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e vort>a de parlamentarii arădenl, sau, mă rog, 
aleflln circumscripţia electorală a Aradului. 

nc>ftrl au fost la început 'apte, trei fiind de 
centru: un ţărănist (Ion Raţlu) şi doi pedeseriştl 

Bercea si Ioan Bold). Practica trlmHeril de la centru a ca1nd~·ll 
daţilor (~i apoi alejllor) nu e nouă. Agamlţă Dandanache 
deschis dumnealu drumul? La urma umnel, Important ar 
aceşti "venetici" să,'l facă datoria faţă de cel care I-au '""''•li 
în Parlament. ŞI-o fac? • 

Dacă suntem clemenţl, dacă nu avem prea mari pre•tenţll, Il 
aşadar dacă suntem ca romănullmparţlal, am putea 
domnii parlamentari, mal mult sau mal puţin intâmlpliitol'll 
bimllfl la noi, s-au străduit să nu uite in ce parte a 
Aradul. Din cănd în când, nu prea des, pentru că ce-l 
strl.că, bucureştenii noştri au venR în zonă să vadă ce şi 
~ lnfonnat de la colegii de partid, au mal stat de vorbă 

cetăţenii şi le-au aflat păsurile, chiar IHIU încumetats "ă'"lalllsă"'""'c. 
ora~, uneori, să vadă ce se mal intămplă cu satul 
Căci şi acolo mal trăiesc oameni, ce-l drept c:am ~~~~~;~~~~~ 
aceia se cheamă că sunt electori. Ce-au făcut 1 
parlamentari pentru arădenl? Aceasta ar trebui să ne-o spună 
tn primul rând partidul din care fac parte aceştia. In speţă, 
PNŢCD în ceea ce.l prlvette pe dl. Ion Raţlu rl PDSR în pri
vinţa d-lor Bercea şi Bold (reamintesc că locu d-lul Bercea 
fost luat de dl. T. Jurcă, autohton, de la lneu). La fiecare 

~1\;i~~t·;::~~~!f.~~~:::ar trebui să-I cheme la raport ~~J~~~j~~ Sâ spună ca·a11 fă_cl!ţ ~~ 
României şi, în funcţie de rezultatille fiecăruia, ' 
statuie sau să fie dat politicos pe uşă afară şi să nu 
curajul (sau lmpertinenţa) să mai candideze şi a doua 
treia oară. Dacă partidul nu face figura asta, atunci IA "'~""''dl 

..,._lto!ljJL Pentru că alegătorii, de bine de rău, c:am 
fiecare parlamentar. ŞI o şUu din presă. Căci 

mereu s-a străduit să fie prezentă, să afle fi să ln~oni>eze.l! 
•fllllttd Pornim de la premisa că presa este oblecllvă. 
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UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU .ŞI P.V.C. 

I!!Jo~._""""'MI&AIII TERMOPAN 

li.\jiîoSŞl 
· MOBILIER LA 

COMA.NOĂ 
RECLAME 

FRIGORIFEB·ULST.i. Pr;~ 
Dl ~R!~!d~ly s~Y~P~!~~:;:: 
rential .- s;.ieiatea are pierderi ... 
de miliarde Unii acfio· ·· · 
narl n-a11 acces la docu- . ilj. ···· 
q~entele firmei- ~. 

' ..... · .. ,.,_ 
. >':''•"''··~ 

' tv,.·, 

,-..· 
Pescăria popii din 

.--.. --:< 

.~ ·- -· , 

Astii:rl porflle şco
lilor se deschid pentru 
73.810 elevi din 
judeţul nostru. Unii, 
cei din clasa l·a vor 
pişl sfloşl şi plini de 
curiOzitate pragul cla
sei unde-I a'lteaptă 
abecedarul Iar alţii, vor 
susţine in anul 2000 
enmenul de Intrare in 
viaţă - bacalaureaful. 
O răspundere ImensA 
apasă pe umerii 
dasclflllor lor, pentru 
că de felul in care vor 
fi invăţaţl fi educaţi 
copiii noştri, fn care 
ne punem toate sp&o 
ranţele, depinde in· 
BUŞI vlifonJI României. 

Indiferent de greu
tiţlle prin care trece . 
societatea romii· 
nească, şcosla trebuie 
sii fie Tn prim planul 

, preocupirile noastre 
· pentru că fn acest 

domeniu pierderile 
sunt /recuperabile, ilfl' 

' Investiţia binefăcutii . 
aduce profituri mari, 
pelllmlenlung. 

I.T. 

Pa strada, ID cartierul .. ID locaUtalea la se IDIAmplă multe lucrari · 
IDteresante. Vrei să le cunDfll, vrei ai afli tot ce sa petrece iD jurul tău. 1 

Vrei să fiii ce fac, dar mai alea ce au lac autorităţile locale, cum te 1· 

reprezintă cel pe care l-at alea, cum auat chaltuifi ballll tăi. Vrei să ru 
zilaic bine ,1 corect IDionnal? Al aevoie da ua :liar iD C8l'8 să gia .. ll 1 

răapa• la iDlrebărUe care ta hămintă? 

ABONEAZA-TE LA~ AoYMt 
• Pentru luna aeptambrle, preţul 
abonamentului este de numai 20.000 
lei • Se pot face abonamente '1'1 pe 
următoarele trai, fBSe luni '1'1 un an • 
Abonaţli pot Câftiga lunar 1 O premii 
de fidelitate in valoare de o jumAtate 
de milion de lei fiecare. 

ROMTELECOM BAG fiD tiC 
MÂtlfl ÎH BOZOtlflltELI'_., 

. ~- . ...- ·-· 

·' fiBOtlfiJILORI ··" ·· 4f,fi~1:\ 

PREŢURI DECENTE 
la tAmplărle din 

ALUMINIU 

·URIDU·&JANIBJ:: 
Vă oferă 

• Tamplărie alultlinju din ~ 
şi româneşti · 'P v.c şi geamuri 1ennop8n 
• Rolete şi jaluzele 

Telefon: 279699; 09229t559 
Arad, Str. Volnicilqr, Nr. 34: 

' MOBILIER MODERN 
LACOI\iiANDĂ 

1 AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

'MATERIALE IMPORT 
• CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:OS7/224885 

082/777361 
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l9;1! t ,,,,, ;l HGR8SCOP 
• Astăzi, Soarele răsare 

la ora 6 ti 30 d~ minute şi 
apune la ora 18 '1 50 de 
minute. 

Miercuri, · ~vă ridica moralul, ali 
1 .... emllrte1111 fi\ _,putea să vA dedica,! 

BERBECUL (21 03• l~ma1 multe ore unuJ ll'f ~2 · hobby pe care l·aţl 

• Au lrecut 244 de zile 
din acest an. Au mal rămas 
121 de zile până în 20001 

~.. 0.04). 0 munca noul! neglijat in ultimul timp. 
...-.JIIvă entuziasmeaza 

• Praznicul zilei: Slse· 
rica ortodod: Cuviosul 
Simeon StAipnicul '' mama 
sa Marta (Inceputul anului 
bisericesc); Sleerlca roma· 
no-catollcA: Egidiu; Slserl· 
ca greco·catollci: Cuviosul 
Simeon StAipnicul (459). 
inceputul Anului Nou 
Bisericesc. 

La Arad: Man Daniela 
Amalia, ŢAna Edina AdeHna, 
Mezei Norbert FtOiand, lgriţiu 
Alexandru Marius. Bătrânuţ 
Alexandru, Stein Simeon, 
Toader Darle, Gheorghiu 
Alexandru Gabriel, Aldea 
Denisa, Hamza Ovidiu Oii, 
lonesi Alexandru Valentin, 
Gruia Raluca Maria, FtOIIaf 
Florina. 

La Chltlneu·Crl': 
Lingurar Sergiu traian, ~ 
Adriana Afrodita. 

La lneu: Cov1alu A(la, 
Mlhuţloan. 

La Llpovl: ifQult Cana 
Adriana. 

Â •foarte mult şi aveţi 
impresia că viitorul dumnea· 
voastrA. depinde de realizările 
pe care le veţi obţine din 
aceasta. 

{]

TAURUL (21.04· 
2,_, 20.05). Nu vă necăjiţi 

şi nu răspundeţi nici 
unei provocări, chiar 

dacă simţiţi că unul dintre .pri
eteni" incearca să va raneasc/l 
si să v/l discrediteze. 

m. GEMENII. (21.05· 
20.06). Din fericire. 

'
veţi descoperi foarte 
curând că cineva ţine 

foarte mult la dumneavoastră 
şi vrea sa vă sprijine in ceea ce 
fntreprindeţ/. 
f:.::.li::'l RACUL (21.08· 
~ 22.07). Farl~·vA IA vA 
(;-~amestecaţi In pro-

" bleme care nu vă 
privesc. Puteţi provoca situaţii 
neplAcuta care nu YQr fl spre 
binele nimănui. 
LEUL (23.07·22.08). Pentru a 

VREMEA 
Vremea va fi in general 

lnatabill ti se va rlci. Cerul 
va fi temporar noros. Pe 
alocuri sa vor semnala ploi ce 
vor avea şi caracter de avar
si, însoţite izolat de desciir· 
a,Arl electrice. Vlintul v1 •ufl!l 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

VInda ••~ 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
da ID-20°/e 

lf]FECIOARA (23.0il· 
22.09). Priviţi cu 

' incredere spre viitor, 
deoarece lucrurile se 

vor _aranja perfect şi veţi reuşi 
sa lndepliniţi ceea ce v-aţi pl'()
pus. 

BALANTA (23.09· 
22.10). A\i pus la cale 
un plan pe care il cre
deţi perfect Incercati 

.să il regândiţi cu mai multi 
atenţie. 

de la itab Ja. ~~ din sec
tot nPrcjJQ. 'Izolat, ~nlităţile de. 

apă P_9f_ clepăşl15.·11m2.r'i~J,' 
..... ,mA CI . 1 !!.l!,"l''"'.._, ''· . 

la 2 . ,· Tef11Peraturi m1nime: 
9 la, 1~t. -,;, , 1, 

, ti / '':\leteorolog 

; , ""tftRI'IEH $fiRGfl . ' . 

N NOU, IN INSTANŢA CU CLM 
Ieri la ora 1 a. 1 avut loo auklbuze ce aparţin CTP Arad Insi In relaţia cu CLM Arad. 

şedinţa Consiliului Judeţean 9i diverse. . El consideră cii tot ce este 
Arad, care a avut pe ordinea Cele tr,; protelll' Ilo pe teritoriul munlclplul~i le 
de zi doar patru puncte: un hotl!rAri au fost rapid votata •parţi ne, or lucrurile nu 
proiect de hotărâre privind treclndu·se la rubrica stau chiar ••a. Vom ajunge 
aderarea C.J. la Conferinţa .Diversa•. Aici, pre,edintale probabil din nPu in InstanţA 
Regiunilor cu Aeroporturi, CJ Arad, d-1 Dan lvan, a făcut cu eli" a declarat Dan lvan. In 
unul privind abilitaraa o scurtă prezentare a stadiului altă ordine de idei, am retinut 
Centrului Universitar da in care sa află inventarierea că s-a hotărât ca Uzinele de 
Cercetare şi Afaceri Arad, si bunurilor ce fac parte din p~- ap6 care deservesc ma1 multe 
realizeze testarea candidaţilor trimoniul Consiliului Judeţean. localităţi sunt .de interes 
la concursul de selecţie a .,Ne-am inţelesln general cu judeţean, deci aparţin Palri
administratorilor, un proiect de toata Prlmlrllle din judeţ, moniului C.J. Arad. 
hotărâre privind casarea unor aingurele problema apar ŞERBfiH POPESCU 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 
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SCORPIONUL 
(23.10-21.11). In via\" 
particulară aveti de 

. rezolvat multe sarcini de rUtină 
care nu vă fac multă bucurie. 
Nu vii dezamăgiţi Insa 
partenerull 

SĂGETĂTORUL 
(22.11·21.12). Ar fi 
bine să vă odihnili .!fJ puţin. Izolaţi-vă cat de 

cat de lumea care vă incon
joara pentru a putea relua totul 
de la inceput! 

e.a;,~C A P Rl CORN U '
.-:: (22.12-19.01). O pro-

blemă sentimentală 
...., are o solu~e neaştep

tată. Faptul că o persoană care 
v-a preocupat mult isi măr· 
turise,ta sentimentale, vii face 
plăcere. 

VĂRSĂTORUL. 
(20.01·19.02). Sunteţi 
plm de entuziasm şi 

• reuşiţi să transmiteţi 
prietenilor această stare. Faceţi 
numai ceea ce este posibil şi 
nu vă indepărtaţi de realitate. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Sunteţi necăjit din 
cauza unor neînţe-leg
eri care au apărut la 

locul de muncă. Aceasta însă 
nu trebuie să vă facă să fiţi 
nepOliticos cu partenerul. 

CINEMATOGRAFE 
Daola: De la apusul la răsăritul 
soarelui (SUA) 9,30; 11,45; 14: 
16; 18; 20 

15; 

1 ;1 1] j1/:1 ;\Il l'l;l;fiBIJ i Il 
La telefonul dimineţii, 280944, 

intre orele 9,00-12,00 
lntreruoari repetate. Mai public este sublim dar lipseste 

mu~i cetăţeni din Fântânele ne- aproape cu desăvârşire, YQ!ba'lw 
au sesizat că de vreo câteva zile, nenea Iancu .• Consilierii se duc 
se intrerupe curentul electric .intr- prin străinătate, primarul vrea la 
o veselie" .• Parcă este un făcut! chinezi, noi in schimb rămAnem 
Se defectează aparatura electro- tot in beznâ!• Fără comentarii. 

., 

i 
'· ~·· 1. 

i 
i 

casnică de la atâtea «şocurb>. Podul CFR să fje repamtl 
ToatA lumea ştie cAt este de Dl. B.D., de pe strada Horea din 
scump tn ziua de azi un televizor Arad a atacat ..oestiunea~ podului 
sau un frigider. Conei tot !f',~jp:- CFR. .Eu am cppllilril-·lll"'"""•l" 
reazA tarifele, .~~ . ..ptllll! Să sem- lealaoa • .Jnainte vreme. prima 
nam tot felul (le'acte, dar calitatâa dată a fost c:oflstruit;l calea ferată ...:"""\ 

serviciilor lpr este sub or~ -eri~ şi apot~cartierul. Acum se pune 
tică. Măcar să ne anunte dacă atf pro~lemi3 să se mute lin1a De 
de ~-·Să «taiew-~,~.:c:â.!eva ~ ~? ln.foarte mutte oraşe, mcluslv 
pe zi curentu)lr'au suge'ial mC1!Pit~. calea ferată trece pnn 
oamenii Pfl, bună ,~R@ţe. ·,.S:~rtiiiil, ~!'00l9 d1stanţa blocun
SperQ(t!.~Jrppreze_ qfanţii ~ne • Şlne ~~~ n\ill'miQAIJ'entru 
sa fa~·i• jumină lQI. l.841i! c§ ce ."li 'lJ! mţelege ·~. !11!"111. 
Cez r.iiao.· (le a~_.e.ste.si_rî!lfl- pod .. fll. ". ·Să. rămâ .. n. a lucrunte aşa 
larl _ -:-r; J1fi1if §;%!" .- cum sunt, C\"1 PYiio.Jl'!nlru urmă-
~.Q~siz~re ~ată tp!,re!l ~~"~. poilul.~ 

tol d8 curentul efeii'tfl(t,'lfi!lr'\'f!f" .tfl}p8r8glnă ~ ZI Ce trece. [) .. 
data \aceasta in cauză fiind Plflrdut, pârul la urmă tot arădenii 
Primăria Arad am primit-o de la o ~nt ~t~re pierdr. . 
doamQ? din Micălaca. Dansa ne :,,,, Redactat de servoclu 

spune~prin zonă, iluminatul "· O. 
La telefonun~II.JţJtl-amiezli, 280003. 

între orele 15,00 - 18,00 
• Nlstor Năstase, domiciliază In Lipova şi este aC\IOnar la so

cietatea arădeană .,Arvinex". Prin intermediul ziarului ,.Adevlrur, et. 
Năstase lntreabă ce se mai întâmplă in .!il~lă societate. c:!â · 
acţionar al acestei societă\i. cititorul noStru ar fi îndreptăţit-~ 
noi - să afle personal informaţii de aceste gen, însă el susţine clJ n-e 

_j ... 

-r 

fost ajutat în acest sens. Surse din cadrul .Arvinex" ne-au informat J ' 
că din cauza pierderilor cu car- JH! Incheiat anl)l1!11111 .•. ~---+
socielătii nu primesc In acest liR dMdende . .Acum, societatea noas-
tră s-a privatizat. OI!Gjl 1999 se va incheia cu profit, anul viitor vom W'..._l'flll 
da dlvidendele cuvenite acţionarilor, pe anul 1999", a. mai spus ,.. 

~· .J aceeasi sursă. 
• Vasile Singhlorghe, In numele locatari!or de ~ straăă 

18 Bihorului nr. 6: .Aproape zilnic suntem obligaţi să suportăm· un fum 
Sala mlcA::"'iiiii!Or.iâîorul o-scop negru, cu miros neplăcut O vecină face foc cu cauciuc, pentru . 

·!- . .,-....... 

(SUA) 15; 17,30 incămtrea af"'i de la baie. Aşa ceva nu se mai poate.", spune aces- . , j:.,. 
Gradina de varA: Negociatorul ta. ,_ -: " ,; fledactor de seGrv.lcJtlu , -.,:< 
o-scop (SUA) 20,30 "' t ·, 
:=::::::::::::::::::~~~~~~:::::~·-~=· ~ .-.,. 
-~s~e~~=ă la (jf((ftllR~ i~.:~ .. ~STOa~:~ou~CAB~~aTD~i~~~;;r;::_ .. '··.l ... ,.~l 

Pâncota, Beliu, Buteni, Siclău, ,. ""'~'·' '"'"·""""'·{~.. .. . __ _ 

~~C::~â=~o:~~:;:~~ri:~ :-::~~~;'~,;';~=~~io~1~~~~~ Cabinet stomatologic priva . .. '...J 
săplămănale la Beliu şi Buteni. .,Noua Farmacie", strada Bd. Revoluyei nr. 62 (vizavi dQ ~ 

Mâine, joi, este zi de lArg Andrei Şaguna nr. 16, telefon Biserica Roşie). telefon 25§1165, L.· :1 
săptămănal la curtici, Nădlac, 948. sunt de sefllilli\! cu pro· deschis zilnic intre orale 8,00- J"'î 
Sebi~. Carmel, :;)ăvârşin, gram non-stop. 12.00 şi 14,00-20,00, iar &ll!.llioO"""~ 
Secusigiu, Zerind. • CONSUL'I'ATD ŞI bătă şi duminică intre orele 

• FARMACIA 'I'RATAMEN'I'E CU 
9·00-~1 '00 · . ·_f:_;,..,_, 

DE SERVICm PROORAM NON-STOP •INTRERUPERI DE _ .1 ~ 
In noaptea de miercuri spre Cabi.l'3lul .Apollonia", situat In mu~ercurl: • . .. 

joi este qe SjlCViciu, cu program la parteru. blocului din spatele Ftareş. ş11imului. Războ1eni, • ~ 
non-stop, farmacie .,Heqera • Casei Albe (zona Gării), str. ComunaJZil()r. şt. Q. l~f. ~ ·'•'. 
Helix", Calea Aur<!l Vlaio;u' Miron Coslin nr. 13, se. A. ap. 1, Moricz · r~ • 
Telefon 272074. .· ....... 1. ?Ş1226, efectuează trata- In. Judeţ nu sunt~ • ,~1 

Farmacia .,Crai Nou Alfa", merita~ (ifllfamuscular intreruperi de curent. .' •.. ) ,.. ..• 
--· ~ '1 

l!!,j!.ii\'!Ji'M,~U\1!! ALO, AMBULANTA •. j 
MARTIN ROOS 2 ~!~i!~:ţ?. ~~~~!, ~ 

A ORCIIT PRIMA SA orei 5, B.E., 25 ani şi R.l .. · ., .1 
11 41 ani au fost transporteţi ·~· 1 

UruRGHIE IA RADNI la sectia chirurgie cu 
· tlagj. '~ontuză stern . -._ 

1 L.a sfârş 1 tul săptâmâni 1 , ~a resp~. plagă ~0ntuză R.F., o fetită da 2 l\!l:li;- .. 
Catedrala romano-catolică din parietală stânoă. a fost găsită decedată la l..i 
T1m1soara a avut loc ceremonia da ·le faC& bautDI'IPI··. domiciliu, [ll,~i in_jurul orei P"1 
sfinti~e a noului episcop al Oiecezei Luni noaptea, la ora 1, )~t~~ ~1 

Ţimi'l"ara, Maltin Roos, succesor al Serviciul de ambulantă 1-a . Upodmle . . · '.:; 
episcop4lui Sebastian Krauter. transpGrlat la Spital~l • .[Lj,i., 40 ani, a .. fOst 
Episcopul a fost numit in funcţie de judeţean, secţia chirurgie· ·transportată ,-..fjţiij: 
Sanctitatea Sa Papa toen Peul alll~ee pe B.S., 34 ani, cu li;>O:-.. , chirurgilf -<l'!il'· cadrul 
la 24 iunie 1999. Dieceza Timişoara timie; traumatism cranlo- ·spitalului Judeţean cu -~ 
cuprinde judeţele Timiş, Arad şi Caraş cerebral acut deschis. lipotomie şi traumatism .,,... 
Severin. Episcopul dieceza a oficial Copil de 8 ani oranio-114!r .... fCUt '"'1 
prima sa liturghie a[hiereasc~ la · ln urmă cu o zi, Z.P., des~ .. -·· tw_· 
Basilica Sfânta Maria din Radna. un băiat da a.~ a fl;W. - .' tuiDifiHfl I'IICfiH !"""! 

,. 

\. 

·<'_..,._ 1 

PRETUL ~ 
AURULUf.J~ 

BANCA NA~t~~ 
J'entru gramul \18 aur de 24K: !: 
preţul cu ridicata : 132.846 lei, ţc 
iar preţul de ach1z1ţ1e - 119.561 -

1 

lei. Preturi valabile ieri. ~ LJ 
' PIATA NEAGRĂ • Aur 14 11!1111 

K cumpărare: ?5.000 lallg, vAR"" 
zare: 95.000 leVg ., 

.Aur 18 K c~!l'Jifrare: 
1.90.oop. lei!tJ . ._: tto.ooo ·~· 
~1/g. 

.~~~· 
'_.,_" 
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A~ând in vedere prevede- reţeaua menajeră şi pluvială, 
· . riie Legii nr. 213/1998, privind cu staţiile de pompare şi epu

proprietatea publică şi regimul rare din intravilanul municipiu
juridic al acesteia, Normele lui Arad. 

"- tehnice pentru intocmirea Sistemele de alimentare 
inventarului bunurilor care cu energie termică c~prind 

·p· alcătuiesc domeniul public al punctele termice şi construcţi
comunelor, oraşelor, municipi- ile auxiliare, precum şi reţelele 
,U~r şi judeţelor, aprobate prin de transport şi. distribuţie a 

.,.,;,# H.G.R. nr. 548 din 08.07. agentului termic până la limita 
1999, comisia numită prin de proprietate a consumate

~'· Hotărârea nr, 179, din rilor. 
.03.08.1999, a Consiliului local La sistemele de salubritate 

.- . , .. al municipiului Arad a inven- - si gestionare a deşeurilor au 
~~nat bunurile care alcătuiesc lost incluse atât.rampele exil;-· 

domeniul public al municipiului tente cât si cea propusă. 
. Arad_._" . ._; ,:...'' · Sistemele de transport 
~· ·"Buntrri'le au fost împărţite publjc local cuprind reţelele 
--~ pe două secţiuni: bunuri imo- electrice de contact aeriene 
., •.bilesibunurimobile. sau la sină, cu statiile de 

Secţiunea bunuri imobila· transformare, liniile de 'tramvai 
l!!lf'l!!iffi~l.-a categoria drumuri au şi staţiile de tramvai situate pe 
· · • ·· fost cuprinse străzile struc" domeniul public. 

turate pe trei tipuri. in funcţie Sistemele de infrastructură 
... de lătime si de îmbrăcămintea privind administrarea domeni
~~~~Juţier:ă a acestora, precum şi ului public, cu terenurile afe-

.. podufile si pasajele denivelate rente, cuprind_l!.rrnătoarele 
"'·' peste calea ferată. · . categorii de bu'nuri: pieţe 
'"~f -::._;: _,:·. Categoria sistemelor de agro-alimentare; lacuri şi plaje 
- alimentare cu apă cuprinde de interes public local; parcuri 

· partea de magistrale·'!llfuiiftliofl'i){Jfl'f,;ca';·zone'ide agrement, 
,..i-~;,:. •. pe teritoriul intravilan al spaţii verzi, zone de joacă 

· municipiului Arad, reţelele pentru copii, parcări; cismele, 
. . stradale, statiile de captare si băi şi şi grupuri sanitare pu-

~~~~FSt&rL.a~·a'pei, precum Si blice: semafoare si indicatoare 
~· zonele de protectie la aducii- · de circulatie; cimitire. 

une sau la captarâ, din teritoii- CategOria terenuri si clădiri 
ul administrativ. cuprinde inventarul constructi-

la sistemele de canalizare ilor in care-şi desfăşoară 
c .. -... ~.ep\lrare au fost cuprinse activitatea instituţiile publi!'e -

··.;":~'- ·:·: ~· 

--~-·· 

' .. · 

de interes local, respectiv 
primăria, teatru, casa de cul
tură, spitale, dispensare, şcoli, 
grădiniţe, cămine .. 

Tn lista adăposturilor ALA 
sunt cuprinse şi acele adăpos
turi situate in incinta soci
etătilor comerciale arădene. 

'Au mai fost inventariate 
statuile si monumentele si alte 
categorii de bunuri imobila de 
interes public local. 

Secţiunea bunuri mobile 
~. Această secţiune cuprinde 
două categorii de bunuri 'şi 
anume: vagoane\e de tramvai 
şi contoarele amplasate pe 
retele termice, cele care au 

· fo~t achiziţionate din bani pu
blici. (Bunurile continuta Tn 
inventar figurează în' prezent 
în proprietatea Statului 
român). 

Faţă de cele prezentate, 
s-a propus Tnsuşirea de către 
Consiliul local al Municipiului 
Arad a inventarului bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public 
111 municipiului Arad. 

Hotărârea de însuşire a 
inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Arad a fost adop
tată in şedinţa extraordinară a 
CLM Arad, desfăsurată la 
mijlocul săptămânii t;ecute. · 

tiiCOL.fiE OP!tEfltl 

... 

V:â. .. ă'€c..-i. 

PEPENI P ĂZITI CU PUSCA ' . ' in data de 30.08.1999, în Petru, pe care 1-a rănit, comu-
jurul orelor 17,45. Muşat nică Biroul de presă al IPJ 
Alexandru, de 73 ani, din Arad. Victima a fost trans
Vânători, stătea de pază la o portată la Dispensarul din 
taria pe care avea pepeni. Pe localitate, unde i s-a stabilit 
un drum din apropiere a trecut diagnosticul de .plagă tăiată 
Covaci Petru, de 58 ani, din partea stângă ceafă", in 
aceeaşi localitate. Muşat prezent fiind in afara oricărui 
crezând că trecătorul vine la pericol. Cercetările continuă, 
furat de pepeni şi având conform art. 2 lit. .d" din legea 
asupra sa o armă de .tir" (cu 61/1991, iar c6nform art. 6 din 
aer comprimat). a tras cu aceeasi lege; autorului i-a fost 
aceasta în direcţia lui Covaci re~nută arma. 

întreprinse, au fost identificaţi şi 
sunt cercetaţi in stare de. arest pre
ventiv, comunică Biroul de presă al 
IPJArad: 

Paşaport falsificat- Gurău 
Darei, de 33 ani, din Păuneştl, 
judeţul Vrancea, care in data de 
29.08.1999 s-a prezentat la P.P.F. 
Curtid incercând să treacă fraudu
los frontiera de stat, unde s-aJoloslt 
de un paşaport falsfficat. Impotriva 
autorului, Parchetul a emis mandat 

5 zile. 
· (3eamurl termopan - Oneţ 

Ioan. de 32 ani, din Sebis, care in 
repetate ran<iuri a sustras'din incin
ta Cqmplexului Administrativ din 
iocantate un număr de 16 geamuri 
termopan. impotriva autorului, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Gurahont a emis mandat de 
arestare ~timp de 30 de zile, pen
tru săva~rea infracţiunii de furt 

Băi~t~l accid~ntat d~ o cărută 
' ' In data de 30.08.1999, in localitate, fiind accidentat A 

jurul orelor 15,00, in câmp, pe fost transportat la Spitalul 
raza localitătii Zerind, minorul Judet,el!n Arad, unde a fost 
Andrasi Csaba, din localitaTe, 
fiind lăsai nesupravegheat de internat cu diagnosticuf de 
către părinti, a intrat in fata traumatism cranio-cerebral 
unei cărute' conduse de-Gal acut inchis, suspect fractură 
Carol, de 3o ani, din aceeaşi antebraţ stâng. c::~.-, 

' T • ·~·>' 
·~ . - ;~ ... ·---: 

"' ~ ~· . 

POLITIA, 
PEStURT 

MANDATE. in urma 
măsurilor specifice intreprinsa, 
au fost identificaţi şi reţinuţi 
Nyari Robert, de 33 ani, din 
Vinga, care are de executat un 
mandat de 6 luni închisoare, 
pentru furt avut privat şi Bartok 
Gabor, de 31 ani, din Arad, 
fără ocupaţie şi antecedente 
penale, dat în urmărire gene
rală in iunie 1997, pentru ca' se 
sustrăgea executării pedepsei 
d8 3 ani Tnchisoare, pentru 
săvârsirea infractiunii de trafic 
de influentă. Acesta a pretins 
lui Micuiăiciuc Mihai, care 
cumpărase un autoturism 
marca Nissan, că il va ajuta 
să-I inmatriculeze, prevalân
du-se de faptul că are 
cunoştinţe la organele de 
poliţie şi la Registrul Auto 
Român, primind pentru aceasta 
suma de 500 DM şi 400.000 lei. 

RUTIERE. Tn puncte fixe 
şi pe trasee, au fost testate şi 
verificate 1. 520 autovehicule în 
trafic, s-au retinut 8 certificate 
de înmatriculare pentru defecţi
uni tehnice, au fost aplicate 
143 amenzi, pentru incălcarea 
legii circulaţiei, in valoare de 
12.580.000 lei, s-au ridicat în 
vederea suspendării 6 permise 
de conducere. 

SANCTJUNI. Tn total, s-au 
constatat 189 incălcări ale 

·diferitelor acte normative, 
sancţionate cu amenzi in va
loare de 15.710.000 lei. Au fost 
constatate şi un număr de 12 
infracVuni. " .· 

. . ·.' . p . ti . ...., . . f rt...., 
,~~~;i,,~~·- o gas1 ·o o e . a 

. ' '. -. '-' 

. . 

. ,-,':"-·, 

.... .,.. 

•'' 

,, 

' 

(maximum) 
+~2 LUNI ABONAMENT GRATUIT 

·-fi şansa de a câştiga un premiu la Concursul-surpriză 
'·, organizat In toate punctele de vânzare CONNEX! 

· Oferta este valabili până la 16 octombrie. .. 
' 

.. -.. 

De la. noi. numai veşti bunei 

-· ....... 

_ ....... 

\:ON:~::x 
Viitorul Sună Bine 
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RETROCEDAREA TERENURILOR AGRICOLE ÎN 
t .. LIMITA A 50 DE HECTARE ESTE IMPOSIBILA · 
·~~pf~ŞeCiinte~e·c;;mi~i~i "de·agri. ·- uOO~"fntrebări~ Triiă Î=ănită ăBfimîăi •-"'·t~ ;,functie dâ" ~indicatitte primite". Ei 
cultura din Senat, senatorul PD că această balanţă este'" grosolan a apreCiat că PD il' va sus~ ne la 
Triţă Făniţa, a declarat, marţi, ca nu falsificată•, însă nu a acceptat posi· dezbaterea legii Lupu, dar a spus 
este posibilă reconstituirea dreptu· bllitatea ca cererile de restituire să fi că această sustinere nu va fi "sufi· 
lui de proprietate in limita a 50 de fost exagerate. El a mai spus că cientă". ' 
hectare şi a anunţat că, urmare a faptul că Ministerul Agriculturii a Tlită Fănită a apreciat că daca 
acestei situaţii, dezbaterile din prezentat abia in 1una august ba· se vor' retroc'eda doar terenurile 
Senat la legea Lupu privind retro· lanţa fondului fundar, deşi aceasta aparţinînd acţionarilor şi locatorilor 
cedarea terenurilor funciare "nu mai era finalizată din luna martie, con- fostelor lAS, s-ar produce 
pot continua" Tn absenta unei stituie "un act de sabotare a proc:e- "numeroase ş.i îndreptăţite nemulţu-
decizii politice. ' sului de finalizare" a legiii Lupu. miri", intrucn cetăţenii care au avut 

Triţă Făniţa a spus că aprede- Preşedintele Comisiei de agri- terenuri in fostele CAP au primit 
riie saJe se bazează pe baJanta din- cuttură din Senat a anunţat că i-a doar cite 10 hectar~ iar restul 
tre cererile de reconstituire a Prorm- cerut preşedintelui PD, Petre suprafeţei a fost atribuită altor 
etăţilor agricole şi suprafaţa de Roman, să dea publicitătii un docu· locuitori. Senatorul PD a afinnat că 
teren aflată in administrarea fos- meni privind poziţia PD faţă de cei care au avut terenuri in fostele 
tel ar lAS - balanţă prezentată problemele ridicate de balanţa fan- CAP.uri nu mai pot să primească in 
Comisiei de agricultură din Senat dului funciar. El a afirmat că, in natură suprafetele detinuta peste 
de către ministrul Agriculturii, Ioan funcţie de acest document, va lua limita celor 10.hectare, restituite 1 -
Mureşan - şi a arătat că totalul "propriile decizii privi'nd acţiunea prin tegea 18191 privind fondul tun-
terenurilor ce trebuie retrocedate se politică viitoare•. Triţă Făniţă nu a clar, iar despăgubiri/a pentru cele 
cifreaza la 1.829.799 hectare, iar precizat ce presupune Racţiunea sa circa un milion de hectare care nu 
terenurile fostelor lAS insumează politică viitoare", spunind doar că pot fi restituite in natură cir trebui să 
1.658.338 de hectare. Raspunzind nu-şi va exprima punctul de vedere fie plătite Rpină la sfir.ptullumii". 

BANCA 
V 

NATIONALA SE 
BESTRUCTUREAZĂ 

Banca NaUonală va intra 
intr-un amplu proces de restruc
turare, care va insemna reduceri 
de personal şi de direcţii, proces 
care urmăreşte in acelaşi timp şi 
Intarirea Direcţiei de supraveghere 
bancară. 

BNR va Incepe sa aplice tJep
tat, de la 1 septembrie, noua struc
tura de funcjionare. 

•procesul general de restruc
turare din economie, soldat cu 
restringeri de activităţi şi de per
sonal, nu putea ocoli şi BNR. 
Procesul din BNR a pornit de la 
aşezarea faţă in fata a doua pro
bleme, obiectivele BNR pe de o 
parte şi, pe de află parte, perso
nalul care trebuie sa Tndeplinească 
aceste obiective·, a declarat 
agenţiei MEDIAFAX Adrian 
Vasilescu, directorul Direcţiei 
Comunicare· a BNR. 

Miercuri, 1 septembrie 1999 

Ieri a avut loC~fe~d~i~nţ~a~~~~~~~~~~~! 
judeţul Arad. Am Întâlnit oameni Îngrijoraţi cărora J; se citea pe 
faţă Incertitudinea zilei de mliine. Principala problemă care s-a 
discutat a fost situaţia celor 47 de veterinari care nu au fost pre-
luaţi de prlmării şi, care. nu şi-au primit salariile de 5 luni de zilei 
Nici cei care au fost preluaţi de primării/e din diferite localităţi 
nu stau .,pe roze". situaţia lor fiind aproape la fel de nesigură. 

OPINII .,VETERINARII" 
EXPLOZIVE! L:AU ACTION~T ~i·,· 

CAţiva din medicii. asistenţii IN JUDECATA 
sau tehnicienii prezenţi. au luat PE MINISTRUL 
cuvantul rând pe rând, exprimân-

du-'i frustrarea şi indignarea AGRICULTURII! -~.·· 
vizavi de ignoranţa şi lndiferenţa 
care le este .oferită" de către Camera F,ederativă a 
Guvern. lată câteva dintre cele Veterinarilor din Romania:~. acţio-- 1· 

nat in judecată pe Mffiisterul ~.·. ~. mai picante replici: ;,0 să AgriculttArij~ . Departamentul 
ajungem Să ne dăm foc ca să Administratiei Publice Locale, mi-
fim băgaţi 1n seamăl", .,Singura nistru! Agriculturii- Ioan Avram .:,~·}.li 
soluţie este să paralizărn Mure,an, secretarul de stat ~ 
intreaga reţea sanitar-veteri- D.A.P.L. _Vlad Roşea şi secretarul d ·' 
nară.", "Judeţul Satu- Mare general in M.A. . DragO!Ş ~.-~ ... j 
este privatizat 1 OOo/ •• La noi de Tănăsolu. La următoarea şedinţă J111, 

ce nu se poate?", "Efectiv am s-a hotărat convocarea liderului ~ - - .' ~'··' 
ajuns ultima categorie socială", na~onal al Camerei Federatiye al 
"Ţara asta chiar nu mal are VeterinariiOr -Drago!f Corlăţeanu, 

rff~'Mf~:T 
. Sir. Voewd lloga Il. ~7 

Tâ.fax. 0040 57 281779, 004057276333 

dea,Jer autorizat al 

PDSR va ABROGA LEGILE PROPRIETĂŢII 
. DACĂ va PRELUA PUTEREA 

Deputatul PDSR de Cluj. Alexandru 
lăpuşafl, a declarat, marţi, in cadrul unei confe
rinţe de presă, că PDSR va abroga legea retro
ced~rii terenurilor agricole şi legea caselor 
naţiona~ şi va adopta acte normative noi, in 
cazul in c:are va prelua puterea după alegerile 
din anul 2000. 

valoarea despăgubirilor la minim. deoarece 
bugetul de stat nu va permite cheltuirea banilor 
pentru despăgubiri. Apoi, PDSR va incerca să 
nu distrugă acumulările de suprafeţe .mari de 
teren agricol, care, in opinia lui Lăpuşan, repre
zintă surse viabile de ci,lig. In ceea ce priveşle 
legea caselor naţionalizate, deputatul PDSR a 
afirmat că partidul trebuie să efectueze o analiz~ 
a cOnditiilor in care au fost confiscate proprie
tătile imObiliare, "analiză fn urma căreia ar rezul
ta 'că foarte multi dintre cei care revendică acum 
vreo proprietate'nu sunt indrepta~~·. sau irnobilul 
nu poate fi revendicat". De asemenea, PDSR ar 
acorda despăgubiri doar in mlhura Tn care 
bugetul ar permite, pobivit lui Lăpuşan. 

nevoie de veterinari?", ,.Să care să fie insotit de un demnitar 
facem grevăt Ministrul trebure· "f din-Ministerul Agriculturii. ~ ---".'· ·.·. 1~',. 
constrinsi Ursul nu joacă de in altă ordine de Idei, -SUpărat, 1 
volei", "Jn patru luni am vlrat la pe _!:wnă dreptate, de scuzele i 
-Prlmărle.16 milioane'' am luat nefondate ale unor membri de · ~ 1-, 

DERMATINA S.A. 
Vinde la preţ de producător. 

ECHIPAMENT DE PROTECTIE .. 

' CIZME ' MĂNUSI ' PELERINE ' SORTURI ' 

salar pe două lunii", "Fiţi siguri sindicat, liderul Sorin Tudor .a .. - .~-· 1 

că dacă va veni ministrul t~ .. anunţat oficial că după şedinţa .. ~:-:~;1, 
Arad a' da cu pietre după el, U1111ătoare isi va da demisia! . _ ----_~1 
cât sunt eu de miel". OlJMPIO BOLZAit ,~, ·. 

. "f ~-... . . .. ,, ... ,.,.~ .... , ~·· . j ·~ ~' 
A AJUNS. DEJA LA·/"~.~:1 

' COVOARE PVC'' MATERIAL PT. PRELATE' , 

ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC ŞI PVC 

'FIRE' TUBURI' FURTUNE' CHEDERE' 
'FOLIE POUPROPILENĂ . -.-, ~-, ~ ... ,-

. *ETICHETE AUTOCOLANTE ·:: · ~" -~-
. , 'BENZIADEZIVE ·'~ · ',.,, , ·--·, .... 

Lapuşan a afirmat că PDSR se va strădui 
să nu pen:nită adoptarea acestor legi ln forma 
lor acttlală, însă, in cazul in care ete vor fi totusi 
adoptate ·sau dacă Guvernul Tşi va asum8 
răspunderea, PDSR le va modifica fundamental, 
in cazul în-care va ajunge la putere. Deputatul 
PDSR a recunoscut că legile proprietă~i nu au 
reprezentat o prioritate pe vremea guvernării 
acestui partid şi, in opinia lui Lăpuşan, nu 
reprezintă o prioritate nici in prezent, însa ~odată 
începute, trebuie terminate, astfel că PDSR le 
va adopta imediat după preluarea puterir. 

Referitor la legea retrocedarii terenurilor 
agricole. l.Jlp"'an a spus că PDSR va efectua o· 
analiză serioasă .a persoanelor Jndreptăţite sa îşi 
primească 1erenurile, apoi va incerca să reduca 

Deputalul PDSR a spus că legile proprietă~l 
nu pot fi votate inainte de efectuarea unui inven
tar privind terenurile şi imobilele existente. 
"Oricum, bătălia dintre PD şi PNŢCD nu se 
poate da decn sul> regia PDSR. pentru că fâră 
noi legile nu ·vor putea fi puse In aplicare". a con· 

' dlis Alexandru Lăpuşan. 

400.000 LEI'~ CÂT UN SAIA~I 
MINIM PE ~CONQ~IE.i.)\"~'·,~ ~<. 

urma ma]Orlirii-ÎB~ei consul;:e-perib-u el~a;.-;~-SâU.pr9Jurl9~~ea_ __ ;J 
pasaportului, de la 21.100 lei la 315.000 lei, costul final al acestulifl W 
ajuns la 400.000 .lei. Preţul pa,aportului este de 85.000 lei, restul 

reprezentând taxă consulanl. ::_~--~--~ .... -~5?:_-:_:, ••... "". _ ·i 

TVR1 
7,00 Matinal naţional . 
9,30 Matineu · de 
vacanţă 
10,00 P...,...U de ador
mit copiii - s. 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,00 TVR lnfo 
12,05 TVR la,i 
13,00 TVR Tim~ara · 
14,00 TVR lnfo 
14,10 Santa Barbare -
rei. 
15,00 Atletism, Sevilla-
rei. .-l-... 

16,00 Pro Patria 
17,00 VIdeo-disc foi
dorle 
17,30 O fa.mllle ciU, 
dată. s. 
18,00 TVR lnfo 
18,10 Mistere şi minUni 
19,00 TVR lnfo 
19,05 Corecll 
19,10 Sunset Beach • 
ep. 521 . 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20.45 Camera mis
terelor 
21 ,00 Lumea · băr
baţilor- s. 
21,30 Impact 
22,00 fn compania 
vedetelor Clive 
James, vedere cUn 
Mexico Clty 
23,00 Jurnalul de 
noapte 
23,15 Vldeoleca de aur 
0,10 Bucuriile muzicii 

TVRZ 
7,00 TVM • Telematlnal 
8,00 Desene animate 
8,50 Tip--top, mini-tap 
10,15 Umbl străine 
10,40 O familie ciudată 
-rei. 
11.10 Desene animate 
12,00 Ultimul tren 
13.00 lVR lnfo 
13,1 O Dragostea .con
tează- s. 
14.00 Emisiune In limba 
maghiară 

15,00 Rebelul - s •. 
15,50 TVR lnfo 
16,00 Grecia - s. 
16,45 Sania Barbara • 
s. 
17,30 Medicina pentru 
toti • lschemia acută per-
ife'rică · 
18,00 Nimic sfânt- s. 
18.45 Ştiri bancare 
19.00 Tinere talente (VII) 
19,30 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 
20,00 Conrack - dramă, 

SUA, 1974, cu Jon 
Volght 
21.45 Teleenddopedla -
ref. 
22,35 Autograful sAp
tămănii 

23,05 Edilh Piaf, o scurta 
tntălnire - doc. 
23,55 La cafenea ... 
0.35 TVM Mesager 

..;--.:. 

·PROTV 
'7.00 Bună dimineaţa. Pro 
TVeal~u! 

.10,00 TAnăr fi nellnlftlt -
rei. . . 

11,00 Doctor .In Alaska • 
ep. 100 . 
11,45 Walkor, poliţist 
texan- rei. 
12,30 Adevărul gof.goluţ
·ep.2 
13,00 Ştirile Pro TV . 
13,10 Viaţă de jucărie- rei. 
14,30 Familia Bundy- ep. 
161 . 
15,00 Ştrangărlţa- ep. 92 
16,15 Tanăr fi nelln~ftlt -
:ep. 823 
17,00 Ştinle Pro TV 
17,40 ArlpUe paslunn- ep. 
80 
18,30 Inimă de ţlganci -
ep.86 
• ~erea câ'1fi ~ • 
Te uiţi şi câştigi" 

"19.30 Ştirile Pro TV 
20,30 ln numele fiului -
dramă, SUA, 1990, cu 
Micllael Ontkean - partea a 
11-a 
22.25 Ştirile Pro TV 
22,:W Prietenii tăi· ep. 83 
23,00 Mlllennlum • ep. 42 
.o.ooş-ProTV 
O,lO Dulce libert.ate =fu SUA. 1986 

2.25 Ştirile Pro TV 
3.00 Generatia Pro • rei. 
4,15 Cine-I ietul-ep .. 106 
4,45 Nano • ep. 154 

{. 

ş-·--

'IV ACASĂ 
7,00 Lanţurile iubirii -
rei. 
7,45 Preciosa - rei. 
8,30 Căsuta povestilor 
-rei. • • 

9,15 Inger sălbatic -
rei. 
10,00 Ceţeste se 

intoarce - rei. 
11,00 Viaţa noastră -
rei. 

12,00 Dragoste 'i 
putere- rei. 
13,15 Maria· s. 
14,00 Luna Park- rei. 
16,00 Preciosa- s. 
17,00 Celeste se 
intoarce - s. . 
18,00 Dragost8'•'~lfl 
putere- s. 
18,45 lnaprii in viitor -
d. a. 
19,30 VIaţa noastră -

s. 
20,15l!lg•r sălbatic
s. 
21 , 05 Concursul .Stai 
acasă!• 

21,15 Lanţurile iubirii 
- s. 
22,10 Milady- s. 

.,. 

23,00 Hoţul invitat la 

cină - acţiune. SUA. 
1973 

ANTENA1 
7,00 Stiri 
7,1 O 'cafea cu parfum de 
femeie -s. 
8,00 Cutia cu jucării 
10,50 Stiri 
11,00 Keny- s. 
11,30 Aventuri in junglă-
ep. 18 · 
12,00 Trop/cal Heat- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul incepe . .a
s. 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Apellnltttt. • s. 
16,00 Zodiac 
16,10 Luz Maria -ep. 74 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa mea
ep.26.27 
19,00 Observator 
20,00 Desperado - acţiune. 
SUA. 1995. 
22,00 Observator 
22,30 S-a intimplat intr-o 
noapte · comedie, SUA, 
1934 • 
0,30 L. A.Doclot'a • ep. 20 
1,30 Observator- rei. ' 
2,00 Ape llnlftlte - rei. 
3,00 Luz Maria - rei. 
4,00 Elena, viata mea ·'!ti· 

TELE7ABC 
7.ooşm 
7,1 O BunA dlminea,a, 
.Romiria! 
9,00 Lou Grant- rei. 
10 00 Stiri 
10:30 bin!Je - de ziare ' 
rei. . 
11,15outlaP- ·rei 
12.00 Dinco'lo de stad1on -
'ret. 
13,30 Doctmenta-
14,00 Medtclla datorte ;~~ 
59 
15,00 Şllrl .. 

PRIMATV 
7,00 Trăie,te vara cu 
Nadlne • rei. 
8,00 in ciutarea drep
tă~l· s. 
10,00 ShOYt'-ul de noapte 
-rei. 
12,00 Karaoke show • rei. 
13,00 Pretutindeni cu 
tine-ret 
14,00 Nlmenh•u e pe". 
fect- s. 
15.00 Jeny Springer show 
16,00 Pretutindeni cu 
tine- a. 
17,00 Triie,te vara cu 
Nadine 
18,00 Focus 
19,00 Comisarul Ru:;- s. 
20,00 C15 
Profesloni,UI- s. 
20,50 ReallV · -,_ 
21,00 Karaoke show -
inreg. 
22.00 Focus 
22,30 Show.ul de noapte 
1,30 Tigru! floroe 
karate. SUA, 1960 
2;3o Focus · 

· 15,15 Post Meridian 
16,300_ .. ...,..._.. 
196 
17,30 Docunee-:1tw ·-~"';; ~ 
18.00 şm 
18,10 Lou Grant- ep. 46 . 
19,00 Secţl• .. potl1fo -.,P. 
43 
20,00 Actuaitalea Tele 7 
20.30 Documentar ' 
21.00 Dintre sute de ziare 
22,00 Reporter Tele 7 
22.30 Antistatic ·rei. 
23,10 Denick-ep. 66 
o.oo Ştiri -. 
0,15 PhaSe • SF. SUA, 1974 

TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Observator 8,55 Deschiderea pro- _ 
7,10 Cafea cu parfum de gramului 
femeie- ep. 282, 283 9,00 lntersat Muslc 

S.OOŞUrilVA·rell.ec!"'~"-f 
1
9ni';3;;0 Shock'o.m Doad-8,30 Politia 955 -

prevenire'- rei . 11,30- Ernfsiurie in lb. 
9,50 Anunturi- ret 
10,00 Ştiri· sârbă 
10,15Cofaa .12,01fl,•UiGJll.~a·· 
femeie - ep. lela S(J -
11,00 Kelly- ep. 13,00 lntersat Music 
11,30 Aventuri Tn junglă- 13,30 Dance- film · 
ep. 18 15,00 Comorile lumii· 
12,00 Troplcal Heat- ep. 15,15- Obiectiv econo-
41 mic 
13,00 Ştirile amiezii 15,30 Muzică populară 
13,15 Viitorul Tncepe azi- 16 ,00 Maestrii 
ep. 17 __ .. - · • 
14,00 Esmeralda - ep. 99 . cadoriei-
15,00 Ape llniftite- ep. 16,30 Th1i'-secr8t 
108 Room Nish ·fiii!!"· 
18,00 Luz Moria ,ep. 73 18.15 Safari 
17.00 Ştiri 18,45 Stirile Internat 
17,25 Divertisment 19,30 Echipa de şoc 
18,00 Emisiune tn lb. ger- 20,00 Mănânc~ "oio·rsi·~, 

m18°.2na0" Arrun\U~ ,..~:'""'''",: ,~1· ·,·3fiOI~ss·.-t·r·i-i •· 
18,30 Stiri -rvA ., .. --~--_),!-- ' -lo 1 PBtJ 

19,00 Observator Cadoriei 
19,55 Salutâri ... vouă! 22,00 Distant Justlce -
20,00 Divertisment film 
21.20 Ştiri TVA -rei. 23,30 Stirile lntersat 
21.30 ş~- -~ o.oo eiolica 
1n confinuare· program 0,45 inchiderea 
identic cu cel al Antenei 1 
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"PE RISCUL MEU TIN 
AICI, FIE CE·O Fifl' 

·. ţa SpitaiLl din Sebiş. In cadrul repede bunele deprinderi de la secţia să Intre In legalitate. Copiii 
secţiei Pedlatrte. de un an d~ zile Sebis t f funcţionează o subsecţle de orfel~ ••. "11 1111/luni _,_ sun oarte bine ingrtjiţi. Au tacut 
nat. Initiativa infiintării acestei sub- 'lin copU" .--• progrese uimitoare. N.-au ştiut să 
secţii a' aparţinut .. Misiunii Gres. tine vorbească, au inVăţat. Au multă 
R PastollJl Constantin Chisarrta. căldură sufletească. Eu personal 

amâna", societate aparţinătoare responsabr'lul Mr'sr·unr·r· Crestr·n" e t b 'b It 1 · b r t L ct 1 sun ul1 aşa lor. Le dau bom-
cu u Ul ap •s · a ora a ua ă, in Române, precizează că .cei" opt boa 
orlelinatul d"n s....a...1 tră' opt '"""'l ne, mâncare'' vin la mine ca 1 ...,....,. 1esc ........., copii nu .vor.· fi transferaţi la 1 abandona~. Pentru copiij abandon- Orfelinatul. «Casa Speranţei» din 'f copiii mei. Cu toate acestea, 
aţi, o organizaţie din America a Sebiş. Noi ·am vrea să luăm copil nu pot să eludez legea. Pentru 
angajat trei salariate care se ocupă orfani de la Leagănul din Arad. ca acest orfellnat să funcţioneze, 
de educaţia ·celor mici. Situatia E trebuie separaţi din s·acţia 
copiilor a ajuns intr-un punct critic' ş1 ventual, copiii abandonaţi, dar Pediatrle. Soluţia am văzut-o prin 
subsecţia respectivă este ~sus- pe care nu-l mai caută părinţii. fn mutarea lor la etaj. Dar singur nu 

Pendatcl" intre a .fi şi a nu f'r. cazul copiilor de la Spitalul pot p Iru sta treb . 1 ... Seb", familia 11 mai duce acasă. · en a . ure nvesliţir. 
P~o~ocollll incheiat intre Spital şi Le da iarbă şi fnuştar, copiii se Chiar dacă nu voi fi autorizat 
M1s1unea crestina prevedea i b 1 a să-i menţin in cadrul spitalului, 
funct.ionarea pro~izorie a orfelinatu- m o n- vase li ajung iarăli la . d Spital. In cazul în care am lua nu-1 au in altă parte. Dacă legea 
lui. in incinta spitalului. Apariţia aceşti copil, părinţii ar veni să-i mă forţează tot nu mă despart de 
no1lor reglementări ale Legii asi- ceară. Nu·i dai 0 dată, fac scan- el. Pe riscul_ meu rt. ţin aici, fie 
gurărilor de sănătate şi faptul că dai. Probabil că internarea lor in ce-o fii" 
secţja Pediabie are regim cu drcuit cadrul secţiei Pediatrie n-a fost in ceea ce ne priveşte, speram 
inchis, a'u determinat conducerea legală sută la sută. Dar acolo au că rezolvarea sib.Jatiei acestor copii 
spitalului să incetarea prcr găsit un fel. de adăpost. Pe aceşti va reiesi dintr-o c:oinbinatie a ceea 

tocolg: 5'"~"'· ;~:~~-!~ii'_~~:-Mit-~·~·~a:m~·: ~vroea să-i intreţinem in ce au dedarat pastorul Chisălită SI 
::. · •nii·ocuplm de et''' .~Spitalului, ioan Oancea. · 

soanele implicate in acest caz Le-am găsit şi sponsor: TEODO"A r1ATICA 
soarta acestor suflete, ne-am o i7~ " 
depla t 1 fata locul . rgan-ra olandeză Rokaris ..., .. ...,."AŞ 

sa ,a . "'· angajat să doneze ,., .. ' ' 
..... h ...... . lnstl'ru!:-

0 
__ ,-..,_ OM/lună pentru un . 
•&G~Uo~U- \ copil. va· trebui să 

.. cop r la Arad găsim doar o formă 
Florica Sabău, medic primar legală peOtru primirea 

specialist, şefa compartimentului acestor bani." 
Pediatrie al Spitalului .Sebiş, ne e Eu -ni .. -spune că .cel opt copil provin din ._ llba 
familii Care sunt cazuri sociale mi ,. copllar" ""-.... 
dintr.l:ln mediu cu nivel socio~ Doctorul toan 11 
economic prăbuşit. El nu stau Oancea, directorul 
tot timpul in spital. De multe ori SpitalUlui i , ne·a 
aparţinătorli sau alţi o~menl de declarat că .,la Se·cţilll 
bine iaU copiii in familie. Nu Htm de Pediatri&, fiind 
trimis la Leagă li pentru că au tate cu profil inchis, nu 111:------. 
existat promisiuni că vor fi inter- putem ţine copiii fără 
naţi la Orfelinatul care 5 •3 con- aprobarea forurilor 
struit aici, în Sebiş. Dacă nu, eu tutelare: Direcţia de 

. văd rezolvarea cazului doar prin Sănătate Publică Arad 
copiilor la şi_ Casa de Asigurări 

Arad; 
~~a Sebiş., copiii au tacut pro

grese evidente: oole trei cadre care 
~ acu~ de ei au reuşit să-i socia· 
hzeze. Copiii vOfbesc, au un COJTto. 

portament nonrial. se joacă, comu-· 
nică intre ei ş.i cu persoanele din 
jur. histitu~onalizati intr-o colectivi~ 
tate mai mare, Cei'mici ar Uita 

Sociale de Sănătate. 
Ooctoriţa Livia Folo· 
gean de la Sanepid a 
dispus sistarea acti· 
vltăţii orfelinatului de 
la spital incepand cu 1 
septembrie. Eu cred 
lnsă că poate ft găsită 
o modalitate ca sub· 
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-De_ş_, cam pa ma electorală . Una peste alta, au fost trei SOCIALIŞTII, ÎN 
e ca ŞI mcepută, part1dele ară- Zile extrem de instructiva ·in WEEK-END cu MOBORA 
dene nu se prea omoară cu care tinerii democraţi au Câtiva reprezentanti ai fi
munca. Doar câţiva lideri s-au învăţat .arta convingerii elec- lialei PS A d _ d 

1
• t -

indurat să-si sacrifice sfârşitul toratului" si alte câteva t r: s ~ul 96 asa '" 
de săptăma'nă. chestiuni neCesare a fi ştiute aces wee -e~ a radea, 

POLITICI DE TINERET si utilizate in campania alee- unde preşedmtele Tudor 
In acest week-end la Taut iorală. Mohora a lansat .,Mesajul 

a avut loc seminarul cu tema DUPĂ SĂNTANA, · _ pentru Transilvania". La 
"Politici . regionale de . ZĂBRANI acesl eveniment, din Arad au 
tineret" organizat de tinerii Staff-ul PSDR Arad s-a făcut deplasarea d-na luliana 
democraţi arădeni, sub con- deplasat vineri la Zăbrani Mureşan, vicepreşedinte, d
ducerea presedintelui OTPD unde a avut loc intrunirea cu nul Paul Enache si d-nul Mitic 
Nicolae loţcu: ' respon.sabilii teritoriali pentru Andrei. Au fo~t prezenţi 

Acest episod a urmat celui zona llpova. Au fost prezente reprezentanti ai . PS din 
de la Căsoaia. Prezenţa a fost cam 10 o~ganizaţii; Bârzava, aproape toate'judeţele transil
deosebit de numeroasă, par- Conop, Mllova, Zăbram, Bata vănene. Participarea a fost· 
ticipând tineri din localităţile: etc.D .. . deosebit de numeroasă, 
Lipova Pecica Chisineu-Cris eputatul Emil Putm, i . • . 
A t ' . . ' • • • presedintele filialei arădene a· nteg1strându-se m JUr de 160 

V
pa eu, Şc'"at •. PanAcota, lneu, prezentat situatia actuală din de persoane. Din partea 
mga, ur ICI, rad etc. . ' · . A d 1 · 

N ă 1 1 
. cadrul part1dulu1 la mvel cen- ra u u1 a luat cuvântul dl. 

um ru ce or prezent• a fost ' M. · A · 
Tn jur de 100 veniti atai entru trai. D~ asemenea, s-au trasat 1ţ1c ndre1. _ 
a ·n ăta d . • t P d' sarc1n1 pentru campama elec- ANIVERSAIU ŞI U.: v • ar ŞI pen ru a se IS· torală şi s-a discutat strategia LANSĂIU DE CARTE 

· care urmează a fi adoptată. Conducerea PNL Arad a 
Principalul scop al acestui • -

seminar a fost pregătirea INTRUNIRE ~UPA participat in acest week-end la 
tineretului pentru campania VACANTA aniversarea infiintării Bisericii 

Sâmbătă, birourile organi- ŞI' Corului· ortodox' d1'n comuna 
electorală, ei primind .lectii" r · · · 1 PDSR • za,1e1 mumc1pa ea s-au 01.9 c,·. 
de la mai-marii filialei; intrunit in prima şedinţă de 
Gheorghe Seculici, preşedinte după vacantă. S-au· discutat 
PD Arad, Dan lvan - presedin- obiectivele organizaţiei muni
tele CJA, Adrian N'itu - cipale pentru etapa care 
vicepresedinte PD si alti ~em- urmează. precum şi strategia 
bri n'lar~an~ ai filialei arădene. care va fi adoptată. 

.. (Urmare din pagina 
. Ş,i ~e a consla!"t pre~ leg'"':'ră cu parlamentarii noştri 

(ŞI a1c1 11 Includ ŞI pe ce1 autohtom)? In cea mai mare parte, 
ai no~tri sunt băieţi cuminţi, nu se avântă în jocuri de culise 
periculoase şi-'fi văd de trebşoara lor. Mai puţin Mihai 
Calimente care, ca un sportiv hotăr'ât ce se află, 1-a 
imbrăţişat pe Radu Vasile şi merge cu el până in pânzele 
~be. Ceilalţi stau şi pândesc să vadă care-i corăbioara care 
1-ar putea duce la un nou mandat Şi nu fac mai nimic, pentru 
că cine nu se implică, nu greseste. Doar dl. Ion Raţiu mai 
dore~te din când. in când să' tie presedinte de ţară, dar 
nimeni nu-l mai bagă in seamă. ' 

In Parlament (atât la comisii, cat şlin plen) ai noştri nu au 
rupt niciodată gura târgului. Nu pot fi toţi Cicero sau 
Demostene. Nici măcar Gheorghe Dumitraşcu nu pot 11. Şi 
atunci stau cuminţi in banca lor si-i ascultă pe ceilalti cum se 
manifestă la microfon. Unul di!Jtre senatorii no,tri chiar 
spunea că dumnealui nu vorbe,te în Parlamentul Român, că 
doar n-are "llmbarllă". A ferim, dar nici pozi,ia mutului, 
stimabile! Este adevărat că un discurs politic iş are tainele 
lui, pe c~re ,,oratorii" no.!itri nu prea le cunosc. Şi atunci, 
decât să se facă de râs, mai bine tac. Deşi n-ar fi singurii 
care ar spune gogomănii in Parlament. 

O altă chestie simpatică in ceea ce-i priveşte pe-ai no,tri 
este asumarea me!ltelor. Aici e înghesuială mare. A.!i da un 
singur exemplu. In privinla aducerii americanilor de la 
.,. Trlnlty" la nAstra" se ca că pe picioare pentru un loc in 
faţă câţiva parlamentari. OI. Raţiu ii inlătură pe toţi cu 
nom;alanţă, dar am auzit că, de fapt, altcineva, care nu e nici 
parlamentar, nici numit, nici alt ales, ar fi .,.vinovat" de 
aducerea acestor investitori americani. li vom deconspira 
numele la momentul potrivit Tn aceea!l'i ordine de idei, regree 
latul Aristide Dragomir a făcut câteva mişcări bune pentru 
Arad. Nici nu a murit bine, că o droaie de~ai no17tri s~au !ii 
repezit să-i fure meritele. Eu zic că e o atitudine cel puţin 
macabră. Dar ce nu face omul să i!lsă in faţă cu meritele alto
ra? Eu le propun parlamentarilor nostri să facă un conclav în 
care să stabilească ce a făcut fiecare pentru judeţ Să se ia 
de cap. Să discute civilizat, oricum, să se clarifice odată ce 
merit are fiecare. Dacă are. Pentru că fjtiu sigur cii unii au un 
singur merit in Parlament: ridică două deşte ca să spună da 
sau nu, in funcţie de comanda partidului. Pentru atâta lucru 
poţi trimite in Parlament chiar 'i un handicapat 

Am amintit acum aceste câteva aspecte ale vl~i de par· 
lamentar pentru că, iată, incepe un nou !ii ultim an parlamen
tar. Acum ori niciodatâ vor putea ai no,tri să demonstreze 
că alegătorii nu s-au inşelat când i;au votat Este ultima sută 
de metri in care parlamentarii mai pot aduna nişte bile albe 
pentru zilele negre ale campaniei electorale. Iar un loc in faţă 
pe lista candidaţilor va fi greu de prins. Pentru unii. Intre
barea este; cine hotărăşte această listâ? Decide centrul, ca 
in cazul PDSR (dar nu numai) sau decide organizaţia locală? 

Un lucru este cert: le promitem alor nostri că vom fi cu 
ochii (obiectivi) pe ei şi, în funcţie de ceea ce fac pentru 
judeţ şi ţară, ii vom mediatiza in paginile ziarului nostru. 
Sper că au priceput că nu e vorba de o ameninţare, ci de un 
indemn la muncă hotărâtă. Fiindcă până acum unii dintre ei 
au cam dormit somn bun şi liniştit pe băncile Parlamentului 
Român. 

In ceea.ce priveşte .,brazii", comparaţia poate fi interpre
tată exact în funcţie de ceea ce fac ai noştri. Nici mai rău, dar 
nici mai bine. li vom vedea la sfârsitul mandatului dacă stau 
drepţi ca brazii în faţa alegătorilor.' 

Tof cu această ocazie a 
avut loc lansarea de carte a 
părintelui Vesa, intitulată "Din 
istoria .comunei Dieci". 

SO!tll'lfl fiMBitUŞ 

ORGANIZATIE. 
. ' 

PD, LA PETRIŞ 
- De curând, staff-ul PD 

Arad compus din presedinfele 

filialei, Gheorghe sedf.rlici, 

preşedintele CJA. Dan .lvan, 

preşedintele OTPD, Nicolae 

loţcu şi alţi membri ai organi

zaţiei judeţene s-au deplasat 

la Petriş. Cu această ocazie 

s-a Tnfiinţet organizaţia PD 

din localitate, cu un număr de 

25 de membri. 

In urm~ alegerilor, funcţia 

de preşedinte a fost ocupată 

de dl Iacob Gheorghe.Au mai 

fost discutate probleme de 

interes local ridicate de cei 

prezenU la intrunire. 

S. AMBJtUŞ 

Viisoaia? , 
- Am stat in Arad, m-am 

săturat de viata din oras si m-am 
mutat in VăsOaia. ' · 

- Şi e mai bine aici? 
-Cu mult mai bine. -
- Şi ce faceţi? · 
- Mă ocup cu agricultura şi 

cu animalele. Am o vacă, cinci 
viţei, porci. Şi mai am o ~va~tă 
şi doi copii. , . 

-~ 

DESCHIDE POARTA. STĂPÂNE! 
~ !· .. ~ 

1 

r 
Organizaţiile de tineret ale partidelor 

politice constituie pepiniera acestora. Din 
nefericire, "seniorii" politici arădeni de până 
acum au preferat să incuie porţile partide .. 
lor, lăsând tinerilor doar câteva domenii de 
exprimare: munca de teren, lipitul afi,elor 
sau izbirea palmelor una peste alta pe la 
conferinţele anuale, pentru satisfacerea 
orgoliilor celor care-au adormit in scaunele 
partidului. Cel puţin, "'" au stat lucrurile 
până acum ... 

lncercând să vedem care este ,ansa de 
promovare a tinerilor acum, fnaintea 
alegerilor, am contactat câţiva lideri de OT
uri? Evident, întrebările noastre au vizat 
tema propusă: au !ianse tinerii, pentru a fi 
propuşi pe locuri eligibile? Sau rămân să 
laude ~i acum "valorile" senectuţii? 

LA NOI, .,BĂTRÂNU" SUNT TINERI 

1 

• Nicu loţ:cu, 
~eleOT·PD 

Arad- -
· - .D-Ie loţcu, staff-ul 

PD-ului arădean este rela
tiv tânăr. Tânăr ca vârstă, . 
însă mulji dintre liderii 
democraţi or arădeni sunt 
pe aceste poziţii politice 
tocmai din 1990. Altfel 
spus, sunt mai bătrâni 

- Se poate spune si asa, numai că la noi -
spre deosebire de afle partide locale - .bătrânii" 
sunt tineri. Majoritatea n-au atins vârsta de 
cincizeci de ani... · 

- Nu v-aţi gândit niciodată sl-1 schlm·' 
baţi? 

- N-am avut motive, deoarece au manifes
tat şi manifestă o deschidere totală in ceea ce 
priveste promovarea tineretului. 

-·Promovarea la muncă, sau pro-
movarea pe Jocuri eligibile? · 

Astăzi incepe sesiunea 
parlamentară in Camera 
Deputaţilor. Peste cinci zile 
incep munca 'i senatorii. Ce 
gânduri şi ce planuri au par· 

•· .. ' 

- Şi, şi. In PD Arad s-a luat măsura ca in • •· l' 
fiecare structură ~ de la comună până la oras e ~ 
cel puţin unul dintre locurile eligibile să~· ~. __ 
pate de tineri. r 

-Darinceeacevăprive,te? ,·,··.······-'·;·~ . ·.·/' 
- Tn ceea ce mă priveşte, eu, la 31 de a~~· 1 

mă ocup ŞI de organizaţiile seniorilor din judet. . 
Ce-aş mai putea spune? . :. ! 

CEl CARE N·AU BĂTRÂNI, SĂ·I . - ,. 

, CUMPERE... ---· 

OT-PNŢCD Arad· . ....,_ 
- Co,....in Gaiu, vicep~ele' ~ 

- O-le Gaiu, PNŢCD-ul este recunoscut- -
pentru longevitatea 
politică a unor "membri 
marcanţi". Mulţi· au 
.,bătut" peste optzeci de 
ani... 

- Eu a11 spune că cei 
care n-au bătrâni să şi-i 
cumpere ... 

- Dar cei care au? 
-Să-i folosescă! 

t'· -. . 
----1 

·~l~ 
.1:--/ 
-~. ! 

. -~<j/ 
1 

-Cum? 
-Să le folosească pricepe~r~e~a~. ~~;;:,~~~---·! 
-Dar si le accepte tirania? 
- Nu este vorba despre ni,e:i'o.tiranie ... "': 1 

Oricum, la noi au avut loc alegeri. S-au miii...._-~ _,;~il 
schimbat... O treime din Comitetul judetean . ~--- ·-f 
PNŢCD şi o jumătate din Comitetul municipai '·' ,_,

1

k-' 

reprezintă locuri ocupate de tineri. Mai mult, f" 
avem cel mai tânăr parlamentar din ţară. 

- O să vă puteţi promova tinerli"p&'ID.Wili\, . ;t· ) ...., 
eligiblle la viitoarele alegeri? · · , 

- Credem că da. \7om avea - pe fi!lcare. - ţ. . 
listă- câte un tânăr care să fie pozitionafpe ui\1" ""':' -
loc eligibil. ' ~~ 

DOitU Sll'lfiQ - 1 -
.~, .. ;..,; "' · SOIUrtfl fiMBitU~ --r 

' . Foto: ŞT. MfiTYfl~ . ·!, '" 

.•(1 . 
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Miercuri, 1 septembrie 1999 

..... ...., ...., ...., 
Intre Tagadau 

Pe partea slângă a drumu
lui comunal b.C. 10, Intre 
Tăgădău ·1· Comănaşti, a 
apărut, anul trecut, ca din senin, 
o pescărie. Curioşi, tn docu· 
tnentarea noastră am Tntrebcit 
al cui e lacul. Aşa am ajuns la 
preotul din Hăşmaş. Părintele 
Ioan Cucu Pelea, împreună cu 

Claudiu, băiatul sotilor Pelea, 
care ahul acesta treCe pe clasa 
a V-a, singurul pescar din fami
lia. In 15 Iulie 1998 au scos 
prima cupă de pământ. 
Muncind zi-lumină, numai cu 
membrii familiei ~i ziUeri plăti~. 
după 40 de zile pescărla era 
pregătită penlru populare. Cu 

~- IILr-.....-:;.~ 

~---,. aducatoare toate acestea, au 
~:----.- · . au cumparat in evenimentul până , 

:liliiiJ'?.~~!~!~~~~a1n~u!~lui 1997.unJ~ lllilt.C)Itlibtlie ,.Pentru a purta i li' de păl'tfli'rif'i!Î a"' ales această zi fiind ' 
comunei Beliu, in locul şi ziua de naştere a lui Claudiu. ; 

~.· 

numtt .. Negnşoara" .. Denumire Atunc1 a implinit 10 anL Ath' 1 
ce deriva de la pârâul cu populat pesciiria cu 400 kg de 
a~i nume. ce curge la mar- crap oglindă. care s-au acomo- ! 

glnea terenului cumpărat .Am ·dat repede şi au crescut foarte 1 
vrut să-I Cl!ltivăm cu cereale, mult de-atunct, a precizat preo.. , 
dar fiind amplasat chiar lângă tul Pelea. Dovadă şi cei 7-8 1 
pârâu mereu băltea apa. Asa crapi pescuiti ·cu undita de i 
ne-a veni! ideea să amenajăm Claudiu pe unipu1 docurnentătii 1 
o pescărie", ne-a spus părintele . noasta. Nici unul nu cantărea 1 
Palea. Cel mai bucuros dintre mal pu!in de 250-300 de grame' 
rnemhrii familiei a fost, evident, t>ifl 20 august a.c., la : 

~ --- I-Âa Avrft.ltt'"Wnne•• 
...._ 

1 stanţiaJ construcţia, pJctarea, 

m;::::::::::.":· :::=,:f~·~·· 
dat comunei Cermei, a prins Avram Iancu. 

~b rădăcină ŞI s-a finalizat in ultimul Biserica este In a~teptarea 
. · · · . Zllli. llitJi In k>cal~ale mat Vletu- blneCI.Ivânlării lntâislătătorului 

Iese 130 de suflete in 62 de 
case, viata rurală dilicilă, munca lifl8Jhiei, dr. llrnotei Seviciu. 'i veniturile din agricultură. în Bustul marelui pa!Jipl, Alilllilt . ....,,ale&~ille-..,. llll!w,".._fn ghips de retllj

fr;f ~. Hluiletalltlâf~IW)l!...".-.""""''!!'• ·Mrtuf maestru sculptor Ioan 
- $"i; W' S-au mobilizat c:U totii pentru Mercea, aşteaptă să fie montat 

- . . aceste proiecte. începând din pe soclu. 
~ !991, In "··-~ cu ·• '"'ă. -1n .suntem mândri eli pllrinlil 
~- tilsul bi,;,.;~:::;'"fost ";iunate ~~ ilu fo5t 111 ' ~nit. ~.·· dQnaţiile pen1n.t noua biserică. Paşca şi de acee~ pastrăm 

, •. :.~--lngi. nerul Nf<Dae....., .............. ~.. credinţa creştină şi~ cioşlim 
"""" ti&lil Construcţii, fiu al ,.ii;;rr.'; ~.~lor". 

· Vas1le Negrea au sprijinit sub- . IOfiN NfiQy . 

'. 
-~ 

.. 

sfâ~t introducarea gatului 
fn Ziid.ăreni nu s-a reu11it 
~xtinderea reţelei de gaz 'i 
1n celelalte sate aparţină
le.are comunei 'i nici măcar 
in Fetna<:. Dimitrie Sălăjan, 
!>l'i>R~r.u~ comunei fe·lnac 
spune: ,.Ath făcut o .c.rere 
pe care am inaintat-o co'lor 
IR drept ti acum a'tePtăm 
!I'JspunSt,tL ln .cazul în care 
i8C8IOia va fi unul favorab~. 
fte pregliliiM pentru a face 
sttJGiiile flecesare fi ptol•· 
tuL Pentru ,moment &o~em ·in 
vedere, Elin păcatt,. •••r 
-~~• F'l!lnac". ....... 

LUMEA SATULUI 

pascaria dintre Tăgadău si 
Comănaştl, pescarii amato~l 
sau profesionişti pot pescui 
filtă taxă. Pe lângă relaxarea 
oferită de acest sport şi 

lmprospătarea plămânilor cu 
aer curat, pescarii pleacă de la 
pascărle cu juvelnlcile pline, 
plătind doer petcutl. In 

ce priveşte paza pescăriei, 
Pelea ne-a spus: .Da cănd am 
populat-o, mai mult aici dorm. 
Doar, ln ajun de sărbători 'i 
sâmbătă rămâne socru-meu 
da pază, pentru că eu trebuie 
să pregăteac llujbele de•ll 
doua zi.". 

f·_ 
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DIECIUL, IN SIRBITOARE 
O lumină caldă şi binefădi- comisie, cercetlind a anat că nici 

ioare lnvălula localitetea Dieci in după a unei familii nu se cade ci 
dimineaţa zilei de sâmbătă, 26 numai după numele celor doi, 
august. Totul '' toate erau penlru care poporul ii numea 
·pregătite pentru JArbălPare. La Dlecl". Aceasta ~1 multe altele 
marginea satului călAre~! imbrll- le-am aftet din Istoria comunei 
ca~ fn straie tradlţlonekl, cu purta- Dieci, scrisă de ftul satului, preot 
toru1 da lricolor In frunte aşteptau, Pavel V aşa şi prezentetă pentru 
Impreuna cu prim81Ui ~i deputatul prima dată In acea ;ti cu prilejul 
Tltus Ghiorghiof, pe int.Aistălătorul evenimentelor s4rb4torite. Se 
Eparhlei Aradului, Pl! Timotei pare că tradiţie ş-a perpetuat 
Şaviciu. Se respecta astfel o pAnă in zilele noestre pentru că 
strllveche tradiţie romăneasca. In atăt in biserică că! şi la specia· 
fata blserJcll, unde ora adunată coluJ deşfăşurat la Căminul cultur· 
multă lume, al cl!ntăreţii bise· 

·Prea Sftnţle Sa rlceşti şi corul au 
a fost lntam- fost la ... lnălţime. 
plnat cu pită şi Oumnezeteşte 
sare Iar unul au c&ntat şi 
dintre bătrAnll corurile Emil 
satului 1-a urat Monţia şi Corul 
bun venit In Ortodo~ din 
comuna ea re . Aradul Nou. 
~~iti• Şi-em m~ 
bAterea 51 O descoperit că in 
•ni de la comuna există şi o 
atestarea do- formaţie da 
cumentar6. dansuri populare, 
210 ani d!l la încă o dovadă că. 
inflinţarea tr~dltia este con-
fCOIIi primare tinue4l de urmaşii 
şi 120 da exls- celor cere au inte-
tentă a corului meiat aşezarea şi 
~ 0110- Hill Jăcul" numele. 
!8. L:.::C..:..c.!:.'L:O.:..:._:_:.<:...:_:__:_ Prilejul a fost 

Apoi sunet&lli clopotului folosit şi pentru a-i aduce acasă, 
Bisericii a chemat mulţimea cre- mjcar pentru o zi, pe toţi fiii satu-
dinoosdor la liturghie şi parastasul lui aflaţi la Bucureşti, Deva, 
f6(JtUI! pentru cei diw;Wţi i'i mre Oredsa. Arad etc. si da oriunde 
da-a lungul oni1or !IIJ malizat căte se aflau. SpectacOl~! la care a 
lliiOVa pentru lollalllalell Cl!le i-8 perti<ip,et şi Laza Cnejevici, masa 
n4ocut. şi balul au intregii Blmosfera da 

Oieciul, asa cum spune bună dispoziţie. 

tradiţia 'i docurÎlentele, i~ trage Organizarea manifestărilor o 
numele de il! dai cântăreti bi- caracterizăm ce foarte bună chiar 
sericeşti numiţi .dieci şi a Caror 
faimă trecuse de mult hotarele dacă au hpsit olicialită~le judeţene 
satului. Se spune că atunci când ... sau poate tpanai de aceea. 
trebuia dat numele satului, o 1. TOLEO 

Dacă nu-i ajută ninteni Seousigiu 

"SĂTErtll Dlrt SÂrtMfiRTirt VOR 
. RĂMÂrtE FĂRĂ DISPErtSfiR! 

SE DESFIINTEAZĂ 
' 

ASOCIATIILE 
' 

Hu - eote un secret pentru ..._,i faptul că, .după plecar!il8 
....... ., 1!18111-1, ~leil 
a intrat in!r -un continuu declin. În 
cele 850 de case mai trăiesc doar 
20 de lamilii da germani băllani. in 
rest s-au stabilit bistriţel)i, rnalll
~ . ..-.După llOliiiJ 
ltimas lanll cinematograf, farma
cie, popicărie .. sătenii riscă să 
r.lmânâ şi fără dispensar .• în 
pnmul rand ne e teamă că la anul, 
dacă nu !lll fi renova! capit,aJ, dis
pensarul /liJ '"' ji ~ c- • 
mal VOJâlllll "" 'llot.a<e? E 1,1 
pimanl. Avem do;;lr un stetoscop 
~ un lensiometru. Ilie-ar fi 1oa11e 
uiiJe cel puţin un aparat EXG. 
portabil_ şi unul pentru măsurarea 
glîcemiei la diabetiDi", ne-a spus 
Matia Timohe TuA'illf:, msdil: de 
familie, geneo;ali!;j. St>guruilhalllt 
din sat. lJ dispehsar mat sunt 
~ o asistenta si o femeie 
1118 serviciu cu jumătate de riOil'llă. 

O rază de speran&il P!llliN dlş
pensarul .din Si!nmertln a ap6rul, 
dar s-a stins repede în urmă c.u 
"""' dOi ani. Alllnci o echipă de . 

'ltlandezj iru vrut să "'"""- lm!>-

1 

<JI<lftfrunta tot mai 
des cu de nisip si balast 
de pe '"!"lui Mureşului, 'în zona 
GOffiUn&). 

Hoţii sunt iotaullori ljin jU(lil!ul · 
~. care vin cu 1ra<ltoarele 'si 
alte utlif!je " lasă în urma ll:ir 
imense gropi 1n malul apei. ..Nu 
av.em un singur c• dţ1 acest 
gen. Timiş.orenii .fl•rcă .şi~au 
~6!:ut •m pbicei. 1n loc sa 
<OOmpere legal tie 18 oalastiera 

~ "'"*-·· 'Wl" .. 'lisjp, !>:a-

.-

lllul, dar in """" unui scandal oo 
tiQanji diA ~. eţ.tr~ vpia.u mai 
lld!i ajUIDane dedlt po,fsapJ """' 

lr!UăaJij. Predomina bolile ~ 
J @tOtii şi diareice frecvente la copii . 
Mulţi sunt dislmfici, nealimenta~ ... 

irlandezii, au plecat dupa .confruntăm şi cu 

pe au relăcutdoar Iavanul di·spen-. . tmedicament.elor. de .urgenţll, iar 
$allJIIJI. Datcrilă condlţlllor precat:e seringi primim doar pemru vac-
11'1 ee~~ hW4 ~-* -....·. •-i a4iiugat Maria 
Sânmartin se 1mboln~vesc cel mal ''rttnofie.- ··---
Qe$. MajOillalea PEIIor care păşesc FLO~IH TROŢ 
fn dispensar sunt s~răcălliBS Polo: VIO~EL MQSQI 

AGRICOLE 
ln comuna Se.cu$igiu, cu 

satele apartinătoare Munar, 
8ampetru German, Salu Mare, 
din 12 asociaţii agricole câte 
s-au infiintat, mai functionează 
doar dou~ .• Şi astea 'abia se 
descurcă, spune d·na primar 
Gina Cordovan. Declinul in 
agricultură a inceput mai 
demult. De vrep doi ani 
incoace asocia~ile agricole se 
descurcă tot mai greu.". 

ln aceste IO!e, la Munar se 
!~~Crează cu reprezentantii 
OCO'T pentru punerea in pO
sesie a oamenilor. Acelasi 
lucru se va face şi la Salu 
Mare, in scurt timp. 

.Oamenii nu ~u unde le 
sunl pămllnturile. Şi, ce-i mai 
grav, e că ei AU stiu· ce vor 
'face, cum i~i var lucra in ·con
tinuare păm6nturile", adaugă 
d-na Cordovan. 

G. K. 

CO DESTOL TEREti 
DISPOHIBIL, LIVRDA 

fiŞTEAPTĂ... 1 tiVEST~TORII 
pe raza oomune1 nodstre. 

Că doar e gratis ... Când ii prin
·dem In ·flagrant, le luăm daou
·meAtel&, îi amendăm", spune 
fltlmarul comunei, .QDrista .. 
~-· .... 

O ·remercjj <lt3 beiast se 
11intle e,u circa ·soo .OIJfJ de lei. 
Alltel ar sta lucurile dacă dill 
~facerila" _de aOO!>l gen, 
'PrimAria ~igiu :11r IJIC8Şa 
--b!lni. 

fiiUJIIDI fCMP 

Amplasată le mai putin de 
1ll kilometri de Arad, comuna 
Uvada, cu satul apartinător 
5Anleani, reprezintă u;, vad 
lul pentru eventualii inlole!llitofi, 
fn §Pecial străini, care doresc 
oonstruirea, pe <Za <lORI!JII8i, a 
vmunei fabrici. . 

Deocamdată, in l,.ÎIIada aunt 
puţini investitori dl9 mBR! !lSflbru. 
f'lrimjria, insă, doreşte, si face 
~~ posibilul să atragă i;:,.,.e&ti-
119rii. "Avem disponibil ·Circa 3P 
tJa 'llactare de pământ, .care n · 
"...,.. ~nceşi!l>na, ·pentrJJ: 

diverse finme. O investi~e pre
&upune un ~~<e,.it pentru 
comună, ·.Jocuri l!le muncă pen
tw locuiteri", spune Ionel 
~. lfi!lSpfimarul Livadei. · 

In scurt ·timp, Primăria va · 
IJI!I!'le&Siona un teren de 7500 
mp unei fim1e italiene care va 
pr-elucra marmoră şi granit. 
.Există, In acest sens, avizul' 
Consiliului looal. Sperăm să se 
Incheie cu bine actiunea", 
~Someşan. · ' 

41EIWIIDE KtlfiP 
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ncil de 
dimineţii de 
C.E.C. nr. 2 din s-a fonnat o 
roadă de ci!teva zeci de persoane, 
doritoare să-Şi ridice banti de ordo
nanţă . .Am fost disponibilizat cu 
ordonanţa de la ASTRA
VAGOANE In 5 mal. In Iunie 
mi-am luat banii la timp, In Iulie 
abiB In 28, iar acum e 31 august ; 
stlm aiurea alclln laiS C.E.C.-ulul. 
Mi!ine lncepe 'coala şi noi nu 
avem banii ce ni se cuvin. Dadi eu 

MAI .. TÂRZIU 
~c~;,;~c~~·c:;-·' ~;,-:·,~-, -~)ii~~~,L>\>:,;::~L-,h· .... _ ::;>_:···'':_;;,_;·.- ·-: .. , .. ·: 
aş fi stat, In trei zile mi-ar pentru ceie 519 persoane disponi
scoate casa la licitaţie, noi ce bilizate de la vagoane. Jn 19 
putem face statului?', şi-a exprimat august ne.-au făcut viramentul şi 
lndlgnar~ Ntcola Gheorghiţ<l, din abia Ieri au ajuns banu la noi. Azi 
Arad, str. Zorilor nr. 4. · (ieri,' n.n.) am făwt wamentul către 

Ultana Şoliu, diecloreoonomic c.e.c.· 
al Agenţiei Judeţene de Ocupare şi Aşadar, banii au ajuns la 
Formare Profesională Arad, C.E.C. Urmează lncărcările pe 
referindu-se la problema peientului conturi Şi distribuirea banior. Intr-o 
oostru, ne.-a spus; _In 6 august am . ~ .• trei nlmil de vazut 
solicitat 1 miliard 162 milioane lei ZI,~. · ne ... 
de la ·naţională de FLOitiM ~OŢ 

Profesională, Foto: VIOitEL I'IUSCfl 

Din septeJnbrie Lichidarea ARCHIM 

VOM PlĂTI 
MAl MUlT lA
SAlUBRITATE 

Societatea Salubritate SA ~1)\Eifl\iQ!r.llll:lWl~--~~~-P"*:~~:~~=: 
mărească preturile serviciilor pe care le p * Pre,ul maa· ma· .. "U 20°1 
In acest sens, conducerea societăt,ii a depus ia . • u u 11 

• · In judeţul Arad, trei societă~ sunt In prooes 
Primărie o notificare privind majorarea taxelor,' care de lichidare. Una dintre acestea este S.C. 
va fi in jur de 11%, urmând ca Primăria să-şi dea Archim din Vladimirescu (fostul Combinat 
acordul (nefiind nevoie de acordul Oficiului Chimic), pentru care lichidarea a Tncepttl w 
Concurenţei). patru ani in unnă. · · 

Noile preturi vor fi: • pentru IHI<SOanele fizice - Din 1995 Şi până In prezent au fost organi-
10.000 lei/persoană/lună (in loc de 9.000 de lei, cat zale mai multe icilatii pentru vanzarea In bioc a 
este preţul la ora actuală); • pentru agenţii eco- societătii, care insi! 'r>-au avut succes. S-a tr&-
nomici- 120.000 levm3 de gunoi (în loc de 108.000 cut, apOi, la vânzarea de acllve. Astlel, pe 26 
lei). august, 9 active au 10$1 scoase la vănZisre, llfin 

· icitalie cu strigare . 
• Majorare~! se dalor811ză, in principal, creşterii ş' i, fiindcă licitatia, . a rtmas neadjudecată, 

preţului la carburanţi", explică directorul S.C. 
nefiind prezent nici un ofertant, firma lichida-

Salubritate SA, Iosif Cladniţchi. · loare va organiza 
0 
nouă licitaţie. Pe 16 sap-

Noile preţuri se vor aplica lncepând cu ·luna tembrie ceie 9 active vor fi scoase, ain nou, la 
septembrie. Asta lnseamnă că ln octombrie, la vanzare. Conform prevederilor Legi 99/1999 ş; 
plata faclurii pe septembrie se vor regăsi aceste a Normelor metodologice de aplicare a aces-
preţuri. !eia, praţul de vănzare este cu.20"/o mai mic. 

G. KMfiP · · G. KMfiP ' 

SC COMAT 
··ARAD SA 

. ..., 
ADUNARE GENERALA 

·Consiliul de Administratie al Asociatiei COMAT PAS ARAD, c;onvQac;a Adunarea 
Generală Extraordinară a Asociatiei, ln data de 11!1 septembrie 1999, ora 10, ift>S<lla (le 
festivităti de la sediul societătii dÎn str. Cămpul Linistii nr.J, cu următoarea: . ' . . 

ORDINE DE ZI: 
1. Validarea redistribuirii actiunilor ASOCIATIEI intre acţionari. ·"· 
2. Aprobarea materialelor pentru Adunarea Generală a Acţionarilor ~~i. 
3. Diverse. 
Consiliul de Administratie al SC COMAT ARAD SA, convoacă Adunarea GeneratA 

Extraordinară a Actionarilor sacietătii, Tn data de 16 sept. 1999, ora 12,00, Tn sala de 
festivităţi, de la sediul societăţii din Str; Câmpul Liniştii nr. 1, I:U următoarea: 

.- -~ < 

~< ORDINE DE ZI: 
. 1. Modificarea structurii acţionariatului societăţii. · · · · 
2. Aprobarea constituirii garantiilor necesare băncii comerciale West Bank S'A. de 

către se COMAT ARAD SA, Tn favoarea cumpărătorului acţiunilor Asociaţiei. 
3. Aprobarea programului de investiţii pe termen scurt. 
4. Aprobarea programului dEI restructurare a societăţii COAfQIJll prevederilor OUG 

nt. 98/1999. 
5. Diverse. 
NB: Actionarli vor avea asupra Iar Buletinul de identitate. in cazul nelndeptlnlrii 

conditiilor ~tatutare ambele Adunări Generale se reprogramează pentru data de 17 

septe~brie 19991n,a&ela,i loc şi la aceleaşi ore. !5224204
1 

1 

:;;;;;;;: ~;~~~::::~ Dl;'ţ 
o mică pauză R · · '10"'"'· · · --. . ;ij · · t1 

Luna august a insemnat 
pentru direcţia teritorială 

arădeană a Fondului 
Proprietăţii de Stat un oare
care relaş. O singură soci
etate a fost scoasă la privati
zare In această lună. Este 
vorba de S.C. Strung Lipova, 
iar pentru vânzarea celor 
96% din acţiuni F.P.S. a 
organizat o licita,ţle rAmasi, 
Insi, neadjudecată. 

Dacă n-au fost organizate 
aHe licitaţii, In schimb F.P.S. 
Arad s-a ocupat cu punerea 
la punct a documentaţiilor 
pentru şocietăţile ce urmează 
a fi privatizate, acum conform 
noli lagi a privatizării. 

In p,rimele şapte luni al& · 
acestui an au tost vllndute 
aGVunlla de la 15 societăţi 
arAdene. Până la sfârşitul 
anului, F.P.S. Arad mai are 
de privatizat 2<1 de societăţi. 

G.K. 

~~~~'~'~&!!~~~ ~~: 
la privatizare la mijlocul/unii sap- cant de material feroviar din r·;l. 
tembrie, unnind ca licitaţia de virr Europa, a depus singura ofert~t.:t-·.. -
zare a pachetului de 76% din acţi- · ·1 
uni să se desfăşoare In luna pentru cumpărarea pachetului de ... 
octombrie. 76% din acţiunile Aatra. C~IAtalt J •- , 

Directorul general al Astra Arad. Negocierile cu FPS au ·~ce t·l 
Călători, Liviu Bobar, spune că eşuat, lnsă, din cauza condiţiilor . 
FPS a solicitat ••actualizarea puse de francezi pentru preluarea · -........_ · 
datelor societăţ_ii in ~ed_erea constructorului de vagoane. "" ). -~ 
intocmiril dosarulut de pnvatizare. "Acele conditii pe care noi ,, , , .. 
Potnv1t surselor din FPS Arad, • . . -~ ... ~ ... ~ 
dosarul de privatizare va fi con~ le-am trasat la negoc1en rămin _ · o., 
ceput In functie de noile proceduri, valabile", a precizallacobulll. '"<\!III!! . , 
care stipule'aza obligativitatea Jn plan indu_ strial, una dlntn!t · . . _ 
completării acestuia cu o serie de conditilte formulate de A1stom este '--- _ ' 
doc~m~nte, _cum sunt avizul de ea~ să fie inclusă, pt1 ~. ----.. __ 1-: 
medtu ŞI certificatele .fi~ referi- scurt şi mediu, In programele de "~ · _ --...,. 1 

loara la datoriile,~ faţă de achizitie ale CFR •' ale firmelor III! . ! 
stat c • .,. _ _ ~ ;;a'ili ~-<lo-.H 

Peliti'ÎI' privatizarea Astra transport urban, astfel tnctl să fie 
CAlAtori au fost prim~e deja mal aSigurat un rnvel al comenzilor de[ 

1 

multe scrisori de intenţie, au minim 70% din capacitate pe&..,. 1 

menţionat sursele citate. . ll'lrloada de 1-3 ani, o alta " 11 
"Aşteptăm să vedem oferta, Şi ·eonditie fiind ca datoriile sa fie ' 1 

o să cumpărăm sigur dosarul de redu~ la minimum. . ~ l 

privatizare", a declarat pentru Astra Că-lători are un captfaf -. _ ~--~-
MEDIAFAX George lacobu\ă. , 
directorul rezident pentru social de 14,4 mHiarde lei Şi 1111&- • \, ~ 
România al .grupulUI francez gistrează Importante datorii către . '.1 ! 

Alştom, · · '. - bugetul de stat, bi\nci Şi furnizori. '""""'~) ~ · 

. .. . ' îi . '- t-1 

Scăderea dobânzilor a dus la.,< uta.o•~-H 
cre,terea cursului leu/dolar:4 n .... :~~ 
Cursul de schimb leu/dolar lei/dolar, cotallll• ajungind la o zi ~1 40-55'!'-~ depoZJ- i ~ 1 

a l'nceput sAptAmina In 16.220/16.235 lei/dolar dupA pe~ săptămmA. _ ,. , · 
cre,tere, depăşind 16.200 două ore de tranzacţii. Probabil '' scăderea · ·· ··H 
lei/dolar, pe o piaţă valutară "Se simte ceva presiune Jn d6blnzi~or a dus la cretter~!-- ~ 1 
care pare uşor mai agitată, sus", a spus deaterul unSI cursului, a preclzatdealerul. - ·~· 
comparativ cu 'adlnţele prece- bincl. Pe piaţa caselor de schimb ··~~ ~ H 
dante. _ Pe piaţa monetară ratele cursul a ajuns la 16.100-16.200 __ ~ 

Pta\11 •a deachia dlreelln l!ol;llnzltor au scAzut, ajungind leVdolar la cumpă~re ~~ 1_6;. Uf • •= . 
Qre,lera 'Ilo:- '16.200118.2211'· ''la 15-35% pentru de_pQZitete pe 16.350 lat/dolar la vtnzate. ;..., 

LI r..-~~~~-.--------~--~~--~~~~~~~~~c~ Dobanzile bancare m vigoare la 01.09.1999 
t, 

Bankcoop 

BCR' ' 

Circulatia vehiculelor care 
depăsese- un anumit tonaj a fost 
interzisă' pe podul Traian 1~ unnă 
cu dUiva ani. Aceasta din cauza 
situa~8; precare a podului. In 15 
Iunie 1999, a avut ioc licita~a pen
tru e~ecutarea lucrărilor de 
repara~e a podului. Udtaţia a fost 
ci!~ligetă de S.C. SOCOT Targu 
Mureş. .Obiectivul iucfăritor n con
stituie refac::erea malului raului 
Mureş Yn -' Şi ln amonte de pod 

metri, precum şi consoli· 
darea podului prin injecţii de 
ciment. Investiţia se· ridică la 
375118 euro si e finantată din fon
duri. neramburSabile dhi PHARE 2, 
care are ca obiectiv combaterea 
dezastrelor produse de inunda~ile 
din 1998y, spune Teodor Marian, 
şeful biroulUi de investiţii din cadrul 
Primăriei Arad. 

......"_, ....... ~ •. · sum--.. de<> comisie de con-

" ~ 

47 53 51 

48 48 49 50 

45 50 54 

-~- .~ ~- ·*'· 

1:.._." ... -~-· 

sultan~ angajată de E~~~~-pll,._ ( 
ceea ce priveşte partea de st J 
podului, deşi au rost aiQcate 
de milioane lei, lucrc1rile pentru :,.,.i-i;,;;.z~ "1 

refacerea acesflda Vor incepe, cel,............. ~ 
mai probabil, anul . vlitae" d r 
Deocamdată ne ocupăm doer de -, 
infrastructura", spune. Teodor , -~-/ 
.~·' ;." 

. ' . ff- BUGflltiO' "" - · 1 

-·-~~ l 
l 
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Anul acesta Romtelecom a 
mărit de câteva ori tarifele. 
Proaspăt privatizată, societatea in 
care s-au investit miliarde de 
dolari după '89, a încăput pe 
mâna grecilor despre care se 
spune că trebuie să te temi de el 
ş,i atunci când îţi fac daruri. 
lnvocând tot felul de subterfugii, 
In fiecare lună facturile abona~lor 
sunt încărcate cu sume a căror 

nu o amoaşte nimeni. 
""'''u"""' .reconstituire avans~ 
institu~ de greci a fost demon
strat~ in Jl>Stiţie ca ilegală. 

.-lt"""m"'"'· in conturile Romtele
com au intrat 1000 de miliarde 
fără nici o justificare. Banii noştri! 

ln plus, de asta, zilnic la 
ghişeul de reclama~i al Romi
corn se prezintă zeci de abonati 
nemutţumiţi pentru faptul că fac~ 
turile lor telefonice sunt nejustifl.. 

1!"4r;","'l!~~" de mari. ln toaite cazurile 
răspunsUl este acelaşi: ,.am veri
ficat, e in regulă, trebuie să 

., . plătiţil". Pănă când însă? 

...; Allonafii au vorbesc-

~ 
eoatoral Hia'rirtef. 

" Majoritatea celor care au 
:~--.?/ apelat la noi, prezentându-ne 

.._,- diverse cazuri sunt pensionari. 
Oameni care ~n telefonul In casă 

~)t. doar ca să sune in caz ... de 
Doamne, fereşte, la Salvare, sau 

f
·. . suna copiii. 

Mari~ Jivan (tel. 
. ~2'20936), este pensionara şi 

trăieşte pensie de 500.000 
lei. Dacă pănă acum, faclurile de 

, telefon n-au depăşit costul abona-
mentului in iunie si iufie, acestea 
au depăşll120.000 lei. Femeia a 
făcut reclamatie la Romtelecom 
răspunsul fiind "au fost efectu· 

ill!lof;:'i~:'! v~rificări atât în centrală cât 
"'l'HI·-a sa-depista de

ranjamente deci r!'c:lama'flll'-1 
este neintemeiatăl". 
banii trebuie plăti'i. Dar dânsa 
spune că nu a vorbit deloc! Cine 
atunci? Nu se poate verifica, pen

~•.tLru. că nefiinc;l./* centrală dig~ală 
nu se poai'lrsooate desfăsurător. 

Un alt caz este cel al lui 
Stelian Bâc (tel. 278547). lată ce 

ne spune dânsul: "Lunar aveam 
factura 80-100.000 de lei. 
Dintr-o dată a inceput să-mi 
vină peste 300.000 lei. Am făcut 
reclamaţie, dar cu atât m-am 
ales." 

lntrucat dânsul este abonat la 
centrală digitală, ne-a adus şi 
desfăşurălorul convorbirilor. Dacă 
la numere cu 89 ... nu erau '"tacuta 
decât câteva convorbiri mici ca 
duratil (câteva secunde), la loc de 
cinste era un număr din Buwre~ 
la care se vorbise de zeci de ori 
tntr-o lună. Acest număr era al 
unui Teleshoping. De asemenea, 
pe factura detaliată apăreau 
apelate foarte multe nuffi!lre de 
celular pe care abonatul nu le 
recunoaşte. Din curiozitate am 
sunat la câteva dintre ele, ş,i i-am 
intrebat pe respectivii dacă il 
amosc pe d-nul Bâc. Nici vorbă, 
habar n-aveau cine e. ln con
duzie, şi-a parolat telefonul, pero
tru a scăpa de plata unor convor
biri pe care nu le făcea. 

ln multe alte cazuri cei care ni 
!;811 lldreşat au refuzat să-şi dee 
identitatea, de frica unor even
tuale viitoare repercusiuni din 
partea Romtelecom. Dar cel putin 
două cazuri merită amintite. 'o 
doamnă din Vlaicu ne-a relatat ca 
Intr-<> zi sunănd acasă să vadă ce 
face copilul i-a răspuns o voce de 
bărbat care i-a spus sec "suntem 
de la Romtelecom verificăm 
linia!". ln luna aceea, factura a 
venit excesiv de Tncărcată. La 
reclamaţie făcută, răspunsul a 

ne-a explicat foarte clar că atâta 
timp cât contorul merge bine, 
abonatul trebuie să plătească. 
Cine vorbeşte totuşi? Domnul 
director, a recunoscut că mai sunt 
şi cazuri in care angajaţi ai 
Romtelecom se prind pe fire sau 
chiar in centrală şi vorbesc. NIHI 
şi povestH un caz de prin 1993. 
Dar atât. ~lnformatorir noştri din 
Romtelecom ne-au spus însă ca 
numai anul acesta auJost câteva 
desfaceri ale contractului de 
muncă la angajaţi care vorbeau 
pe numele abonatilor. De aseme
nea, am aflat ~i 'cum opereaZă 
.hoţii de impulsuri" angajaţi ai 
Romtelecom, se prind la întâm
plare pe fire, sau te sună acasă, 
nu.., spun nimic, tu închizi telefonul, 
dar in centrală ellămăne deschis 
~ ei vorbesc cat vor. 
· Desigur, exist! şi alţi hoţi de 
Impulsuri: vecini, rude sau chiar 
membri ai familiei. De multe ori 
s-a demonstrat că cei care vor
beau erau vecini care, subti, işi 

fost acelaşi: totul e In ragulil, .~ H ,-;,>%-.'ll:'.-··0>: 
tura trebuie plătită. 

· lata ce ne povesteşte un a~ 
abonat al Romtelecom. "Toată 
luna trecută n-am avut ton, 
pentru că nu am plătit factura 
precedentă. Acum, noua fac
lilrA a 1111nl't jlclsie soo.ooo lei, 
apar impulsuri, dar eu n-am 
vorbit. . .!". · , __ :_'l:•<".<r. 

Cedllilltiharf thllalt 
Dorind să elucidăm cazurile 

prezentate am discutat cu d-1 Dan 
Cioca, director in cadrul 
Romtelecom Arad. Domnia sa 

Odată. !"' şedinţa AGA privind majo
ratea capfiafului social, la Frlgorlfer, o 
parte a acţionarilor s-au declarat 
nemultumiti de evolutia societâtii. Am 
Tncerc3t să aflăm mai' multe amănunte 
participAnd la şedinţa AGA. Aşa după 
cum etil 1h pagfnile ziarului nos-

i Ne·am interesat pentru dumneavoastră", 

.. ÎNCADRAREA PERSONALULUI 
LA ASOCIA TIRE DE 

trăgeau un fir. Problema e însă de 
ce Romtelecom nu reuşeşte să 
asigure o protecţie adecvată a 
firelor? Ce fac cu banii pe care noi 
ii plătim şi care nu sunt puţini 
dAioc. 

-LOCATARI· PROPRIETARI 

Paradoxal, este faptul că şi 
dacă se dovedeşte frauda, abo
natul trebuie să plătească, pe cel 
de la Romtelecom nu-i intere~ 
sează. Că el se poate adresa 
Poliţiei, Justiţiei e partea a Houa. 

Ce-i rămâne omului de făcut? 
Să lecă, să rabde şi să plătească 
sau să renunte la telefon. Poate 
că asta ar fi sOlutia. Să renuntăm 
tol! ia telefon să-llăsăm cu oChii 
In soare pe greci. Şi încă ceva. Ar 
trebui luati la suturi si stimabilii 
noştri guvE!rnari~ car.e: prin refor
mă şi privatizare, înţeleg trecerea 
din patrimoniul statului român in 
cel al statului grec a unei com
panii. Dar cum altfel ajungea Vlad 
Ţ epelea preşedintele noii corn
parii? 

După cum se ştie, recent a 
fost adoptată Legea nr. 130/1999 
privind unele măsuri de protecţie 
socială a persoanelor lncadrate in 
muncă şi care priveşte şi 
Asocia~ile de LocatarVProprietari 
care angajează personal retribui!, 
lncadrare care trebuie să se facă 
numai pe baza unui contract de 
muncă ori a unei convenţii civile. 

Ca .o noutate adusă regimului 
juridic al convenţiilor civile este 
aceea că persoanele juridice, 
lnţelegând prin aceasta şi 

Asocia~ile de Locatari/Proprietari, 
trebuie să inregistreze aceste 
oonv~l intr-<> evidenţă specială 
ca şi la DGMPS Arad, in termen 
de 20 de zile de la intocmirea lor, 
faţă de 5 zile, cât prevedeau 
vechile reglementilri. 

Noul act normativ prevede ca 
sunt admise numai două situatii 
in care se pot incheia conventii 
civile şi anume: pentrU 
desfăsurarea unor activităti ce nu 
depăş'esc in medie 3 ore Pe zi, in 
raport cu programul normal de 
lucru şi pentru activităţile prestate 
in folosul Asociatiilor de 
Locatari/Proprietari. ' 

De meAţionat eli Asocla~lle 
de tocatarVProprietari. pe lângă 
convenţiile pe care le incheie cu 
personalul Incadrat pentru activi-

lratoşu este o localitate cu 
pi'llponderenţă maghiară, 60% 
dintre locuitori fiind de această 
etnie. inainte de revolutie func

lf!!t'!8 llk:f, cu -·. im "''f"· 
plex de porcine, care detinea 
Intre 80 şi 90 de capete. 
Treptat, treptat, s~a distrus, iar 
de anul trecut S-a desfiintat 
complet. Deşi primarul Ştefan 
Klss se plânge de.lipsa banilor, 
totuşi, anul acesta se vor fina-

tate pennanentă (administratori, 
lngrijitoare pentru scări etc) au 
obliga,ia să incheie convenţii 
civile şi pentru persoanele pe 
care le Tncadrează pentru exe
cutarea unor lucrări de scurtă 
durată (vopsit uşi, ferestre, 
zugrăvit casa scărilor ori alte 
lucrări asemenea) şi să le inre
gistreze la Camera de muncă. 
Conven~ile se intocmesc in trei 
exemplare care cuprind in mod 
obligatoriu codul fiscal al asoci
aţiei, precum şi dauzele stabilite 
intre părti. Mai trebuie stiut ca in 
conformiiate cu art. 969' Cod civil: 
oonven~iie intocm~e intre părţi au 
putere de lege şi nu pot fi modifi
cate in mod unilateral, fiecare 
parte având obligaţia să-şi 
respecte abliga~ile asumate prin 
convenţie. 'Anularea, revocarea, 
ori incetarea convenţiei putându. 
se face numai cu acordul părlilor, 
ori din iniţiativa uneia din părţi,' dar 
numai în situ~i bine justificete şi 
intemeiata. Să mai arătăm Tn 
incheiere că noul act normativ a 
săltat mult cuantumul amenzilor 
pentru cei care nu respectă 
nonnele stabilile in aceasUi pfi
vintă . . 

l"aliel Ciurdaru, 
Secretar U.LA.L Arad 

liza lucrările pentru introducerea 
apel potabile curente. Tot pri
marul Kiss ne mai spunea că ar 
fi foarte util dacă primarii din 
localltă1ile mai mici ar avea 
Tntalniri periodice lunare sau o 
dată la două luni tn care sa se 
facă schimb de idei şi să se 
găsească soluţii la multiplele 
probleme care vin in întâm
pinarea primăriilor. 

OLIHPIO BOWUI 

statat că majoritatea acestora detin între 
4-7 actiuni, spunea d-na TărcuS. Ceea 
ce esie interesant e Îaptui că la 
Frigorifer funcţionează principiul un om 
= 1 vot. lndfferent de elite acţiuni de~ne 
fiecare, votul are aceeaşi putere. 

putea fi vAndute aceste actiuni, astfel 
s-ar putea face rost de lichidftăti". 

tru, i AGA s-a desfăsurat cu usile 
.&!""''".'"· ferită de ochii şi urâchile preSei. 

motivul plecării." Dacâ vor să depună 
cei 200.000 lei şi acţionar1i ce nu mai 
lucrează in societate nu le sunt accep
taţi banii. De asemenea ni se interzice 
accesul la studierea documentelor AGA. 
~am fost infonna~ nici de modificarea 
structurii acţionariatului, de la 48% cat 
figura in statisticile Camerei de Comert. 
la 50% căi este in prezent. Trebuia să 
se f~că o adunare generală pentru 
inregistrarea PAS-ului de la 48% ta 
50% ... De ce oare nu s-a făcut?". 

Doamnele ŢărCUf şi Llizilrescu 
susţin că .sindicatul a ales~o pe d~na 
Carmen Blirbulescu, astfel că practic 
slndicatul conduce. Obiectivele sindica
tului au devenit ale societătii. După 2 ani 
şi jumătate de politicii sindicală s-a 
ajuns la o piedere de peste un miliard şi 
jumătate, pe anii '97 - '98. Iar pe primele 
~ase luni ala anului In curs pierderea se 
cifrează la un miliard: Doamna 
Uzilrescu spunea că .divldende de 
milioane de lei, la valoarea anului '97 
fac şi In prezeill obiectivul dosarelo~ 
aliate pe rol la Tribunal." 

Jn ce priveşte nemultumirile unor 
acţionari, d-na Bărbulescu ne spunea: 
.Nu sunt condiţion~ cu cel 200.000 lei, 
dar eu cred eli este firesc ca salariatii să 
dorească să-şi păstreze locui de 
muncă." La capitolul inclilcării Legii 51, 
d-na Bărbulescu confirmă acest lucru 
spunănd .Contravine Legii 51 dar dum
nealor ar fi bine să nu rnceapă acest 
scandal, ar trebui să-şi amintească de 
ce au fost schimbaţi din AGA pe 4 
decembrie' 96. Fostul manager, d-na 
Ţ ărcuş a cumpărat un cuier fără apro
barea AGA, cuter ce a costat 70.000 
dbfari. Plata s-a fă!:UI luând credit din 
banCă, in valută. După un an. eu am 
văzut acelaşi cuier la preţul de 50.000 
dolari. Vreau să vă spun eli PAS-ul ro-a 
avut niciodată 48%. A fost o greseală 
din cauza FPS Bucureşti, care a scOs la 
privatizare mai pu~n decat a trebun. In 
ce priv~te tennenul pentru publicarea 
in ziar, acesta n-a fost depăsn. conform 
legii termenul este până la '31 decem
brie 1999. 

. .... , 

. ce nu ne-a impiedicat să orga~ 
mzăm, la Clubul Presei, o masă rotundă 
cu o parte a acţionarilor ce se declală a 
fi nemulţumiţi. La discu~i au participat: 
d-na Rodlca ŢArcu. şi Nlcullna 
Lizirescu, actionari importanti ai 
Frlgorlfer-ulul, Pentru a intelege 'ma! 
bine situaţia de fapt, treb'uie sâ {,§ 
spunem eli la Frlgorlfer sunt 1600 de 
acţlonar.i cu cupoane şi 260 acţionari 
care sunt sau au fost salaria~ ai saci

i . Actualul manager, d-na Carmen 

ll·~~~~?e~.~~=:~~ reprezintă interesele PAS 
11 fiind privatizată prin metoda 

1\/"t'":''···~!:~~rfi·~;~l~~ lată ce ne spunea d-na 
Lidreecu: .La discutiile pur-

tate Inainte de şedinţa AGÂ, d-na 
Bărbulescu ne-a mărturisit că a cerut 
majorarea de capital social pentru a se 
putea imprumuta in bănci. cand i-am 
adresat intrebarea in plină şedintă AGA. 
d-na Birbulescu a refuzat'să dea 
acelaşi răspuns." Nu ne miră, deoarece 
am observat că la Frlgorlfer simtul pro
prietăţii este extrem de ... ascutit, din 
momentul ce şi ~elul pa?ei face legaa in 

• 

umtate!? · 
.Nemulţumirile ac~onan1or se leagă • 

spunea d-na Rodlca Ţârcuş • de 
achitarea ratelor PAS până in anul 2005 
prin condiţionarea păstrării locului de 
muncă al fiecărui salariat, de achitarea 
unet sume lunare de minimum 200.000 
lei, din salariu. S-a decis, contra< Legii 
51/98, excluderea din PAS a eelbr ple-

din societate .,Indiferent h 

-..,_ . ...__ 

O parte a actionarilor sunt nemuHu
fhlli şi pentru faptul că nu s-au publiCat 
anunţurile pentru plata dividendelor pe 
'95 şi '96, la cel peste 1800 de acţionari, 
persoane fizice. La aprobarea birantulul 
din aprilie' 97, o actiune valora ca divi
dende- '1611et. D-na Ţărcuş spunea eli 
.In 26 aug. a.c., la dlvldende, o acţi
une valora 130 ,.._ Unde sunt ceilalţi 
30 lei?". · 

e Doi acţionari .--au 
Pf'iadt dividendele 
Pe 22 iunie a.c .. d-na R. Ţărcuş a 

cerut pnntr-o cerere, răspunsuri la câte
va întrebări. In adresa primită ....,· speci
ficat faptul că distrib~irea dlvldendelor 
se va face lncepănd cu luna octombrie 
a aeestul an. D-na Nlcullna Lăzărescu 
îşi pune întrebarea: .,Divldendele se 
acordă preferenţlal?'', spunea dansa, 
că doi dintre actionarii importanti si-au 
ridicat dividendeie chiar în ziua s'edintei 
AGA. Să fie oare o formă elegantă de 
băgare a pumnului in gura nemultu
miţilor? Precîs că majoritatea actiorla
rilor află acum eli d-na Rodlca Ţărcuş a 
primit 14.500.000 lei, in timp ce d-nul 
Sorin Tudor a primit cii illllldende 
2.700.000 lei. 

e Sindicatuleond' liil 
Frigori§er..ul'i' 

.Studiind lista 

Presa centrală publică valorile actiu
nilor de la dfferite societăli din Iară.' In 
luna mai 1998, pe piaţa Rasdaq.' o acţi
une la Frigorifer valora 110 lei. Acum 
val?'ează 100 lei. Frigorifer-ul plilteşte 
acţiunea cu 1 800 lei. Ceea ce înseam
nă, după un simplu calcul, că se poate 
cumpăra cu o actiune plătită de 
Frigorifer, oo mai puţin de 18 actiuni de 
pe piaţa Rasdelf. O afacere profitabilă ... 

e ,.B adevărat că suat: · 
pierderi •.. " 

Manangerul societăţii FrlgGrffer, d
na Carmen Bărbulescu are câteva 
răspunsuri la întrebările actionarilor. In 
opinia domniei - sale majOrarea capr~·
talului social s-a făcut din trei motive: 
.1. altfel arată o finnă cam! se prezintă 
eu un cap~al de peste zece miliarde lei. 
2. Apoi am dbrH triplare& nurn<lrultJi de 
acţiuni deţinute de acţionar!. 3. Tot prin 
această majorare se scot de sub gajul 
FPS-ului peste 6 milioane de actiuni 
care ar putea fi folosite fie pen!tu a' gira 
un imprumut la baRCă, fie 

Doamna Carmen Blirbuleacu 
spunea eli .e adevărat ca sunt pierderi. 
Când am preluat conducerea societătii 
era un profit de 600 milioane lei. Să nu 
uităm insa. că celelatte conduceri au 

· beneficiat de subvenţii In Vlllbare de 4,2 
miliarde lei. Unii mă acuz~ ca n-am 
capacitate managerială, -eb Si eu 
unde sunt acei bani dacA ei au 'avut 
capacitate manageriaM?!". 

Probabil eli dacă şedi't1t!l AGA s-ar fi 
.desfăşurat cu uşile descl\ise, ac~onarii 
cerănd lămuriri iar presa partiijpănd la 
şedinţă, nu s-ar fi ajuns la această situ
aţie tensionată in răndul principalilor 
acţionari, de la F rigflrifer. 

SORin GHILEA 

/ 

\_ 

,, 
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FIECARE FEMEIE ASCUNDE-O TAINĂ . . ,, -~-

ii#& ,•' ''i,:i~'Ţc ,;;;,~"""'":,v 

Adulterul sotului, despre 
care sotia ana intămplător, poate 
stinge uneori fulgerător capaci
tatea ei de a ajunge la orgasm_ 
ln felul acesta bărbatul se face 
părtaş la distrugerea increderii, 
fapt care deceptionează si 
umileşte femeia. Uneori surlt 
necesari ani Şi ani de zile pentru 
a cicatriza astfel de răni. pentru 
a-1 ierta si a reajunge la orgasm, 
dar peniru aceasta sunt nece
sare înţelegerea ei şi regretul lui 
Stncer. Femeile mal pulin sensi
bile trec mai uşcr peste'astfel de 
lucruri si sunt multumita ca el 
vine totUŞi acasa. ia'r vinovaţia o 
aruncă, Intreaga, pe semenele 
ei, care ademenesc barbatii. 

Mai sunt si alti factor{ care 
transfonnă o fumeie nonnală, cu 
o viată sexuală satisfăcătoare, 
înrtr~uila frigidă. Nerespectarea 
personalită~i femeii, certurile şi 
discuţiile din timpul zilei pot 1 
stinge definitiv, In timp, instinctul 
sexual al femeii. Redăm mai jos J' 

povastea un~i femei ~e_ 44 d~ 

ani, dar eate dintre dumne,a
voastra nu se recunosc in ea. A 
venit la oonsultatie spunând, ca· 
in ultimul timp plange fără motiv 
şi este foarte abătută, îşi freca 
tnainile si buzele il tretnurau. 
lntrebată ·dacă are probleme in 
casnicie a inceput să plângă si 
s-a linistit cu greu. Ne-a rugat 
insisteni s~ asigurăm, tă vom fi 
dlscreţi şi ca soţul ei n-o să afle 
nimic .• Sunt pentru sotul meu o 
servitoare. Tipă In fieCare zi la 
mine, mă înjură ingrozitor. Mă 
dispretuieste Si uneori mă 
loveşte cu pumnii... Bea 

. aproape ih fiecare zi şi atunci 
insistă să mi! culc cu el, dar eu 
nu am nici •cea mai micc1 do
rintă". Ne·a mai povestit, că 
actUl sexual eSte un lucru care-i 
repugnă profund, mai ales in 
ultimii ani, de cănd atitudinea 
sotului ei fată de ea a devenit de 
ne'suportai. .Se grăbeşte de 
fiecare dată foarte tare. nimic nu 
mai este asa -cum era la inceput 
Ne-am luat din dragoste. dar 

. -ANUNTURI 
MATRIMONIALE 
Afi făcut tot ce ent posibH, dar suntefi in continuare singur( ii)_ 

lată că ziarul ,.Adevărul" vă oferă incă o posibilitate de a vă găsi 
patfenerul visat . 

O dată fa două să;>tămant, in caclriJI acesiW pagini veţi găsi 
tubrica "ANUNTURI MATRIMONIALE"- Nu vă costă nimic! Nu vă 
rămâne decât să completaţi talonuf de mai jos, să fortnulafi textul 
anuntuful şi să-I expediaţi pe a<hSa ziarului nostru. 

• Pentru a păstra discreţia persoanei căreia ii este adresată. 
asupra persoanei care formulează • Nu sunt luate in oonside 
anunţul, acesta va apărea insol,it n1ie anuntunie n<!lilllotile de taiOh 
de un cod, ates de ciJit1nealotlll!l- Mllhtul iru 'fi! fi ~ tiltl'g. -
Iti!. - p.ere.intă, se va incadra in timita 

• Scri!lolile cu iăsjlunsuri vor 20 de cUvinte. 
fi trimise, pe adresa ziarului nos- • Corespondloto!a se"" ridica 
tru, rubrica .,Anunturi matrimonl- de la sediul ~ hoastr'e, 
ate•. rhentionahdu-Se pe ptic codul baza buletinului de identitate. 

.. pensionară. casă 
la ţală, doresc cunoştinţă cu un 
domn, 60-65 ani pentru a ne ajuta 
nqroc. TEREzA 

'- Văduvă, 42 ani, de la ţarii; 
sara că, cu 4 copii, doresc 
cunostintă bărtlat 45-70 ani care 
să ma Siute material să-mi pol 
creste copiii_ SPERANŢA. 
(~se altă la redac1ie). 

• Tânăr intelectual, deosebit, 
saliittetttal, stare fizk:ă si materi
ală excelentă, dublă cetăţenie, 
doresc ctJI'lOŞtinţă pentru plecare 
definitivă, cu tânărn deosebită, 
tafi!iatii, frumoasă, capabllă să 
dăruiască multă dragost.e şi 

Iubire. Eu - taiHl TELEFON 
894/903052_ 

"Liceană 151160157, -· 
sj;Oo1ivă dar 'ji romantică, doresc 
prie4i;nie cu m băiat sentinentat, 

-· UJilor<!e -.q;, 16-19 
ani. din Arad. Scrleţi la KALLAI 
Efm<.o.11)NbE, toc_ Săntana, 
*- i.ăranduU, !T. 15. 

cu casă, gospodărie, doresc să 
cunosc o tfoŞmnă QosPodină iim 

. obligaţii. 3040 ani, in vederea 

căMloriei-~ ---· w blind- . . 
.. Pensionar 417162/62, făta 

W:ii, locuirţ! in - Sltlutban. 
doresc căsătorie eu doamna 
(domniŞoară!. CAPRIS_ 

,_ Singori, 32 de ani, aJ ... 

Copil de 8 ani, doreSc cunoştinţă 
cu· un bărbat serios şi sincer. 
TELEFON 283902-

., Cetăţean geiman ae OII
girle română, medic 381175173, 
doresc cunostinU'i doamnă 
serioasă, sensibila: gospodină. 
per*u prietenie, eventual căsăto
rie. Scrieti la FECHETE GAVRIL, 
str. Eftimie-M.urgu, Ar. 5 .. 7, -· ;;; Văduvă, !iO ani, pensio-
nllră locuiesc la tară, doresc 
cun~st'ntă domn So-55 ani in 
vederea Căsătoriei. D<resc sen-
-· VERONK:A. 

• 43 ani, fără Obfigaţii. 

i\41·\~.it!'~['"";l: ""'· -:."""' """· ., .... , .".,. ,•1 . ""'. ~"~~', ..... , 
=~=mt;~-~;~ ~~;~·~ c;·,;~:!MiJz~-~~i :;'' .. 

:ADRESA-~ · ... ._·- -n ,,_ ··-" --· --- --

acum am aflat ca se duce si la 
alte femel. Când l-am intrebat, 
mi-a răspuns că eu sunt 
proastă şi nu şlill nimic." 

Atunci căhd "'i dascop.•
rtt-o pe femeia visurilor 
niJ uitati ca ea are nevoie de 
Sprijin ~ îmbărbătare, pentru a 
putea trece peste lucrurile de 
care se teme. Amintiţi-vă că 
·once femeie, in afara obligaţi
Ilor profesionale, are de 
indeplinit indatoririle de 
mamă, so~ie, gospodina şi. 
fără ajutorul dvs .. nu-şi va 
putea invinga temerea ca nu 
le va duce la bun sfâ~! 

1. Teama de sărăcie 
Multe femei se tem ca nu 
putea face faţă i 
necesare traiului de zi cu zi. 
bemonstrati-i partenerei dvs. 
ca sunteti un om chibzuit si că 
se poate bizui pe veniturile 
dvs.! 

Jignirile, gesturile necuviln
cloase, lipsa de apreciere din 
partea soţului lasă urme de 
neşters in conştiinţa femeii, influ
entând negativ sentimentele el, 
fapt care are unnări grave Şi In 
viata intimi!, chiar si atunci când 
.. arfnonia" vieţii cOnjugale pare 
de neciihtit. Fiecare femeie, care 
hlJ mai are poftă de viaţă are 
nefericirea el, povestea ei, pe 
care cu greu o poate spune 
cuiva. Cele mal multe femei 
ascund lucruri oribile, care 
rămăn tăinuite acolo, in patul 
conjuga!. care se transformă 
intr·un loc infernal. Multe din 
aceste poveşti răman pururi tăi
nuite si de multe ori nu 
inţetegem de ce in ultima vreme 
colega de serviciu sau vanză
toarea de la pâine sau vecina de 
palier poartă pe chip un zămbet 
stins ... 

2. Compleltlll de Inferio
ritate ~ Femeile au, Tn general, o 
părere proastă despre inteligenţa 
şi aspectul lot fizic. ConvingeV-vă 
pertenera ca este frumoasă Şi ca 
e femela IAnga caii! doriţi s6 vă 

petreceţi tot i ,"i 
J_ Teama de a nu se imbol

. năvl - Femeile se tem de boli şi 
de consecintele acestora. Chiar 
daca nu-l pri.a plăcut pentru Uit 

Pare un paradox, dar nu este întot- sionale Sl se va aJunge ca acela care 
:deauna util si necesar ca partenerii să domină' in viata sentimenta1ă. să 
stea mereu Tn pereajmă unul altuia_ E domine si Tn pla~ profesional. Or, dis-

11!1 fel de adevărat şi dictonul .Ochii pariţia stimei reciproce este distructivă1 
care nu se văd, se uită", dar pe dis- o altă distanţă necesară a 
lanţe mici in timp, despărţirile au ~i ele oupltlrilor este folosirea de dormitoare 
ro1ul Iar, acela de a chema, de a separa~ pentru somnu·l celor doi. 

tlll'!llle:...,_, e· ~ """" ~~ ~,._.._ Astfel, -fi mai dor~e şi mai atractive 
In '".u. '-""' "- """"' """""'""""' momeulell! die iubire. Totodată dispar 

tte a se mai amana li\ timp clipele motivele de dispreţ faţă de partener · 
nemiloase ale desCOI>er'ifiii defectelor datorate uno·r posibile fenomene 
retor doi. Se reduc momentele de ptic- ~lăc..te ilaf fttiotogice, ce ·apar in 
liS, de ~eală fală de partener. po1 · timpul somnului, fenomene ca sforii~ 
<liSf'ătea certurile. A!A!fel <te <!lespăf1iri tul. wmnitocvia (vorbitul in Sl!ll'lln') •• 
-necesare ar putea s-ă Tnsemne, în 
jpr'\li'I>JI rând, cele <!atorate 1oeului de !!lrul<ismul <s.crâşnltul dlr"itor)_ . . . 
1'1ouncă. ~r. el/i1aţi să bm"'i un . Călămroţt songuro 1:2 tile toi alti 
a:Jp1u ee ·tmrează ;n aoseaşi ;nstltuţle. · 'lb'ealitate. Bucuna revederu va fl cY 
'firmă, blroo, ~. lucrMI<! T1'Aptie- , atât mai mao'e, 01:1 cM ea 'la fi Tnsdţlll 
IOină rlsddi să vă ~Mi el!! ipfeă • ae •UA aK!ou, O ateril,le ..... 4IJtil Se UIA
Wodllă J4ioÎ•Ili!i ~~ !fi ~ prdre- ~la MDar<lel'e- · 

. <~ ".'· 
. ~-

- ._ ---

..•. 

' 1 

ceea ce mi-am dorit"; atunci v.lcS...:.. 
"eli smţ1 mult mai relal<at şi vef"""' .... · 
putea e11i13 posibilele diseu1i ~ce · },. 
partenerul, in cazul in caoe aces!li ·-:.: .. 2 · 
oo e de acord cu dulnneavt>astli; 

a daoll aveti disaJ!Ii <XJA!1i : ! 
dlctorii asup;a ~~MiR*. j!IM" ! EL ' 
partenerului o intrebare. de genul ? 
.llO\i să-mi spui de ce crezi că tre- · >c -
bolile să mergem !il ~1"< , -
Dacă primeşti un răspuns c~~ _'J--CA jllinc:ipiile gener
poţi sa discuţi cu et deS<:M$ 
llespre~llt-~ililu. ' .. ·· 

. '.~·· 
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• România, două medalii de aur "i 
două "de bronz e La 400 m, un record 
pentru mileniul următor eln Bahamas 
se face mai mult atletism decât la noi? 

In ultima decadă a lunii august. oraşul 
spaniol Sevilla a găzduit cel mai mare 

Uev<mirn<>nt sportiv al anului, a VIl-a ooitie a 
Campionatelor Mondiale de atletism, Com
petiţie ce a umbrit alte întreceri de nivel 
mondial desfăşurate concomitent in diferite 
colţuri ale lumii, cum ar fi cele de canotaj, 
kaiac-canoe, box sau .. europenele" d9 
handbal junioare, unde sportivii români 
s-au acoperit de glorie. Totuşi atenţia a 
fost captată In cea mai mare măsură 
asupra intrecerilor de. la SeVIIIa, acolo 
unde s-au intrecut atleti din 204 tări, din 
cele 210 afiliate la !AAF. Un record peste 
aşteptări! La Jocurile Olimpica de la 
Alianta, din 1996 au luat parte 197 de tări. 
Pentru anul viitor şi-a anunţat intenţia' de 
afiliere la forul atletic international şi Statul 
Vatican, care va fi astfel al 211-lea mem
bru. Vă lntrebaţi, desigur, dacă membrii 
clerului din Vatican vor alerga, in sutana, 
proba de 3000 m obstacole? Nici vorbă! 
Afilierea se va face pentru a da posibili
tatea membrilor Gărzii elveţiene să prac
tice, pe lângă fotbal şi atletismul. 

Aur pentru România 
Şi la ediţia din acest an a "mondi

alelor", tot fetele ne-au scos in lume, cum 
se spune, prin două atlete de excepţie care 
au dominat in stil de mare campioana pro
bele in care au concurat. Este vorba de 
Mihaela Melinte, devenită, cu rezultatul de 
75,20 m, prima campioană mondială la 
aryncarea ciocanului, probă nou introdu~ă 
in Întrecerile feminine. Păcat că nu şi-a 
putut dobori propriul record mondial, pen
tru care ar fi incasat 100.000 de dolari, pe 
lartgă cei 60.000 de dolari acordati căstigă
torilor din fiecare probă. Dar ca să ara'te că 
ea este de departe cea mai bună, 
duminică, la cinci zile după ce a cucerit 
aurul .. mondialelor" într-un concurs 
desfăşurat in oraşul elvetian Ruedligen a 
trimis ciocallU

1

1 la 76,..6.7 .. -m., ceea . 
înseamnă un nou record ·al-lurll'li. lat~ 
Bacălfl;· orasul Doinei Melinte, continuă să 
dea lumii mări campioana. 

Sirtaura noastră campit>ăi\ă mondială, 
~l'.ft..liatb. riefa Szabo, a venit la Sevilla să-şi 

apere li!lul obtinut la ooitia precedentă de 
la Atena: Şi a făcut-o intr-un mod strălucit, 
obţinând şi de data aceasta aurul în proba 
de 5000 metri, distantă pe care o domină 
autoritar. Gabi şi Mihăela sunt speranţele 
noastre pentru aurul_olimpic de anul viitor. 

Pe lângă cele două medalii de aur 
atletismul românesc a mai cucerit două 
medalii de bronz, prin Nicoleta Grasu la 

i"'.;.1t~:"'~~~~-~faSimon la maraton, situând ast
fel Plţ,~l 9 intre ţările partici
pante. 

Premiere la seviUa 
La această edi~e a .mondialelor" din 

""~"'"iil'capitala Andaluziei s-au Inregistrat şi câte-

va premiere. Astfel a fost prezent pentru 
prima oară in delegatia României si un 
atlet arădean, este vorba de Gheo'rghe 
Guşet (CSM Arad), campionul şi record
manul ţării noastre la aruncarea greută~i. 
Deşi cu doar două săptămâni înaintea 
.mondialelor", Ghiţă a reuşit un 20,84 m la 
Poiana Braşov, la Sevilla a avut o evolu~e 
modestă, de doar 19,48 m cu care a ratat 
calificarea in finală. Şi doar cu o lună 
inainte, la un Grand Prix de la Barcelona a 
fost al doilea, după americanul C.J. 
Hunter, cel care avea să câştiga aurul 
mondial. La Sevilla, bila de oţel a fost prea 
grea pentru Guşet sau !racul a fost cel 
care 1-a impiedicat să arunce la valoarea 
lui. Să-I vedem la Olimpiadă. 

O altă premieră s-a inregistrat la mara
ton. unde spaniolul Abel Anton a devenit 
erou naţional, după ce a reuşit să câştiga 
cea mai lungă alergare, de 42,165 km, 
după ce terminase victorios si in preceden
ta ediţie de la Atena. Deci dOuă maratoane 
consecutive la C.M. nu s-a mai întâmplat 
până acum. Doar la Jocurile Olimpica au 
mai fost două cazuri, -primul fiind etiopianul 
Bikila Abebe câştigător la Roma (1960) şi 
Tokyo (1964), iar al doilea, Waldemar 
Czierpinsky (ROG), victorios la Montreal 
(1976) şi Moscova (1~80). 

In probele de sprint, americanul 
Michael Green face şi el .dubla" la 100 şi 
200 m, după ce la sută realizează al doilea 
timp cu 9,80 secunde, la doar o sutime de 
fantasticul său record mondial de 9, 79 
obţinut tot in vara acestui an .la Atena. 
Recordul realizat de canadianul Donovan 
Bailey, de 9,84 a intrat deja in istorie. O 
nouă stea a sprintului mondial a apărut pe 
fimament. 

Tot pentru întâia oară am consemnat 
victoria ştafetei feminine de 4 x 100 m din 
Bahamas! De unde apar in aceste tări 
sprinteri de valoare si la noi nu? De' ce 
sunt mai buni alergătorii din Bermude. 
Barbados, Trinidad-Tobago, Jamaica 
decât sprinterii noştri? Tn şcolile de acolo 
se face mai mult atletism decât la noi? Or 

profetsoriii de educaţie fizică de la ei mai 
pregătiţi decăt la noi? E adevărat că 

cei mai talentati dintre ei isi continuă 
pregătirea in cOJegiile şi un'iversitătile 
americane, dar până atunci, de la 12 la 18 
ani tot in şcolile din aceste insule exotice 
se pregătesc. Sau hiba trebuie să o 
căutăm la noi, in sistemul nostru de 
învăţământ? 

Un record pentru 

mileniJJI trei 
Dacă recordul sutei a rezistat datorită 

unei sutimi de secundă, iar' la prăjină feniei 
el a fost egalat, perfonnanta apartinartd cu 
4,60 m americancei Stacy Dragila, In 
schimb singurul record al lumii stabilit la 
această ooiţie a C.M. a fost cel al turului de 
stadion. Proba de 400 m, că! măsoară un 
tur de pistă este denumită si .. regina" 
atletismului. De ce? Pentru că este cea 

SPORT 

mai grea probă atletică, este un sprint pre
lungit in ritmul sutei, dar pe o distanţă de 
patru ori mai mare. Pentru cine nu a avut 
ocaZia să alerge această probă, am să 
incerc să redau sentimentele care te 
încearcă la prima cursă pe această dis
tanţă. Dacă ai mai alergat suta de metri cu 
altă ocazie, zici că după start totul e in re
gulă, alergi cu viteză pe prima turnantă, 
pentru ca apoi să te inscrii pe linia dreaptă. 
Treci de a doua sută din inerţie şi te anga
jezi in a doua turnantă, unde totul decurge 
nonnaJ până la jumătatea ei. Aici, intre 250 
şi 280 de metri de la plecare intervine 
punctul critic, un fel de sufocare, te lasă şi 
picioarele şi îţi vi~e să-ţi blestemi şi clipa 
cănd te-ai aliniat la start. Senzatia care te 
incearcă este că mai faci un pas-doi şi te 
prăbuşeşti pe pistă. Dacă rezişti, incepi să 
devii mai optimist. Ieşi din turnantă şi intri 
pe ultima linie dreaptă. Altă viată! Se vede 
deja linia de sosire şi îţi p.ropUi ca după 
cursă să mergi la filmul pe care tot ai vrut 
să-I vezi, dar ai amânat mereu ·din cauza 
antrenamentelor. Mai sunt 50 de metri din 
această cursă infernală şi sosirea e parcă 
tot mai departe. Auzi vocea antrenorului 
care te îndeamnă să alergi cu genunchii 
ridicaţi. Dar, ce, parcă poţi? Picioarele sunt 
ca 9e plumb, corpul se lasă tot mai mult pe 
spate şi cănd In sfârş" treci linia de sosire 
eşti complet epuizat. !ţi juri că nu vei mai 
alerga turul de stadion orice s-ar lntâmpla. 
Dar asta până la proximul concurs. 

Cam asta e .. regina· atletismului. Dar 
dacă te-ai specializat pe această distantă, 
secundele incep să scadă si recordurile Să 
fie doborâte. Am avut ocazia să asist, prin 
intennooiul transmisiiior TV, la patru dintre 
acestea. Au fost curse fascinante. Prima a 
fost in finala olimpică de la Roma, când 
americanul Otis Davis şi germanul -Cari 
Kaufmann au terminat umăr la umăr, _in 
44,9 sec (cronometraj manual). Apoi, la 
olimpiada mexicană, acolo unde Bob 
Seaman sărise acel uluitor 8,90 m la 
lungime, Lee Evans (SUA) a reuşit pentru 
pnma dată să coboare sub 44 de secunde, 
oprind acele cronometrelor la 43,86. De 
data aceasta s-a trecut la cronome.traj 
electronic. E~ bine, acest record a rezistat 
20 de ani, până in 1988, când la un con
curs la Zurich, americana! Butch Reynolds 
n duce până la un incrooibil 43,29, record 
ce a rezistat, iată, 11 ani. A trebuit să 
apară acest atlet de exceptie, care este 
americanul Michael Johnsori pentru ca şi 
acest record să cadă. In finala de la 
Sevilla, Johnson a avut, practic, un singur 
adversar, cronometru!, pe care 1-a invins, 
realizând 43,18 sec., un record pentru 
mileniul trei. Este la fel de valoros ca recor
dul de 19,32 pe 200 m stabilit la Olimpiada 
de la Atlanta si acela un record care va 
dăinui foarte niulti ani. Dar recordurile de 
aceea sunt stabilite ca să fie doborâte. 
Totul e să apară atletul care să poată 
depăsi aceste lim"e umane. Poate In mile-
niul următor. . 

fiLEX. CHEBELEO 

-.,"RAZBOI" ITALIAN LA PECICA TELECOM ÎNCEARCĂ 
"MAREA CU DEGETUL" Stadionul din Pecica va fi 

. astăzi, de la ora 17,00, scemt. 
"- unei .bătălii" italiene, cu m'azia • 

meciului de Cupa României -
""' Tuborg dintre West Petrom si FC 

UTA. f'entru a descrie ambitiile si 
lptillll Mib~tiull tabere nu 

ne-ar ajunge o pagină de ziar, 
aşa că n.~ yom rezuma la câteva 
· spectâ:""'·· · c . .- . _ . . • · · 

Divizionara .f!':. fhiâ! ~b o.n; 
1:t~,foslul presedinte al UTA-ei 

. italianul Roberto Pasini la timonă 
'-',ti,.@ un alt italian, Gian Pio del 

Monaco pe banca tehnică, nu 
concepe să piardă intâlnirea de 

"· i<llpă. Apoi, până mai ieri .alb-

să-i predea o lectie de fotbal mai 
experimentatului coleg .pecican". 
Se aude că până şi Angelo 
Gandolfi - investitorul principal al 
divizionarei B va face tot posibilul 
să fie prezent la acest meci. Din 
păcate. pentru specta'colul 
sportiv, UTA este decisă să tri
mită in teren 'garnitura a doua, 

. adică, rezervele şi juniorii, pentru 
a avea şi ei meci4-ri în picioare. 
Cu toate acestea, dorinta de afir
mare a lui Huţan, Mărginean, A. 
Drăgan, Janu et company de a 
demonstra că în orice moment 
.Mister" poate conta pe ei, ar 
putea transforma jocul de la 
Pecica într-unul .pe viaţă şi pe 

In Micălaca se va disputa un alt meci din cadrul 
.Cupei României- Tuborg", în care se vor lntâlni F.C. 
Arad Telecom şi .u· Cluj, oaspeţii Aradului evoluând in 
Divizia 8, seria a 11-a. După cum bine se stie studentii 
de pe Someş sunt recent retrogradaţi din pri,.;,a divizie, 
lnsă au avut un inceput de campionat destul de mo
dest, după cinci etape ocupând locul 13 in clasament, 
cu 6 puncte şi -3 la .adevăr". 

ii. JW'"f~i'l'ladu George vor 
sa demonstreze actualilor tehni
cieni .ai .Bătrânei Doamne" că 
s-au dispensat prea usor de ser-

~~ viciile lor. După victoria muncită 
din ultima etapă de campionat, 
.. petroliştW au moralul ridicat, iar 
reintrarea lui Ştefăligă in atacul 
gazdelor, poate fi una decisivă. 

De partea cealaltă, nici italie
nilor de la UTA nu le este totuna · 
rezultatul final al jocului de astăzi: 
Mai tinerii antrenori Rubinacci 
Crescentini şi Jacomucci, dores~ 

-.. _ 

moarte." . 
Considerată de FRF o partidă 

,.Cu risc maxim", .,cavalerii fluieru
lui" desemnaţi pentru a lmpărţi 
dreptatea la Pecica sunt de primă 
divizie. Este vorba .de Tiberiu 
Lajos • centru: Cornel Avram 
(ambii din Timişoara) şi Marcel 
Savaniu (Salu Nou) - asistenti. 
Observator FRF este dl. Ilie Puie 
din Oradea. 

Dfii'IIEL SCRIDOJII 

Culmea e că in aceeaşi situaţie se află şi 
Telecomul. Mihai Ţârlea are probleme cu echipa, 
cauza principală fiind lipsa de formă a mai multor jucă
tori. Din această cauză, partida se anuntă una intere
santă, cu un favorit cert, dacă o luărr{ prin prisma 
diviziei în care evoluează fiecare formaţie. 

Cu siguranţă că .,telefoniştii" vor încerca nmarea cu 
degetul", pentru a pătrunde in faza următoare a com
petiţiei, Este interesant faptul că, în celelalte două 
tururi disputate, arădenii au invins, pe teren propriu, 
două echipe din judeţul Cluj, pe Sticla Ţurda şi 
Ind. S. C-Torzii. 

Meciul, care va incepe la ora 17,00, va fi arbitrat de 
timişoreanul Zaharia Ciev şi va opune, probabil, urmă
toarele fonnaţii: Telecom: Bata-Pupăză, Grad, Varga, 
Szel, Ujvari-Riviş, 1. Arman, Oprescu-Rus, Volocaru. 
"U" Cluj: Lăzăreanu-Lazăr, Cires Truscă Muntean· 
Sănnăşan~L. Mihai, Aştilean, T.' Bălan-Dâscălescu: 
lgnal 

LEO SFÂRfl 
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e afirmă atacantul 
UTA-ei, Claudiu Drăgan 
drept, in comparatie cu campi
onatul trecut, joc altceva. Nea' 
Feri avea o tactică, care 
împingea jocul pe extreme, in 
timp ce Rubinacci ne cere să 
jucăm simplu, direct, să atacăm 
poarta. 

-Te inţelegl bine cu Mariş 
In compartimentul ofensiv al 
UTA-ei? 

- Suntem deja la al doilea 
campionat impreună si am 

Unul dintre principalii arti- inceput să ne sim~m reciProc şi 
zani ai succesului UTA-ei la să conlucrăm excelent. 
Vâlcea a fost atacantul Claudiu - Claudiu, la doar 17 ani, 
"ledu" Drăgan. Pe lângă super- fratele tău, Alin şi-a făcut 
bul gol, "9"-arul "Bătrânei debutul in Divizia B. Ce al 
Doamne" a hărţuit in perma- putea să ne spui despre el? 
nenţă defensiva adversă, motiv - M-am bucurat enonn pen
pentru care l-am declarat Iru <3!, mai ales că a intrat in 
sportivul săptămânii şi l-am locul meu. Este o experientă 
abordat pentru un dialog... utilă, iar, poate, lucrul cel mai 

- Claudiu, cum te simţi in important, este bine văzut de 
postura de perfonner al săp- antrenorii italieni. Are Alin un stil 
liimânli? de joc asemănător cu a lui 

- Mă bucur pentru că am Mariş şi eu_ croo că va ajunge 
fost ales sportiv al săptămânii şi departe. 
sper sa continui in acelasi ritm - Unii spun că Alin e mal 
şi să inscriu că! mai muite'goluri talentat ca tine. Te deranjeaZă 
in poarta adversarilor. As vrea astfel de opinii? 
ca prima reuşită să fie sâmbătă, -Nu. din contră. M-as bucu
in poarta lui Chebuţiu, de la ra dacă Alin ar ajunge măcar ca 
Tâmăven1. . şi Chivu să joace la Ajax, dar 

- Ce părere al despre · asta depinde numai de el, de 
aceste prime etape de campl- modul cum se va pregăti. 
anat? · -Claudiu, ce-ţi doreşti cel 

- După pasul gresit cu · mal mult de la viitor? 
Corvinul de pe teren .propriu, - Să fiu sănătos, să inscriu 
ne-am revenit, am obtinut două că! mai multe goluri şi să con
victorii in deplasare si suntem tribui la promovarea UTA-ei pe 
pe drumul cel bun. 'Jn conti- prima scenă a fotbalului româ
nuare, avem un program Qun, nesc. 
din următoarele deplasări - lţi mulţumesc 'li iţl 
putând aduce puncte preţioase. doresc să "perforezl" căi mal 

-Cum te simţi in teren cu multe porţi in acest campl-
~at~ln>ncori italieni? anat 

- Indiferent cine stă pe , 
bancă, meseria mea e golul. E · · 

A consemnat 
Dfii'IIEL SCRIDOJII 

·~----- -------
·.;t\t1'~ CAMPIONATUL .. ,~,t 
JUDETEAN "ONOARE" 

Înfrătirea lratosu • 
Victoria Felnac 1·0 (1·0) 

A marcat: Moise- min. 10. 
lratoşu: F. Czank-Mez6, Toth, Lovas, Szabo, Luca, z. 

Czank, Buza, ŞI. Czank, Moise, Săpungiu. A mal jucat: 
Lăcătus. 

V. Felnac: Pecican-Popa, Dragomir, Ciuban, G. Rad, c. 
Coşbei, Lingurar, 'Felnacichi, Ticala, V. Rad, SI. Corbei. Au 
mai jucat: Buz, lgreţ. Au arbitrat: Gabriel Hărdut - Marin 
Negru, Laurentiu Olariu. ' 

Obsevator' A.J.F.: Cornel Zăhoi. 

REZULTATELE EI'APEI A IV-A 
Şiriana Şiria - Recolta Apateu 8-0; Olimpia Bârzava -

Şoimii Şimand 4-0; infrăţirea lratoşu - Victoria Felnac 1-0; 
Vomţa Semlac - Victoria Zăbrani 3-0; !nainte Sânmartin • 
Viitorul Şepreuş 8-2; Unirea Sântana - ICRTI 2-11 Stăruinta 
Dorobanţi - Armonia In eu 1-1; Flacăra Tipari • A.S. 
Vladimirescu 0-2; Dinamo Zărand- Unirea Seitin' 3-2 ' . 
~~~-:i1f·~~~~:;:~:p~~·1fl?1#~~~q-~r~r~~~i 
<1.SAntana-·.·'" .-,4 -~.·-4- "-'··.0··4

' ··O·'''" 12-6 '·''·-uj 

%?2~0(i!1~~~t~';::;·;~f;'l·~~ţ._~ .. ~~~i.(t 
.5.ŞepreUf ·····A· --f·-·2·.·::·.1.:--:c 1·c"··1G-10'c7~ 

••• Astăz_i l.a_o~ 1~,0~ se di_spută meciul restanţă din etapa ! 
a 2-a a Dtvtztet "0 dtnlre vtctoria Nădlac şi Dacia Beliu. 1 
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::!'WORLD TRADE 
=~CONTACT S.A. 
PARTENERUL TĂU ÎN AFACERI CU: 

Hârtie de ziar; Hârtii si cartoane tipografice 

Tel. 092 557 223/ Fax: 092 159 059 
Hârtie copiator PRIMA COPY 

Hartie imprimantă; Hârtie de scris; Hârtie fax; Caiete 
Tel. 094 613 587/ Fax: 064 435 122 

g Depozite in Cluj si Bucuresti 
§_ Căutăm firme pentru colaborare cu profil de distribuţie 
~ sau magazine specializate in papetărie. 

ATENTIE!. 
' Doriţi venituri din nimicuri? 

SC .REMA r SA cu sediul in Gampul Unistii nr. 1, colectează la 
preţuri extraordinare. in funcţie de calitate Şi cantÎta1e, cu plata pe loc: 

• deşeuri fier vechi ..... 5~00 leilkg 
- cupru .... 8000-11000 leilkg 
- aluminiu ..... 500Q-8000 leVkg 
- hârtie ..... 50-200 leilkg 

. - acumulatori uza~ .... 50-200 leilkg 
- bronz .... 300Q-8000 lei/kg 
- alamă .... 3~000 leilkg 
- radiatoare ..... 3000-5000 leilkg • 

La cantităţi mari 1'peste 2 to) se asigură transport gratuit si 
preţurile se negociază.' ' 

. (973828) 

-~SOCIETATEACOMEÎICIAJ.i:· 
AGROINDUSTRIAI.Ă -_ 

~ta0fÂNTÂNEl~ ... ·. . ~ ···. 
cu sediul in corn. Fântânele nr. 116, jud. Arad 

Nr. 2058 din 30 august 1999 
Comisia de selectie a administratorilor de la S.C.A. Fântânele 

S.A., organizează co'ncursul de selectie a administratorilor, con
foon H.G. 36411999, in data de 12 octOmbrie 1999, ora 10,00. 

Ofertele se depun in plic sigilat până la data de 4 octombrie 
1999, la sediul S.C.A. Fântânele SA, din comuna Fântânele nr. 
116. jud. Arad, la serviciul contabilitate, d-nei Maria Mărginean. . 

Cererea de ofertă si documentatia prevăzută la art. 8 din H.G. 
36411999 pot fi consuli;.te la.s.adiul Soo.!elă\iLjpcapând<>!d~ta-~ 
6 septembrie 1999.· ... · . 

Informaţii suplimentare la telefon 0571250116. 
(5224285) 

PUBUCITATE 

SC "ECO MOTORS C0.11 SRL 
~ OPEL angajează : 
REPREZENTANT VĂNZĂRI 
.- studii superioare,marketing 

management 
- experienţa în domeniul varizărilor 

constituie uri avantaj 
:- limba engleză 
- utilizare P.C. 
- stagiul militar satisfăcut 
- carnet de conducere cat.B 

, SECRETARĂ 
- experientă fn domeniu 
- limba maghiară, engleză 
- utilizare P.C. 
- aspect plăcut 

VOPSITOR AUTO 
- experienţă în domeniu 
- stagiul militar satisfăcut 
- vârsta maximă 35 ani 

Se asigură:carte de muncă, 
cursuri de perfecţionare. 
salariu a'traCtiv 

Cererile se depun la sediul societăţii 
din Arad,Calea Aurel Vlaicu, BL9 

INFORMA TII LA TEL. 289.33 1 
ZILNIC ÎNTRE ORELE 9.00- 17.00 

~~~~ 
WII!NERBERGI!R EMOL 

SISTEME DE ZIDARIE • POROTHERM 

lcArArnlda(jle'llBZ:A a tasel...t:~~~ .... ~l 
TEL: 057-280179 1 280233 

S.C.· .. · ·· DAEWOO 
"FRANCKMAR" ~r~ AUTOMOJILE 

.. 

· ARAD ROMANIA 
DEALER AUTORIZAT 

Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 

Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO · 
în cele mai atractive conditii: 

. ' 
NUBIRA.lEGANZA, MATIZII > 

MUSOOII KORANDOII CIElOII 
TICOII DAMASII lUBliNII AVIA 

- Se pot cumpăra in rate şi leasing cu avans de 20% •. ·. · 
- Se asigură service în perioada de garanţie şi post garanţie. ,,,.."~ 
or Dispunem de service modern cu dotare de speci111itate şi per-
sonal cu înaltă calificare. · ' 

.. ,;_ .. ~ - ' ... 

.. .--*"".~ - ·.--,~ ' 

,: ' .. 

.. 
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str"Lucian Blaga, nr. 2.4 
F~ .. tet; 280175, 281800* GRATurr pnmcl .. zo llc<.:un<J.;

Tarof- 6450 lc0/30 •ccundc 

O nouă ofertă fierbinte 
Whirlpool! . . 

. ..:.., . 

Jl 
fi 

',1 
1] . t 

11 

il 

Whirlpool, liderul mondial în produse· 
electrocasnice, vă oferă din luna august, 
preţuri mai tentante pentru cele mai bine 
vândute cuptoare· c UibileR~••••••"'r' 

Vă aşteptăm in magazinele:_ 

Coraura- Str. Micalaca, bl. 602; Tel: 057 • ls9.884 
Coraura- JJ..dul Revoluţiei, nr.lO; Tel: 057-

· Coraura -Str. Aleea Bo~SeC, bL 511; Tel; 1161t:-IJ!I!I 
Corawa (Lipova). Str. Bogariu, nr.to, bl. n; Tel: 05~:::$jl.801 

. Evalux • 11-dul Revoluţieinr. 97; Tel: 057 • 282.224 ,,. · 

Distribuitor Meda SA· Oradea 

- Tel: 059- 412..255; Fax: 059-436.577 

~·-
. ::· .. 

- -~----
--·.-.:~ ).,,.,..,. < ~--~~- ........ ~ -
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Miercuri, 1 septembrie 1999 

:s.c.A·~flEGUMICOLA"_ SA 
:;.,,,,.,,,,._, .. ·~' ··-· -C~ .• • ..• C -······" ··-• .c.' .. ; 

- sediul În Peeiea nr. 1.528, jud. Arad 
ORGANIZEJ\.7A 

CONCURS PENTRU SELECŢIA ADMINISTRATORULUI, in 
conformitate cu OUG 49/1999 şi HG 364/1999. 

La concurs poate participa orice persoană care indeplineşte 
conditiile prevăzute de HG 364/1999. · 

Cererea de ofertă fi criteriile de selecţie sunt afişate la sediul 
societătiî. . 

MerltionAm că documentele necesare întocmirii ofertei şi 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a-g din Normele 
Metodologice se pun la dispoziţia candid_aţilor, la sediul 
Administrativ al societătii începând cu data de 7.09.1999. 

. Ofertele se depun in plic sigilat, la sediul societă~i. pâna la 
dala de 07.10.1999, ora 10. 

Locul de d_esfăşurare a concursului este sediul societăţii, 
deschiderea ofertelor, in prezenta candidatilor se va face in 
8.10.1999 ora 10,00, iar perioada de desfăşuri.re este 8.1Q.1999 
-15.10.1999. - . 
· "'•Râfa~isupllmentare .$11!'1>\!!J III lll'*li~.serviciul se
cretariat, telefon 057/468108. 

-OFERĂ SPRE VÂNZARE:- ceapă uscată, cartofi, tractoare 
fi maşini agricole casa te. 

Informaţii la telefon 0571488108. · 
(9738391 

Abonaţii INTERSAT (inclusiv cei fostei reţele ROSiMA) 
care nu şi-au achitat taxele la zi pentru televiziunea prin cablu, 
sunt rugaţi să se prezinte la casieriile firmei INTERSAT pentru 
onorarea prevederilor contractuale, până in dala de 6 septem
brie 1999. In caz contrar, vor fi decuplaţi fără altă somaţie. 

~.·ORAR.CASIERII: 

Vlaicu- bl. Z 27: 8,00- 14,00 .· .. in fiecare zi 
15 00 20 00 - ·:4-~ ~ 

- -<'t<· . ·' _,, . • - • 
".~ICilai:li""·tit so"-· 8,00- 15,00- luni, miercuri, vineri 

· " ··" 13,00 : 20,00- marţi, joi 
Alfa- bl. 47 SiC. A: · 8,00 - 15,00- luni, miercuri, vineri 

,,. •"'"'·"'---•. _.. ;-t- ,· ·,-"'-";"" 

PUBUCJTATE 

111/DOMUS srl 
2900 ARAD- ROMANIA 

str. ŞTEFAN CICIO POP nr. 17 
Tel/Fax 00-40-57-280424 

In 8 septembrie 1999, ora 9,00 se deschide noul maga· 
zin ,.Domus", la parterul blocului de zece etaje din Piaţa 
Romană. 

La deschidere, firma ,.Domus" face reducere de 20%1ll 
pentru onora1a clientelă. , , 

··· ___ ,.-.. Vă oferim: 

• Covoare PVC (linoleum) 1-,5- 2.m lăţime- preţ 47.000 
.lei/m.p. . 

• Tapet şi accesorii d.c. fix (folie colanta pentru perete şi 
mobilier) . 

• Covoare pentru bale .Oreamtex" 
• Produse pentru decoraţiuni interioare: faianţă, gresie 

import Spania 
• produse .Henkel" 

' • Firma ofera serviCii complete: zugraviqapelat, lipit etc. 
e Dispunem de stocuri pentru vanzare en detail şi en gros. 
Magazinul "Domus .. este deschis zilnic 

9,00- 18,00 iar slimbăta 9,00- 13,00. 

It LINFL!,~~Ă ROM 
Organizarea, începând cu luna septembrie 1999, a 

CURSULUI DE CALIFICARE in meseria de mecanici maljini 
de cusut, in colaborare cu O. M.P. S. Arad. 

INSCRIERILE se fac la sediul societăţii din Arad, 
str. Independenţei nr. 3, pănă cel tarziu 9.09.1999. 
CONDIŢII DE INSCRIERE: . , ··~~ .. 
• de preferinţă bărbaţi, cu stagiul militar satisfăcut .. k· 

• !fOmeri !fÎ netomeri _ 

. ·. 13,00 - 19.00 - marţi, joi 

1 

Centru • cinema 
' ,.Mure,ul": ~~::,:_s,OO- i!.Oll~b,m.i~i 

• vârstă maximă 35 ani • <;;:i;"i.;.><$~i>ii~ · ·_ !:!~ 
e !fCOala minimă 8 clase · . . ~·. Z:l ~~~ iil 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon: 289244. . · 

~- :t~·: :~=:=: "~r=·· .~=.:,~= .. ~= .. ~=.~s=T=.o=~=!=*T=_~= ..• N""':~=~!_.=l~=.~=~--.. ~;;;;;;;$~=~:;;;;;·~~J 
~ -'"'.. -CO m pute r . AMD K6·2 360M ~....~~~·A::M~E~N~A~J~Â~R;ji~· ......... : ::a9=~~n ...... 

-~ .. ~$:. -c-.._2000 ·.·._ VIA MVPa.~oo: · 
-Calculatoare .. '"<;T' ""' · ~HOD 4,3GB INTERIOARE EXPERIENŢĂ ŞI CALITATE 

!!!1111~111.., .. -Imprimanta . . ' ·•········. , [' :r ~~~~ ~?,/~MB · • .···~·- .ITALIANĂ 
etele 1 ·.-:" .. ··.·.' PLACA VIDEO 1 MB Compartimentări rigips 

~· . - efi: < i MONITOR 14" INFORMATfl 
-Service - -· CARCASĂ Al' .,!).. .. Tavane false 'I'EL: 092-663270·, 

, ARAD, CLOSCA 2 
TeiJFax.: 251838 · ·' w ;* 

INTRARE DE PE &OUl REIIOlunB 

"' ~A;J:~~~o ,. . pentru: . c, 092-570853 

.-......... "'" ·.-
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S.C ... TRflti$-fiRfiD~~ Sfl 
angajează: 

~ 

AGENTI DE VÂNZARI 
Condiţii 

- experienţă in domeniu . 
-seriozitate 'i disponibilitate la program prelungit 
• permis de conduc.ere cat. B 

lnforma1fi la tai. 270898, 258203 sau la 
sediul iDbepriaderU, sb. E. Mwgu nr. 82-83 • 

(5224288) 

---(oql-)peiiUUIII ___ _ 

• .-. faianl.i '-" Sp;uda, IQIIa: 
• pan:hel. fag, ......... carpen; . -~~~~-~-• npcelelnabila; 
.• .plt:etnall; .,,..,, '·• _ _....~_...., 
• glat _..........._ 

". TehnicA de calcul __ --*.__ 
. - PC Garanţie 3 ani ~~ 

............. _...'""' • ....- EPSON 

c:r c oplatoare • MINOLTA 
c:r Self'u rl 
<:rlllloblller de blroO . 

• 

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

1 

• 
1 
1 
1 

375 
USD + TVA _ _ • hale industriale •,~·r:• '' -FAX: 057-263038 

• sedii firme (973838) 

La prezentar~ uc~stui cupon se vu acorda o reducere de 5%, 
la comenzile ce depăşf:'ic suma de 10.000.000 lei. ----------· 

b..·. 
~· 

' . 
~-"-

S'i- -
·-=··~. 

BMPlBOfAGROSEM ARAD. 
~'-'-·· --~- •• 5>dA,,,;.,;v,:.,o- .... :._, _-~0;::;;.,., •. '-.,;~S-~.,-:" .•. .- " -~·~,__,,,;·~-: 

a inceput vânzarea seminţelor de grâu ti orz de toam
nii la· preţuri subvenţionate. Dispunem de cele mai va
loroase soiuri de seminţe ELITE 'i 1-1 pentru toate 
z_on~!e de cultură. Plata se face la ridicarea seminţelor 
prin: filă CEC, ordin de plată vizat de bancă, numerar 'i 
cupoane agricole. , 

Relaţii suplimentare la telefoanele: 057-289063 sau 
057-275156. Program de livrare: zilnic de LUNI până 
VINERI intre.orele 07- 15. 

(5224282) 

~~iljE.!ază: RECEP'fiONERĂ <!':•.;;; 
co,nditii: -experienţă în domeniu minim 3 ani 

.•• -cunoaşterea foarte bună a limbii engleze 

-cunoştinţe operare PC, Excel, WGI'd 
.,.a..,.;;'"'O:~~;erva,ţii: Cererile se depun la sediul flttneiîn 

ltiliif.:.<dl"d"·ata de 01.09.1999, după ora 9,00 (str. Ursului nr. 21). 
(973744) 

~ .. 

. 
.; ~:: 

~ -"'~-~+(~:~; .. -
-... . '< ~ 

_. ·-·-·-

. ' 

NOU + NOU + NOU.: 
.. ·De astăzi, în ARAD, STR. PĂSUNII (spre 

' ~ 
Piaţa Soarelui). nr. 13, MICALACA 

·(aproape de cimitir) se deschide un nou 

-'-~·--· ··~ 

~ :_· DE CONSTRUCTII ŞI 
INSTALATII SANITARE 

' 
". Preţuri promoţionale in prima 

lună de vânzări J:""Y/ · 

;,. Adaos eomereial minim 
__ ..". · .. , 

ALTE INFORMATII 
' 

. . " 

LA TELEFONUL .259088. 

1. 

: : . - ' 

1 

1 

j 

• 
! 

·i 

,, 
'1 \. ! 

, .. · 

; 

' : ( 

1 

\ ~ 

f 1 

r 
.r ~· 

l 
·1 

-~·' 

:.:.... '. 

'?--· 

.. !• 
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bun; imbuniltătltii. 
235784, 094 592 200. (26326) 

Vând garsonieră confort 11, 
Fortuna, preţ negociabil. Telefon 
094 266 220. (25917) 

Vând apartament 1 cameră, 
bloc contorizat. Informatii telefon 
257851. (26008) ' 

Vând avantajos garsonieră con
fort III. Informatii telefon 249495, 
Intre orele 1S-2i. (26375) 

Vând garsonieră et. III, 
Micălaca, 9.600 DM. Telefon 
249806. (26393) 

Vând urgent apartament 2 
camere, Alfa, etaj 1. Telefon 
257802. (26459) 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 303/1. Telefon 268595, după 
ora 19. (26447) · 

vand apartament 2 camere 
decomandate, zona 305, se.C, ap. 
16, elaj IV; pret 15.000 OM neg<>
ciabil. Telefon 094.784.406. · 
(26497) 

Vând apartament 2 camere, In 
Lipova, preţ negociabil, 12.000 
DM. Telefon 561439. (5224894) 

Vând apartament 2 camere 
ne(mobilat), modernizat. situat in 
zona Maiakovski. Telefon 231405. 
(26525) 

Vand apartament 2 camere, 
Vlaicu, str. Haţeg, bloc 5111, se. B, 
etaj VIII, sem/decomandat, gaz, 
telefon, 12.000 DM. Telefon 
092.620.475. (26541) 

Vând apartament uttracentral 2 
camere, semidecomandat, gaz, 
etaj III. Telefon 231035 sau 
094.391.266. (26563) 

Vând sau schimb apartament 2 
camere. zona 300, cu garsonieră 
plus dff~nţă, prefer zona Vlaicu. 
Telefon 268728 sau 272671. · 
(26585) 

VÂNZĂRI CASE riJ 
Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta

mente, intrări separate, trifazlc, 
garaj, curte, grădină, încălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485, 092 607 568. 126324) 

Vând urgent casă cărămidă, 
suprafaţă mare, toate utilităţile, 
preţ bun. Telefon 235784, 094 
592 290. (26326) 

Vând casă mare, confort 
occidental, încălzire proprie, 
grădină, singur in curte. Telefon 
251042, 094.397.419. 

Vând (schimb cu apartament 
Arad), casă în Gal'". Telefon 094 
705 620. (26097) 

Vând casă 3 camere, str. 
Clopoţeilor nr. 2A, preţ 32.000 
DM. Telefon 211726, 094 899 
562. (25902) 

Vând casă in Frumuseni nr. 
164 (preţ 11.500 DM) sau' schimb 
cu apartament 2 camere. 
Informaţii telefon 057-253167, 
288938, 092.891.709 după ora 
18. (25932) 

Vând casă cu 2 apartamente, · 

Vând casă 2 camere, 
bucătărie, Curte, grădini, posi· 
bilitate gaz, str. Remus. Telefon 
283679. (26551) 

Vând casă sat Botfel. Telefon 
283455. (26542) 

Vând casă cu grădină, preţ con
venabil. Str. Dâmbovitei, ni. 38, 
Arad. (26584) ' 

vand urgent casă 3 camere, 
grădină, gaz, dependinţe, 22.000 
OM negociabil până la vânzare.\ 
Telefon 245362. (26570) 

Vând {schimb cu casă, 
apartament) casă nouă, etaj, 
Săntana, 65.000 OM. Telefon 
462329; 094.154.137. (19654) 

Vând casă comuna Felnac, str. 
a VI a, nr. 678, 3 camere, 
bucătărie, baie, anexe, grădină 22 
ari, recent renovată. (26583) 

Vând casă cu grădină Zimandul 
Nou, nr. 81. Telefon 224322. 
(26599) 

Vând garsonieră zona Alfa, el 
IV, fără probleme acoperiş. 
Telefon 279820, 257923. (26467) 

vand garsonieră confort l, 
Micălaca, 7.500 DM. Telefon 
253326. (26462) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Micălaca 500, superil'll
bunătăţit (garaj), 13.500 DM. 

curte cu garaj, lângă Şcoala UCE- Vănd SPAŢIU COMERCIAL 
COM, str. E. Gârleanu nr. 11. situat In Chl,ineu Cri,, str. 
Telefon 211683. (26157) lnfră~rii nr. 56, suprafaţă 82 mp, 

Vând vilă ridicată in roşu, cartier pretabil: spaţii comerciale, 
vand urgent garsonieră Alfa. 

Telefon 267564. (26453) Telefon 262581. (26516) 

Vând apartament una camera,· 
dependinţe, 46 mp. Informaţii str. 
Artileriei, nr. 4, ap. 8, se. A. 

Subcetate. Telefon 258771, birouri, depozU~ farmacie, etc. 
094.534.726. (26123) · · Telefon 520917. 152264641 

(26515) -
Vand casă centru, singur rn Vând spaţiu comercial 

curte, preţ 54.000 OM, negociabil. suprafaţa de 150 mp, zona Alfa. 
Vând garsonieră confort 1, 

îmbunătăţită, etaj 11. Telefon 
263632; 094.642.346. (26501) 

Vând garsonieră Micălaca. 

6 
Telefon 094 837193. (26227) Telefon 092.209.665. (26499) 

Vând • ·~ t 500 Vând gheretă lemn, gara Aradul 
(25847) caso m1~ cu eren 

P str L"b ••t~· 4 8 000 DM Nou. Informaţii telefon 258981 
Vând urgent apartament 3 m ' · 1 e.~. 1 nr. ' · · după ora 17. (26543) 

camere, zonă centrală, etaj bun, Telefon 273627.l26254) 

l:ţ ;9i~~~sJ;~)fon 235784, ~~~~~:re~a~fm~~f~~~n~rm:;:: cn f j 1 1' Il 1 J: 1 li 1 Bd 
Vând apartament 3 camere, <26256) Vând TEREN, 600 mp, in 

Telefon 259919. (26558) 
Vând garsonieră bloc 173, etaj 

1. Telefon 094.928.640. (26597) 

VIa. s 5 Vând casă in Buteni si pământ • 
ICU, tomatologie, 1 .OOO·DM. eventual schimb cu Arad. Oferim VLAICU, lângă POŞTA, cu fun-

(
n2e5g584oc)iabil. Telefon 241800. dlferent,ă. Telefon 221263_ daţie solidă 300 mp, negociabil. 

Telefon 289456, 092 239 242. 
apartament 2 camere, Vând apartament 3 camere, <26304V ) (26328) 

decomandat, Vlaicu, imbuniltătit. ând urgent casă, toate condit;- Vând teren arabil 1,6 ha, in 
Miciilaca 308. Telefon 267282, Telelon 231105, lun1-" vl·nen·, orei' e He, Sănicolaul Mic. lntonnatii te!&. 
du""' 16 (26272) • Variaşul Mare (cu titlu). Telefon 

,... ora · S-17·, 092 664 626. (25907) ton 288772. (26302) 245111 d "' 16 (26076) Vând apartament 2 camere, v• d x 1 • u,... ora · 
zona Vlaicu-Micălaca, pret, 9.000. Vând apartament 3 camere, VI da_n . casa mare,. n COf!lunblal vand teren intravilan, toate 

imbunătă~t. decomandat, et. IV, a lmlrescu, pre, negocta · facilitătile zonă bunA Telefon 
DM •

16
·
500 

DM. Telefon 
235784

• Alfa. Telefon 257946, 235524. Telefon 250209. (23243) . "" . , 270872. (2M62) · . ' 

<Jţ~~:~~~~~~~ 2 cam~!l!· (25990) .-.~;;.-. ,. .. .• ·'-:; '*''''t>a~~j:"3~~~M~~reic~ strv~::c:,_t(':::~:~:lvi~~~=.i':, 
zonă centrala, etaj-· bÎiri, 

Vând apartament 3 camere, 250754. (25932) Renasten·,· nr 57 seara (26444) imbunătăt,it, pret, avantajos. Vând -• t t lortul · ' · ' · 
central, cu încălzire pe gaz !ti ca::.cJ, o con , comu- Vând grădină intravilan. · Telefon 235764, 094 592 290. T 

(26326) garaj, str. Gh. Bari•;u nr. 15, et.l., na Vladimirescu. Telefon 255981., Informatii la Zimand-Cuz nr 125 
r 092 248 409 (26340) (26440)' ' . . Vând apartament 2 camere, Telefon 28m6, 092 298 298. (f. . 

amenajat stil occidental, mobl- . 9738311 r--:-::---,------,,..,.----, Vând loc pentru ca"a In Bujac, 
lat la cheie, str. Miron Costin bl. Vând apartament 3 camere, Vand urgent casă 4 camere Tn cu pQsibilităţl pentru apă, gaz, 
1. Telefon 094_122.434. (26039) Fortuna, gresie, faianţă, parchet, Gai;tot confortul, cu anexe pentru telefon. Informatii telefon 273074 

Vând urgent apartament 2 13.500 DM, negociabil. Telefon animale, grădină cu pomi trudiferi, după ora 17 sau 242434 pănă la 
Itra 289054, 094.246.290. (26303) suprafatil totală 1.5200 mp. ora 17. (26364) 

~=·~-~~~-~~~ndat. Vănd apartament 3 camere, Telefoni74106. (26416) · Vând, eventual schimb cu 
Vând apartament 2 camere, decomandate, telefon, satelit, Vând casă in Zimand Cuz nr. apartament sau alte variante, 

decomandate, zona Banu parchet, rolete, Vlaicu, bl. 81-3, 258, 20.000 OM, negociabil. teren intravilan 1300"mp, pe str. 
Mărăcine. Informatii telefon ocupabil. Telefon 289456, 092 lnforma~i telefon 248053. (26320) Cetă~i. la şosea. Telefon 281044. 
220202, după ora 19; 252868, 239 242. (26328) Vând casă, Calea Timisoarei, (26489) 
092 245 496. (26231 ) Vând apartament 3 camere, 18.500 OM, negociabil. Telefon Vând loc casă Micii Iaca, 1000 

Vând apartament central, 2 confort 1, et. 9/10, VIa ieu, 211028. (26383) mp, posibilităţi gaz, apă, preţ 
camere, ocupabil. Telefon Stomatologie. Telefon 244145, Vând casă sanicolaul Mic, 30.000 DM. Telefon 092 344 621, 
=116; 048-721565. (26200) 243669. (25685) toate condiţiile. Telefon 254990. 264032. (25651) 

Ocazie! Vând apartament 2 Vând apartament 3 camere, (26388) li+T"""·II~ ......... I!•i"~:':"'ll 
camere, 

0856
v1aicu, 9.500 OM. Z0(

2640
naAIIa

7
) ,el214.Telefon277844. Vândcasil3camere."bucătăne, p,1:"ţqj11) 1 !Î 11~ 

Telel 27 (26604) debara + anexe, comuna Pecica. - 1 1 11 1 1 • 1 • 1 
en · Ocazie! Vând apartament 3 .. Ocazie! Vand apartament 2 Informaţii telefon 468545, pret. 

. Alfa ta" IV 11500 OM camere, Micillaca, el. IV. 15.000 informativ 11.000 DM. (26174) 
C31)101"8. • e l • · · OM. Telefon 270856. (26232) T .... , 270834 (25604) Vând convenabil casă Tn 

e.."on · Vând apartament 3 camere, Oca. z1·e· 1 Vănd apartament 2 Zimandul Nou, nr. -145., Telefon 
· decomandat, Micălaca. 17.500 

cam~. Micălaca, etaj 4, 12.000 DM. Telefon 253326_ (26462) 277531. (26344) 
OM Tele. ton 270856 (26604) Vând 2 construct,ii, zon"a 

· · Vând apartament 3 camere 
Vănd apartament două camere, Grăd~te, pe suprafaţă de 700 mp, 

et. 1, garaj, bl. 501. Telefon decomandate, Alfa, 15·000 DM. 1-a: 2 camere, baie, gaz, 
Telefon 253326. (26482) 

266223, după ora 16. (26196) Vând apartament str. T. canalizare; 11 -în roşu (fără uşi, 
Vând apartament 2 camere, Vladimirescu, 3 camere, bloc 14, geamuri), P+1+mansardil 180 mp 

C!!rltral. lnforma9i telefon 244492. E OM i lbil pe nivel, piscină (cu canalizare). 
(26313) se. ' ap. 1' 45·000 ; v z Telefon 236636,253809. (25434) 

orele 11-13. (26434) · 
Vând apartamept 2 camere, Vând apartament ultracentral Vând casă cu microferma la 6 · 

zonă centrală, la p·a_rter şi etaj. ' cu toate dependinţele, termofi- km de Arad, Sânpaul, nr. 169. 
Telefon 250209. (23243) care, gaz metan, posibilitate priva- Telefon 273024. (26454) 

Vând apartament 2 camere, str. 26435) · Vând Motel compus din ABC, 
T. Vladl.ml·rescu nr. 33, bl. 44. tizare. Telefon 257101. ( b. f ,. b"l t t ,. ar unc ,Iona 1 , res auran ş 

~~E~ţ~~:::::na::t::::: iHiltl1im:!:1iGâEJI :~~;~::~:~E~~~Ji~: ~~-
camere. ultracentral. Telefo,n 75. Telefon 270321. (26449) 
2.11792_ (26400) . Vând apartament 4 camere, Vând ·•. A d 1 N preţ 

1 500 11 d ndal ca= 1n ra u ou, , 
Vând apartament 2 camere.'.., Mică aca , el 1, ecoma 

convenabil. Telefon 287320. 
bucătărie tip salon 514 Grădlste •• Telefon 264050. (26280) (26420) 
bi.·R, se. B, ap. 21,10.800 OM: \· Vând apartament 4 camere, Văndcasă2camere,bucătărie, 
Telefon 237048. (26413) ":zonă ultracentralil, parţial, 

Vând apartament 2 camere, el" imbuniltilţit. Telefon 255133. hol, curte, apă, gaz la poartă, 310 
11, Podgoria, vizavi de Catedrală, (23243) mp, zona Biserica Sârbeascil, 
pret 26.000 DM. Telefon Vând apartament 4 camere, 9.000 DM negociabil. Telefon 057 

"092iJ97411 . (25639) Tmbuniltăţit, zona Miortţa, e!. 1. • 2~~~-~!~~~t c6nfortul In 
Vând apartament 2 camere, el Telefon 261368. (26397) 

1, Colonia UTA. Telefon 243797. Vând apartament 4 camere, Grădişte, Piaţa Carpaţi, preţ 
(25709) Tmbuniltilţtt şi decomandat, et. 1!1, 48.000 DM negociabil. Telefon 

Vând apartament 2 camere pe Malul Mureşului, zona 300 + 276262. (26493) · 
decomandate, Calea Romanilor, garaj autoriza!. Telefon 259891. Vând casă in Curtici, central 
17.000 OM. Telefon 270872. (26209) · · . (variante).· Telefon 267013. 
(26462) Vând apartament 4 camere, (26491) 

Ocaziei Vând apartamenţ 2 decomandat, confort. 1, Vând casă cu grădină In Cuvin, 
camere, decomandat, Micii Iaca,. Tmbuniltilţit, etaj 1, Confecţii; preţ negociabil. Telefon 235818. 
13.700 OM. Telefon 270872. 14.000 DM negociabil. TelefoQ (26513) 
(26462) 244515. (26553) · Vând casălocaHtatea Semlac, 

nr. 180. Telefon 534262. 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice modet, livrare ilnediată. 
Telefon 094.391.896. 12288Sl 

Vând avantajos anvelopa auto, 
folosite: in stare foarte bună. 
Telefon 563027; 259339, 262616. 
(5224668) 

Vând Saviem 7,5 to, 4.500 OM 
sau schimb cu cereale. Telefon 
280567, 092 891 709, orele 8-16. 
(25932) 

Vând Ford Scorplo, 1991·, 
injecţie, stare excepţională. 
Informa~; telefon 220202 după om 
19; 252868,092 245 496. (26231) 

Vând Mercedes 200 Diesel; 
Tnmatrlculat, stare perfectă. 
Telefon 275023. (26259) 

Vând tractor U-650, stare per
fectă, 38.000.000 lei, negociabil. 
Telefon 094.260.464, Vladlml-. 
rescu str. Gării nr. 5. (25901) , 

Vând BMW 524 TD, 1985, str; 
Salontei nr. 37/A. Telefon =806. 
242641. (26356) 

Vând autoturism Oltcit, an 
1986, CIV, VT, irepro'"bil. Telefon 
278396, 094 834 010. (26350) 

Ocazie! Vând Peugeot 305 
GTX, persoană fizică, numai 
3.200 OM, negociabil. Telefon 
288451 (26346) 

Vând Renault 21 Nevada, 
1991, tnscrisă recent, benzină, 
Injecţie. Telefon 094 698 849. 
(26472) . 

Vând tractor U 650; preţ nego- · 
ciabil 34.000.000 lei. lnfonna~i str. 
V. Roaitil, nr. 51, localitatea 
Vladimirescu. (26471) 

Miercuri, 1 septembrie 1999 

Vănd 2 tractoare U-650 în slare 
de functionare. Informatii locali

- tatea Răpsig, familia 'Purice. 
(26327) 

Vând tractor U-445, reparaţie 
capitală, cauciucuri noi şi cabină 
U.445. Localitatea Moroda nr. 
162. (26108) 

Vând Dacia '97, 4.200 OM, ne
gociabil. Telefon 236425. (25988) 
Vănd remorcă 7 tone, stare per

fectă, telefon 206 Seleu,. (26301) 
Vănd urgent Dacia 1310, din 

1985, preţ 1.600 DM negociabil. 
Telefon 264324. (26463) · 

Vând Audi 100 Diesel, înmatrl
culat persoană fizică, motor 
Volskwagen D complet, Audi 80 
pentru piese schimb. Telefon 
464908. (26456) . 

Vând Dacia O km, eventual la 
schimb cu una mal veche. Telefon 
219869 si celular 094.291.600. 
(26437) ' 

Vând Opel Vectra eventual la 
schimb, cu toate imbunătătirile 
Turbo Diesel lntercol anul 1S!l,5, 
preţ 13.650 DM negociabil. 
Telefon 056- 218869 sau celular 
094.291.600. (26432) 

Vând Peugeot 3.05 Diesel 
inmatriculat, 4100 OM; motor+ 
cutie Mercedes. Telefon 
092.456.101. (26427) 

Vând Dacia 1310 Break, 1887, 
necesită repara~i caroserie; nego- , 
ciabil 1000 OM. Telefon 288013. 
(26361) 

Vând Dacie nouă 1310, an de 
fabricaţie 1999, culoare vişiniu 
metalizat. Telefon 562743. 
(5224895) 

Vând VW Golf 1 Diesel, inma
triculat, 4.000 DM. Telefon 
092.437.218. (26495) 

Vând Dacia 1300, dezmem· 
brată + talon. Telefon 276273. 
(26494) 

Vând tractor U 650 M, plug, 
disc, Mig 400, remorcă monDax. 
Informatii comuna Varturlle, str. 
Gării, nr.' 116. (5213468) 

Vând in lneu, Mercedes 2,40 D, 
1978, înmatricula! persoană fizică, 
preţ 4.500 DM. Telefon 057 -
511173. (5225425) 

Vând Autobenă Saviem 6,Ş 
tone, stare bună, CIV, numere noi; 
preţ convenabil. Telefon 276488. 

Vănd: 

DE SP!i-LA , preţ 190 OM; 
VITRINA FRIGORIFICA, CON
GELATOR cu sertare, 500 It; 
COMBINĂ FRIGORIFICĂ, TV 
COLOR, preţ 80 DM; LADĂ 
FRIG, FRIGIDER. Telefon 
275277. (20566) 

Vând maşini de spăla~ l6zi lri
gorifice, frigidere. TV color, la 
preţuri avantajose, intre orele 9-
17, telefon 251392. (26074) 

Vând frigider Arctic; ladă frfgori
fică; maşină cusut Zinger; staţie 
amplificare. Telefon 267084: 
(26518) ' 

Vând calculatoare 486 IMB tie 
la 249 OM si imprimanta Oki, cu 
ace, noi, format A3, la 150 DM. 
Telefon 274645. (26517) 

Vând o gamă mare de TELE
VIZOARE COLOR, preţuri fără 
Concurenţă. Telefon 211213, 
094161 486. (26642) 

Vând TV color cu di,lgo•nalil 

micii. Telefon 211.;.49E1L.IEC~DMENttîr 
Vând diferite ' 

pentru ~~:=~~:~~~~~~;:~~!.!:W. video, satelit, 
linii. Telefon 092 368 868. (mp) 

VÂNZĂBI DIVERSE 

Vând PARCHET fag aburit, 
umiditate 6%, pervazuri. Tele• 
fon 235271,094555338. (26274) 

Vând BOLŢARI tennoizolatort 
4 modele, pavele, borduri, etc •. 
Telefon 245669. (20375) 

. Vând set utilaje brutărie şi cup
tor Matador 15 .mp. Telefon 092 
624 764. (25926) . . • 1 

Vând utilaje vulcanizare, Ieftin. 
Telefon 0921301798. (261. 

TURI~M CIELO ,1 GARSO
NIERA,· confort 1, zona Confec· 
ţii, et. 11. Telefon 561840 sau 
092.856819. (26287) - ....... 

Vând SARE la saci ~1 bulgări, 
cantităţi mari. Telefon 059-
144334. (26321) 

r-:-c:-:---..,.==:-:==:-->,-*"j. ,Vând convenabil 
Vând urgent FORD SIERRA, .,, daÎiăngă -:·;~· i};l ~-~:'i;;,ni~i;l;:.J.iiio. 

inmatriculat persoană fizică, ·de sudură t 

2.000 cmc, an fabricaţie 1990, Telefon 281304. 
culoare ro,ie, stare foarte bună, Vând combină porumb 
preţ convenabil. Telefon 092 · ştiulep cu tocător, marca Zmaj + 

1 ;;,.. 611 piese schimb (o aduc la dient). 
Vând VW GoH 11, an 1991 D si Telefon 055-571981, 

vw GoH 111. an 1993 o, neinma- (26330) 
triculata si tractor cu coasă - ger
man. Telefon 094.611.012: 
(5226465) 

Vând Oltcit motor francez t;i 
piese de schimb 1.500 OM neg<>
ciabiL informatii telefon 466694, 

·orele 8-9; 20-2:i. (3629637) 
Vând urgent Dacia 1410, an 

fabricatie 1995. Telefon 466091. 
(3629s3a) 

Vând Dacia 1300, stare bună, 
1975, qu set motor nou, fără CIV, 
1.200 DM. Telefon 561840, 
092.858.819. (26592) 

Vând Dacia 1304 Furgon, fabri
caVe 1990, 3.100 DM negociabil. 
Telefon 420495. (5226736) 

Vând Dacia 97, cu tot cu remor=
cil, preţ 4.000 DM. Telefon 056-

. 2·19869 sau 094 291 600. (26432) 
Vând Mercedes Bus Diesel, ctt 

prelată, an 77, motor nou, 3.500 
OM. Telefon 251422. (26613) 

Vând Renautt Express Diesel, 
an 91, inmatriculat persoană fi- Vând PLACI AZBOCIMENT 

zică, preţ 7.200 DM. lnfor~TU~ţii ".,.-a,GOQ.I0jltn!.~ata; C~~~~~~~~~;~ 
telefon 279674. (26631). lei/sac; VAR; ·,, 

lltii(J.I IIBBd~l ., 1• 1 ~~.;;;-~~:;; nr •• a•~. 

··~ ·' 1 

_, 
1 1 

•. 1 

- 1 " 1 • • • • •" o _ Vând tamâ11nalt 2 m cu 
pret convenabil, Arad, str. :ii~iili ...... Vând TV color Philips şi maşină 

de spălat automată, nouă, cu 1 an 
garanţie. Telefon 264604. (25523). 

· nr. 27. Telefon 246751. (28505) 

Vând avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit, 
microvele. Telefon 259339; 
563027' 262616. (5224666) 

Vând avantajos maşini de 
spălat automate Philips, Bosch, 

- combine, lăzi frigorifice, congela
toare cu sertare, trigidere. Telefon 
259339; 563027; 262616. 
(5224888) 

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

Vând TV COLOR, en gros, en ' 
detail, funcţionale '1 defecte, 
garanţie, preţuri minime, nego
ciabile. Telefon 289456, 092 239 
242. (26328) 

vand televizoare color, cu 
garantie, 700.000 lei si 1.500.000 
lei. Teiefon 211028. (26383) 

., 

vand societate comercială pe 
profil confecţii producţie, contract 
extern. Informatii telefon 28027 4 
după ora 16: 094.797:~!itili*l 
(26369) .· , .. ,, 

. Vănd ma'iină de rosul Casnica 
şi instalaţie satelit, complet_ă. 

telefon 237209. l~~:\•oell1.il~l~4!~ Vând vacii bunii, str. 
nr. 114. Telefon 247565. (26455) 

Vând porci graşi (100 -135 kg), 
pret oficial, str. Razelor, nr. 85, 
Grădiste. Telefon 276078. 

Vând rochie imoo1rH 
Canada, model deosebit, "'""'•ă·l . ' 
vand masină Ford Slerra neînma
triculată, im de fabricaVe ~964, în 
stare foarte bună. Telefon 
240664, seara. (26458) 

Vând calorifere fontA, foarte 
bune. Telefon 282784, după ora 
16. (26347) 

(ConUnu819 In pagina 15) , 
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, (Urmare din pagina 14) 
VAnd soba teracotă mărime 

2x3x7, nouă. Telefon 262330. 
@514) . 
Vănd motor Diesel Mercedes 

220 D. puţini km; v!lnd tennotekA 
gaz. Telefon 094.932.925; 
254730. (26527) 
Vănd LEMNE FOC Ulate, 

·'"'"""'" tare, orice c;antltata. 
276488. 

Vănd cazan incălzire centrală 
pe motorină, injector ru termostat, 
pompa recirculare (posibilitate 
ga;:) ~i calorifere. Telefon 
092.352.941 sau localitatea 
5anleano, nr 39. (26538) 

van<~ .14 elemenţi calorlfer din 
fanta. Telefon 272145 .• (26540) 
Vănd presă strug~ri. TelefO!I 

283455. (26542) 
Vind EUROBOLŢARI TER· 

r,IOIZOLANŢI cu garan\le, 
3!10x250x200, 3.600 lei/bucata, 1 

• 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (26560) 
, V~nd mobilă donnitor turnir nuc; 

• fotoln. Str. Dâmbovilei, nr. 36, 
Arad. (26568) 

vand 2 garnituri 3, 2, 1 din 
1 import Germa~. T~· 

41"11~::·~ .012. (5226485) • 
ooptor cofetarie cu dospi-

;::l~:~~:'~!; ~v;i,trtnă frigorifică; aparat Carpigiani cu 3 brate. 
i Pancofa, telefOn 

<166812; seara la 466241. 
(3629836) 

CEBEBI,IOFEBTE 
- DE SERVICII -

BRUTAR! '' 
Telefon 286378. 

"TISZA MUREŞ" ARAD anga
jează MUNCITORI NECALIFI· 
CA ŢI la Fabrica de Cărămidă 
Făntânele, telefon 256864 'i la 
Fabrica de Cărămidă Ceafa, 

. telefon 280270. (26398) 

FIRMĂ IMPORTANTĂ DE 
ASIGURĂRI cauta COLABORA· 
TC)RI in IOCJIIIăţlle: ARAD, 
NADLAC, CHIŞINEU CRIŞ, 
INEU, SEBIŞ, GURAt:tONŢ, 
PĂNCOTA, LIPOVA, SAVÂR· 
ŞIN. Informaţii telefon 251651, 
orele 9-15. (26203) 

. Ang~jăm PERSONAL pentru 
MUNCA DE BIRC'U (comerţ prin 
telefon), VĂNZĂTOARE, 
AGENŢI COII'ERCIALI, PRIMI· 
TORI DISTRIBUITORI, GES· 
TIONARI pentru depozit en
gros, precum '1 absolvenţi fa
cultate marketing. Telefon 094 
618 952. (25690) 

SC "EUROPA GENERAL" 
SRL angajează personal: 
reprezentanţi pentru relaţii cu 
socletlţlle comerciale; dia· 
trlbultorl de materiale publl· 
cltare in cuUI po'tale. lnformapl 
telefon 257678, lun!.vlnart ol'ltie 
18-20. (26448) 

CĂUTĂM ŢESĂTOR! pentru 
prosoape plu,ate m~inl Jakart, 
pentru străinătate. Telefon 068. 
312.016. (26429) 

SC "MONTEL" SRL Arad, 
angajează SUDOR ELECTRIC ,, 
AUTOGEN, cu cuno,tlnţe de 
lăcătu,erie pentru activitatea de 
construcţii montaj. Telefon 
284111 sau la sediul firmei, otr, 
Ştefan Cielo Pop, nr. 18, ap. 4. 
(26492) . . 

SC "MIG" SRL angajeazA 
FER. Telefon 256189. (26531) 

SC "ARCONS" SA Arad 
fncadrează prin concurs ANA: 
LIST PROGRAMATOR; cuno,. 
tinţe calcul salariu • evidenţA 
personal; cuno!ftinţe limbaj de 
programare Fox PRO. Telefon 
254329 inl16. (26532) · .. 

ANGAJĂM INGINER MECA· 
NIC (confecţii metalice) expe
rienţA minimă in domeniu 3-4 
ani, cuno!ftlnţe calculator 
(preferabil limbă Italiană). 
Telefon 256287. (26555) 

SOCIJ:T A TE COM!=BCIAL"' 
prof1l alimentar angajăm 
VĂNZĂTOAAJ;. Tifefon 266211. 
j_~) .. .. -. 

PRESTĂRI SEBIICD 

Execut CONSTRUCŢII, IZO· 
LA ŢII contra igrasiei, HIDRO· 
IZOLA ŢII, FAŢADE, ~ONĂRI. 
Telefon 272695. 

FACILITĂM rapid 
SCHANGEN. Telefqn 
321.383. (26445) 

VIZĂ 
064 • 

In 31 august s-a furat din 
Ml~ălaca, str. Lennontov, auto
turosm DACIA 1304 (pick-up), 
bleu deschis, copertină tablă 
zincată nevopsită. Relaţii tele
fon 265880, 262503. Recompen
să. (26645) 

Pierdut telefon mobil Impor
tant, zona Magazinul Aradul. 
Telefon 247228, 280338. (26650) 

fn vederea unei eventuale 
colaborări In CULTIVAREA 
ORZOAICEI de toa.mnă, SC 
ARBEMA SA Invită pe TOŢI 
CULTIVATORIIINTERESAŢI, să 
participe la ŞEDINŢA DE 
VINERI, 3 septembrie 1999, ora 
10, la sediul ARBEMA. 
Suprafaţa minimă disponibilă 
50 ha. 26422, 26469 

Efectueui z.llnic transport de 
peraoane 1n GERMANIA, AUS. 
TRIA fl FRANŢA. 1o Pf'OIUI' occo
sibUe cu autocare moderne. 

NOUIII ITALIA cu tranzit AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tratWt POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin ,,ATLASSIB" 
puteţi cilitorlln toatl EUROPA: 
BELGIA, OLANDA, DANEMAR· 
CA, FINLANDA, NORVEGIA 
AHGUA, SPANIA, PORTUGALIA.' 

Pentru grupuri organlzat8, 
tochlriem autoc:lre fi mlcrobuze 
rnodeme. . 

,.ATLASSIB" efectueazA Pr
vlcll de mesagerie, utgurirt me-
dicale fi cărţi wl'li. . -

Agenţiile din centru: l'tlefon 
251871 ti 252727 fl AUTOGARĂ, 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zilnic. (c.17) 

.. AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
VĂ OFERĂ: 

• excursie • FRANŢA 20 SEP'JEM
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE -· 
• PREŢURI DE EXCEPŢIE la 
MAMAIA, NEPTUN, SATURN ti 
EFORIE NORD. 
•xcursU lunare tn EGIPT,ITI\UA, 
SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGUA, MAROC, MAREA EGEE, 

. AUSTRIA, FRANŢA; săptămânale 
in: DU BAl, CHINA' fi TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, 1- pr&\Uri 
fără concurenţă. 
-excursii individUQie tn CROAŢIA 
fi UNGARIA. 
• bilete de odihnă fi b'atanMIJ'lt !a: 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI 
POIANA BRAŞOV,"VORONEŢ, 
VotNEASA. Informaţii telefon/ fax 
057 • ~311, şau str. Eminescu 
..-. t~. VĂ AŞTEPTĂM! (c.1000) 

NOUIII REDUCERI DE PRETURI 
' 

vă oferă: . 
zilnic spre Gennanla 

.PASSAU • REGENSBURG • 
NURNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART·KARLSRUHE
HEIDELBERG • W0RZBURG 
·FRANKFURT , MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: ciiAtOrie In auto-
REPAR · la domiciliu: care nol, moderne; 2 bagaje 

FRIGIDERI;:, CONGELATOARE, gral\lite; lnso~toare de bord; 
.cu garanţie. Telefon 094/ omasil caldă In Ungaria. 

AGENJIILE ei.ET!,: ARAI', ~25~7~.1~51~.C(2~5~88~6~)~~~-~~~~~:'nformaţii ,finscrleri la 

FIRMĂ, execută la co lilfon 057-252291; UPOVA, 
u,i, fer~a, mob ller de telefon 057-561377, telefon 
bucă.liirle. Telefon 24010.8; 057-563011; TIMIŞOARA, 
094.841.337. (26537) telefon Q56-200119; LUGOJ, 

EXECUT lucrări lncălzlre cen
trală, sanitare (cupru). Telefon 
21 6552; 094.391.892. 

.,INSTAL CONSTRUCT": 
zidărie, tencuieli, faianţări 
zugrăveli, instalaţii. Telefo~ 
567269. (26550) 

PARCHETEZ, RAŞCHETEZ, 
PALUXEZ. """lna nu face praf. 
Telefon 277383. (26567) 

telefon 056-359651; REŞIŢA, 
telefon 055-224904. (c.) 

SEMO TBAVEL 
agenpe intemaponalii, 
organizează excursii de 

exceppe: 
ISRAEL, 27 septembrie; 

IT AUA, FRANŢA, SPAtl~ 
. 28 septembrie. 

Telefon 057-256041, 
Bd. V. Milea nr.11. (26656) 

.. -· 

.. ICIIUIBU81 

. Schimb 2 case, grădinii, in 
Apateu, 4 lugăre pământ, cu 
apartament in Ar~d. Telefon 
_n19~7".0lL-~-

· ÎIICIIIIIEIII · 

Ofer spre inchiriere 2 SPAŢII 
COMERCIALE situate central, 
bme amenaJale, apte pentru: 
pres~ărl servicii, alimentaţie 
publică, birouri, depozit an· 

ros et . Telefon 2467 7. 
· Ofer spre inchiriere pivni~ă 250 
mp, str. A. Şaguna. nr. 135. 
Te_!efon 092.344.740. (26479) 

lnchiriez spaţiu comercial 84 
'mp, in centru. Telefon 235994. 
(26474) . 

lnchiriez (ofer) garsonieră şi 
apartament (ne)mobilat. Telefon 
2357Ş4. 094 592 290. (26326) 

Doresc să Tnchiriez locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784, 
094 592 290. (26326) 

Primesc o fată serioasA tn 
gazdă, zona Vlaicu, la bloc. 
Te~efo~ 248545. _ 

lnchtrtez 2 spaţii: 100 mp şi 20 
mp. pentru orice activitate. 
Telefon 092.301.798. (26119) 

lnchiriez spatiu pentru pro-
ducţie 200 mp, Vlaicu. Telefon 
0921735.983. (26127) 

Dau Jn chirie apartament 3 
camere, decomandate. pentru 3 
eleve. Informatii telefon 27 4692. 
(26341) ' 

"ANDRIS STA " caută spre 
Jnchiriere spaţiu, curte sau 
grădină, 300 mp, pentru depo
zit ambalaj. Telefon 059· 
143268 094 531 799. 26352 

nchiriez apartament 3 camere 
moOilat, confort 1, cu telefon' 
cablu. Telefon 241Q66. (26414) ' 

Tnchiriez garsonieră mobilata 
Mfcălaca. Telefon 234862. (26004i 

Ofer spre inchiriere spatii co
merciale cen_trSie. Teiefon 
270879; 240970. (?6464) 

Prrmim băieti in gazdă str 
Şooalei, nr.15 A. (26461) ' · · 

Primesc o fată in gazdă, str. 
~ ~f!lslll ~vin .. 
nr. 13, ap. 13, etar· f· central 
1~6438) . ' . . .. 

Primesc 2 băi~ţl In QaZ~Ii. 
Telefon 285443. (26473) · · 

Ofer spre Inchiriere gan;onienl 
c~nfort 1,. mobilata, parter, 
M1călaca Piaţa Soarelui: aragaz, 
frigider. cablu. Telefon 057. 
267082. (26530) . . 

inchiriez apartament 2 camere 
nemobilat, zona Vl_aicu. Telef~ 
273305. (26528) 

Dau in chirie spatiu comerdal 
str. Andrei Şagun,: Telefon 
232371. (26522) . 

Ofer spre închiriere apart~
. meni 2 camere mobilate, telefon, 
zona Romanilor, 150 OM. 
Tetefon211488. (26512) 

Primesc 2 eleve în gaizdj. 
Telefon 057 • 230524. (26546) . 

Ofer spre inchiriere apart~
ment 2 camere, nemobilat 
Vlaicu. bloc X23. Telefo~ 
?16141. (26547) 

, Dau in chirie garsonieră con
fort sporit, mobilat, gaz. satelit, 
zona UTA. Telefon 235063 
(26548) . . 

Ofer garsonieră in dlirie zona 
Buşteni. Telefon 255521. tZ6549) 

Ofer spre închiriere aparta
ment central, pentru 3-4 elevi 
studenţi, firmă. Telefon 237456, 
or~le 9·17. (25556) ' 

lnchiriez apartament 2 camere 
Aurel Vlaicu. Telefon 264648: 
(26557) 

Dau in chirie spaţiu cornSraat, 
80 mp. Telefon 251117. (26573) 

lnchiriez 1 cameră 24 mp + 
terasă, belonat, 24 mp + 100 mp 
teren intravilan, posed apă-amal, 
J.e)2!GR, gaz;· inlificălaca, la 
şpseau.a Ar~d-Deva. Telafon 
260192, ?79739 orele 8-20. 
(26562) 

Tnchiriez sau vând garaj 
cărămidă, zona Podgorie. 
Telefon 511662. (5225423) -

· PIERDERI 
Pierdut carnet şomaj nr. 

25087, eliberat de DMPS Arad, la 
data de 25.08.1994, pe numele 
Todea Angelica. TI declar nul. 
(26436) 

Pierdut carnet student eliberat 
de lJniveritatea de Vest·
Timişoara. Facultatea de Fizică, 
pe numele Galea Ovilliu. b declar 
nul. (26483) · · .,.. 

-
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Pierdut serviciu 
berată de .Feroneria" Sa P4i' 
numele Pui Mii~- O declar nulil. 
(26477) 

Pierdut camet evidenţă şoma~ 
nr. 56240, pe numele Busuioc 
Eugen, eliberat <le OMPS Arad. b 
declar nul. (26580) 

'\i' DECEBB '\i' 

Cu adAncli durere anunţăm 
Incetarea din viaţA, după o 
lungă 'i grea suferinţă, a celui 
mai iubit soţ, tata, socru '' viitor 
Qunic, 

PI'!ISĂCARIU GHEORGHE 
In vârstă de 51 ani. lnmor

mântarea va avea loc joi, 2 sep
tembrie 1999, ora 13, de la 
domiciliul familiei tndoliate, dill 
lneu, str. Mihai Viteazul, nr. 41, 
Cartierul Traian. Familia indo
llata: soţia Lena, fiicele Consue
la 'i Carmen '' ginerele Adrian. 

Cu nemărglnHă durere anunţ 
moartea soţului 

COŞERIIOAN, 
pensionar CFR, Staţia 

SEBIŞ. Inmormintarea In Joia 
Mare, azi. Soţia Floriţa. 

Cu durere anunţlm decesul 
celui care a fost 

CZUHAI1'AVEL 
fnmormântarea azi, 1 sep.. 

tembrie, ora 16, in comuna 
Doroba . Co III 1 nepotul. 

Cu durere anunţăm Incetarea 
din viaţă a celui care a fost 

LUPEI MIRCEA. 
Inmormintarea va avea loc 

azi, 1 septembrie, ·ra Cimitirul 
UTA. Soţia Anei&· cu fiica Glna 

1 ginerele Dorin. 

u mere durere anunţ In
cetarea din viaţă, după o ŞC!Irti 
sufennţă, a soţuh.1~ meu 

BOROS FRA,NCIŞC 
eoţ, cumnat 'i unchi, fotl 

magazioner la.. Fabrica de 
Ceasuri. Inmormintarea va 
avea lec azi~ la Ciinitlrul 
Pomenirea, Iar. pentru oră 
sunaţi la telefon 252618. lnctur• 

. rată sova ~.llt!i, f!_milia Boro~: 

lJ a ne urare n su a 
anunţăm incetania din viaţă a 
iubitului nostru so_ţ.,l tata, BIRO 
GHEORGHE. Inmormintarea va 
avea loc azi, 1 $Bptembrie 1999, 

1 
ora 13, .la Cimitirul Grădlşte, do 
la dom1cihu str. Turturicii, nr. 

1 ~4. Soţia Anica '' fiica Ancuţe 
~ee~ na"!!~ng~~t~:--~~....J 

1' SDIICI Fllllllll 'ii' 

IC .,NOSFERATU" SBL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.8'74. Sprijinul 
de care aveli ,.evoie tn 
momentele grele 

NON-STOP 
filERVICII FUNERARE 

COMPLETE .. 
SICRIE: diferite esenţe '' 

m!'dele occidentale. RESPETe: 
panza. matase (seturi com· 
plete), voal. CJ{UCI: lemn '1 
metal. ACCESORII: prosoape 
batista, panglică neagră, bati: 
curi, mânere, lumânări, catafalc 
sfeşnice, steag de doliu. SER: 
VICII: spălat, îmbălsămat 
imbrAcat, transport intern ,i 
internaţional; :ASIGURĂM 
coJaci, ~livi, coroane, jerbe, 
fotografi• profesionale, fanfară; 
ORGANIZAM pomeni; INTER· 
MEDIEM gratuit obţi'nerea 
c;~ctelor necesare inhumăriJ. 
Ofertă brad: sicriu brad, 
respete, cruce • 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU, eşle GRATUITIII. 
Experienţa noastr~, st!t 
.. <!!!!Dneavoastrăl (cj 

POfiiPE FUNEBRE 
NON-STOP 

~TYL.COMPANY 

. ~PROOOCATOAREoesteRtE 
- str. M. Eminescu nr. 4, · · 

. _......, 057-211929, O&olş37.711j 
094.558.712. . 

~ul Tntr-un singur loc, la ~ de ~ 
ducitor fi calitate occid.ntaÎi · 
•fMBRĂCAT GRATUIT 
1MBĂL~ĂMAT-COSMETIZAT· pe Ump 
de VARA, lA JUMĂTATE da PREŢ. 
•s&CRIE 10 ~odele (400.000 lei• 
1.600.000 lei) ' .· · - • · 

• LENJERIE ~ 7 ~ (t&o:IDO 
~.000 lei) ·· · ' 
•tRUCI, LUMAHĂRI ... 
TRANSPORT ln MNJ GRATUIT. 
TRANSPORT GRATUIT la firmele de 
pompe funebre, ·c:a ai PLI.tf&J 

t CONDOLEANTE t 

Locatarii blocului 8, str. 
Miron Costin aduc un ultim 
omagiu bunului lor 

BOROS FR."-NC:IS'C, 
decedat fulgerător. Si•lce••ll 

condoleanţe! 

noastră Gina, la 
durere pricinuită de de•oesul!l 
tatillu), LUPE! MIJ{C!EA.II 
Dumnezeu să-I ierte 
odihnească in pacei s'irlcerell 
condoleanţe familiei 
lf;.te. Colegii de la .MOBILA" 
Arad. (26554) 

Cu adâncă durere 
moartea celui care a 
socru !fi bunic, 

JOIA MARE. 

ginerele IM:,i::h~a~l,~c~~p~~~::ll Mihaela r. 
Mariaara, airterele Patri,,ăll 

Co ectivul Soc!Hior 
NEONATOLOGII: 1 'i 11 
Spitalului Obstetrică 
ginecologie Arad trans,mit:ell 
tondolean do 
MARTA ADIRIANA, 
bunicii; 

Ne luAm rima& bun 
cel care ne-a fost fliJ, 
cumnat fi Ullchi, 
GHEORGHE, din 
vom iubi 
Biro l-azăr . 

Colectivul 
Ştiinţe Chimica fi Tel1nooiOGJiill 
Ălimentare este alăt 
colegele: Michaela şi 
Ciurea in 
despă'!irii d• c11a care 
!o•! · mam• fi !>un 
IUbitoare. Sincere 
[<!<>~'!.!' (26637) . 

...,. .... _,._ 

.. 
...-. '.,!,· .jrG· 
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VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, UNELTE 
ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru faţade si interior, 800 nuanţe · · 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-L!JX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vops_ele pentru lemn si metal - 1 000 nuanţe 
VAPOREX (soluţie penlru pereţi cu igrasie) 

OFERTA LtJND a 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 
TELEFON 210676; PBOGRAM ZILNIC 8,30-16,30. 

SAMBA TA 9,00-12,00 16589881 

In anul1991 

~IJJLtNE 
va oferea televiziunea prin cablu, o 
fereOtltro, deschisa spre lume. A ~ . . cuw va 01enm s1 ••••• 

. , rereD~ttro. 
""'"• - 'Cts · 

TROCAL 
Germania 

Producem si montam 
usi si ferestre din PVC armat cu 

geam termopan 

tel-fax 251461 ;094507211 
Arad str, FELEACULUI Nr. l 

-·-------

~~~-iiil 
S.C. ·. ,,PIF" SRL Timi,oara 
COMERCIALIZEAZĂ UNI· 

FORME Ş~OLARE el. I·VIII prin 
magazinul ELLl$ . din ·;. şt" 
lUa" ului Nr. z. . · :· " ' 1 - - . (522>1287) 

A'taptfom publicul vizUator intre orala 10 -19 
cu programa captivante: 

Joi, 2 septembrie: 
ZIUA FOLCLORl!LUI ROMANESC 

VIneri, 3 septembrie: 
ZIUA DULCE- LA AGROMALIM TE ADUCE 

Slmbătă, 4 septembrie: PETRA DAT 
Duminică, 5 septembrie: AGRO DAY 

.Urm~riti dţ;ttaliile despr~ _programul 
de JOCurr .şi concursun Tn presa. 

. radioul ~~ televiziunile locule! · 

UN TÂRG • .,. JOS PĂLĂRIA! 

•··ce_,~·-. '· 

.. -, . .;-

PVBUClTATE Miercuri, 1 septembrie 1999 

. Nederlanden ~ 
Asigurări de Viaţă România S.A~- ,,,-. IV 

ING Group este unul dintre oale mal putemioa grupuri financiara din lume. De câ\iV!I ani, ING Group este deja prezent 
piaţa românească prin ING Barings punând la dispozi~a clienţilor servtciHe sale bancare. Tn momentul de faţă, grupul şi-a 
activitatea, dezvoltănd o reţea de servicii In domeniul asigurărilor de viaţă. 

Nederlanden Asigurări de Viaţă România S.A. 
• V 

angaJeaza 
CONSULTANTI ASIGURĂRI D.E. VIATĂ 

' 
PROFILUL CANDIDATULUI: u·' · 

+ Vârsta intre 27-45 ani; ,, . 
+ Preferabil studii superioare,' cunoştinţe de limba englezA; · · ·· 

' + Experienţă relevantă in vânzllri şi atitudine orientată spre deservtraa clienlulul; 
·•· Foarte bu~e ablltăţi de negociere şi comunicare; 
• Spirit întreprinzător, perseverent, activ ~i cu interes pentru realizari personale; 
+ Personalitate puternică, socîabilă, integrA, prezenţă agreabilă. 

SE OFERĂ: 
• Posibilitatea de a lucra cu unul dintre oale mai mari grupuri financiare din. Europei; 
• Perspectiva unei cariere indepeodente Î!1 C@f!l puţe.~ avansa şi realiza venituri substanţiale, determinate direct de perfor 

manţele Dumneavoastră; · · ' 
• Pregătire prof~&ionaiA cuprinzAtoare pentu imbunătă~rea perfonnanţei profesionale. · 

Dacă vă considera~ candidatul(ta) potrivit(ă), vă rugăm trimite~ o scrisoare de intenţie şi un Curriculum Vitae (nu mai tA~u 
10 septembrie) pe adresa: 8-dul Decebal nr. 26, ap. 2, tel: 211660, 211909, 211944, fax: 211720 in atenţia Domnului_Teodor Luca 
- Director Agen~e. Toate scrisorile vor fi luate in considerare iar interviurile vor fi confiden~ale. · 

S.C. ARDEALUL SA ARAD 
Cod fiscat R 7 4587 40 
Telefon 281733/fax 281172 
Nr. 193 din 30.08.1999 '•. 

A 
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ELECTRO-MEC.ANl 
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