1% din valoarea lnV88tlţlel, actualizata 
ordonanţă se prevede că aceşUa Tşi vor putea desfăşura cu rata lnfla~ei. .. 
acUvitatea numai In baza permisulul de operare. Care, la In aceeaşi ordonanţă se prevede faptul că In maxim 90 
rândul lui, atesta faptul că agentii economici sunt capabili să de zile de la Intrarea In vigoare a ordonanţe!, agen~l eco
deef~re activitatea de produCţie In domeniul respectiv In nomlci sunt obliga~ să solicite permis de operare, iar acesta 
conformitate cu legislatia in vigoare. Chiar dacă un agent să fie emis In maximum 24 de luni de la aperi\la In 
economic detine mai multe unită~, care prestează acelaşi Oficial. Şi cum oroonan1a va Intra In vigoare la sf~tullunll 
Up de servlcil. el va solicita un singur permis de operare. septembrie, cel care produc bunuri materiale destinate 
Dacă însă vor avea loc schimbăn tehnice sau tehnologice, comerdalizl!ril nu au attă soltJ\Ie decăt să plătească această 
se va solicita un nou permis. Şi asttel, pe lângă mu~imea de nouă taxa. Pentru că funcţionarea fără pennlsul de operare 
q şi impozite pe dare le au de plătit, agenlli economici se constituie contraven~e şi se sancţionează cu amendă de 50 
văd puşi în situa~a (cel ptJ\In aceia care îşi vor mal permite) de milioane de lei. Şi cum mulţl dintre age~~i economiCi nu
de a achila o nouă !axă. Pentru că, de fapt, ob~nerea a<:es- şi perm~ să plătească aceasta taxa, cu saguranţA numărul 
tui permis este o nouă taxă. Aceasta se va stabili la nivelul lor se va lmpu~na. · 

FLORIN GfiU$ unei cote de 0.2% din vaiollu. investi~ei, actuallzalâ cu fiN(fl BOGfiRIU 

,· ~ :~·; .. 

Acţionari! celor cinci Societăţii de 
Investiţii Financiare (SIF) vor primi un cod 
confiden\lal. pe baza căruia vor putea să dis
pună tranzacţionarea acţiunilor pe caro le 

delln· 
• Aoast$ coduri conftderollale \101' putea ft 

. obţinute. Incepind de miercuri, la sediul cen
tral al Registrului Independent al Acţlonarilor 
• Reglsco SA, precum ~ la centrele de dis
tribuire deschise de Reglsco In dlveose oraşe 
din ţară", se arată Intr-un comunicat comun 
al celor cinci SIF • Banat Coişana. Moldova, 
Oltenia, Munteoua şi Transilvania. 

Cele cinci SIF vor fi tranzacţionste la 
Bursă plnl! la sllllftul anului. 

Pentru a oblino lista codurflor confl· 
denţlale, acţlonaril se vor prezenta personal 
la oricare din aceste centre, Indiferent de 
domiciliul Inscris In actul lor de Identitate. 

"Aceste liste vor fi eliberate doar 
acţionaFUor. Pentru· a primlllsla de coduri 

Comisia de privatizare a Băncii Agricole a 
selectat pentru !DOS\lltanţa prival!zărl bănci ccn
sorţlul format din firmele Lazard Freroo, 
Relfelsson AG, M""'t & Asociaţii, Amlroti Purls 
Untas şi Publicis Group, a anunţat vineri Alin 
Giurgiu, directorul general exe.cutlv al FPS. 
Pentru selectarea unui consunant s-au depus 
Iniţial 23 de scrisori do Intenţie, Iar la finele lunii 
august S-I!U primit cind olorto feome dlro partea 
unor consorţii. Banca ~ este a Ireia bancii 
cu caplial de stat pe care Fondul PropoielăVi de 
Stat a oferit-o la privatizare. 6anca Agricolă, 

aflată pe locul patru fn sistemul bancar din 
România, ·a trave1118t, din 1997, un proces de 
restrudurilie care a dus la reduoorea nurntlrukJI 
do unltăV din tooftorlu, do la 311 la 226 şi la 
cerea personalului de la circa 12.000 la 6.600 
angajaV. SjlU18 Uvlu Martea, poaşedintale băndl. 

Agenţie do Valorificare a Actlvelor Bancare 
(AVAB) a Inceput procesul do preluare a cre
ditelor ,_romiBo'lte de la Banca Agricolă, cu o 
valoare totală de circa 2.700 miliarde lei, 
reprezootlnd dosarele a 4.700 aoonv econonici, 
din care majoritatea sunt agonV do stal 

confiden~ale, aceştia trebuie să prezinte un 
III'! do Identitate In original şi vechiul certi11cat 
de acţionar. Dacă acţionarul nu mai deţine 
acest certificat. lista va fi eliberată pe baza 
unei declaf!l\ll olografo, prin care se va arăta 
de ce nu poate ft prezentat vechiul certlftc:at 
de~. se precizează In COilOJIIlcat 

In cazul In cere un acţionar nu va putea 
să se deplaseze la nici unul elin aceste centre 
de distribuire, va fi sutlcient să solicite elibe
rarea Hstel de coduri, printr-o scrisoare trim
Isă pe adresa Reglsco sau pe adresa acelei 
SIF unde deţine acţiuni. In comunicat se 
recomand4 acţionarilor să nu solicite oliber· 
area acestor liste de coduri conflden~ale 
decft in momentul .In cere doresc să v1nd6 
fiC\iunie pe cere le delin· 

Din momentul primirii listei de coduri, 
acţionarul este responsabil de păstrarea con-. 
fidenţialitălil ei. Oivulgaroa acestor coduri 
poate Inlesni furtul acţiu1i1or iJe1inUte ia SIF. 

f!âfL1fftfP&i§!&JiH-t 
S.C. TOP PR~TE$TE O NOUA 
. . INVESTITIE iN VALOARE 

DE PESTE UN MILIARD 
e Hala agroallmentară va fi realizată din fonduri proprii 

Societatea • Târguri, pieţe •. oboare" va construi In Pia\a 
Catedralei o hală agro-alimentari de căteva sute do metri pătra~. n 
hala dotată cu mobilier adecvat. vor fi deslicute lactate, produse 
apicole, de panificaţie. şi ahole cu regim special. ·.PAnă de Paşti 
sperăm să finalizăm investitia. O lacom din surso proprii, fără Impru
muturi bancare ori bani lua~ din altă parte. şi ne va costa un miliard, 
un miliard două sute de milioane lei.", a declarat directorul S.C. 
TOP, Romulus Ghe!man. Pănă la lnceputullunu octombrie, pmiec
tul va fl finalizat, se vor obţine autorizaţiile necesare şi hala- va 
Tnoepe să prindă contur. 

Din 1991, S.C. TOP a realizat alte patru invostlţlllmpootante, de 
la cota zero: Footuna, Miori\8. piaţa din Sânicolaul Mic - Arodul Nou 
ti Catedralej 1 (piaţa ecologicil). . , · · D. S. 
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Parcursul bun al ~a:b- ma1 multe mec1un în na~1o~ 
roşii lor· In ultimele patru nala României. 
etape, când şi-au fre~~t in~_ Revenind la etapa de 
cont punctele victorie;, fw;e aetăzi, iată cum se prezintă 
ca şi meciul de astăzi, i:irnd clasamentul seriei a il-a a 
ii vor avea ca adversa. tJO Diviziei B Inaintea partidelor 
fotbaliştii de pe Intiiul Dunării ce Incep la ora. 11 pe cele 9 
să fie aşteptat cu interes de stadioane. 
suporteri. AstaJi prin poziţia fn afara meciului de pe 
pe care o are TA In ~Insa· . ated;onul UTA, se mat dts
ment. Dac6 băletii lui pută partidele: Minerul Motru 
Rubinaccl bat astăzi: ceea • Chimica Târnaveni, Gaz 
ce ni se pare absolut nor- Metan • UMT, Ollmpia • 
mal, iar sibtenii Tşi ci\,_;::gă Flacăra Rm. Vâlcea, 
punctele pe propriul wren, Corvm,ul • EiectroBere 
atunci, după această e 8-a Craiova, Jiul • Aplllum. lnter 
etapă, UTA se va ·instala Iri • ASA, ARO • .u· Cluj, Poli • 

'" ,,_ 

SPORT 

GLORIA ARAD·CRIŞUL -
CHIŞINEU CRIŞ 1·0 (0·0) 

Teren Gloria. Gazon bun. 11mp frumos. Spectatori: 100. A nwcst: 
earia min. 62. 

Fonnlljll ·Gloria: Malec-1. ~. Cros, Negrea, Strb, Craşovschl, 
BArta, lllimte, Pop, Vlad, Tudose. A~ mal jucat: Roman, Flore, Maler. 
Crlf~l: Pali-C~. illon, BaHnt, Ulsc, 1. Mlhoc. Bembe, Lazea, Gomol, 
Cherecheş, Iancu. A mai jucat: St. Mlhoc: 

A arbitrat bine: Mircea Bondar • cen1ru, ajutat w gf8li8R de asis
ten~l A. Păcurar şi Gabi H~rduţ. Observator AJF: Radu Dumltrică. 

• Meci de slab nivel tehnic şi spectacular, dacie de un şut .cu 
pămăntur al lui Beria, care i-a păcăJij pa excelentul PeR. 

• ln min. 73, Oros nu 1-a putut invinga din panalty pe parterul 
oaspeţilor. • Crlşul ar fl meritat un rezuijat de egalitate, In prima repriză 
ei fllnd mutt mei aproape de gol in căteva rânduri, dor Chlş, Cherecheş 
" lliof1 au ratat de pu~n vnta .• Ambele echipe au nimerit o debl şi bara, 
mal lotAi Iancu (mirt 77), Iar apoi lftimle (mln. 88), · 

••• Intr-un alt rned el elapal e X-11 din Divizia O: C~ Se~ Trtalul 

·--~{c:fiA$,AMENT . 
. • -~~Ă$-J..'ll_ .~ ~;ţ;·_:~_. ;rl,6·"'~,,~·_1~··.1t .. _ ·.' <.;:· 
· ·a.-UTA"M· · ·,.• '-'l%.2''' :.-···'1 •:11 .. o·~ .a· ··111-e: .,, .>'(+Jf' 1• ~r&l~~~-·<; . 1-- '• · -~· :av ţ+& ''11'' · 'ţ~~ 

~ eor;~, ttu~~~ •7 • • 1.· f ;~.13.-~)~t 

RafU Arad 2.() (1.()), 
" D. SCRIDOit 

PARTIDE REPROGRAMATE 
IN CUPA ROMANIEI 

~·QJ!ţ .• ~etan.lrltdla~,,,;:'l-;,r".t.-,:~;~;.~"§~t,-~'t(~ 
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FC Bihor. 
fotoliul de lider. Este ceea ce Tot astAzi, dar la Sala 
aşteaptă fi suporterii de Sporturilor .VIctoria", Iubitorii 
multă vreme. Pe de altă 
PE!rte, eate Imbucurator fap- handbalulul pot asista, de lll 
tu! că după vreo şase ani ore 10, la un cuplaj In care 
avem din nou un jucător de In deschidere vor evolua 
la UTA In lotul de tineret al bAie~l da la Arbema Muref!JI 
României. Pe atunci, când Arad, In cadrul etapei a 
UTA era In .A", Dorel Mutică doua a Diviziei A (de fapt, 
a făcut parte din echipa .tri· eşalonul doi) In partida cu 
colorilor" mici.' latA că acum, tărgumureşenii de la ASA. 
deşi evoluează In e'a'onul Apoi vor intra In teren fetele 
secund, UTA este din nou In primul meci al Diviziei B. 
prezentă la nivelul reprezen- Ant[enorul Titl Ionescu are 
tativei de tineret prin Claudiu ambiţia de a revigora hand
Drăgan. Poate aceaste con· balul feminin arădean. li 
vocare să fie o poartă spre dorim succeş. 
lotul mare. unde ultimul d1n- Mâine, In Divizia C, 

Federaţia Româna de Fotbal a 
reprogramat patru dintre partidele 
••ispre:zecimllor de finala ale 
Cupei Romaniei, se arata Intr-un 
comunicat remis, Ieri, agenţiei 
MEDIAFAX. 

Astfel, meciurile "U" Wesf 
Potrom Arad • Steaua Bucuretti, 
AS lnter Patrlla • SC Astra Ploiaşti, 
FC Hondor Aglgea şi AS Curtea 

'[.\_, ! 
clubului West Petrom la baSchet 
masculin-· ne-a informat, Ieri 
dimineaţa, că jucătoril echipei 
a!lldene nu se afla In grevă şi 
participă la antrenamente . .,La 
antrenamentul de dimineaţă, 
de la Sala Sporturllor au par
ticipat toţi jucătoril mal puţin 
Veref fi Dehelean lnvolţl pen
tru susţinerea unor examene 
la facultate, In plus, Oaclan 

~ 
<re .alb-r~il" care 11 lmb.·ii· · · echlpe1e arădene Uni var
cat tricoul naţionalei a f<>St sltatea Şi lnter vor TntAini, pe 

.. Adi Ungur, In turneul a•iatic teren propriu, echipele 
· Je acum cinci ani al !otldui min.erîlor din Valea Jiului, 

reprezentativ condus de mai precis lupeni şi Uricani. 
Anghel lordăneacu. Speram, . Stringenta nevoie de puncta 
cu timpul, ca şi Claud•u · 11 formaţiilor arădene le 
Drăgan, dar poate şi alţii din- obligă la victorie. Altfel... 

Comisia de Disciplină din 
cadrul AJF Arad a luat in uluma 
se şedinţă destul de multe 
declzli drastice, deoarece .falr
play" -ui, In campionatele noas
tre judeţene, a cam fost uitat 
dupa numai cAteva etape. Cele · 
mA' mari suspendărl le-au 
,Incasat' următorii jucatori: 
P91Va...T eodor (Buteni) ŞI Luluşa 
_Ioan (Gurahon\) • eate 6 etapa; 
Bortiş Florentin (Moneasa) şi 
T ruţ Dumitru (Şimand) • căte 5 
etape şi Lăzărescu Crăciun 
(Zăbrani) • 3 etape. 

·-~-.:~. 

tre colegii sAI, sA joace c4t fiLEX. CHEBELEO Partida Vârlurlle -'H.aş, 
contând pentru etapa a V -a a 

.. ·. 

c· 

Joi s-au dtsputat nu mat puţtn .oe 41 oe mecturi ale primei 
manşe a turulul 1 al Cupei UEFA. rată rezultatele consemnate: 
Ben fi ca Usabona-Dinamo Bucure'tl 0-1; T.Kutalsl (GEO) • 
AEK Atena C-1; Tepuce (Ceh)·Ferencvarot 3-1; ToUanhem • 
Z. Chişinău 3-0; Atletico Madrid - Anka(agucu (TUR) 3·0; 
Maccabi (ISR) -Lens 2-2; Seira Mar· Vitesse 1-2; Mon~ • S. 
Johnstone (SCO) 3-0; West Ham-Oslek 3.0: L. Tblllşl (GEO) • 
Paok Salonle 0-7; Amica (POL)· Br6ndby 2-0; A.S. Roma
Vitoria Setubal 7.0; Anderlecht-llubliana 3-1; lech Poznan
Qoeteborg 1-2; Celtlc- Hapoel 2-0: Sigma Olomouc (Ceh) • 
Malloraca 1-3; A. B. Copenhaga-Grasshoperş 0-2; Arls 
Saionic-Setv- 1-1; SI. Bratislava-Rapid Viena 1-0; Omonla 
Nlcosia-Juventus 2-5; Ajax-Dukia Banska (CEH) 6-1; Bodo 
Glimt (lllor)- Werder Bremen 0-5; Helsinborg- Karpaty (Ukr) 1-
1; Lausanne-Ceita Vlgo 3-2; Skonto Riga - Widzew lodz 1-0; 
Parma-Kryvbas (UKR) 3-2; Cska Sofla-Newcastle 0-2; MTK · 
Budapesta Fenerbahce 0-0; Vlklng (NOR) - Sporting lisabona 
3-0; Sturn Graz-Sp. Tmava 3-0; lonlkos- Nantes 1-3; H. Haifa 
(ISR) • F.C. Bruges 3-1; Anorthosls (CIP)-legla Varşovia 1-0; 
Gorica (SLO) - Panathlnaikos 0-1; Zenit (Rus) · Bologna 0-3; 
Roda (Oia) - SH. Donet (Ukr) 2-0; Kalserslautem-KIImamock 
(SCO) 3-0; Halduk Spilt • Levskl Sofia 0-0; Lyngby • Loc. 
Moscova 1-2; Vosvodlna Novlla<I·Siavla P11rga 0.0; F.C. 
ZOrlch·Liarse 1.0. 

. -y~·) ••• , ..... 5 

de Argeş - FC Nayonal se vor dis
puta marţi, de la ora 16,00, cu o 
;!! mal devreme decit celelalte par· 
tide din Cupa Romaniei. 

Partida din seria a JV·a a 
Diviziei C, dintre Minerul Certe) şi 
·u· Wast JDetrom Arad, se va dis
puta, In devans, slmbătă, de la ora 
11.00, In loc de duminică, C<Um era 
stabiln iniţial. · 

dup6 o mal veche acel· 
dentare, Intr-un viitor foarte 
acurt putandu-se conta fi pa 
el"· ne-a declarat dl. Pul. 

Aşadar, In opinia conducă
torului gruJiării .petrollste• apele 
nu sunt deiQc agltate la Weat 
Petrom, chiar dacă unii ţin cu 
orice preţ să le agita. 

D. SCRJDOit 

Seriei C, .Promoţie', In teren 2· 
O, a fost omologată 3-0 In · 
favoarea gazdelor, deoarece 
echipa din Hăşmaş ş-a retras, 
nejustificat, din teren. 

Referitor la incidentele din 
pertlda Buteni-Gurahonţ, etapa 
a V-11 .Promoţie~ • Seria C, pe 
1angă suspendarea celor doi 
Jucaton mai sus menţionaţi a 
fost ridicat dreptul echipei din 
Buţeni de a organiza un joc pe 
teren propriu şi s·a aplicat o 
amenda de 250.000 lei. 
Rezultatul a răm1111 cel din teren, 
2·11o favoarea gazdelor. 

DfiCifllt TODQŢfl 

GAlERIAARIDEANI 
·IA MECIUl DE 

CUPAWEST 
POROM ·STEAUA 

fOII suporterii ech1pe1 B.C. 
ICIM '1 suporterii echipei UTA 
.RED FAITERS" sunt aştaptall 
marţi, la orele 14,00, la Fortma, 
pentru deplasarea la Peclca, 
care va fi gratuită, inclusiv şi 
Intrarea la med. Pentru a pregăti 

· un show nelntAinll pănă acum la 
Peclca, sunteţi ruga~ să veniţi aJ 
toate materialele dumneavoas
tra• confeUi, steaguri, fulare etc, 
Sunteţi aşteptaţi In numar căt 
mai mare. sa ftm a111ur1 de Weat 
Pelrom. 

Orgen~rul galeriei, 
ZorM ArHnov 

.. : 
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Crişul' · 
Ghior~ 

ROMÂNIA .. ESTONIA 6-2 14-0J ... 
--~ •.. 

Echipa naliOillilă de fotbal feminin a Romaniei a Invins, joi, la · 
Voia, reprezentativa slmliar!i a Estoniei, cu scorul de 6-2 (4-0), lhtr-o-"..., j 
partidă din cadrul 9f\IP9I a doua a prellmlnarlllor pentru ca!Hicarea la · •· / 
Campionatul Europaen din anul 2000, se aratlllntr-un comunicat al · ' 
Federaţiei Române de Fotbal remis agenţiei MEDIAFAX. . · ' '_ 
· "Chiar dacă au Inscris şase goluri, rornancete au retatl!lllll nil · · ; 

de mult", a declarat observatorul Mircea Mihail. . . . -""'-.~~ " 
Următoarele mea uri ale reprezentaUvlil fem;mne de fotbal· a ·l 

Romaniei vor avea loc pe 24 octombrie, la Clmplna, cu. forma~a o; ••.... 
Bei81'118Uiul " pe 30 octombrlt, In depiaS!Irll cu echipe Israelului. • · · r 

DIVIZIONARELE C nbENE ··.: ~~~ . (,' 

'~u:r;.::~T.: ~j 
* ~ (4 V.. ta. "~ "''""l#(tH .. . _.. 

Caravana Diviziei C e ajunt, 
lată, la boma cu numărul. opt, 
Din păcate pentru noi, arădanll, 
nu prea putem contabiliza In 
dreptul formaţiilor din Arad o 
recoltA spectaculoasă da puncte. 
Ba. din contra, locurile In clasa
ment ne duc aJ găndul ia abor· 
dare Tndoielnlcă a competl~el de 
către cele patru divizionare C 
arădene. Toate se aftă In partea 
lnferloa!ll a ierarhiei, w minus In 
clasamentul adevărului. Totuşi, 
,u· West Petrom fi F .C. 
T elecom au mai dres-o In .Cupa 
Romanlei-Tuborg•, dar aeta nu 
pne de cald In campionat. . · 

Apropo de .u· West Petrom. 
Ea lnta1ne9te, chiar astăzi, la 
Certe), forme~a locală Minerul. 
Asta, din cauza faptului că parti
da cu Steaua, din Cupă, se va 
disputa cu o zi Inainte de .dela 
stabilită, adică maf11 .• Petraliştil" 
au puţine Şanse pentru a ob~ne 
un rezultat pozitiv, mal ales că 
gazdele formează o garnitură 
puternică, Iar locul 5 din clasa
ment nu este lntemptator, 
Certejul vrea sa şi promoveze, 
mal ales că beneficiază şi de o 
bază financiară adecvata perfor
manţei. ln plus, In teren n are şi 
pe fostul Internaţional, Ovidiu 
Hanganu. 

Măine, cAnd se desfAşoart 
celelalte opt meciuri, la Brad, 
Aurul !nt61nefte F.-c, Telecom. 

• Dlnlf.OO' ·discuţie purtatA cu -~ 
antrenorul Mihai Ţartea, am aflat · 1 
că .telefonişti!" s-au pregătit . • 1 

intens pentru acest joc '*"·, a · · ! 

miii spus tehntclanul • e me ~ il 
Important decat cel cu .u· · ~~ 
Craiova. De ce? Deoarece e 
primul cere urmt~Ua. Ce va ft, 
vom vedeai 

Pe teren propriu VOf juca CII 
de le Unlversltat!ta fU*, .. .....,___ ·. 1 

Studen~l lntlilnesc o allă for. 
maţie cu probleme, Minerul 
Lupenl. Momentul, oarecum ., 

. favorabil, trebuie neaparat ·- 1 

exploatat cele trei puncte puse 1 

.In joc fiind extrem de importante. ·l 
Cuvântul de omlna nu poate ft le _"j 
Universitat.ea oecat • victorie". 

Acelaşi lucru ar trebui să 11 'J' 
lntample şi cu lnter. In Vladi-
mirescu VIn echiplerii Mlnerulul _, ~-> .. 
dll iJIIallll. O;~!;!J fllraSn- . 1 

gullegat de gat contra urîli!a r.tr:! . '' 
prea multe probleme. miJlocul ~--- 1 

clasamentului oferind un loc J 
destul de călduţ. Va fi uluitor de 
greu pentru lnterlfti, Jituapa lor , 
fllnd una speciala._ Oar_•_ , cln. e 4 !llllveazlllnterul? . ' · , 1 

lată, deci, o etapă Iri cere .. 1 
echipele arlldene rntalneşc;, de la . -"-1 
ora 11 ,00, formaţii miniere. Chiar ~j 
daca Bradul nu e ... Minerul, e · · i 

Aurul, tot acolo suntem. Mult · 'l 

oraşul noetrul LIO mu· . 
succes, tuturor cluburilor din ._

1

. 

CLASAMEN ~. 

-~ · __ ,j 
~ 

î 
.1 

• 1 
1 
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Achiziţionează de la ploplullaiţiiellş•i idile lllaWso•clielltă~ţil, 11ce.r11ea.le~W~C~O!MPLEXE NPK 22.13.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 

din recolta anului 1999, după cum urmeaz\1: COMPLEXE NPK 15.t5.15 = 150.000 lei/sac de 50 kg ' 

ORZ.-;·, .. 

GRÂU FURAJER 
GRÂU DE PANIFICAŢIE 
PORUMB 
FLOAREA- SOARELUI 

1.100 lellkg 
1.100 lellkg 
1.350 lellkg 
1.015 lei/kg + 15 lei/kg TRSP 
. 2.000 leilkg _ . •' · 

La acest preţ se adaugă TV A pentru socială~. 

RECEPŢIA: Baza FNC Arad, str. Turdei nr. :l 
. " •..•.. , •. ,o;.·. Orar: s-:zo zilnic . 

.. ~'' ·•· Telefon: OS7.:Z7:&7U '·' 

Firma livreazA in avans seminţe da grâu, orz, anvelopa şi 
Tngrăşăminte cu plata in porumb boabe .. De asemenea, 
livrează pentru recoltatul porumbulul. motorină, inainte de 
Inceperea lucrărtlor. · · · ·' 

·. . · iNGRĂ.fĂMJNTEI .. · ' 
,.~. . '< 

AZOTAT DE AMONIU 34,5% •100.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 20.20.0 • 150.000 lei/sac de 50 kg 

Plata pentru cereale se face in· 30 de zile bancare de la 
dala livrărti respectiv facturării. 

JJSTA DE PRETtJRI PENTRU SEMIN'fE 
1) ORZ- SOIUL PRECOCE- ELITA 3 2.485191 + 
TVA 22% 420 TONE 
2) GRÂU: FLAMURA · 11 • 800 TONE 

ALEX ELITA • 300 TONE 
11 •200TONE ALEX 

DROPIA ELITA • 2.200 TONE 
TRANSILVANIA . 11 • 601tTONE 

ARIEŞAN 11 • 400 TONE 
ARIEŞAN . ELITA • 200 TONE 
DROPIA 11 • 300 TONE 

Preţsubve~t: 11• 2.270+TVA 11% 
ELITA•2.475+TVA11% ·.- ·> 

Seminţele sunt analizate, tratate şi ambalate, cu buletin 

roşu. . . -
(973913) 

Jljja; GURABO 
~h...Ji-A-nun-ţă o-rga-niza .. rea .. llci- să tot vorbeşti... . 
r 1 ' taţiei publice la sediul judeci-

tortel Gurahonţ. camera nr. 2, p•-•1a 15_10 _...._ CONNEX: ERICSSON #i 
·l t :!'~.:.~:.:~~·: .::.-.~:ii. · A 10188. P' 

· -~ ~Y a vânzării bunurilor lmo- • două luni de abonament gratuit. • · 
t"<.j ·'"" bile alB debitoare! S.C. · • valabil fÎ pentru CONNEX START CU abonament 
~ f~ =d= ::,:~~: de numai 5 $. · 

1 unnătoarele bunuri mobile ti Până la 15.10 oferta QUASAR: ", r • ' imobila: .• te conectezi*** fi pt"imefU pe loc un tricou MYX. 
._N ... J"~ţ~,.!~~~ nr. 8 

,_. ·.~·· CUied. · • "·. ,".,. • ~: '~.)i);\:~.,.,; __ . .'o. _ ... ·· .. ·.·. . · . ~~~P) 
- nr.:o~.:::~-lornr.'9'1 ~ .-· ... -·.(. ;.:" ,-,~i){',;;i">;>~z~··· ... c~.: 

lalo .... afii...,U......,... la 

;....j ... jplj-.n.!Ga ........ 
a ·o ,.-...... ' 'feiii!IIGJo, 

(973M2) 

ADUNAREA 
GENERALĂ A ACTIONA-

' RILOR la data de 29.09.1999, 
ora 16,00, la sediul soei• 

.ORDINEA DE ZI: · 
• Completarea CONSI· 

LIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
· '"~ Diverse 

(5224363) 

Ma_ g. QUASAR, Arad, P-ţa A.lancu, 
- nr.10, tel: 057-211.822 

organizează licitaţie publică deschisă fără preselecţle pentru achiziţia de: 
- autogunoieră compactoare A.G. 3 . 

···- remorcă de transport, incărcat containere de 5,5 mc RTDIC 4 
Condiţiile de participare sunt precizate in Caietul de Sarcini care poate fi 

procurat de la sediul Prtmărtei Arad cam. 8 (Luni-Miercurt-\linert 8,00-12,00; 
Marţi-Joi 8,00-12,00 şi 15,00-17,00) contra cost. 

Date suplimentare se pot prtmi la telefoanele 0571255818 şi 057/281850, 
lot. 105. . . ~·'· '· . . . 

Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Arad, Bd. Revolutiei 
nr. 75,Cam.8,pânăindatade1.10.1999,ora09,00. • :_ · . ' 

Pretedintele Comisiei de lloita!ie 
Viceprimar 

arh. IOAN DARIDA 

h:-.c., 
-"'- ' AL CAZ 

CDMPANY 

(973965) 

:~ 

+ Transport per-soane . 
+ Transport marfă 
+ Remorcări 
TARIF: 1590 leilkm 

. Angaj~m: e _taximetrlfti 
cu mas1na propne cu_ si fără 
carte de muncă, în cOnditii 
avantajoase. ' 

e 2 dispecere 

NON STOP: 
274000; 274999. 

. ' 

cu con· 

venţie 

de colaborare 

1 ~AIMETRISTI 
. maşini proprii 
echipate cu 

staţii de emisie-
C.JRJ\"J"llJ"J' 1uunclc 2U ,.c: ... ·tuuk

'l',onl (><V,(I l~·•/ ill "'"'~''"'"' 
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B-tlal Revolufiel ar. 81 (lâagă ,.ASTOBIA") 

O llOANIZEAZĂ 
.. Nun~ banche~ mese festive 

La preţuri deosebit de avantlgoase. 
· Vă punem la dispoziţie săli de: 
_ 1 00: 30 şi 20 locuri. 

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

~Rt~la.ţii la telefon 

cu sediul în muaicipiul Arad, 
B-dul Revol~ţiei, ar. 7S 

·' 

Organizează, din nou, in data de 24.09.1999, 
ora 9, licitaţie publică pentru vânzarea 
unui teren in suprafaţă de :l.ooo mp. in ve
derea realizării unor construcţii în domeniul 
industriei alimentare (abator pentru sacrificat 
animale). 

Caietul de sarcini fii instrucţiunile pentru 
ofertanţi pot fi studiate la sediul Primăriei 
municipiului Arad, 8-dul Revoluţiei, nr. 75, 
camera 15, începând cu data de 20.09.1999. 

La licitaţie se pot inscrie persoane juridice. 
române cu sediul social in municipiul Arad. 

Ofertele se pot ~apune in perioada 
20.09.-22.09.1999, ora 12, la Primăria munici
piului Arad - Camera 15. 

. PRIMAR, 
VAUWI'IN PAUL NEAM'f 

(973964) 

A~UNTĂ: 
Începând cu data de 01.09.1999, sP vM modifi

ca tarifele pentru activitatea de salub;-iz.-:-;,r~-- mena· 
jeră după cum urmează: 

1. - colectat, transportat, depozi\ot gunoi in 
rampă, inclusiv chiria containerelor y. ,, r·ubelelor: 

-pentru populaţie (persoane) .. (;.197 lei/ 
lună/pers.+ 1.8031ei TVA = 10.000 lei 
. , pentru agenţi economici 

98.361 leilmc + 23.442 lei TVA = 120 OQO lei 
2. • depozitat gunoi in rampă, h-~·~. :·;nrtat do 

agenţii economici şi populaţie cu mijit)<),~)!•· n··:: 
prii. 

18.0331eilmc. + 3.967 lei TVA = 22.fH·~ lai 

, . ·_{ 

f 
__ ". 

··:. 
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AI.E ZIARULUI "ADEVĂRUL&& ARAD DIN LOCALITĂTJLE JUDETtJLUI 

Vând garsonieră central, str. 
Lucian Blaga. Informaţii telefon 
094.621.968. (28447) 

Vând garsonieră Malul 
Mureşului, et. 1, balcon inchis, 
proaspcU finisatâ şi mochetată, 
14.400 OM, negociabil. Telefon · 
250966, 256954. (27938) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca 300, gaz, satelit, telefon, 
7.300 OM. Telefon 278864. 
(28148) 

Vind apartament 3 camere, 
decomandat, el n, 2 balcoane, 2 

1 băi, Ufă blindată, zona 300 
Poetului. bloc P1, etaj 1, salei~. Mlcălaca. Telefon 259188, 094 
9.500 OM negociabil. Telefon 921 369. (28475) 
270497. (28356) Ocazie! Vând apartament 3 

VAnd gar.;onieră Micălaca, bloc cainere, Fortuna, preţ12.200 OM 
538 n · bunălă" · T Ialon negociabil. Telefon 289054; 

' ap. ; 1m rn. e · 092 246 290 (27808) 
261471. (28401) . . . 

• 1 In Vând apallamenl 3 camere, etaj 
Vând gal>lonieră tip căm n, N, Alfa, lmbunătăţil, decomandaţ 

Timişoara, cu baie, Cartier 15.000 OM. Telefon 257946; 
Dămboviţa. Telefon 057 - 255535. 235524. (27913) 
(26448) . Vând urgent si ieftin, aparlament 

Vând garsonieră confort 1 sau 3 camere, deComandat, etaj 1, 
schimb cu autoturism. Telefon 094 Micălaca. Telefon 262575. (28152). 
923 364. (5226493) Vând apartament 3 camere, 

\"'"""'.,.,.,,~1!1'!11""'-· ultracentral, parter, ideal pentru !·l t ·. jl ·!; firme. Informaţii telefon 
1: . 1 i 1 . 1 094.555.698. (27965) 

1 1 Vând apartament cu 3 camere, 
Vând apartament 2 camere, preţ rezonabil. Telefon 219190; 

confort 1, 11.500 OM. Confe~i. 094.828.934. (28140) . 
Telefon 251263. (28433) VAnd apartament 3 camere, b!. 

Vând apartament Mlcălaca, 2 B21, et 11, Aurel vtaicu, zona Piaţa 
-~•rie fal ""' Fortuna, modificat stil oe<;iden1al, 3 

camere, baie, bu"-'CCw:~ • a .. ,... balcoane inchisa. gaz, telefon, 
gresie, parchet de stejar,- satelit, garaj, preţ 40.000 OM. 
incălzlrea şi apa caldă contor- Telefon 271803. (28190) 
lzate separat de bloc. Telefon Vând apartament 3 camere fi 
270807,253820. (26300) apartament o cameră, Alfa. 

Vând apartament 2 camere, lnlormabl telefon 256669. (28179) 
GrAdişte, bloc R. se. B, ap. 21; Vând apartament 3 camere + 
10.800 OM. Telefon 237048. garaj, Mioritei bl. 180. Telefon 
(27816) 259582. (28077) 

Vând apartament central, 2 . .---'--'-----,--, 
camere, confort 1, ocupabl. Telefon · Vind apartament 3 camere, 
233272. (27993) cantral, la casă, cu incălzlre pe 

Vând apartament 2 camere, gaz şl.garaj, str. Gh. BariVu nr. · 
Vlaiw, parter, bl. A15, lmbunălăţit. 15, eli. Telefon 28n76, 0!12 298 
12.000 OM. negociabil. Telefon 298. (f. 0973928) · 
237215. (28032) vano (scmmo1 urgent aparte-

Vând apartament 2 camere, ment 3 camere, et. III, zona 500, 
semidecomandat imbunlltăţit, etaj tmbunlltllţit + garaj. Telefon 
rv. vtaiw. Telefon 249223, seara. 279312,094 616 315. (28246) 

·. 

-~-., 

(28134) Vând apartament 3 camere, 
Vând apartament 2 camere, preţ decomandate, Vlaicu. lnforma~i 

bun. Telefon 219190; 094.828.934. telefon 245840. (28258) 
(28140) Vând urgent apartament 3 

Vând apartament 2 camere_; camere, garaj, zona 300. Telefon 
Micălaca 500, superlmbunlllăţit 25Ş182. (28362) 
etaj IV, 13.000 OM negociabil. Vând apartament 3 camera, 
Telefon 262581. (28198) Miclllaca-Miorita; 21 .000 DM. 

VAnd (schimb cu casă), sparta- Telefon 253326. (27868) . 
meni 2 camere, Miorita. Informatii Vând apartament 3 _camere, 
zilnic orele 8-20. Teleion 261918. confort 1, 2 bAi, boxă, garaj betonat 
(28205) Alfa, bloc 84, preţ 19.500 OM. 

Vând 2 camere, zooa Micălaca, Telefon 277499. (27967) 
bl. 512, el 11, 2 balcoane închise Vând apartament 3 camere, 
(unu sprepan:. altul spre Coraura), decomandat. etaj 4/4, acoperiş 
17.000 OM. Telefon 255932, ardezie, nou, boxă, garaj, zona 
264718. (26368) Polivalentll; preţ 32.000 OM -·cu 

Vând apartament 2 camere, garaj; 28.000 • fără garaj. Telefon 
ultracentral, semidecomandat, et. 223165. (28036) 
·m. bloc căr.lmidă, acoperiş ~glă, VAnd apartament 3 camere sau 
gaz, zona linlştita, nepoluată, schimb cu 2 camere. TeJefon 
21.000 OM. Telefon 231035 sau 244810. (28158) 
094 391 266. (27016) Vând (sau schimb cu casă), 

Vând urgent apartament ultra- apartamen13 cam....,, zona UTA, 
cantral, 2 camara, -omandal 25.000 OM. Telefon 243881. 

~ ·, . -;,. 
Telefon 094 n& 723. (271141 (28130) 

Vllnd construcţie noul!, ridi
cată in roşu, parter + ata] 
mansardat, Subcetate. Tafafon 
2ssn1· 094.534.726. !27835) 

Vând casă Sănicolaul MIC, toate 
conditiile. Telefon 254990; 233822. 
(27864) 

Vând casâ in Zdbrani, la cheie. 
Telefon 266481 sau 092 823 n2. 
orele 1().18. (27928) 

Vând casă cu grădină, comuna 
lratoş, nr. 441, aproape da Casa 
de Cultură, lamiia Gulaş. (27861) 

Vând casă 3 camere, bucătărie, 
şpais, pivniţă + anexe, grădin_ă 
mare sistem irigare, preţ 23.000 
OM. Telefon 278238, Aradul. Nou. 
(28170) 

Vând casa cu grădină, Grtdiş18. 
Telefon 224322. (28189) 

VAnd casă cu grădină, Zimandul 
Nou, nr. 81. Telefon 224322. · 
(28189) . 

Vând casa cu 400 mp, 1n a.ne, · 
mobilă. Relaţii telefon 285328. 
(28286) 

Vând casă ocupabllă In 
Pârneava, apll, gaz. grAdinii. 
Telefon 094 n3 308. (28291) 

Vând urgent casll In 
Vladimirescu, str. Porgresului nr. 
121. preţ informativ 19.000 OM, 
posibil 2 rate, preţ negoc1ab1l. 
(28292) 

Vând casă, gr.ldinâ, localitatea 
Livada. Informaţii localitatea 
Silnleani nr. 171A. (28270) 

Vând casă mare, cu grădină 
mare, in Zimand Cuz şi 5,5 ha 
pămănt arabil. Telefon 233658: 
(26301) 

VAnd casa 3 camere, Mlclllaca. 
Telefon 261375. (26306) 

Vând casll mică, 600 mp, str. 
Clopoţeilor nr. 31, 8.000 OM. 
Telefon 092 624 848. (28263) 

Vând casă cu gr.ldinll. baie, 1n 
comuna Şagu nr. 634. Telefon 
268007, 094 sn 956 (26368) 

VAnd casă nouA, Suboetate, cu 
_mansardă, in roşu, lncălzire gaz 
(termotekă), calorifere aluminiu, 
gresie, pardlet !aminat, uşă blin
dată, geamuri aluminiu, telefon. 2 
\Raraje, total teren 600 mp, 70.000 
DM, nagociabil. Telefon 210290, 
092 226 346. (28088) 

Vând casă 4 camere. incălzire 
centrală pe gaz, canalizare, zona 
Grăd~te. Telefon 238613. (28055) 

1989, 1. 
clabil. ' 
(28033) 1 

Vând Mercedes 200E, 1975, Telelon251496. (28244) _. .-~. 
CIV + verificare tehnici!; Opal' .. Vând Dacia 1310, stare bună. 
Ascona 1

5
,6

0
0
0
. 
0
19k86; !Jacia 14t10 Telef7)on 289432, după ora 17!.!;!1l•llllllll"' 

Break, 3 . m, m garan ae (2822 _ . _,. :~· ....... _,. ~~. 

(1998). Telefon 261974, 094 1 . VAnd Dacia 1310 ~ 1990, preţ • 
143.(26310) ___ .,.,....,.-4.500 OM negociabil. Telefon -. 
,-----:-::...:.-:--:-~4 473339. (3718999) 

Vând convenabil Dacia O km, Vând tractor U 650, stare per- ~ 
orice model, livrare im'!?iată. fecta functionare. Telefon ~ .,... 
Telefon 094.391.896_,_G!718§_ 092.299.494. (28196) _2·, 

Vând ANVELOPE camion . Vând Mercedes 408 O, 2 too'ie, . .· -.~ 
diametru 17,5; ARO- 15, 16; 6.500 OM negociabil. Telefon """'· ~ 
autoturisme- 13, 14, 15, 16, 17. 511344. (3042305) 
Telefon 563027, 259339. {27222) Vând tractor U 650, localita"" ~ 

Vând avantajos anvelopa auto, lneu. str. M. Eminescu, nr. 1o3:--r~ 
folosite, in stare foarte bunii. Telefon 512280. (3042309) · 
Telefon 563027; 259339, 262616. Vând Dacia 1310, 1984; Dacia • ,. 
(5224868) Breck import Slovacia, motoare .. 

. Vând urgent FORD SIERRA, Dacia, complete. lnforma~i locali-.-~ 
fi . li tatea Chereluş, nr. 72. (3042310)..#' 

inmatriculat persoană zac • Vând Dacia papuc. an 199~. _/ 
2.000 cmc, an fabricaţie 1990, 5.200 OM negociabil. Telefon ,d/1'-, 
culoare roşie, stare foarte bună, 

286180
_ 
128082

) . -'"' 
preţ convenabil. Telefon 092 529 Vând Oltcit, stare foarte bună. . . .#> 
611. n acla ' 1 , stare Telefon 094 834 010, 278396, . 

except.lonali! 2 300 OM dupA ora 21. (27959) . . se 
' ' . . Vând Dacia 1300, CIV; Dacia . .:'' 

Localitatea Şicula nr. 50, telefon '1300, 1982, pret, negociabil. lliiiii',..,..... 
512581. (3042303) .."_ • 

Vând (schimb cu Dacia papuc Telefon 511749. (3042301) .1' 
noul! + diferenţă) Mercedes MB Vând Opel Frontiera 2400 i, an 
100 O, lzotermi!, an 1990. Telefon 1993, preţ 24.000 0!4, .T~t~. 
281581. (27846) . . 279827. (27868) 

Vând Dacia 1410, an fabrica~ · Vând camion Ford 3,5 tone. 
1998, culoare gri metalizat •. dctări stare functionare, an 1979, 3.000 
suplimentare, stare excep~onalâ, OM negoclabil. ~1 Mare, tel&-
preţ 5.000 OM. Telefon 237043; Ion 120. (26327) 
464610. (28087) (Continuare Tn pagina 11)-
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Vilnd tractor L 445, stare bunA 

de funcţlonafli. tilleftin 28764ii. 
(28391) . 

Vând Opal Oniega, an 1abttci!1fe 
1987, 2,0i, benzină, Combl, G-Kat 
helnscris. TelefOn 0173 9313 104. 
(28360) 

Vând Savlem 7,5 TD sau 
schimb III Oiileale; Pf1114.500 DM. 
telefon 280667: 092.891.709, 
Or&le 8-16. (2841~) 

Vând AM 243 an 1994, preţ 
4.500 OM negociabil. telefon· 
521186. (5226489) 

VAnd Fard Escort-1 ,3 labtiGAt 
1984, 4 uşi. nelnmatriculat, pe ben
Zină, 5 V100 km, state fosrte bunii, 

~' . · ·.~· . . 700 OM, circulă până In februalie 
_ 2000. Telefon 265750. (28422) 

· . ~· ' vana Fiat Ritma Dieael, state 
r _..--.. bună, inmatriculaţ preţ 3.800 OM. 
' Telefon 094.898.051. (28440) · 

. :··.,. 5~-"1· Vân~!amlo0h SRD
13

,
0
rn
0 

sftatll
0 foarte Uun1i şi acta , s ar 

·~--", fOarte bună. TelefOn 420540 Seblf. "' - ;~···. 

·~ . ·; ·-

.;:, 

.. 
Vând diverse tipuri 

COLOft, preţ 800.000 !tU; 
garanţie 6 luni. Telefiln 144904, 
orele 9-17. (21103) 

Vind T\1 Goi.OR, en l)ldll, 1111 

l..~~'rl:·~,f;;',~';n;;'t;;~r:on Planar, miel, 1 minime,· 
. 2894116, od 

;-~'7!·~ ,~'C·j·~gr:~~·~T~80 i~M;~:t~!x 

:( ~,,~..;_-_..., 
:>i. 

FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 282616, 259339. (27222) 
--VAnd avantajos TV color, 

videouri, receptoar:e satelit,_ micrcJa. ~ 
vale. Telefon 25933!1; 583021, · 
262616. (5224886) . 

Vând avanla/<>!i tllaŞinfd& spălat 
automate 1'11,... Boai:h, combină, 
lăzi fr.JgUrffic~. congelatoare cu 
1111111!1!, frigidere. Telefon 259339; 
563027,262616. (5224868) 

Vând congelator. oombirnl, · 
_","."-otftwmir~~~ spalilt automată, 1V oo!Ot, 

·.t 
._{'--"~-

' '. 
i 

. ' 
.· i 
. l "~- "' 

garanţie. Telefon 285010. 
(27257) 

VIndem o gamA mare T!LEI/Io 
*"1 . .,~, • .,," COLOR steteo; preţuri 

llllhY&nab!le. ltlformatJI orele ft). 
20. Telefon 280260, 211218. 
(28182) 

Vând 

cazan ţulca 
nau. telefon 094.698.849. 

Vâlld cl11uvelă Wlox, video, 
mantil color, friteuză Mullnex, 
maştna scris, bollet gaz. robot tet. 

, Ion, wokman CO radio casetofon; 
ventilator cameră; radlocasetolon 
ma~lnA cu boxe; la preţuri con-"""" 
abiia. Telefon 276572: 
094.248.246. (28171) 

VAnd afacere rentabilA şi viii 
nouă tn provincie. Telefon 

.59 . . 2 1 
Vând 100 capra, sat Agrlşul 

Mare, nr. 781, oomuns Tlmova. 
(28218) . 
· v ănd CA!1tar electronic: tnobAIGt 

. magazin; VItrină frlgorlficA. 
lnfomlaţii teltilon 468470. (28329) 

Vând aparat înghe~ata cu 2 
blate, expresso cafea cu 3 braţe 
(Cu{jir) şi aparat de cafea Founlain 
(ceaiuri, supe); mat~ină tricotat 
Brolher cu cartelă (2 p;Jturi), mohait 
Alpif\ (alb, roz, bleu), l'i'lelanii albA 
Şi neagră; sobă de mbtotiM, joC 
distractiv eu flae 100 lei. TelefOn 
lM8533. (28253) .· 
. Vând frigider Mitle; ladA fi1tloll' 
flM: maşină de cusut Singer. 
Telefon 247o84; 248253. (28261) 

Vîihd geamuri cu roletă Şi uşi 
diferite dimensiuni. ielefOn 
2231~0. (28337) - . . 

Vând butoaie t*lll\0 vtrl, .i!Mi d6 
- mituri uscate; aragaz; frtgider_; • 

mobilA bucătărie; mobilă camari 
oombinata, lustruitl1, Pâncota, str. 
Cloşca. nr. 54. Telefon 466792. 
(28299) 
Vănd cuptor pâtlei cuplet piua: 

dOzator suc; expresso cafea 
Profesional: aparat îngheţată, 
stradal; frlpteuzA profesioMI. 
teteron 211364. (28577) 

Ocazie! Vând termotekă ru boi
terşi vas de expansiune, completă, 
Calea VIctoriei, nr.,5. Telefo~ 
238829. (28355) 

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

Vând tambtillll, 37.000 leVmp, 
cherestea de brad. telefon 
220427. (28412) 

Vând garaj -ldii, auloriZ'l!t, 
~ona Podgoria. Telefon 250691; 
283873. (28407) 

Vând ouă de prepellţA 
proaspete, excepJiona!e, tratament 
orice afecţlne. Telefon 261653. 
(28090) . 

Vând cazan încălzire 1!0Thbl~ 
marca Blasi-Sanyo, 25 kw, pe gaZ. 
telefon 092.288.494. (28198) 

Vând LEMNE FOC tli!ate, 
esenţă tare. Telefon 277027. 

1127074) ' . . 
Vând Uf!Ji!\1! lflalioo:t inox; ~ 

tor 3 duba, divizor aluat şi maşini 
rulat CXi111Uri. Telefon 094.571.342. 
{6226490) 

Vând !ICI>., 580.000 Te!/ mc; 
CIMENT, VAR, FIER BETON. 
Telefon 094 524 456, OS4-211807, 
Sunaţi '' nu veţi regreti! 
f.097~~5!h 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr vacă cu 20 It lapte/ zi. 
T1if<jfon 274271. (a'/'§52) ... 

I>.NO.AJ M PERSONAL: UI'Mirl 
absolvenţi de liceu, dornici de 
afirmare '' liucces pentru 
munca de birou (comerţ prin 
telefon); coordonatori da com
paiilmenle; economi.U; aganp 
comerclall; gestionar pentru 
depozit an-gros; v8n:!âtoare 91 
un inginer mecanic auto, cu 
••perianţll. ·Telefon 094.818,962. 
(28154) 

SELECJlON M: dulgheri, fie. 
ran beton,.ti, zidari, pentru GER· 
MANIA, ISRAEL. Telefon 057 -
270884; 094.396.189. (27883) 

Căutăm lemele pentru Ingrijit 
gospodărie la ţară, pe termen 
lung; oferim masă, cazare şi 
salariu, Pâncota, str. Clo!fC8, nr. 
64, familia Bârsanu. telefon 
4611792. (28299) 

I>.NOAJi:z BRUTAR!. Informa
telefon 211584. (28378) 

-
ANGAJI!Z SECRETAR 

cunoscătoai11 de limba maghia
ri '' Italiană. Tnfonnaţil tllefclh 
094.885.357. (28429) 

AIICOOM BCCI>." au !l<ldiuJ TII 
Arad, str. Clo,ca, nt. 8, telefon 
255889, angajead: un portar (d<l 
prefarinţll să albă cuno,tlnţe in 
meseria de zugrav); con• 
fecţlonatl la ma,ină; călcători 
pentru secţia din Calea Aunal 
Vfalcu, bloc Z28. (28430) . _ 

SC ,.VEGETUS" SRL Arad, 
angajează AGENT COMERCIAL 
pentru vândri~cumpărărl pro· 
duse alltnentare. Tek!fon 254810. 
(28450) 

C RESI SA, flmli! itallaM CU 
rol!! încălţăminte, angajează 

CUSATOARE, salarizare foarte 
avantajoasă. Informaţii la 1e1e1on 
281518. (28463) 

PREI'I'ĂRI SERIICB 

Repar ma'lnl iiPĂLAf auto-
mate. Telefon 259146; 
094.24U88; -e 7-21. (26261) 

EI'ECTUAM PROIECTE 
AUTORIZAŢIE construcţii; con
j~Mnabl~ Tel~ 253993; 254406, 
~'"·1:':'·2=8~21~6~1===== 

DIVERSE 

8-a redeschla l'oto .ci!AA· 
MICI>."! Efectuim poze pentru 
cruci ela ctrhHir, str. Răchitel, nr. 
28, viZavi <le Spita!o! JUdaţeall. 
feklfon 223451. (2&269) . _ . 

C "BEL RT X• 
of>ORT" SRL cu sediul In Arad, 
str. Cimpul LinistiT, nt. 1A, 
dorette autorizaţie de mediY 
pentru activitatea de hală prc>o 
ducţie Industrială in Ara6, str. 
Cimpul Llnlştn, nr. 1A. Even
tualele contestaţii lie pot depu. 
ne fa Agenţia de Protecţia Me
diUlui Arad, 84. DragaRna, nr. 16. 

CumpAr olJoj >eohl -
t~270497.(28a~ 

Cllll'lpirfm ttrz, gt;lo flffllllll', 
.orzora~. porumb, recorta 1999, 
plata la rfdloare. Telefon 065 • 
163885; . 094.789.036; 
094.789.037. (f, 0973956) 

13.10.1999, dt8 10, la Juclecllol'la 
lftllu, ITutTr«ii Văriidean 
Vilrădean uina, Vărădean 
Viirădean Nicolae, Văriidean 
Alexandru, Vărădean Anton, 
Viirădean Lena f! Vărădean 
Floare. In proces cu Popov!QI 
Alexandru, p-Eitlfru lnta'!mlare. 
{3042715) 

•. 

CEFRERII\IIOFERTE 
DE SERVICII 

ÎNCHIRIERI 

01er spre lnehtrtere &PA 
COMERCIALE do- corespun

tor, apte pentru comer 
prestări aentlefl, depozit en-grEJS, 
sediUl blr<ruri. Telefon 248727. 

spre tn~l~l;~•r~,~~:~~ student, o camerA cu 
toate fmbunătălirile. tona UTA. 
telefon 289360. 28097) 

lnohiriez hală producţie 280 l!lP. 
cu toate ilotârlla necesare, In 
Medul Nou. Informaţii telefon 
287744, Intre ori!11t 21-23. (28089) 

lnchltiez apartament 2 camera, 
cu telefon, cablu. lnfortnrlţii tell!tbn 
242096,485961 seara. (28209) · 

Primesc 2 fete In gazdl, 
Mleăleca 500. Telefon 269187, 
1131193. (28083) . 
Căutăm pentru lneh!rlara 

CAmioane cu capacitatea de 20 
to, pentru transport careah!. 
Telefon 065-163885, 094 789 038 .· 
Intre orele 7-15. (f.0973980) 

Caut să !nohiriez spaţiu .,.,.,_. 
elat pe Bd. Revoluţia!. Telefon 

. 284040, 094 207 455. (28343) 
Doresc si! Tnchiriez apartament 

mobilat, la persoană serioasâ. 
TelefOn 250352. (28220) . 

Cameril de Tnchlriet pentru 2 ilfu. 
dante sau eleve, ultracenlrel, lângă 
.Vf!lra". TelefOn 254405. (28379) 

lnchirlez garson;e·rl1 confort l, 
Mioriţa, bloc 236, ela) Il, semimobJ. 
lată, aragaz, cablu, balcon închis, 
90 OM. lnfonnetii telefon 520335· 
sau 094.775.827: (28386) 

fnohirle> pe lennen lung apalla
rhEmt 2 camere complet mobilat, 
frigider, aragaz. partet, scurgere 

. lieparală, parchet, rolete; bloc X. 
tl!fefon 233821. (28386) 

Gaul să lnchlllez spa~u comOI' 
olal pe lld. _Revoluţiei. Telefon 
.$404(1; 094.207.485. (28343) 

lnChiriaz urgent in lneu, apart& 
ment 2 camere, centrei. Telefon 
511122 după 1111120. (3042311). 

Ofer spre inchiriere apartametft 
2 camere, decomandat, mobilat, 
c:entral. Telefon 251872. (27705) 

Primesc 2 eleve, studente, TII 
gazdă. lnfonna~l telefOn 287518. 
2842 

Dau n Chlt1e garsonieră nemob~ 
lată, zona ~ortuna. lnfonmatil lei"' 
lbn 277521, după OII! 111. (WI43) 

lnthlrlem caei! In Cartierul 
Funcţionarilor sau in Vlalcu. 
Telefon 250505, 211960 .. (f. 

lnchiriez apartament 3 camer.e, 
mobilat, zona V, Micălaca. T-
057-2~7. (28483) 

lnchiriaz (ofer) garsonieră can• 
!rai, parter, nemobilată. lnfonnaţii 
telefOn 241733,221092. (28460) 

Ofer spre lnohlriete apartamenl 
2 camere, mobilat, zona 6 
Vllnătoti, plata anticipat pe 3 luni. 
'te!slbn 223988. (28437) . 

Efectuează zilnic transport de 
p.,..oane in GERMANIA, AUS-

TRIA '' FRANŢA, la ""'""' -sJblle eu aofocare fftOdeme. 
NOUl!! It AUA eu ftanZit AUS

tRIA, SUEDIA cu ttanrlt POLO.. 
NIA 'i UNGARIA la BUDAPesTA. 

IMPORTANTI Prin ,.ATLA· 
8819" puteti dlltort 'I'n toati 
EUROPA: Elt:LbiA, OLANDA, 
DAN~MARCA, FJNLANDA, 
NORVEGIA, AN81dA, SPANIA, 
PDRTUOAUA. 

Pentru gruputt Ot'I«Jlltafe, 

lhehl--"--· ..ATLA·S8f8" lfj'e6fbwazl...,. 

....... --""''UO«r<~·icitjiWIZI. 
.A:genfllfe din ecrMtu: tllefon 

251871 fi 25272t ,, A1l1'9tWfA. 
tfJlefun 270562. 

VAAŞTEP'TĂM,:fi!Mc. lc.l'7) 

PIERDERI 

Cu durere In auAat anunţllm 
trecerea In nefllnţll a celei ca a 
lost o mll'lllnatii mamA, bunică ti 
aoacrt, 

~RICA.IIUI&AN. 
In vlrstă de 78 ani. inn.llr

mAntarea va avea loc Azi, 18 
aeptembrle, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea, ora 14. 
Familiile lndollate: ltaban ti 

Cu adAnoA durere anu11ţJim 
.Ungerea din viaţă a 

NOTAAUWJ DE !11'A'I' 
CHRIST IV AN FEUlL 

lnmormăntarea duminică, 10 
aaptembrie, la Cimitirul 
POMENIREA, tllll 14. l'emllla 

o du~~ra~~~-·~~~=====~ 

'l SERVJtlll FOIIRIRE 'ii' 

le: ,.NOSFI!llA'l'tl" sat, 
str. Ghlba Sirta nr. 26, telem 

270437; 094.554.674. Sprijinul · 
care aveţi nevble In motn11 
grele 

NON-STOP 
IIRVICA FUNERAI'Ui-COM-

PLETI!. . 

SlCRTI!: diferite esenţe '' 
llala oCcidentale. RESPEfE: 
plnd, mătase (seturi completa), 
voal. CRUCI: lemn '' metal •. 
ĂCCESORII: prosoape, batista, 
panglică neagră, batlcurl, 
mânere, lumânări, Cbtafalcl 
sfeşnice, steag de doliu. SER 
VICII: spAla~ tmbălsămat, imb 
cat, transport Intern şi lnte 
naţional; ASIGURĂM colaci, c 
llvli, cot!>dne, jerbe, fotografii 
profesionala, fanfară; OR 
GANIZĂM pomeni; !NTERME 
OIEM gratuit obţinerea actele 
necesare inhumAril. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce 
750.000 Tel. TRANSPORTU 
SICRIULUI LA DOMICILIU, a 
GAATUmll. Experienţa noa 
este garanţia dumneavoastrA 
c 

'i1' CONDOLEANTE 'i1' 

8lncenl I:Ondoleanţe Colegului 
nostru COJOCARIU AUREL la 
decesul tatălui său. Colegii de 
munci de ta I!.A.I.I'. Slst 
Hldro, Arad. (2841&) ·, 

ll!evfl clal!le! f f! a V-<1 Bela la 
oala Vfadimln!scu sunt a!iturt 

de colegii IZABELA ŞI COSTEL, 
îh aceste momente grele pricinu
Jie de decesulta!ă!ui, · 

PÎSlAlU octAVLUf 
1 transmrt sine-ere c&n• 

Pierdut legitimatie eliberată de li , (28482) 
tiC Feronerla SA, pe numele '::~==~=====::; 
1bnescu ~111. G ·CiaEifar 11U1A. · t 
"'832"' Suntem alitutl de prlatenul 
••· ~, nostru Ratati Octavian, la mama 

Pler>fut t1II!MI ~ nr. 2'8011, dlltere prlctnu!lă de moartea, 
elibar.Jt de OMPS Arad, pe numele tatălui. STncare c:~mdoleanţe 
Oslă LMa. (28:!33) tnnsmrta filmma Mercea. 

Pierdut legitimatie veter«n !2'84a4. ··~) =======:::::! ri2001, nr. &4!-194419', eliberată de _ 
AVR Arad, pe numele Ti~rat G. 
tratan. o dedat 11111li. (28'313) 

f>lerdut fktatâ !Ieria AR AGA, 
nr. 0306602-08, aparţinând SIC 
,ADE METAL" IIRL. O deelar 
nulă. (2841fl)' 

'Îi' DECESE 'Îi' 

Cu atlattca llllflll'8 a'""""" 
Incetarea din vlajă, a Iubit 
IIOa8lla mami, Irunlcă, sori 

NAOTANNA 
ln vârstă de 58 ani. lnmor• 

măntarea la Ctmrurut Eternitatea, 
ra 1 • Fam!Ra indo!lală 

-.. ' ~··.· 

-: .. · 

îi' COMEMORĂRI îi' 

' 

WHiiClA. 
,9 septembrtl 

lmpltnocc fUe săp• 
cind .U Pleca! dii1!AI 

ntc ta vom purta 
lsuilatele Parastasul 

., 

' ,' 

.. 
.: 

·,·,, 

- -:~ .. ~ 

dumtntcă, ora 

~~dela~~~ 

eitrw· · n:rr zwr, ·;" :rHfT re'tim<'ws zrcw·a •' 
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.,j, E.M.J. S.C. JACSON ~:~: 
INTERNATIONAL S.ILL~ 

STR. ANDREI ŞAOUNA NI\. 1>0 ARAD 
TelefUJ 057/ZSSSUI Tel. ZS<U4:&, 
Z53:&36,zb4491,Z$7ZJ8,Z57111 

OFERTA DE PRETURI 
. -ANVELOPE. 

1) ANV!LOP! PI!NTRU CAMIOANE ŞI AUT08UZI: 
A) Aa\oolopo e r nlo 11) Amllope-
• 8.25 • 20 • 102 • 8.25 R 20 toxm. metal•131• 
·9.00··20 •118$ ·0.00 R 20 = 143$ 
-10.00.20 •131$ • t.oo R 20 metal· mobll•182$ 
• 11.00 • 20 • 11111$ • 10.00 R 20 toxUI-mebll• 151$ 
·12.00 • 20 • 172$ • 10.00 R 20 mebll•mebll• 178$ 

i 

•11.00 R 20 toxUI· mebll•183$ 
. • 11.00 R 20 mebll • metal • 222$ 

·11.00 R 20 mobil· metal• 188$ 
·12.00 R 20 toxUI• mobil• 208$ 
·12.00 R 20 mobil· metal• 228$ 

2) ANVILOI'f: PI!NTRU TRACTOARE fi MAţllNI AGRICOLE: 
Anvolope diagonale · 
• 8.00 • 18 (BPR)" 32$ · · • 8.10 • 20 (8PR) • 45$ . 
• 7.50 • 20 {8P~l• 53$ .. . ·12.4 • 28 (BPR)_" 118$ 
·14.00.,. (IPR) •171$ . -18.4. 28 (10 PR). 21111$ 

Praţurlle nu conpa TVA. (mtt2) 

Angajează: 
DWRDmURPRODUSETEXTRE 

Condlpt: • lltllrbat • 25-35 ani ~. 

•lllsolvlllt al ~ prafelionlle, ... ftnlsaj 

•· experienll fn domeniu mtn. 2 In! 
Telefon:-280.MJ5; fiX: 281.~ , .. 

Adnul Arad, etr. Unului•· as. 

111ND1i Pfln 1Mgaln111 elin Al'ld, Sir. M.l. "*-
(DobriiQHAII Gllenla) Nr. 22 

+COL TARE I!Xt. ,.LUŞ • leoele malmllll,....... 
• COLT A" MAIIII, MIJLOCIU, MIC .. 
• ,..., 2.700.000 • 4.800.000 lei 
+ CAIWIEU! IIXTENSIBILI·1.IDO.IJDO.UGO.GOII!ef 

FOTOLII,.At • NO.OOO 181 
Program zilnic: 9-17; sâ.nDăta: 9.·13. 

Telefon: 092·734994 

en1~r-rta 
FUJIFILM IMAGE CENTI!R . · · 

I'NSr.MNUL CALITĂŢiffN FOTOGRAFIE . 
/4riM a.OU\. l'ti!YOI.UJIEIIIII. 10 TEL.IFAX: DS712S1459 
AliNa C...UA AUIIEl VI.AIGII, 11\.0C 1-3 . 111.: 0571272&55 

VĂ OFERĂ SERVICII CA: 
' -..piri ş; .,...,......... filme ametori In 4 dimenslvl'ti - (W'*. 
10115, 13/18, 15121) pe hirtie FUJI!18U KOOAK Royal; 
- reducere mtnlm 50% din preţul de dllorelopa$ pllnllll - tiW!IIt 
cumpăn!te In magazinele Qp!Stnl; . 
• pentru -e ntm FUJI sau AGFA (llllc) oump~~a~• nlllljlltmill pe""' 
wn album 911~-10115 GRATUIT!: 
- rolnlgfalll lp pe~ viza, buletin, diplomA. laglfirnaţte, Rvtet, ....,. 
ooo, abonamon~ cerne! elev ... 91014 buc. color, in 24 h sau le minut; 
• fotografii in sludlo dlmatizat (do la 91131e 301«1); rapo!1ajo de o 081-
itete deoMIIllll!, pe balA do progmm8r11; . 
-IoelA game do ftllografil pentru ab90MinU (do llteu, gimn021u ... ); . 
- devetopăli filme dlepozillv si procesiti alb/negru (dupa ce~); · . 
- reproducollt tablouri sau dlt8rite -· 1btogmfil de reclall1i; 
·teblouli color (18124, 24130. 301>40) " pollloto (21M:. 819, 41Nt. 118"' 
3/318 416.9 buc. 213) si da pe filmul cllenturul; . • 

TOTODATĂ VĂ OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMA 
DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL: . 

Filme, aparale lblo, belarii, """"· -· ~ .... """""' --· CD-rom, MO. pnl>duae lip Potatold,- si rame dlape2illv. di-. 
cll$11, ·-· OCI>elar1- si multe altele la-· Pac:ht!lB ALO 'Il ALO .Da" fi- dll o.a1C61.,." (30, 80, 120 + 10}, 

ORAR· zilnic 8·20 sâmbătă 9-17 

PVBUCJTATB" 

CUMPARA PACHETUL SURPRIZA!!! 

. ... 1 

1 P.RifAES ; ' 
~:ii!-'.'& Cauta 

IN GROS .. Ishll 
152243801 din Zona TA 1 
/Uu SUnl-ne le;UVAOA ,Jud. SATU MARE 

Tei.IFax 061-737329 094·54!'14.22 
.. 24 

S~bătl, 18 septembrie 1999 

TE·AI CONECTAT LA BURONET p 

- ,;_) 

oonexlunea ta ou lumea 
Plin reteaua mondiela lr\ttrntt 'lei a..,.a acces la lnfornatie di[\ 
ebsofut orice domenilt araceti, politica, bu!V. sport !nvatamlht .-·-
si educatie. turism. d1v1Mmtnt. bAZ.SI de date, Zilllrt eteelronice. 
jocuri. programe gratuite. 

• 

CaaiiUI E·MAIL 
cu doar 0,93 USO Ptl hlna 
Aceea PULL INTERNET 
cu numai a uso pe luna 
I.INIB DEDICATA 10 USD 

...... ,... 
.:,........,•> 

'-··- -· 

. .... Telefon 251417-
Vinda numai prin · 

..UJ 8 R1fM@E L!JL!W t@rt jftC; t fj, ,_ ·. 

CIMENT ALESD 
·· 39.000 lei sacut~, (are TVAt 
·;,;.ih~ţ~;·:··~?~""f..:"":,~. '; ·.;,;,_;,-~::;t~:·~;t,~:\.;.":"~/:.?·.- ... ·, 

... , , 

·~. ciment 
· _Aie!jd ,, 

~1)00~ 
. .St:~~t:• -~ -.... · ... -.· .. 

. ·.>..: '· 

. . .,;: ;~ ... 

Hârtie ambalaj 
Vindem hârtie 

ambalaj la preţul 
cu sediul ih Timişoara, B-dul 16 

Decembrie t 989 nr. 2 ,~··y-:,,.-.-.,..., 

de 5000 lei/ kg 
Telefon: 235062 

scoate 1a Hcltaţte pu~ICI tn ved&roa lt.-fMtl: . ·1 

apaţit8011l8'1ciala, dllflw.tt&, nuaalll, wtMIIt, spaţii -'0'~ll ~ 
pub11Cft1U"' .... ti poduri CP. - . . ' 
· ~ vot 11'1811 IM la HdlllfltegiOMI&I Cf!R .$1 111o>;j 

Ttll ......... lftla 9,00, la unMtoanlla deta: 15.10.18, , ~ 

' 

ft.10.1911,12.11.1199, 18.11.1919, 23.12.1M ti tunt ·1 
OIIJIM'iflllt8 peneu urmMOa:• staţii CI': Arad, Aradul 
Nou, Arad vast, Santana, Rac~na, Sebt •• ln.ltl"1".... 
l"lncota, c~ C111p. Curttci, G~ogoY~ţ Guni•-.. 
Pltclca, SI~. llarzaw, ~. N6diAC, ........ 

Vlridla, Hllmagtu, Vlnga, NHab, Ac:tuţa. Vlfurile, 
Tamova, ZArand, Mllova, Con •• Mtuţa, Şlrla fi 
podurtla Cf ca • ifi(W-IIIiad cu !f08&8U8 E 70. 

Informaţii la telefon P.t.t.: 0561191100 -~,::11' 
0561'191696,191697,191688 lntal10r 2448. ' · · : ~·-· · 

Caietul de sarcini '' alte lnforWiafll jnivllul .. · . · · '=-.. 
~ lieitaţlel •' ~ nece~re per· .. ·""' . · .. · 
llclpătll se obţin de la Mdiul Regionalei CF Tim~oara . .,. 
Gin B-dul16 Decem!Mte 1989 nr. 2, cam. ?8. ' 

' .. 




