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IINICA COMERCIALĂ wm BNt< SA 
acordă dobllnzi avantajoase 
la depozitale la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mD lei) 

.11unli-SO% 
2lunl-51% 
31unl-53% 

PRIETENIE 

· .. mod trad~ional, relaţiile dintre RomAnia fi Serbia au fost 
constant bune. O vorbă larg rispândiiA prinlnt români susţine 
faptul că ţara noastră are doar doi vecini buni: Marea Neagr.'l fi··· 
Serbia. De--a lungul istoriei, de câteva veacuri, inb'e romAni fi 

~ sâr:bi n-au existat conflicte .-mata serioase. Nici măcar in anii 

• ,...lir-~~:::~;~.:::;i~:, iugoslav, la graniţa dinlnt cele două 
i.111 inregisb'at ciocniri de amploare, de\ii provocările au 

D'âpalîlffmifiJonctajew. aom!J,~:*sotr~c~~~ 
CORNELIUVV~DIM TUDOR ŞI PRM·UL 

SE AFLA IN COASTA LUI EMIL 
CONSTANTINESCU ŞI A CDR·ULUI 

curs fluviu. Defi incitaţi ti aţâţaţi de indicaţiile venite de la 
Moscova, românii S·au mu11umit totuti să prezinte in ziarul 

:.''*· lt-,.&cănteii:a" (organul de presă al PCR) caricatura lui Tlto (fostul 
pre~ediio 1le iugoslav losip Broz Tita) cu barda in mână fi cu din~l 

. ·, ~ .WI..~'"' de sângele victimelor devorata de acesta. Mă numlr printre 
dtl ~~.au prins lecţiile despnj "nostalgiile revizioniştilor" 

. lugoslilvi, pi'edale la disciplina "Socialism ttiinţiflc". Eram (prin 
anii '60-'62) instru~l in cultul distanţării de tr.'ldătorii sărbi, catalo

>Lf";;;;:;,.:;;drepl devlaţionitti de dreapta, trădători ai idealurilor lumi
., ate socialismului 'i comunismului, cosmopoli~ orbi~ de 

, strălucirea tinichelelor americane etc. In plan militar au fost pra-. 
văzute eventuale atacuri iugoslave, aşa că guvernul român acO".. 

~ ~; struit in Banat o linie de apărare mai ceva ca Maginot din Franţa. 
·.Au..JII&l bjr,!'ali mii de metri cubi de beton, au fost amplasate 

~ · ~ · de m11ialllri, coridoare subterane etc. 
După celebra vizită a lui Tita la Bucure~ti (" ... după cum vedeţi 1 

"""" nici bardă fi nici barbă", arfi spus celebNI croat, vllzinW.&e 
admirat de mul!l'Ma romAnlorwniJi din.-....,_, cu scopul de 
a4 - pe acel om cu un cur.ij nebun, capabil si-1 infrunte pe 
.IAtucur• de la Kremlin) relaţiile romAno-iugoslave MI ..,..nil in 

"'''- .. _...,, matca normală a bunei vecinătăţi. 

:··:.:· 

CONVORBIRE 
CU DOAMNA 
- ANA 

MELEŞCANU, 
. MAMI·~ii 

PBE,EDIRTELUl 

.:. 

T Aflaţi in vizită la Arad, deputatul 
Ilie Neac~u 'i secretarul executiv al 
PRM, Ilie Merce, fac o dezvăluire de 
senzaţie: Cotroceniul ascunde un sondaj 
de opinie total nefavorabil actualei pu
teri. 

T DuminicA, la Ţebea, PRM va 
cinta Prohodul actualet puteri. Deoarece 
actualii guvernanţi au impus un embar
gou mediatic PRM-ului, la Ţebea 
Corneliu Vadim Tudor se va adresa 
mulţimii de la o tribună special amena
jată. 

T După ce va ajunge la putere, PRM
ul va prelua in proprietatea statului 
ROMTELECOM-ui_Ji IC!~l'"'·"~~ 
sodetăţile privatizate ilegaL 

NU 

GARIEI-

Pa strada, in cartialal fi ia lac••'" la • in•• 4 lă Me 11u:nu1 
_ W'nlllllila ;n,WRIIalllllllal••; 15 rrllljllmllia. , AVRAM IANCU PRETURI DE ENTE 

la ilmpUirte din 
ALUMINIU 

Vrei sa ~ • Ilie, da 111111 .... • - lac •tuillăflllt lanla, caaa la 
l&ple*'•+til cel pe cant NI allls. ca111 8alll rhdiiql baldllii. Vnlllli lll:dl-
lllc ....... COlaCI bdanaat? Al ........ - ziar Îll cant - 1-.. u 
rL; • la' habăalle are la frănaâ"'ă? • 

., ... ABDNlAZA .. JE lA Ab~ 
• P~ luna octombrie, preţul abonamen- + La dllrfltwl 
tulu• este de numai 20.000 lei • Se pot face aaa1a1, -.o
abonamente fi pe următoarele trei f3S8 le Yew n eterite 

. . luni ~i- un an •-Abonaţii pot c:âlrtlga 1~ 10 .. ..- •• • la'e ia 
prem11 de fidelitate în valoare de o jumălal8 ....._ • - • 

. de milion de lei fiecare. - .. ..._ 
. "':c>.,;">\ .. ··-· - - ·--~'%~,.,.·o,..,., ... ,-._ ___ """' __ ...,.._ 

,.r:~;t:r.~r:.~!:.~ .. ;~:~:~::~~:;~:u.a:J:;::,~.' 
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IN ETERNITATE II8BID·CU1181l 
VAof<ri 

·~ -cln Impart ijl IOilolr..,. 
e P. V.C. 'geatUIIriiii ... i ·-·.il*"* T-.: Z19Se: 0110112l~l!II2S • 
.... s.-. ~ ""· :u. 

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

GEAM TERMOPAN 

_ MOBILIER LA 
COMANDĂ . 

FIRME ŞI RECLAME 
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Pagtna2- ADEVĂRUL ACTUAUTATEA AHĂDEANĂ Sâmbătă, t t septembrie 1999: 

fCALENDAR _,-··~- --~~ ·g 
•~- te- · -- ,---re HOROSC8P 

'1' Astăzi, Soarele răsare la 
ora 6 şi 40 de minute şi apune 
la ora 18 şi 47 de minute. 

'1' Au trecut 254 de zile din 
acest an. Au mai rămas 112 
de zile până In 20001 

'1' Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxă: Inchinarea 
SI. Cruci; Cuv. Teodora din 
Alexandria; Cuv. Eufrosin: 
Biserica romano-catollcă: 
Prot şi Iacint: Biserica greco
catolică: Cuv. Teodora din 
Alexandria. 

Averut 
BARZA: 

Arad: Andraş Roxana 
Alexandra, Ras Amaiia Renala, 
MikJoş Lajos, Covaci Valentin 
Gheorghe, Drăgănescu Larisa, 
Rotar Laur Răzvan, Antal 
Petina Adelina. 

Chişineu-Crif: 
Dumitru. 

Llpova 
Palruţ Cristian. 

Vremea va fi predomina! 
frumoasă. Cerul va fi variabil 
mai mult senin noaptea şi 
dimineaţa. VAntul va sufla 
slab la moderat din NE. 

Sibnbâtă, 1.1 
sepk-'"lllhrie 

'r ~BERBECUL (21.03· 
~ .. 20.04). Nu fiţi prea 

Â :;,~ncrezător in cei care 
~ 11 vedeţi pentru pnma 

oară. căci o persoană de sex 
feminin vă va incurca şi nu 
veţi mai putea termina ceea 
ce v~aţi propus. 

TAURUL (21.04· 
20.05). Călătoriile vă 
avantajează. iar o 
excu~ie cu persoana 

iubită in afara orasului v-ar 
ajuta să găsiţi o cale de dialog 
şi de rezolvare a unor 
nemulţumiri ce vă macină de 
ceva vreme. 
....,GEMENII (21.05· 
,. ~ Al20.06). Partenerul de 
• ti lvia)ă are nevoie de 

spn)ln dm partea dvs. 
Micile dvs·. initiative particu
lare işi vor dovedi rentabili
tatea. 
f:'T-"""1 RACUL (21.06-
~ 22.07). Veti putea 
?., ;:: câştiga bani prin 
,_)speculaţii sau jocuri 
de noroc. 

Temperaturi maxime: 22 
la 2s•c. Temperaturi minime: 
10 la 13•c. 

· ·M!teorolog 
DANA GAVRUŢA 

La Universitatea "V. Golclif" 

TREI CQI.EGII NOI 
UN)VERSITATEA DE VEST 

.VASILE GOLDIŞ" ARAD 
anuntă infiintarea din această 
toamna a trei Oei colegii. 

• Colegiul Universitar 
Juridic in cadrul facultătii de 
Drept, primul din ţară, prin· care 
sunt pregătiti funcţionari pentru 
iJstiţie, cu durata de 3 ani. 

• Colegiul Universitar de 
Măiestrie Artistică in cadrul fac. 
uttă~i de Educatie fizică şi Sport 
pnn care sunt pregătiţi antrenon 

l~~-~~~ro§@UJ 
Dacia: Mumia (SUA) 9,30; 

11.45: 14; 16,30; 19 
Mure9ul: Ucigaş de 

schimb (SUA) 10; 12; 14; 16; 
" 18 
~ Arta: Frumoasa venaţiană 

(SUA)15; 17; 19 . 
Sala mică: DanseazA Ql 

mine (SUA)15,30; 17,30 
Progresul: cOşmarul unui· 

·· american la Paris (SUA) 18 

_-Dl dumta de 3 ani. - ; . -- ,.:;;::.:..'1. ·. 

• Colegiul Universitar de 
Informatică Aplicată in cadrul 
facultăţii de Marketing prin care 
sunt pregăt~i informaticieni cu 
durata de 3 ani. 

Concursul de Admitere in 
25 Septembrie; informa~' supli
mentare la secretariatele fa· 
cuHă~lor şi la C!>ntrul de Informare 
din Bdul Revoluţiei nr. 85, telefon 
280433. 

• 
COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editor& S.c. ADEVĂRUL s.r.J. Arad 
eCODFISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
JWt886din31 X t991eCODSIRUES020956601eiSSN 1220-7489 

B 1 JW .. 7 7 1 ~ 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: SilCRETARIA T · 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE· 281797; MICA 
PUBLICITATE -110775. MARllA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI-180989. 

C:oa.Uial de admiaktraţl .. DOREL ZĂ VOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vice· 
p~intc) telefon 210776: MIRCEA CONTRAŞ (redactor-oei) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrclal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabit-;-:1) telefon 281797. 

Cole&l1iJ .. c ' fiei MIRCEA CONTRAŞ (rcdacl<lr-scl); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281A02, 
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN 1ERCAN'(sef SOc\ic potihcl), telefon 
280943; DORU SAVA (scfsoctie sociât-=nomic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef seCtie eulturi·învălimint), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie '."ort). telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tlneret)' telefoa 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (~ef sectie foto), telefon 280943; 
!'iiCU COJOCARU (~f SCC\icf>UI>Iicitatc) telefon/fax: 280904. 

'npand ewutat la lwpib e r'la S.C. MEDIAGRAF 5.A. 
AllAD, ati'. Feleacului F.N., teleloa :t~ Iaz-

., 

;;._. ~-. ~·· 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 . 

Vinda şt 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
de ID-20°/a 

_cei care vă cunoSc s-au cam 
săturat de cică leal a dvs . 

FECIOARA (23.08· 
22.09). N-ar fi exclus 
să vă certaţi cu cei 
din anturajul dvs. 

apropiat 
BALANŢA (23.09· 
22.1 0). Iniţiativele 
dvs. se vor dovedi 
strălucite. aducăndu

vă şi o realizare_ materială. 
Popularitatea dvs. este in 

Din aeestan 

COLEGIU PEDAGOGIC, 
lA UNIVERSITATEA 
JUREL VlAICU" 
In cadrul Universitătii .Aurei 

Viaicu" Arad va fiinţa i~ 
cu anul univer.;ilar 1999-2000 
un colegiu unive<Sitar peda-
gogic. . 
~ aeeStui COlegiu 

se va desfăşura potrivit con
ventiei încheiate cu liceul 
Pedăgogic .Dimitrie Ţichindeal" 
Arad - in spaţiile didactice 
(sălile de clasă) ale aoestuia, 
din clădirea de pe B-dul 
Dragalina. nr. 7. 

Numărul de locuri: 30 • 
cu taxă anuală - in sumă de 
5.000.000 lei (cinci mitioane): • 
Taxă de însaiere ·in vederea 
susţinerii examenului de 
admitere este de 300.000 lei i 
(lrelsute mii Je;). 

Perioada de h•scrieri 
pAnă in 12 septembrie a.c., 
(oiale 14). 

•· Prob• de examen: 
Probe etiminiatori (In 13 şi 14 
septembrie a.c .. ) la muzică, 
dic~e. educalie fizică, limba 
engleză: Probele saise (in 15 
şi 16 septembrie ac.,) la Limba 
română {glamatică); • psiholc>
gie sau algebră -la alegere. 

,-, 

Alte informa~i la secre
tarialul Liceului pedagogic ..o. 
ŢIChindeal Arad. 

continuă creştere, ceea ce vă 
asigură şi o oarecare pro
tectie. 

. SCORPIONUL 
(23.10-21.11). N-ar fi 
exclus să aveti parte 
de unele neînielegeri 

cu partenerul de viată. 
SĂGETĂ,TORU.L 
(22.11·21.12). 
Preocupările dvs. .!"Jgravitează In jurul 

rela~ilor de familie. A~ putea fi 
solicitat ca mediator intr-un 
conflict dintre rudele dvs. 
apropiate. 
~---CAPRICORNUL 
~ ~(22.12-19.01). Inear-
~ ca ţi să o feriţi cât mai 
-multă înţelegere celor 

pe care ii iubiti. 
VĂRSĂTORUL 
(20.01-19.02). o 

• veste bună de la unul 
dintre părinţi vă va 

produce o surpriză de pro
porţii, iar vizita unor prieteni va 
face ca atmosfera din căminul 
dvs. să fie deosebit de veselă. 

PEŞTII (20.02-
20.03). Veţi fi mar
torul unui incident cu 
totul neobisnuit. care 

vă va marca şi care va avea 
implica~i şi asupra dvs. 

Ieri, au intrat in tensiunea 
examenelor de admitere la 
facultate şi candidaţii la 
inginerie. Cei de la Ştiinţe 
Economice au inceput cu. o zi 
mai devreme examenele. la 

~ 1 
'.1 
i 

La telefonul dimineţii, 280944; intr~. ·. i· 
•· . . Ol'ele 9,00 - 12,00 . 

• -··•• Gf!ttrget. inspectorii de Sl('flalitate .' . 
Parleo. domlciliată pe stra- să verifice cum sunt'·· ' 1 
da Dr. 1. Suciu din Arad, intreţinute toaletele din i"""- · 
dorefte ca prin Intermediul clntele sau vecinătăţile unor 1 
nostru să anunţe faptul că . baruri din oraşul nostru. (; 
numărul de telefon 233568 • Doamna Silvia 1 
li aparţine dânsei şi nu Novae domicillatA In bl. X j 
societăţii comerciale lAS 36/1, se. B, et. IV, ap. 17 '" i 
Şimand. reclamă starea deplorabllii · · ~ 

• Domaal Gll..orgiiP. in care a ajuns blocul in care 
BrânguiPNeu din Arad locuieşte dânsa fi faptul c('~ 
invită Oficiul judeţean pen· prin fisura rea unor con-
Iru protecţia consumatorilor ducte, zilnic se lnreglstread . .J;Fi 
fi Direcţia sanitară • prin pierderi enonme de apă rece. 

"} 

V . ~ ·.· ! 

SCOALA POSTLICEALA ~~: 
Fundaţia .,Hellyos" face inscrieri pentru Şcoala .. ·K 

Postliceală, la specializările: • Agent comercial • Blrotic:J.' :e · 
secretariat • Funcţionar bancar • Depanator tehnici de .cal-
cul • Broker • Agent vamal. · 

Forma de învăţământ: seral; durata· 2 ani. _,_ ... ~ 
Informaţii la sediul fundaţiei, B-dul Gen. Dragalina nr. 

18 ap. 22, telefon 285.159; 092/548946. ·· 

·-~ 

J 
; 1 

:1.1 
f., ·~PiiiiE'frrEE~. TriAliiR:GiGUDiRHI Ţ,:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ ~/ 1 

Astăziestezidepiaţăla 1 UTILITARE 1 __ ' ~_~_,' 
Chişineu Cri'f. Lipova, . ~ -*.J 
Păncota, Fetnac, Grăniceri, sunt de serviciu cu program matologică, situat pe strada 1''1 
Hăimagiu, Moneasa, Pecfca, non-stop. Andreescu - vizavi de ieşirea ·. ' 
Vărşand, Socodor, Şeitin, • CONSULTATII ŞI de la Cinematograful Dacia-~ 
Vladimirescu.,...Zimandu Nou, este z1lmc deschis non-stop, . '- 1 

Covăsânţ. Târguri săptămA· TRATAMENTE ~Telefon: ;!53794. Cabinet :·,· .. i ·•1 
nale se desfăsoară astăzi la CU PROGRAM stomato1oglc.;,<@!iy,@.l_...__Bd. · 
Lipova, Pâncota, Hătmagiu, Revoluţiei nr. 62, (vizavi de • ' 
Moneasa. NON-5TOP -7'''· Biserica Roşie), · telefol) Î 1 

• FARMACIA DE ·cabinetul .Apotionia', si!u- 25666&. deschis z~nic ; ~ 
at la parterul blocului din orele 8,00-12,00 şi 14.00-

SERVICIU spatele casei Albe (zona 20,00, iar sâmbăta şi 1 i·, 
De sâmbătă pănă luni Gării), str, Miron Costin nr. 13, duminică tn~~r·~· ~,~' ~ 

este de serviciu, cu program se. A, ap. 1, tel. 251225, 12•,001·N· REGISTRA. Rl i~·t' 
non-stop. Fanmacia 71, Piaţa efectuează tratamente ., . 
Avram Iancu, telefon 280979. injectabile (intramuscular şi iN CAZ DE DECES ·' 

Farmacia "Crai Nou Intravenos), aerosoli, E.K.G., · 
Alfa•, situată la parterul ecografie şi analize laborator. 

biocutui 68, cartierul Alfa, tele- • URGENTE 
fon 277644 şi .Noua STOMATOLOGICE 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 94a. Serviciul de urgenţă sto-

. •· 

·' 
'· 

In caz de dece~ la WroOT 
de stare civilă de .. i~· Primăria _ 1~j Arad se pot face înregistrări î 
sâmbătă şi duminică, Intre • 

arele9-11. '"·"'''·· · ·'. ··-~~ 
<, 

PRETUL AURUW~ ·~ 
BA~CA NAŢIONA\.A, -,~} 

Pentru gramul da aur de·~~:~ •. -. 
24K: preţul cu ridicata .- · 
134.899 lei, Iar p~e~. 
achiziţie.- 1;!1.409 1.... f -~ 
valabite ten. · . ~ {1 

PIAŢA NEAGRĂ "A11r 1<1 ~J 
K cumpărare: 7S.C)OO teillţ J1 
vânzare: 95.000 le~/g \ 1 

Aur 18 K cumpărar:J: !' 
100.000 lei/g, vânzare:. . 
130.000teilg ..... ~ .• 

·. . .,:~~-~~), :~;j.;_~;.#~~: .. ~'ii'-
~,: ... ~' 
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Sâmbătă, 11 septembrie 1999 ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ 

•• DACĂ AR FI CÂŞTICiAT PDSR-UL 
fiLECiERILE.A AŞ FI ACCEPTAT ACEST 
POST. TOT IH ACELEAŞI COHDIŢII•• 
- Domnule director, da 

curind aţi primit numirea 
definitivă pe postul da direc· 
tor al D.G.F.P.C.F.S. Arad. 
Sunteţi înregimentat politic? 
.. ··~·~·Au fost fel de fel de 
specula~! pe această temă. 5-a 
spus că aş fi membru al 
PNTCD."Nu este adevărat. Nici 
măear nu am de gând să intru 
in vreun partid. 
· - Interesant. Intr-o soei· 

aceste situaţii? 
-Din experienţă, cred că in 

jur de 90% dintre agenţii eco
nomici se vor confonna acestor 
prevederf. Pe restul o să-i 
.căutăm· ... Amenzile in acest 

ne:ovc>astră, aş dori să trecem totuşi, ordonanţe de urgenţă caz sunt cuprinse intre 
la chestiuni legate de activi- cu privire la impozitul pe ve- piică 
tatea curentă a instituţiei pe nitui global nu se va aplica 300·000-600fi.OOOcălei şi se 8 

care o conduceţi. De la 1 ia- de la 1 Ianuarie 2000. Din la persoana Z_l · 
nuarie 2000 se va trece la datele pe care le aveţi de la - Ce ne puteţi spune cu 
aplicarea legislaţiei cu privire Ministerul Finanţelor, credeţi privire la execuţia bugetului 
la impozitul pe venitul global. că există motive ca aceste de stat pe anul in curs? 

etate in care ocuparea unor Este pegătită D.G.F.P.C.F.S. zvonuri să devină realitate? -Aceasta rămâne, în con
astfel da posturi se face in Arad pentru acest nou pro- _Nu cred că mai 8 posibilă tinuare, prioritatea noastră 
special pe criterii politice, cedeu de colectare a amânarea impozitării pe venitul numărul unu. In .programul pe 
dumneavoastră aţi ocupat impozitelor da la contribua- global, intrucăt a fost elaborată care l-am primtt de la Ministerul 
postul de director al blil? şi dată publicităţii Ordonanţa "Finantelor am avut "de realizat 
D.G.F.P.C.F.S Arad fără a fi - Din punct de vedere al 73/1999 privind impozitul pe pe primele opt luni ·1.178,1 mi
membru al unul partid •.. Pe logisticii: dotare cu calculatoare, ventt. Şi, aşa după cum se ştie, liarde lei şi am Jncasat.1.357,5 
ce considerente aţi ajuns, spaţii, eu zic că suntem aplicarea acestui nou sistem miliarde. Deci am de~ăşit cu 
totu,i, să ocupaţi acest post? pregătiţi. Nu suntem pregăti~ este o necesitate peritru actuala 179 miliarde lei programul de 

- Cred că a primat profe- lnsă in ceea ce priveşte per- etapă in care se află societatea incasări ... 
sionalismul, corectitudinea şi, sonalul. Deşi este suficient românească. Nu sunt semnale . -In ce lazii vll aflaţi cu 
eu ştiu, poate rela~ile mai spe- numeric, structura lui nu este că nu s-ar aplica. Dimpotrivă,· predarea activităţii de 
ciale cu prefectul Aradului care, cea mai adecvată. Având în am dat publicită~i un anunţ cu colectare a Impozitelor şi ta
inainte de a fi prefect, m~a fost vedere că primele deciara~i se inventarierea angajatorilor şi xelor locala către consiliile 
coleg la Finanţe. Lâsând mo- vor depune in 2001, eu cred că angajaţilor. . In prisma locale? 
destia ia o parte, cred că mi-a avem timp suficient peritru a ne Ordonanţe! 73, angajatorii sunt _ La municipiul Arad, am 
cunoscut capacitati! a de. pregiltl corespunzător. - · obliga~ să conducă căte o fişă finalizat predarea acestei acti
rnuncă... · · - Credeţi că aplicarea fiscală pentru fiecare angajat cu vită~ in ceea ce priveşte agen~i 

- - Ştiu Ci, dacă la putere ai:astui nou tip de impozitare contract de muncă sau con- economici în întregime, Iar in 
ar fi venit PDSR-ul tot pe va duce la cre,terea veni· ven~e de muncă. Până pe 22 ceea ce priveşte persoanele fi. 
dumneavoastră v-ar fi dorit turilor bugetare? septembrie trebuie depuse zice, in jur de 4o% din actele 
pentru acest posl Ce părere - Vor creşte, dar nu cu aceste declara~i Jntrucăt pănă necesare predărli sunt 
au despre acest lucru cei din foarte mutt. Se va lua insă mai pe 30 septembrie trebuie să 
PNŢCD? p~n de la mai mulţi ... Cred că trimitem situa~a centralizată la pregătite. Oricum, sperăm că la 

-Nu au nici un motiv să se am fost destul de clar. Ministerul Finantelor, in ve- nivelul intregului judeţ aceste 
supere. Dacă ar fi câştiga! Evaziunea fiscală există in darea comandării la nivel transferuri să se finalizeze pănă 
PDSR-ul alegerile, as fi accep- toată lumea, la fel cum există si na~onal a acelor fişe fiscale de cel târziu la 31 octombrie. 
tat acest post tot in aceleaşi lanoi.Prin aplicarea impozitului evidentă. -Vă mulţumesc. 
condiţii. Adic;!i ~~ntă pe venitul global, această eva- - Ce sa va intămpla cu cel A consemnat 
politică... · ziune se va reduce. · care nu vor depune in timp D~rt~ LASC: 

ţ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ADEVARUL - Paglna3 

U!!~Jl!!;n~Pt!!J~~:!~ . 
urma măsurilor specifice între- Sunt cercetati pentru comiterea 
prinse, a fost identificat şi reti- infractiunii d'e conducere fără 
nut Murariu Emil, de 36 ani, din pennis şi incredinţarea condu
Călăraşl, u.nnărit general, pen- cerii unui autovehicul pe dru· 
tru .săvârş~rea ma1 multor fur- murile blic fără 8 poseda 
tun. Urmează a fi predat . pu e .... 
escortei Inspectoratului pennls de conducere, num~~~· 
Judeţean de Poliţie laşi. Cosma Sorm: de 2.2 am, dm 

RUTIERE. In puncte fixe si Arad, care a mcredmţat auto
pe trasee, au fost testate Şi turismul cu numărul de toma
verificate 1.680 autovehicule in triculare 2-AR-9802, pe raza 
trafic, s-au re~nut 11 certificate localităţii Şiria, numitul Ciul 
de înmatriculare pentru defecţi- Constantin; de 23 ani, din 
uni tehnice, au fost aplicate Arad, cunoscănd că acesta din 
121 amenzi pentru incălcarea urmă nu posedă permis de 
Legii circulaţiei, în. valoare de conducere. 
8.800.000 lei, s-a~ ridicat in SANCŢIUNI In toti.l, s-au 
vederea suspendăm 5 pennlse constatat 136 incălcări ale 
de conducere, dm care unul . . . 
pentru conducere sub influenţa d1fentelor acte nor~~t1ve, 
alcoolului, respectiv Ardelean sancţ1onate cu amen~1 m va
.loan, din Arad, cu motoreta cu loara de 11.085.000 le1. Au fost 
numărul de inmatriculare AR- constatate şi un număr de 1.7 
01-2172. infracţiuni. 

n noaptea e 
09/10.09. a.c., în jurul 
orelor 1,00, BORTIŞ 
VIORELA MARIOARA, de 
23 ani, din Arad, vAnză· 
toara, In timp ca con· 
ducea autoturismul cu 
nuinărul de inmatriculare 
AR-04-HBU, din direcţia 
Seleuş spre Arad, a acei· 
dentat mortal o persoană 
da sex masculin (neidan
tificată) care se deplasa 
pa bicicletă în aceeaşi 
direcţie de mars 
lnformează Biroul da 
presă aiiPJ Arad. 

TREI PENTRU 
O AGRESIUNE 

In urma măsurile specifice 
intreprinsa au fost identifica~ şi 
cercetati in stare de arest pre
ventiv: Bulboacă Ioan, de 45 ani, 
Volan Sorin Daniel, de 30 ani, 
ambii din Curtici şi GiurgiVaslle, 
de 23 ani, din Rozavlea, judeţul 
Maramureş, toţi fără ocupa~e. 
cunoscuti cu antecedente 
penale, care in data de 29.08. 
a.c., I-au agresat pe Bolchiş 
Tiberiu din Curtici, comunică 
Biroul de presă al IPJ Arad. 
Leziunile acestuia necesită îngri
jiri medicale de 80 zile, pre
cizează aceeaşi sursă. Impotriva 
autorilor Parchetul a emis man
date de arestare preventivă pe 
timp de 5 zile. 

H~ CE NU STIE PRIMARUL ABADULUI, 
· ~---;~~'" STIE GUVERNUL UNGAKIEI1 -- .... · ···.· 

DE ZIUA POMPIERILOR 

~
·.· ...... , ' " 

· De dlîÎliia zile circulă prin 
· . oras zvonul că de 6 octombrie 

~
~ . _oficiali ai Ungarie.i şi României 
.~c· vor pune, la Arad, piatra de 
.:: - temelie a parcului reconcilierii 

române-ungare. Abordând 
· . capii administra~ei .19cal6. arii: 

~;p.~ . · . dene am aflat de la dl. vicepri
"" ;'" inar SORIN NEAMŢU că până 
t!-._in acest moment nu a primit 
' , . ll!Qo inştiintare de ia guvern in 

acest sens. Nu se cunoaste 
nici locul unde va fiinta acest 
pere al reconcilierii. In 'schimb, 
se pare că Guvernul maghiar. 
stia de acest eveniment tn· 
'mla~ile romane-ungare incă de 
la Inceputul lunii septembrie. 
Mărturie ne stă discursul mi· 
nistrului de Justiţie maghiar 
DAVID IBOLYA, rostit la 3 sep
tembrie, a.c., la Gyula, cu 

1 
ocazia lnaugurărli centrului 
româna-maghiar. in care afir
ma că pe 6 octombrie la Arad, 
autorită~le romane şi maghiare 
vor pune piatra de temelie a 
"parcului de amintiri" unde vor 
fi amplasate monumentul celor 
13 generali şi monumentul 
eroilor revolutiei române. 

Fără comentarii. 
J.V. 

~PE PLAIURILE ARĂDENE" 
1 55 de aui de la luptele dia septembrie 1944 

Prefectura judetului Arad, 
Consiliul Judetean Arad, 
Primăria Municipiului Arad, 
Inspectoratul Judetean de 
Cullură Arad, Filiala Judeteană 
.,2ărandul" a A.N.V.R., A.N.V.R. 
Sectlunea .• Detasamentul 
Păuhş·, Detaşamentul de 
apărare a .Defileului Crisul Alb" 
organizează ample mari~estări 
cultural-patriotice cu prilejul 
Implinirii a 55 de ani de ia 
eroicele lupte din septembrie 
.1944, sub genericul ,.Pe 
plaiurile arădene" după urmă
tO!lJI program: 

• Dumi!'ică, 12 saptem· 
brie: manifestări comemorative 
la Ţebea, organizate de .Vatra 
Românească". 

• Luni, 13 septembrie: 
evocări pe aliniamentele pe care 
au luptat: Macea (orele 9), 
Sofronea (orele 12), Curtici 
(Orele 16). · ' 

• Marţi, 14 septembrie: 
evocări pe aliniamentele pe care 
au luptat: Chişineu Criş (orele 9), 
Craiva (orele 13,30), Beiiu (orele 
16,30). 

• Mlen:url, 15 saplambrla: 

sesiunea de comunicări stiinti
fica (participă reprezentanti din 
toate detaşamentele A.N."V.R. 
din judeţ, invitati). 

• Joi, 16 septembrie: 
pelerinaj pe urmele si locurile 
luptelor din septembrie 1944: 
Prunişor (orele 9-11), Prăjeşti 
(11-12), Sebiş (12-14), Bârsa 
(16.30). 

• Vineri, 17 septembrie: 
evocări pe aliniamentele pe care 
au luptat: Bocsig (8-9), Cărand 
(10·11), Gurahonţ (12·15), 
Buteni (16.30-19). 

• Sâmbătă, 18 saptem-· 
brie: pelerinaj pe urmele şi 
locurile luptelor din septembrie. 
1944: Ghioroc (orele 10-11), 
Miniş (11-12), Cladova (12-13). 

• Duminică, 19 septem, 
brie: manifestări militare şi pro
cesiune religioasă la 
Mclllumentul Eroilor din Păullş 1" 
cimitirul eroilor din Radna: 
Utrenia la biserica din Păuils 
(9,30-11), manifestări cultural: 
patriotice la Monumentul Eroilor 
de la Păuliş (orele 11,30-13), 
prooesiune religioasă la cimitirul 
·eroilor din Radna. 

1 i 
Ziua Pompierilor - se apropie, dl. valoare de peste 6 i lei, 
col. Mihaiu Bonţea a prezentat, astfel: • bunuri distruse in ve
in cadrul unei conferinte de loare de aproximativ 
presă, atât problemele cu care 4,886.230.000 lei; • bunuri 
se confruntă Grupul de pompieri degradata in valoare de aproxi
.Vasile Goldiş" din Arad, al cărui mativ 1.286.970.000 lei. 
comandant este, căt şi bilanţul Victime: 6 persoane; 7 animale 
activităţii din 1 ianuarie a.c., şi mari, 508 animale mici. miei. 
până in 8 septembrie. S-au salvat bunuri in va-

=-~~~ 

·150. . lei (transporta 
miei). • In 13.07.1999, inter
ve~e la inunda~ile din municipi· 
ul Arad, cartier Bujac, s-au 
inregistrat pagube de peste 
250.000.000 lei. • In 
23.08.1999, intervenţie la 
incendiul la locuinta lui Popescu 
Vasile, comuna Vladimirescu, 
unde a SIS acoperişul casei pe 
210 m.p., planşeu! şi mobilierul 
din 2 camere, pagube!e fiind de 
aproximativ 750.000.000 lei. •In 
27.08.1999 interventie la autoti
rul de pe DN 7, la kin 10, lângă 
Păuliş, proprietate a firmei 
turceşti RENDA ULUS 
NOKVETIC. Au ars remorca 
autotirului şi incărcătura (fructe 
exotice), pagubele fiind de 
aproximativ 100.000.000 lei. 

. Potrivit atribuţiunilor con· 
f!lrite de lege, în această 
perioadă unitatea a executat 

· 285 controale şi ~uni de pre-

~~~~~~-$~~i8t~-~ venire, fiind cuprinse 375 de finne, 7 4 instituţii şi 23 localită~. 
5-au constatat 1. 724 cauze 

unitatea a la 
incendii şi pentru inlăturarea 
efectelor negative la 13 inun
da~i. care s-au produs pe terito
riul judeţului Arad. 

Pe subunită~: • Detsşarnen
tul Arad: 79 incendii, 11 inun
da~i; • Sta~a lneu: 6 incendii, 1 
inundatie; • Statia Bârzava: 5 
incendi'i, 1 inundatie; • Sectia 
Sebiş: 9 incendii; Garda de 
interventie Gurahont: 29 
incendii. SIAMUD a avut' (până 
in iunie) foarte mulle interventii. 
De atunci, activitalea a fost suS
pendată. Subunitatea de 
descarcerare a avut 2 intervenţii . 

.. -~----

Interventii mai semnificative: 
•in 27.03.1999, incendiu la !iva
da de pomi fiructiferi de lângă 
localitatea Bonţeşti, comuna 
Gurahonţ, unde au aiS aproxi
mativ 3.500 pomi şi 15 hectare 
vegetaţie uscată, valoarea 
pagubelor • aproximativ 1,5 mi
liarde de lei. S-a salvat pădurea 
din apropiere, in valoare de 
peste 4 miliarde lei. • In 
6.06.1999, lângă Vinga, acci
dent de circulatie urmat de 
incendiu, TIR cu 'nr. MIZ-4070 
(apartinând de firma KSIÂK· 
TINOTROFICI, din Grecia), sol-

·· ... ·.·.·-

de incendiu şi alte nereguli din 
care 599 au fost inlăturate pe 
timpul controalelor. 

S-au emis, conform bazei 
legale in vigoare, 5 autoriza~i 
PSI şi 32 avize PSI. 

S-au primtt şi sol~onat 19 
sesizări şi reclamatii ale cetăţe-
nilor. ' 

Peritru neregufile constatate 
s-au aplicat 170 sanCtiuni con
traven~onale in valoare totală 
de 25.000.000 lei. Bila~ de ziua 
pompierilor ... · 

rtiCOUIE OPJtE~rt 
Foto: ~F~rt HfiTY~~ 
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Navele aflate sub pavilion •ugoslav, mar:;;. care 

Universitate 
particulari in 

limba maghiari 
au Ia bord mMuri destina1e unor agen~ economici I"'O'Mni, 
vor primi permisiunea de intrare in porturile rona~~ de 
acces pe CanahJI DunAre-Marea Neagra numai in scopu1 
desQlrcc'irii acestor rnc1rfuri, se arati1 in ordinul emis de mi
nistrul Transporturilor, Traian Basescu, prin care se 
~ cir'aJia1ia navelor iugoslav8 in apele teritai
ale rorna.~. 

GuvernJl ungar va finanla cu doua mllarde 
de forirlli intiintarea. in Romclnia. a t.Jnei univer
sit1~ particulare in limba maghiara, a anun~. 
joi, Ia Cluj, pre~intele Oliciului Maghiarilor de 
peste Grani\e. Szabo Tlbor. 

Conform ordinuhJi, inceplnd ru 8 seplembrie nu se mai 
~ a<Xll'dij permisiunea de intrare ~ de plecare in ~ din 
portlJrile civie ~ a navelor care arboreaza pavilionul 
iugoslav, prewm ~ accesul aoestora pe Canalul Dunare
Marea Neagr!. 

MAsura a fast declsA 'ca urma111 a refuzului autoriti1tilor 
lJgoslave de a pennite accesul navelor fluviale sub pavilion 
~n pe Canalul Franz Josef, intre Novi Sad~ Bogoevo. 

Pre~dintele eltecutiv al UDMR, Takacs 
Csaba, a dedarat, pentru MEDIAFAX, Ia finalul 
intilnirii cu pre~intele Oficiului Magl"'arilor de 
peste Gran~. eel oficialul ungar a anu~ eel 
Guvemul de Ia Budapesta este dispos sa spri
jine financial' o i~ de inva~int superior 
in limba maghiara, care sa func\ioneze in 
Transilvania. 

Raspunzatoare de aplicarea ordinului sunt lnspecto
ratul Navigatiei Civile ~ administra~ile portuare. 

Un nlJIMr de palru barje iugoslave •. din totalul de ~se 
care se aflau, vineri, Ia Cemavoda, s-au deplasat spre 
Constanta. prin canaJul Duna~ Neagra, ru ajutorul 
impirtgatoruloi ~n Giull)iu 22. 

Liderul UDMR a anlitat eel propunerea de 
alocare a sumei de doua miliarde de forinti des
tinati1 dezvoMrii inval<lmintului superior~ 
Jar in limba maghianli va fi cupriilsa in proiectul 
de buget al Guvernului ungar, urmind ca 
Parlamentul sa-~ dea acon:Jul asupra acestuia, 
eel mai probabiJ in luna decembrie a aoestui an. 

BAMPENTRU ••• VAGOANE 
Socletatea National~ de 

Transport Ferovlar de C~IMori 
, a alocat, in acest an, suma de 

500 miliarde lei pentru mo· 
dernizarea vagoanelor, iar 
pentru anul viitor se are in 
vedere ca sumele destinate 
acestui program sa se cifreze 
Ia 700 miliarde de lei. 

ln primele luni ale acestul 

an au fost modemizate 90 de 
-vagoane, urmind ca pin ill in 
decembrle sA fie reabilltate 
incA circa 120 de vagoane. 
Anul viitor vor fi modemizate 
300-350 de vagoane. 

Reabilitarea respectivelor 
vagoane, care au o vechime 
cuprinsa intre 15 fi 20 de ani, 
se realizeaza Ia societilltile 

Da, putem !af~ir~m~a~.·f~a~ra~sf~e!s~te~!!!~ I un 
gre~im, di intre m29azinele ce pre' de 47.000 lei. Tapetul :;oi acre-
aduc frumusetea in "'Casele noas- soriile, foliile colante pentru perete 
tre, .DOMus·'se distinge in mod ~i mobilier arata excep\ional. 
deosebil Nu fnlflmplator, patronul Suntem pentru aceste produse 
firmei, dl. Pavel Bolka, de Ia unic importator, de.aceea ne per-
inceputul activilatii in domeniul mitem sa dictam pre,uri mici pe 
decora~unilor interioare a cautat piata !'Oillflneasdi. Vindem faian\Ei 
sa adudl in casele anlidenilor fru. ?i gresie import Spania; oovoare 
mosul occid8filal. Dar despre cum pentru baie .Dreamtex" ~ produse 
~i in ce fel firma .Domus· a .Henkel". Vanzan1e sunt en detail 
devenit reprezentativa in domerWI ~ en gros. Repet i~ odati1, suc-
.frumosului din casele noastre" cesul magazinului DOMUS este 
ne-am adresat cu cateva inlrebi:'!lri cdrelati<J dintre calitate ~ pret! 
dh.Ji Pavel Bolka. - Totu!ji sa-ti decorezl o 

- Domnule Pavel Botka, de casi, sa pui un tapet, sa 
unde atMa grijcl din partea dvs. zugravefti sau d montezi un 
pentru decora~uni interioare? tavan ai nevoie de speciali!jti. , 

- Existi1 in activitatea mea o - Nu va e frica!. Avem perso-
continuitate in amenajarile inte- nal specializat tn acest sens_ 
rioare. Mi-a plc'icut de cand rnc1ljotiu Dispunem de mai multe echipe 
ca un interior de casa sa arate fru.. care va pot ajuta. La un PrE!\ de 
mas ~ plarut. Dadi acasa nu te nimic nlispundem solicitanlor dvs. 

simti bine dupa o zi de munca 
inseamna eel e mare bai! 

- Mai e Ia moda zugrivitul 
cu huma sau tradi\ionalul var? 

- Da, pentru cain cladirile 
mari se preteaza. Varul este ac» 
rat in casele de Ia tarn. Dar spun 
da, in .primul nlind, pentru tapete 
interioare care sunt de o calitate 
deosebit~. De asemenea, mo
dulele pentru tavane care au 
folme ~ curari de eltcep\ie te fac 
sa _i'!i schimbi parerea despre sis
temul vechi de zugr~vit. Asti1zi, 
apartamentele din ora~ !ji-au 
sc:himbat tOOII aspectul interior. 

- Cam sunt secretele suc
cesului magazinului ,,Domus"? 

- f.alitatea deosebita a pro
duselor ce le comercializez, 
preturile .~ serviciile ce le oferim. 
Astfel, covorul PVC (linoleum) 

to.;', . 

·~· : .. . 

. · 

- Dupa ,OOMUS" din Str. 
Cicio Pop, nr. 17 acum va 
ragasili !ji in Plata Roma~ ... 

- ln Piata Romana am 
deschis al doilea m'agazin 
DOMUS Ia parterul blocului cu 

· zece etaje . Am luat aceasta 
hotarare deoarece Ia magazihul 
.mama· avem un numar mare de 
~ ~ 118\J putem satisface ce
rerea pie\ei. in nou1 magazin am 
posibilitatea mai .buna de 
expunere a martii. Succesut care n 
am de cateva zile Ia aoest maga
zin imi confirmll ca am luat .a 
hobWre buoo. . 

- l?i noi credem aceasta. 
Mai mult, apreciem preocu
parea dvs. de a ne aduce in 
casele noastre frumosul. 
SUcces, domnule Pavel Botkal 

rtKO COJOCARO 

-~ ' 

Astra Vagoane Cal~tori Arad, 

Atelierele Grivip Bucu...,ti fl 
Remar PS!fcani. 

Administra1ia CFR Cilllatort 

a prezentat, vineri, in PfUenta 
ministrului Transporturilor, 

Traian Biisescu, primele cincl 

vagoane !"'od&mizate Ia Astra 
Arad. 

Asigurari 
de viata si 

' ' bun uri 

REVOLUTIA ROMANILOR DIN TRANSit VANIA!~ 
ln prezen1a unui nurnar insem

nat de militari - cadre mititare din 
M.Ap.N ~ MJ, perlSIOI18ri ~ veterani 
de nlizboi • ieri, Ia Cercul Militar din 
Arad s-a desfci~urat simpozionul pe 
tema: .150 dE! ani de Ia revolu~ia 

1848-1849", .75dean~dela~ ~ tatea acestui eventmenl m plan··. · -
marelui~Avram lam~·. . . _ na~l . • ~ ... -~ 

' Cei ~ au lJITt18rit ·cu merif1e~ - . fn Tncheiere. ooful vetPmn!IOf a 
~i emo~i expu~erlle prezentate de ~rezentat un impres1onant. concert · --~~ 
prof Doru Bogdan, muzeografu coral. , .-~!'-
~ Dan, Miroea Flole8. prof. tng;-·· . ;~;o;_-'")1..-·i---=.; . · Text · foto: 

loan. care au evocat insemna- ' - _ ~ 

"' 
"I·AM SPUS: MAMI, DACA fU MA·NfREBAI P 
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Undeva in Antd, un bloc de garsoniere. urcam !ji sunam .Ia si soacra raman. Nora mea, doarme? Doar is mama lUI. Acuma: 
bumnezeu sa le des sanatate Ia adevatat eel eu nu l1l8l am comodi- -U!ja. 0 bjtrfjna de 80 de ani ne deschide. ,,Suntefi t&hnicianul - . 
assai, are mama Eli ~ tata e1 ~ tatea de alt~ data Nc;~• am aWt · 

pentru frigider?", fntreaba dumneaei. ,.Nu, sunt&m de Ia ziarul acolo lfinga ea, in Bucu~ti. Eu c~suta noastra ch1ar aic1 pe 
Adevarul", i-am raspuns, solicitandu-i doamnei Ana Melefcanu sunt aicea ~i li zic atunci: tu ai - stadcl ~rna date} ne-<> !uat 9 I nilllil 
sane acorde cateva minute pentru o convomire. familia ta. ai tata, ai problemele na. ap01 ne-au demoldt c3s? 

- Ce credeti despre 'candi· j capul tau, maml.,. Dar e1 tntr-ade-" tale_ Eu rna descurc. Blocu'_asta e facut chiar pe ~· - 1 

·datura fiului dumneavostri, .
1
1 var a fast tot timpul un copil tare - Cand era copil, ce vroia\i noastra. ~m ~tare attnlt 

· Teodor Mele!jcanu? bun, Doamne fer;e~ si familia lui . s6 devirdi? ,... Nu w .place politics? .I 
- Eu va spun adevarat. sunt ·I de rau. de cand ii el pe pamant 1 - Eu n-am vrut sa mearga Ia - Nuu Chiar i-~ sP.!,Js:.. _ • 

foarte sincera. martor mi-e ! orice i-am zis. i-am facut obser- ! Drept Eu vroiam sa se facc:'l ing1ner cu ham-ham Asta ~ ~'1!e,:tf' 
Dumnezeu. M-am certat cu el. l-am 1 vatie. poate ·ca nu i-o convenit de i si!vic. a~a credeam eu. Ca sa fii Adica cu ham-ham. ca pol~ ir.<~ a~ 
spus:. ma~i: _dad ~ ma:n~bai i ~~lte ori ce ~ ~ ~· da' ?U mi-o-_1 inginer silvic ai o vista mai lini~, ii, .penlnJ asta ai inva~ aintla anj? ~ 
pe mme me• 10 part1dullu• lhescu raspuns: niCI da, f'IICI ba. ~~ eu tot nu-i stresant ~. mergi pa padure · A facut 10 ani de scoalli supe·'"· · · 
nu te-nscriai, nici tu nu iti taceai i-am tocat. cat am vrut eu. ~i piidurarii te-a~tea~tcl, dacll-i rioanli, a absolvit nunia· cu rnintiuta_~ 
pariid. Dupa mine nu trebuie sa - Oiscuta~i des pre politici inginer, !?i-a~ mai departe. lui. Cred ca va dati searna n-am .' 
candideze.M-c 1asat sa spun ce-am ctnd w int'llni\i? -A~ crezut vreodata ~ fiul putut sa-i piAtesc nieditatii sau ~;· 
vrut. pentru dH oopilul meu. M-am - Nu. Noi vorbim de-ale ·noas- dumneavoastri va ajunge mi- am relati. · - · -
desc;arcat: .Stii ce, puiullu' mama. tre, de cum te si~. eel rnc1 doare nistru de extema? - Veti meige ta vot? -. . :..: . 
Ai buletin, ~~ nevastA, freaba ta asta sau asta, ca n-ajung banii, - Nu m-am gandit' niciodata., - Ali.. fost pana acum, ·dar nu~ 
de-ad inoolo." · , cum te descurci. ~i a~a" mal Doamne fere~e. am sa rnc1 mai due. Faccl ce vrea ~- . , 

-De ce? · · . departe. - Da~ ajunge ~inte? \lira asta. Fie ce-o fi. Eu daca-s· · 
. - Acun nu vreau sA spun, ~ - Vi aiutl fiul du~neavoa. -sa fie ~natos, ii treaba lui. batrnna, eo spun Dumnezeu sa-l 

copilul meu . l-am zis: .Ai avut tri? _ - Cand vine Ia Arad, sta Ia · feread de nliu ~ pe Relu ~ .- ·, 
pregatire destul de bullA ~i servlciu- ~ Oa, da' eu <:At pot ii spun: Iii dumneavoastra? lia lui. .:.,_ · ': 

T. b ' t t' I' · tit · ~"' t' fac - S;gur - -" da. ~··alta v......;ne Aconsemnat: ~ destul de· bun. , t-o tre m ,•e 101~ , mamt, nu vreau ...... • , ...., ..... 
pr~in\ie, ce, sta \&ra asta tn greutati. Pentru eelall3 ii: is soac:m mit-ntreaba: Da · _Ia dumneata G. COtiSTfiKTlNESCU; 

., ... ,,;: . 
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llfâ'' 'Ne~·csu ne-e 
prezentat rezu~atete_'unui son
daj de opinie pe care 
Preşedinţia României i1 ţine Tn 
secret (cu toata ca 1-a coman
dat). Astfel, 88% dintre romani 
J~,~-~u•a•a necorespunza

sau foarte slabă despre 
guvernarea COR - USD • 
UDMR. 62% considera că 
fortele politice patriotice ar tre
bui să caştige alegerile din 

• ""nul 2000. 33% sunt mai 
apropiaţi de doctrina social
democrată şi 27%, de cea 

'\~~~~~;~~~~~75% consideră că 
"' din 1996 a avut 

efecte negative. 27% ar vota 

cadrul conferinţei de 
i," ~"""''" t PSM Arad, preşodln· 
l e Teodor patrluţil a 
L.~ prezentat protecţia SOilial4 in 

~
. viziunea PSM, ca una dintre 

problemele cele mai impor· 
,;;: tanta din programul partidului. 

: aCel mal 1!91!ri so ani 
1 din Istoria l\ol!!inJel" 
, In op1ni~ d-lui Pă.trăuţa. 
.,,;)411'1 travenud cea mai 
F'-. ·n~fasta perioada din lştorle: 

1' i.Pertoada care 1 treout din 
, · 1989 şi p4n6 aoum eeto una 
· . dintru 0111 mal negre: r eoontmla a fo1t !hatil in 

, ~ 111r1191nă, fiind dati ou "oi 
: "-4o anlln urmil." t Industria, creaţie a socia-

lismlJIUI o !Ool s• •• transfer-
! J!!l ata ll!ifrloi --Jntr·lln 
• morman dt ruine, a mai 
t< 1\lHUQPt dl priJ~edinlt. 
1~: MA•urile PIOOUII dt PSM 
t -~l\l{u_lndreptaree lucrurilor 
~ · ~următoarele: 
l . _'a~tijurtru .proteoţlti 

k. .toa~,•:~ranterua !lrllplului la 

~!IH 9Rn Cona!ltUI'e ·- ~ 
·._ -.. · • Dl'Olto~• t1n~rolijllll tia 
r fllmillel · · 
\ ·~tr~guru 111 polltlo6 1 

i:a ,., ~~W~~T! 0g,~:~:~. o 
t. •. c'mlllll parte din vină o au tăril!t 
.f':, *ain~ (1) c~r@ fac de 'tapt t_' .. ~ Qrl!ine~ în ţară. ,Toate guverr --"flelp <Iti până ~cum ' d~r mai 
, ' ales _In perio~(j~ Roman, 

1 
8toloJan, Ciorbea, Va~ile, a~ 

· gcţionat la ordinele străinilor.' 
Ng vrem (tatula! 

@JiM Arad s~ declara 
potriva a_ mpta&Qrii monu
n!ulw u_ neariei Mari In 

Arl!d. roenţ~onA'lQ 1111 ar ripoş, 
l ~a.~~ IJil~ ar fi ~orb~ despre 
r""·1fHţlattva un~i alle populijţii 
l m1nontare. '-
~~ Dl Pătrăuţ~ ll'lli tfltQII un 

semnal de alarm4 ey griv~re ta 
•·· Combinatul Chimic \lin Araq, 
~are ou toata c4 are o cifră de 
Ilhi cari q~ 1 O miliarde <le~ lei, a 
fgst scQ!IIn vânzare la un preţ 
'ilO numai trai miliarde. 

.IORI"fl AMBRQŞ 

cu PDSR, 19% cu PRM. 5,2% 
cu PD. 5,8% cu ApR, 7% cu 
UDMR, 6.4'% cu PNŢCD, 
6,4% cu PNL şi 3,8% cu PNR. 

Ion lliescu este preferat de 
31% dintre cei intervievaţi, 
Emil Constantinescu, de 19% 
si Corneliu Vadim Tudor. de 
i 8,5%. Urmează Teodor 
Melescanu cu 9% ... 72% din
tre români regretă modul de 
viată de dinaintea lui 1989, 
76o/, doresc introducerea unei 
discipline de fier, iar in Arad 
26% ar vota cu PRM-ul. 

PRM Arad va acţiona in 
instanţă Prefectura locală, pe 
motiv că acceptă reamplasarea 
grupului statuar .13 generali" in 
Arad. D-na Mariana Mihalca 
ne-a prezentat istoricul monu
mentelor maghiare din Arad, 
arătand că Revoluţia din 1848 
iscă să devină un monopol 
maghiar (In pălţite Aradului). 

lucian Stana, preşedintele 
PRM Arad, ne-e declarat că n 
propune pe deputatul PNŢCO, 

V 

Mihai Calimente, 11par1amentar 
pe viaţă din partea 
minorităţilor", deoarece la 
Cenmei a declarat că alegerile 
generale se vor prelungi pană 
11\ anul 2001. 

Deşi este de acord cu resti
tuirea proprietăţilor preluate 
abuziv. deputatul Ilie Neacşu 
ne-a declarat că "PRM nu va 
permite jefuirea proprtotaţil. 
Dacă spitalul Matern din Arad 
va fi retrocedat, PRM-ul n va 
scoate inapoi a doua z.l, va 
prelua ROMTELECOM-ul in 
proprietatea statului '' toate 
sociotaţllo privatizate ilegal.". 

"Acum se poartă coml· 
sioane de zeci de milioane do 
dolari, pentru privatizări 

frauduloase.". ne-a declarat 
deputatul Neacşu . 

In final, peremiştll artldeni 
au fost de parere că "romAilil 
nu sunt naivi. El vor vota ~a 
cum trebuie.". 

DORU SlrtfiCI 

VIRGIL MAGUREANU PREVEDE 
MIŞC~ POLITICE SPECTACULOASE 

~lntele ir11ar1mar al PNR, la sltrşiNI ucoatui an, PNR va avea 
'hgl Magureanu. a declara( vilon, un grup pa~amentar 'eonslst~~nl". 
tn~-o conferinte de presă sus~nutt Mlgureanu a spus ca PNR, pro-
11 S.tu Mare, ca. In acoaatll toam· moiONI unul "na\ICnallsm luminat', 
ni, In RomAnia vor avea loc vaprlmltnrlndurllesaleaamenide 
mlşcarl politice "spectaculoue• valoare ~In toate partidele. "Noi 
care vor fl Ul'l'llate de reducaru şllm &il-t valofiflcăm mal binll docn 
numărului f<lrl'na~unilorpolltlce. partidele do ta care au placat', a 

Măgureanu a aflrmlt el aratat Mlgureanu, refuzind sa 
miscarile pctltlct la oara taca ncmlnalizozo una din perşo"'" 
rtlarire se vor ooncretiu aub IIIA\ill care" va tnşcr1e In PNR. 
forma ..,_. M<:lanlle 91 lfuzl. Vlr;ll Mlgureanu a oKclua o 
unlar. eventuala alllonţe 1'.1 PRM. po C1W 

Liderul PNR a mal ~ ca 1 eontldcn un partid olflrVmlat 
mot multe -al~ţi, printre carv LidONI PNR a arttat el van. 
fi parlamentari ai actualei puteri, . anta do e . candida pentru 
vor ~reee. tn C\lrfnd. la fonma\IU"H t>anament po lialale pa!lidullli do la 
118 111n o 11:111duco!, asllal ei, plll!l lilllll Mara eate 'l!llriiii>OIIiblil', 

,Din cit§ m·!!Mă raţiunoi, 
lilfllocra1ia oa !IA V<ll!> sa lr!lgsm 
la $1pundere organul a~s şi şa 
se facă propufll>ri. Presa, telev~ 
ziunea, "!!lii>Yt MII!> lill~ 
tuturor. 

Prin 11198, Of!lanul ales a~ 
'~~'a raport l~nar de q>ell 1!11 1 
fllcll! şt ce ai!Hl plan. 

Pe la noi se apli!l/! 11111klll~ 
dictatorialA, ~onfor"' eg~GII\illl 
llllfl1Wliste. 

Primarul se impune-o !'Ofl§h 
li\j, dă na~!are III a<;te !lictatori;llt>. 

Şansa ~oarebjlui din Sell~ a 
Mnl casa de culturi!, deci n111!11fll. 

!'!~ dau oroonanţQ prin care 
sa ""' T~e surn!> fără ITlYil!lll 
lll"&l;llă 

s~ ingqlc4 legile civil~. 
PBflllle. dar Ql. f eies are imunilate 
~i n~ este tras 1;1 r;!spundert>. li' 
llfl Cosma <lin Vi!lea Jiului." 

RAnduril- flv m~l •u• 
apartin d-lui le~n l!ro~JU, 1111 
bl"' a~m••our 1itllor ,i ~-

lf'Oildent al zi!lrulijl nostru. ll!r 
"""~ltllmlril<! 11-l~i 81'8l!A! ~ 
d~ prlm~r~l s,bl,~lul, Olt, 
F•ivf, ~unt lle notori•tal'l PU• 
biiQ4. ProbltmP oatp In go 
mA~urii dl. BllllliiU 111'11 dreptall!, 
Este dl. Git. '•i•t un lliG\iltgr 
8fP oum 11 caracterlzoaz;! dl, 
Bra;oz~? lnl!v~t d@IP!'I g P'f' 
soanA Publica parerile, In P" 
nwat, ·~nt oon!nlrii, deapno pri. 
marul Sebit~lul 11m •uzll t1 
luc:ru!i llul18 fi IUG!\111 mlll_p"'fn · 
11\!111!. 

CI. eraaJu crede cA o COfl
fruntare directă dinl!e 3-4 celăteoi 
ll!lversari ai primarului şi primaltll 
f'lh. Feief ~r putn p~nP In 
l\llllln4 inumKe lucruri şi sKuft~l 
neclqre. Confr\!nlarep ar 1/llbui 114 
sa tntample la Radio Sebiş, in 
dlre~l- ~~~ aoeqşl~ lntâlnifll fll. 
lll"eaZil mjl invi111 şi P!' ;.w..• Ca 
sa liy Wlce!. CIIICj q!i ar fi l1t&n>- . 
lil!lllă o ..._._ oonfnJtllare şi. 

. cme Ş!ie, a-ar Pulei! ca pa~ la 
urmă dl. Brea;u sa treacă da 
partea1lrimarlliui. In ceeq ce mjl 
~ ~apt o invllalie lennă cu 
det> şi 01!1 1a cqre 611 ·va pe~req~ 

. marea !l<lllfrunlare. 

.·. 
l, IE~flrt 

,..; Y. MUSCA 

Parlamentarii arădeni, la început de sesiune 
"VOM DISCUTA SCRISOAREA 

PRESEDINTELUI CONSTANTINESCU" 
' Camera Deputaţii«, esl8 membru 

In Comisia juridică. Ce priorităţi 
are tn agendă acum, la început de 
sesiune, ne spune In n\ndurile de 
mal jos. 

care este trecuta şi fnfllnţarea 
Tribunalelor Mundi. e Ain prirrit de 
la Curtea Constituţională scrisoarea 
preşedintelui Constantinescu referi
toare la referendum. Domnia-sa ar ft 
dorit ca Preşedin~a ~ poală organ;. · 
za referendum-uri, Tnsâ. acest lucru 
ar fi insemnat depaşirea atribupu~ 
nllor, fiind tn contradlc,ie cu 
Cons~. • Personal, am amen~ 
demente cu privire la infiinţarea 
Tribunalelor Muna1. Ain aYUtln luau 
o lege a intreprinderilor, dupit un 
model german şi din ea se vor folosi 
mai multe prevederi, ca amenda~. 
menta, "'i• cum am Oj)US. 

Re luări. ... dllleărL 
discutii pe lond 

Jn Comisia juridica. din care fac 
parte, se prevede un ritm de IUaulh 
nota obi~nuita, nici mal redus ntcl 
mai amplu decât pAnă acum. Un 
volum de muncă apr:eclabil, a, 
putea spune. Vom relua Leg~t_a 
consilierilor jurldic1. care se va 
dezbate impreună cu mOO'ificările la 
Legea avocatur11. Se va discuta pe 
fond o lege privind modificarile 
Codului de Procedurâ Civila şi 
Codului de Procedura Penală. e 
Aşteptăm cu nerabdare Codul 
MundL """' este In luau la Guvern. 
e Ni s-a restituit spre discutare 
Legea conflictului de munci, tn 

Emil PatiD • deputat 
Deputatul Emil Putin este 

prim-vlcepraşedlnte al PSDR la 
nivel naţional, cu şanse aprecia
bile de a deveni prefedlnte. La 

Tn ceea ce priveşte munca 
nevazuta in sprijinul judeţului, 
aceasta se va materializa, ca şi 
pana awm, tn efectuarea do lobby 
la d'llerite ministere, tn favoarea unor 
lhll apr'•lderi an!dene ." 

SIMIOH TODOCA 

După Adrian Năstase · 
Intr-o declaraţie de presa, 

prim-vicepreşedintele PDSR, A. 
Năstase a punctat câteva din 
scăparile Puterii tn privinţa legilor 
restituirii. Aşadar, ce trebuia sa 
tacă guvernanţii lnaWB de a veni 
cu aceste legi. 

5, Puteraa a refuzat sa -
zlnte pllltltorulul de taxe fi 
Impozite felul in care va 11 ar
tat de finanţarea restitulrilor. 

1. In primul rilnd sa lael o 
IMIIuaro decentă şi de bun-almţ 
cu privire la sumele pe .care 
aceste acte normative le vor 
angrena tn despflgublrl, corn· 
pensa~l ''reparaţii. 

6. Au fost menţinute voit 
anumite confuzii. Nu se 'He, de 
exemplu ce Intri la termenul de 
.. lmobUe". 

Ceea ce cere d-1 A. Nastase· 
poate fi tradus pe româneşte 
.,dup6 ploakl, chepeneag". 

2. Să Identifice sui'Mie de 
finanţare llln ~. •• vor da 
deeplgublrtle. 

3. Să lael public un tablou 
comparativ al modulul In ca!'ll 
s-au fă~ut !'llatltulrlle In ,..,lui 
lărilor fost comuniste. 

Pentru ca lntalnirea do la 
Cotroceni a venit, lntr-adevăr, 
prea lâniu, ' de aci Inainte, legile 
ae mai pot peria, dar e greu de 
,cn:Ut cA se va imra In eaenţa lor. treabll. 

4. Să recurgă la dialogul 
pqlllic cu partld~l~ paria· 
mentare din opoziţie. Mesajul 

· Prll~intelui Constantine•c~ a 
vonll ou lnlll,..., 

Explicaţia acestei stiri de 
lucruri e uluHor de almpll: dupa 
revolUţie, Intre ptltere (oricare ar fi 
M) şi opoziţie nu a existat un dia
log, In lmenşa majoritate a 
cazurilor P~terea impunandu-91 
pu~ul de vedere. l,.a ~ndul el, 
Opozlţlo a blgllt beţe In roate 

Din n~ferlclre pentru 
RomAnia, dialogul surzilor va CQil

tlnua atat timp cat nu ee va· 
schimba fundamental clasa 
politică romAoaască. Atai ca per. 
soane căt '' In privinţa menta· 
lil!lţll. 

1. IERCfiN 

DRAMATICA PRIETENIE ROMÂNO-IUGOSlAV 
., (Urmarv din pagina 1) 
~omănll do nlnd manill!flll 91 a"*l ~ 

p\riBmico do compasiune fi solidarlta~ cu poporul 
sârb, grav afectat do b<~mbardamenlele NATO In 
urma nnupunoril guvernului Mliottvlcl unor 
imp"lllva nord•atlantloo ln privinţa regiunii 
Koeova. Sondl)o de opinie raaiiPte rn perioada 
bombardamentelor omorlcano asupra Serbiei au 
arAtat ~lll dublu aA ma"'a maJoritate a romaniiQf 
llopllng soarta poporulultlrb, lmpartlşosc du· 
raraa familiilor lndoliala fi oe exprima pantrv 111-
t;t~lilrttl lnflm!n~el militare liATO In a~IIJ ţlonl. 
!!!gur, uuvemul rumln 1 Ioa! nevoH aA se aHu~ 
pe o poJ!ţlt ~~~onalll, slngUI'!! p::lbllă, do ailflll, tn 
§ltUaţia _dlltj, dt !usrnare a Operil. vunllor militare 
(li;cid~nlllle In S · .. ~. flln<f\011 In polltlc:l nu exlş~ 
sentiment~~ o. numallnlwe&e. ~re do 8fl"plat OI! '' 
autor~il~lo .. rl!e,tl d priceapa exact staraa do 
&Pirlt a f!lm.lni!Qr, şen~montele do prietenle! oincelll 
cara il animâ '' si proce<feze rn consecinţil. In IQnd 
'1 la urma urmei, noi nu suntem decât nişte \llrl 
m!cl, ntlnsamnt'te ln ecuaţia puterii Pl.lropentt '' 
mondiale, In fapt simpli pion! pe ~b .. de fl'h • IN!
rilf!N' put.n; ui ~~~ntem ,Ju(O&ţl" d@ ~rneri~nl, -.
cum &lllm mal lerl-alaltâleri de sovtetlcj. Alianţele 
mllita'll filnţaad r:3t filnţaad, t,c regulile ji'GUIUIIffl 
anumit timp, apoi c(lsper cUn isţorie. N"i lnal 
rjmanern tot vecini. Mai ~uni ori mal r.ll, dar ve~im. 

lr, ~Himele zile c"nstatăm q ridiCf!!re ~rut;.;ă a 
ţensi~ni!Qr ctintro ~;~uvernele celor doy• tari, 
angrenate lntr-un confUcţ privind libertatea b'atlc;u
lui pe 0'-'l'lJre a niiVelor române!ftl. Armatorli români 
sunt nemulţumiţi, revoltaţi chiar ~e faptul că &4rl>ii 
le refuză dreptul de a circula pe o rută ocolitoare a 
podurilor scufundate ~a boinbardamentele NA TO. 
Sunţ cel p~n trei luni de cind se fac demersuri la 
Ministerul ~' Exteme pentru reglementarea situ~ 
aţiei, 4ar tirit succes: sirbii o fac pa ,,niznai". -cu 
navigatorii rom4ni se poartă arogant, adeseori bnr 
tai. Autorită~le sârbeştl man~e&lă de ani de z1k> a 
Giudată plictiseală tn reia~ile cu cetăţenii români. l-a 
graniţă, vameşii sărbi nu se stiau, in urmă cu câţiva 
ani, să impună o taxă de citeva zeci de mărci pen
tru fiecara trecere In ţara lor. 1..;1 fel de nesimt~i ca şi 
colegii lor mmâni (adeseori unqurii procedează in 
mod sim11ar faţă ae ce,âţenu romani ajun'i la 
graniţa româno-maghiară}, vameşii sârbi confiscă 
fără acte legale m~rfurile ~niţarilor rominl pom~l 
Îfl ~~P de afaceri 1a Belgrad. 

Poli~ytii nu !"' lasă (col puţin •t" • inlâmplau 
lucrurile 111 l.lmlă cu ~ţiva ani) nici ei m~i prejos 
decât vame~ii; pe traseu obi,nuieac si oprească 
autovehiculele române,ti ti sa le jefuiască ~emeni 

- ' ~ ... , -

unor tâlhafi la drumul mare • 
La v•ma Slamora Moravlţa wu IJO~ut, In 

l.lmli Cit-I câţtva qnl, scene de groad, mal ceva ca Tn 
Cecen!" I)Ollţi,UI lllltl, ou mutn> de KGS.~ lnfu. 
murat_l 'i inare.Juţl, stand, asemeni ss.iştllor, csu 
picioarele desfllcuto 91 cu pistolul mitralieră la br.lu, 
t.trmlreal.l ceva fn trem,ll tocmai ventt din RomAnia. 
Mftl Intii! H1u dat Jos pe toţi cllâtorll, apoi l·a~ 
lnhăţat pe cAţlva arabi, probabil dellncvenţl la 
regimul pp,apo•rt.,lor. Cert este el, Tn vizul 
romanHor tnmannurtţl de oroare, poliţlttll sirbii-au 
torturat pa aral)l 11"! mod bestial, risucindu·le 
malnile •• t;pala ,, lovindu.! cu cizmele pe unde se 
nimerea. Din oohll lor loflţl din orbita ţâ,neau 
fUVoale de uni, !ne-t nu e greu sa na lmaglnim 
Cim 1Ja tratament sufereau nDtomanll" din Serbia 
din pa~ ""9r n•monea apirilor1 al ontlnll pu. 
1!11<=9, 

Pvall! nu ellllo alei locul fi nld momentul, dar 
am putea amlnU prt.tenllor Barbi r:3 noi, românii, ne 
slmţifJ'I profy __ nd jigniţi auzind din gur.~ lor minciuni 
<;It ~verastul: cine poat.. crede că vlahll din Valea 
Tlmc;»cului, vorbltqrl din mo'J strimo'l da limbă 
J'Qil1Jneasd ne•Ofl· nu ar fi romani? Cum a posibil 
Ga, Tn cinismul lor fi fn lnconttlenţa lor aroganU, 
QIIV8man~i sirbi sa nu dea drapt vlahllor - In fap~ 
românilor - din Valea Timoculul să tnvaţe tn llmb;l 
matsmă, să asculte slujba Tn biserici romanafti, să 
@lbă zlara, ravlste, c:lrll. edHuri, pli, teatre etc. In 
llmbaromână? · _ 

RBacţia ministrului Traian Bisaacu, privind 
Interzicerea ch•culaţiel pe canalul Dunăre~Marea 
Neagră a navelor sârba,u, este un fel de contră 
dată repetatelor ofense venite dinspre autorităţile 
sârbe~ti. Este in joc mindria noastră naţională, ests 
dreptul nostru de a riposta la numeroasele acte de 
lnamiciţie ala sarbllor. Vă mal aduceţi aminte da 
ameninţările sarbilor cu bombardarea Timi,oarei, 
dacă guvernul romAn va lua nu fliU ce hotărare de 
sprijin pentru tU\ TO? Au uitat oara s.Arbil că fi a
tunci când făceam parte ~in Mica Antantă, impre
ună cu cehii, ei lfi permiteau si incheie tratate ba 
cu italienii, ba cu bulgarii, ba cu polacil, prin care 
aduceau grave atingeri intereselor de securitate ale 
României? Era pe vremea când MinJsterul Romăn 
de Externe era deţinut da Nicolae Titulescu. Şi 
atunci de ce n&-am sinl,fC.kkl noi de dragul ell'bllor, 
infrunlănd NATO? 

Deocamdată sirbii trebuie si inţelaagl·că la 
actele lor d"'mânoase, indreptate impotriva unor 
interese rQmânalftl, se vor da replici adecvate. 
Primul care o face, satvlndu-.na mindria, 88t& m._. 
nistru! Traian Băsescu. · - ... _ 
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TVR1 
7,00 Matinal naţional 
8,30 Desene animate 
9,00 TVR lnfo 
9,05 Poveftl de 
adonnll copiii - s. 
9,30 Aventurile lui 
Tom Sawyer fi 
Huck Flnn - av., 
SUA, 1993 
11,00 lntAiniree de 
sâmbătă 

13,00 Muzicii popu
lară 

13,30 A dOua alfabe-
tizare · 
14,00 TVR lnfo 
14,10 Ama ... Marine! 
15,30 Atletism: 
Finala Marelui Pre
miu Golden Laague, 
In direct 
18,00 Star Trek -
Generaţia urmi· 
toare- s. 
19,00 Teleenciclo
pedia 
20,00 Jurnal• Meteo 
20,30 Fannece - s. 
21,20 Cavaleri! ceru
lui - dramă, SUA, 
1976 
22,50 TVR lnfo • 
Sport 
23,05 Rock la ... Cina 
0,35 Rock pop bazar 

TVR:~ 
7,00 Cinematograful 
vremii noastre - rei. 
8,00 Compania de dans 
8,30 Desene animate 
9,00Bzzz 
10,35 Toate pinzele 
ausl-s. 
11,30 Pas cu pas 
12,30 TVR Timişoara 
14,00 In spiritul legii -
s. 
14,55 Vodooclipurt 
15,05 TVR lnfo 
15,15 Documente cul
turale 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Santa Barbanl -
s. 
17,30 Cine? Unde? 
Cum? Dece? 
17,35 Desene animate 
18,00 Secretele profe
siei de cameraman • 
doc. 
18,55 Retro TV 
20,00 Un cântec penbu 
ocllii tăi ... 
20,15 Titanic Vals - de 
Tudor Muşatescu, 
teabu tv 
22,00 Fotbal: meci din 
Campionatul Spaniei, 
etapa a 111-a, In direct 
23.45 Panoramic jazz 
0,30 TVM • Mesager 

.--...,. 

PROGRAME rv· . 

7,00 Aventurile lui 6,00 Nimic personal. 
Papirus- d. a. 
7,20 Mot -d. a. 
7,40 Regele Arthur - d. 
a. 
8,00 Conan Aventurierul 
-d. a. 
8,30 Tom şi Jeny- d. a. 
9,00 Povestiri din 
Marea Sudului - ep. 18 
10,00 Lois fi Clark -
ep.40 
11,00 ProMotor 
11,30 www.apropo.ro 
12,00 Profesiunea mea, 
cullura 
13,00 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Prietenii tii - ep. 
86 • Bebe - ep. 33 • 
Robin's Hooda - ep. 2 
• Buffy, spaima vampl
rilor - ep. 45 • Fete de 
bani gata - ep. 24 
17,30 Profashion 
18,00 Supar Bingo 
19,30 Stirile Pro TV 
20,00 Asteroidul - acţi
une/SF, SUA, 1997 
22,00 Oz- ep. 2 
22,55 Stirile Pro TV • 
ŞtirisPQitive 
23,00 Columbo - f. 
0,30 Concert Holograf 
1,00 Specialităţi ero
tice- ep. 9 

s. 
6,50 Acasă la bunica -
retetă culinară 

7,00 Renzo fi Adriana
rei. 
7,50 Prsciosa- rei. 
8,45 Căsuţa pov8flllor 
-rei. 
9, 15lnger silbatlc - rei. 
10,10 Lanţurile Iubirii • 
rei. 
11,00 Dragoste fi put· 
era- rei. 
11,50 Singe din sin
gele meu 
12,50 Vremea ţiganilor 
·f., rei. 
14,15 Maria· s. 
15,00 Viaţa noastrii. s. 
16,00 Prscio1111 - s. 
17,00 Casper - d. a. 
17,55 Vremea de acasA 
18,00 Fotbal: Anglia -
Premier League 
19,50 Somn uşori 
20,00 Floare de aur- s. 
20,50 Micuţele doamne 
·S. 

21,35 Sllnge din sAn· 
gelemeu -s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Inspectorul Poirot: 
Oglinda mortului;. 
Cutia cu bomboane 

ANTENA1 
8,00 Planeta vie - dac. 
8,30 Poveşti cu cAţei 
9,00 Desene animate 
10,00 Kumari- dac. 
11,00 Casa de piatră 
11 ,30 Roata de rezervă 
12,00 PublicisticA 
13,00 De la A la infin~ 
16,00 Fotbal: Extenslv 
Craiova - Rapid Bucu-
reşti 
18,00 Elena, v1a1a mea 
- ep. 43 
19,00 Observator 
20,15 Fotbal: Steaua 
, Bucur8fti· C.S.M. Re
şiţa 
22,30 Observator 
23,00 Locuri In lnlmli -
f. SUA,1984 
1 ,00 Sahara - f. SUA, 
1943 
3,00 Putllnla banilor -
s. 
5,00 Elena, viaţa mea -
rei. 

TELE7ABC 
8,00 Ştiri 
8,1 O Dintre sute de 
ziare- fel. 
9,00 Ţara spiriduşilor 
10,10 Tentaţii- rei. 
11 ,00 Antistatic. rei. 
11,40 Lumea in 
.Clipa 2000" - rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 Celebritate. 

ANTENAt 
8,00 Crea1nţa ~ viaţa 
9,00 Duene anlm'lto 
10,00 Golllillla • des. 
anim. 
11,00 Avonturllt lui 
ŞlnbPd • ep. 1 
11.45 Buni prieteni · 
12,10 ChiGktnl COIM 
Hom• • comlllllo, ;lUA, 
1sa1 
13,00 ClumlniGiiln fii· 
mllltt · 
16,00 Fotbal: Olnamo • 
6ueureştl - Rpear 6u· 
c;u~ti. In di~ 
18,00 llerna, vl11ţa 
m'a-~p.44 
19.00 Observator 
19,40 Tololiurobinso 
show 
22,30 M1oiul Meeiu
rilor 
0,30 O 9qnd Pllntru 
lil!clire 

/ 

·PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
12,00 Sport magazin 
13,00 Motor Plus 
13,30 Apel de urgenţă 
-rei. 
14,00 Real TV- rei. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,00 Comisarul Rex 
- s. 
16,00 Telenovelii 
17,00Nadineshow 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
18,30 Camera ascun
sA 
19,00 Emisiune de 
divertisment 
21,00Film 
22,45 Focus + 
23,00 Show-ul de 
noapte 
1 ,00 Casa deschlsli -
erotic, SUA, 1986 

ep.118 
18,00 Rendez-vous 
la Tele 7 
19,00 Dincolo de 
anul 2000 - dac. 
20.00 Actualitatea 
Tele 7 
20.30 Globetrotter 
21,20 Agonie fi 
extaz· f. SUA, 1965 
0,00 Ştiri 

PRIMATV 
7,00 Emiaiune pontru 

copii 

11.00 Dumlnloll la 
pran~ 

12.00 Vaoanţi·a ta 
Ptltl~ 
12,30 Tlba{~ 
Tlbanu · · · · 
13,30 Magazin foi· 
t;lorjQ 

14,00 Clnamagia 

14,30 Film artistle; 

10,00 Ttltnonli 
17,30 Chio. 
18,00 f9CUS ' Spprt' 

M~tep ' Clip Art 
18,30 Film torlal 
22.15 Foeuş 

2~.45 Revillla pflliOI 
23,00 l'llm artistic 

1 
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TVARAD 
7,00 Secolul XX 
doc. 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Politica filră 

prejudecăţi - rei. 
10,00 Anunţuri 
10.10 Divertismerrt 
10,30 Casa de piatră 
11,00 Roata de re

zervă 
12,30 Publicistică 
13,00 Cu Cristian 
Ţopescu de la A la 
infin~ · 

18',00 Divertisment 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA" ··, 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de 
tradiţii şi folclor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
22.00 Observator 
In continuare program 
identic cu Antena 1 

BBO 
10,00 Franklln • d. a. 
10,30 Rizbolnlcll 
stelarl 
11,00 Categoria 
grea - comed. SUA, 
1995 
12,45 Braconlerul • 
f. SUA, 1996 
14,30 Ellberaţl·l pe 
Wllly 3 • t. SUA, 
1997 

TVARAD 
7,00 Secolul .X)( 
doc. 
6,00 Ştiri TYA ·rol. 

8,30 emisiune de 
tradlţH ~ folGtor • Ri!. 
11,30 Anunţurl • rei. 
11,40 Dtvorti11110nt 
10,00 God&lllt • op. 
3.4 
11.00 Aventurile lui 
Slndbad • ep, 1 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music · 
9,30 Muzica balene
lor-film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11 ,30 Echipa de soc 
12,00 Desene animate 
12,30 Extreme nor
dice-film 
14,00 La nord de pars
lela60 
15,00 Music 
15,30 
nalurii 
16,00 Safari 
16,30 The Adjuater -
film 
18,00 lntersat Music 
18,20 Desene animate 
18.45 SUrile lntersat 
19,30 Echipa de soc 
20,00 Un yankeu 
tAnăr din 
cut-film 
21.30 Provocarea na
turii 
22,00 Călugirlţa fi 
banditul - f. 
23.30 ŞUrile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 lnchiderse progra
mului 

18,00 Foamea· 
18,30 Eraeer _. f. 
SUA, 1996 
20,30 Şapte ani 
Tibet - f. SUA, 1997 
22,45 Lone Star • f. 
SUA, 1996 1-

1 ,00 Solo • f. SUÂ, 
1996 

TV INTEI\SAT 
8,55 Deschiderea pro-· 
gramulwi . ,". 
9,00 Intensa! Muste 
9,30 Călugărlţa fi 

7-..7 
11 ,30 Eehlpi de .oc 
12 .o o Cavaleri fi 
războinici 
13,00 Cerul dintre noi 
13,3Q Desene anlml!e 

A~;1':,;·,~ film 1 l OII• 
11 ,45 Buni prieteni 

12,45 Sll!n ti 
1 s '00 Outftfll'llllr""'~~ llllMill~~llil1 
film ilie 
16,00 Fotb@l: Ceah· 
lăul - U Craiova. In 
direct 

18,00 MYIICit~ 
IarA 
11!,j!O ~IUfiiUfl 
1U(l\ltiri TV~•"'1>"'".1 ~~i .. ·. 
18,00 Observa\111' ·. 

In GOnti~Yilfll program 
idctntie ou Antllna 1 

bOjlilt - thriller, SUA, 
1996 
19,00 Un 

<;'• • ~ 

·: :"'#~'1 
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de~tanţwlt • '!R!~ill~!f"~!.F. 
SUl\, 111!111 

A'fOMt<J TV 
1,00 Selector 
11 ,00 Cytlt>mal 
11 .30 Atomi~ Caf!ll • 
fl!l. 
1~.00 Reactor 
12,30 Tumull.ondrei • 
rei. 

Hai Hu.! 

~0,30 Clubul novt .. 
tetor parAsit& -~ 
!li~. ŞI.JA, Hl96 
al, 1 fi Rol prin~itMI - · 
dramă, SUA, 1997 
0,00 l'rontl~ra ro'l' -
aC\June, SUA. 19Q7 
1,46 Jurnalul ~fan
totului RPfll· s. 

14.00 Interactiv 

111.00 ii..t!l4llllr 
18.30 l\l!lmill ou T U1k1r 
J1 .ilO Subllullura .: Iti· 
22.00 Concert 

2;!,30 Album Show 
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Timp , sep-
tembrie 1999, la Arad au avut 
loc discuţii Intre reprezentanţi ai 
AutoriUilii Rutiere Române şi ai 
institutiei similare din Cehia, care 
fac p~ute din Comisia mixtA 
române-cehă privind transportul 
rutier Internaţional .• Transpor
tatorii din Romania, pentru a 
ajunge In Occident au trei va
riante de rute: prin Austria, prin 
Slovacla - Cehia sau prin 
Ucraina - Polonia. Austriecli au 
interesul sa-şi protejeze cât mai 
mult infrastructura, in speţă căile 
rutiere. Tocmai de aceea Austria 
a redus de la an la an autoriza~
; de tranzit acordate românilor. 

ruta Slovacia - Cehia·, a pre
cizat Dorin Lungu, directorul 
Autoritătii Rutiere Române, 
reprezenianţa Arad, organiza
torul lnlâlnirii. lntălniri de acest 
gen se fac anual in ambele ţări, 
cu scopul de a fi cunoscute noi 
reglementari legislative in dome
niu, necesarul de autorizaţii 
solicitate, precum şi probleme 
legate de siguranţa circula\i"i şi 
a trafiCUlui de mărfuri pe teritoriul 
celor două ţări. 

Direcţiei Generale a 
Transportatorilor Rutieri din 
România, ce-preşedinte al 
Comisiei româno-cehe. El a mai 
precizat .lntălnirea a fost impor
tantă şi utilă. Am discutat pro
bleme privitoare la imbunălă~rea 
transjlortului rutier şi de tranzit 
pe1eritoriul celor două ţări.· 

lntâlnirea de la Arad s-a 
finalizat ieri, la Casa de Oaspe~ 
de pe str. Horia nr. 6, prin 
semnarea unui protocol de 
colaborare intre cele două ţări, 
in domeniul amintit. 

Bruno Diconi, directorul 
general al Centrului de Afaceri 
Exteme al Camerelor de comerţ 
din Regiunea Venele, a vizitat 
Aradul, la invitaM Camerei de 
Comerţ Industrie şi Agricultură 
Arad. Diconi a precizat: .In Arad 
sunt foarte multi investitori ita
lieni si de aceea vizita mea aici 
s-a c!Ont a fi o asigurare a conti
nuităţii acestor relaţii, dar nu 
numai. In prag de an 2000 şi 
noi si mediul economic româ
nesC se va confrunta cu o nouă 
scenă economică mondială. De 
aceea am ven~ pentru găsirea 
de noi oportunităti, pentru a 
avea informaţii mai prompte şi 
mai bune, cu scopul de a facilita 

pezenţa pe o piaţă sau alta." 
Acum trei decenii Veneto 

era o regiune săracă a Italiei. 
De atunci însă au apărut 
400.000 de lntreprinden, din 
care marea majoritate mici şi 
mijlocii. Cu cele 33 miliarde 
dolari cât totalizează exporturile, 
această regiune este a doua din 
Italia ca pondere economică, 
după Lombardia, acoperind 
14% din comerţul exterior al 
Italiei. 

Bruno Diooni a adăugat .La 
această oră, In Veneto, practic 
nu există şomaj, însă se con
stată o lipsă a forţei de muncă 
calificată. Acelaşi vorbitor 
remarca faptul că o parte a 

investitorilor italieni au Inceput 
să investească serios la Arad, 
In sensul că au constru~ câteva 
unilăti economice din temelie. 
.Cine construieşte vrea să 
rămână". Totuşi pieţele sunt 
Intr-o continuă schimbare, de 
aceea trebuie căutate noi 
debuşee, noi parteneri. 

Dar pentru ca legăturile de 
afaceri să prindă consistenţă 
trebuie ca informatiile sa circule 
mai repede, tonmaiită~le vamale 
să fie mai rapide, iar legisla~a 
să fie favorabilă şi fără inter
pretări. Căci In acelaşi timp şt 

• altii oferă oportunităti pentru 
inVestitori. ' 

c. conSTAitTinESco 

această ~Jll\il<! 

Dacă pănă acuma inlâlnirile 
de acest fel se organizau la 
Bucure'l'i. de data aceasta a fost 
ales Aradul ..pentru a mai schim
ba cadrur din câte a Ioan 

FLO~InTRUŢ 
Foto: ono~JO FELEA 

O NOUĂ EMISIUNE f~'~l.,_.$fCEVAPEN~~~·::\ 
"'"'""""''UNUL SINGUR,,.,, • DE CERTIFICATE ~~-~-~~- __ , -~·_.._,_ .. ~_.,_,._ · ... ,.,~ 

Guvernatorul BNR Mugur de 8/1 O, in 1995 raportul a 

DE TREZORERIE lsărescu a atras atenţia, joi, ajuns la 6/1 O, pentru ca In 
asupra faptului că in România trimestrul Il din acest an să 

lncepând de luni, va fi se înregistrează o deteriorare ajungă la 1/ 2,5. 
emisă o nouă emisiune de dramatică a raportului dintre Raportul BNR pe 1998 · 
certificate de tr<1zorerie. pe..Sonalul angajat şi cel asis- men~onează că numărul pen-
Valoarea minimă a unei lat social - pensionari, someri, sionarilor a continuat să fie mai 
asemenea hârtii de valoare bursieri • In prezent un salariat mare decit cel al salariaţilor, 
este de 1.000.000 lei. susţinihd peste două persoane situ~ ţie care este nesustena-

Scadenta certificatelor este asistate social. bilă, ca urmare a unui reg1m al 
de 90 de zile,la o do-bândă de "Pînă unde putem să-I pensmor care "depăşeşte cu 
60% pe an. Doritori! le pot blciulm pe cel care muncesc In mult nu numai potenţialul unei 
achiziţiona de la sediul RomAnia ?", s-a intrebat economii sărace, cum este cea 
Finanţelor Publice Arad, ca- Mugur lsărescu. a României, dar care nu ar 
rnera 3, In perioada 13-30 sep- Dacă In 1990 raportul din- putea fi tolerat nici in economii 
tembrie a.c, intre orele 8-12. tre salaria~ şi asista~ social era cu mult mai performante". 

OLANDA • LOCUL 1 LA 
'INVESTITORI STRĂINI 

:TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU SE VOR REACTUALIZA; 
~;~i.i_i~ _F~~~T~~~!!~~f!~!!~~!t!!a!J,!t!,~l-'~gl~~ ;;:: i+~ 

Executivul a adoptat joi o 3.215.000 lei+4% pentru ce sau autorizarea societă~lor comer

Valoarea totaltl a Investi~· 
· · "- Aor străine atrasa de Romănla, 

,iiitR. ia (..,_. din decembrie 1990 şi plnă la 
....... ,, anr,ltullunlllulle 1999, se 

~ ·. ridică la 5,77 miliarde dolari, 
'~,-~uma care Include atit 

. ,. ~••H~a dlreet6 la capitalul 
. -..._ ~·- şocletil'ţllor comerciale, ctt şi 

· volumul da Investiţii In valută 
angajat In contractate de priva
tl~aro lncholale de. FPS, 

-.lll.il .. ~!oc''" lnformeazll Oftclul NaJional III 
RiQIItrulul ComeJ1Uiul. 

~,, Cu o valoare a lnvee1111far 
.· .. . c1o pelilt 6611 mllloine dolari, 

• ~ t·r· Olandll w sltueazll pe primul 
, · loc ln clasamentul principalelor 

. .,, stale de provenienţii a capi· . 
lal\llui investit Tn Romania. Pe 
locurile următoare se afla 

hotărlre prin care nivelul taxelor depăşeşte 50.000.000 tel; Intre claie, precum şi pentru mediii-
Marea Britanie, cu 54 milioane judiciare de timbru prevă~ute de 100.000.000 lei şi 500.000.000 lei carea actelor conslltut!ve ale aces-
dolarl, urmata de Germania· Legea nr. 146/1997 se actua· - 5.215.000 lei+ 2% pentru ce tora, cererile pentru excluderea 
625 milioane dolari, SUA· 514 Uzeaza ţlnlndu·se seama de rata depăşeşte 100.000.000 tel; 9) unui asociat, precum şi cererile de 
milioane dolari, Franţa • 507 Inflatiei aferentă perioadei Iulie pesla 500.000.000 lei- 13.215.000 dizolvare şi lichidare a unei ~oei-
milioane dolari~ Grecia- 461 1997. mal 1999, do aproximaW tel+ 1% pentru CI' dep6,efte ati! ţi comerciale ee taxau cu 

.Jllilloane dolari. 220 ta sulll. · ' 500.000.000 lei. 100.000 lei. 
Pentru oomparaţle, Plnă In pre~ant, ao;ţtun!le fl· · Cererile pentru !ICQfderea per. P.ontru ~ de divorţ lnte-

Polonla a atra&, In primul cer~rlle evaluablle In bani, intro- sonantaţii juridiae, pentru auto· meiatA pe art. 38 alin. 1 ti 2 din 
şemestru al anului 1999, duse la instanţele judecâtore'l'i, se rl~area fun~onăril şi pentru lnre- Codul familiei, &e p~u 100.000 
lnvesUpl slnllne directe cu o taxau astfel: plnă la valoarn d' (llstrarea unor persoane juridice se lei. Pontru cererea do dlv0f1 tnte-
valoare totală de 4,9 mlllallle 100.000 tel • 5.000 tel; Intre laxau astfel: cereri pentru inreg~ melatll pe art. 38 aNn. 3 din Codul 
do dolari, pelformanţjl cornpa. 100.000 lei şi.1.000.000 lei - 5.000 trarea partidelor politice - 100.000 familiei, precum ştln cezutln care 
fllblla cu cea din anul trecut. tel + 1 O% pentru ce depă~eşte !il; C<~rirl pentru acordarea per» reclamantul nu reallzeaoUI ven~url 
Pll lntragul an, Polonia ar 11-.. 100.000 lei; Intre 1.000.000 lei şi nalităţll juridice asacialiitor fără seu acestea erau lnfenoare salariu· 
bul sa-şi retnnoiaScă sau chiar 10.000.000 lei • 95.000 lei + 8% liC<lP lucrativ, funda~IIQ(, uniunilor şi lui minim brut pe ţanl, se pltltaau 
&il depâşeasca nivelul reeord pentru ce depâ'jll\'te 1.000.000 k:l; federaţlllor de persoane Juridice 20.000 lei. 
inreglstnlt enul triiC\ll, ftlnd prw- lntro 10.000.000 lei şi 50.000.000 farll scop IUGratlv, precum şi pentru Hotărtrea adoptata Joi de 
cont late lnvestllll străine tel • 815.000 lei • 6% pentru ce modificarea actelor cons1ilutlve ale Guvem intra in vigoare ta 30 de zile 
directe da 10·11 miliarde dti depăşeşte 10.000.000 lei; Intre ace&tora • 50.000 lei. de ta data pullllcărilln Mon"orul 

dQa.~rt~:·~·~.-~-~-~·~~------~50::.0:00:.ooo~:le:l:şl::10:0:.ooo::.:OOO::te:I:·::::~C=e=re:rl:le:p:e:n~tru~Tn~reg~ls:tr:a~re;a~~~;;·~·================~ 

_"SANCTIUNILE IMPUSE IUGOSLAVIEI SE TUNSFO~MĂ 
INTR·UN EMBARGOU DB UTILIZARE A FLOTEI ROMANBH 

Mlnlttrul l'ran•porturilnr primeaoa~ deQit o ripo~lll Pt luor~ritqr 118 debl<lllllfl rtvint 
Traian Băsescu, a declarat. ieri, mA!iură', a !ipus BheŞ(lll. §tatetor oc~iQ@rilafe. li] lllln!ii" 
că institulia pe car~ o conduc~ Mini•tarul Tr~n§portufiklr 11 !!ară cA §~noţiunile impuwl! 
a lnte~1 aace;;ul llricărei nave gnunţat. pe d@ altA parte, că g lugpstaviei "se lr~nşfqrmA, prin 
iugostave pe canalul DunArij· ~prollat organi~ilrea. la l<ala\1. efectele o;>lie, intr-un qm~araou 
Marea Neagra, In ~mll~l~ aen- a unei ltiUniuni trilaltlrat~ lntrl! !le utililara a nllt~i romi!lnij'. 

•=. . . Pljf 199!l, · ' . . . ~ri 1~ nav~aa.lti=1 .. 1ca răspun1 s la armatorli rom
1
Ani, llulo

1
ari 'i ~ . "Uniunea l'urgpeanill'll· 

""' ~, Această dtllli~iQ e~te ştriot w~c la au Qrl " 1 ar tugas avw u~rament, pen ru ca ce e trat YUta ş;!i §~ ginlle'I§CA foarte 
--.. • de a nu permite accesul flote sa-şi atallilească o pa~· le ~ins că RomAnia nu il li . ~ neoeur" pentru 11 a11our11 1 • · 

d fă · t lii • nave ar rom~na,ll Pl Jllct<!rul comunA In privinla mo<tatit \ii aupu!iil ernbafQoului fl nu vom 
· '-'":'. es qurarsa '" 

8
0 rit In aio- Iugoslav al Dunării. de elilmll!re a f@nillului fli1Vi911· a®ePta şQill1a ge •tai tmJIIIIrl· 

temut BCR~ In bune POndipu-· 'lugl>şlavta "trallula IA ~tie hil al Dunării. va căruia s-a impu1, In mnd 
~~c'!.'· ni, a activităţilor BafiCilr@x, o4, atunci olnd etil! agrestvă llh~şo.u 11 afirmat, pe Q@ inltiract, un embilrgou•, 1 pro· 

Pl'll1iJailză l>anca. faţA ll1 un stat, nu pgat~ IA 111til partt, oa finanţaru ~ii~t Băaescu . . ,#~~.;;~>·r-o----=====~~~:::==---~ 
GUVEUNUL A Plli~LUNmT TEIUIENUL ... [LEUL SI vlfDEPIIECIĂ IN, 

:'~ ~,;.~ · t;:xecutivul a adop- aceator aparate, In fll~lilat ven"uri tolillt in ~FUNCTIE DE [NFLATIE •,~ 
. ~:........ ~rQentA ~!~~~a~l~d~~ ~~~~i~e;i~a~:~~~~~ ~~~~~i~::n~n,t;~ ~~~~ 'l:fi::~~~0.!~1S1~~~-~~~Jt 
::::;Aiiiiir.;'~: lliirea Ordonanlei de lritl~abili. aata qe 1 aprilie 2000_ Cursul de schimb leu/dolar va continua sA " 

: · U•gentt nr. 28/1999 Aatfel, oomtroianţii Pinii la ~6 august l!i>precieleln linie Cll ralil infla~al. iar dilllil progr11• 
""·"'- . privind obtigativilalea Cllre au reali~at venituri ln~titutul de Cercetări m~t economia nu va auferi erori fi nu 8111141 ceda faţA 

'--... agttnţ1tgr economici 1111 tutele In anul 1998 ele pentru Tehnicii d~ de presiunile sociale, s-ar putea tnr"'}istra chiar o 
· ~- a uliliu aparate de· pelite 600 milioane lei Calcul din llucureatl nu apreciere In termeni reali a leului, 1 afinnot Mugur 

·-~' · · . marcat alectraniatl fis- 1 bl . ă .1 a. utorizaş. 8 nici yn ;....01 .lsărescu, guvematorul BNR. 
.,_ . · cale, prin care se 1 nt 0 1gaţl 8 u~ izeze aconom1c pentru â"dia· El a menţionat că rata inflaţiei din luna august fi 
~' amlnll termenul obliga. aeoate aparata de la tribui aparate de marCIII plnă la sfirsitul anului este preconlzatil ali fie de 

'"- -."_., tonu de utilizare a data de 1 ianuarie electronice fiseale. 0,6%, respectiv 1,3% pe lună. Pentru luril! august 
, ~ 2000, iar cai care au ~~pentruratalnfla\i&iJUrlttiUb 1% . 

• 

' 

COMPANIA PAPASTRATOS 
· A INAUGURAT PRIMA 
fABRICĂ DE TIGARETE 

DIN ROM.ÂNIA 
Compania Papastratos· a Inau

gurat, joi, fabrica da ţigarete din 
Bucureşti, aceasta reprezentind 
prima Investiţie de acest gen a 
ftnnel Papastratos In afara Grade! . 

Investiţia din Romania se 
rldlct la citeva zeci de milioane 
dolari, iar compania a concesionat ,1 un alt teren In Bucureşti, unde 
lnlen~neazil Sil construiaScă o a 
doua fabrică de ~garata. a preclult 
Anastasslos Averoff, preşedintele 
Consiliului do Admlnlstralle al 
Papastratos . 

Compania Papastretos 
deţinea, In 1998, 40% din piaţa 
grecească de ţigări, cu un volum 
al vinzârilor de 367 mQioana dela~ 
ti cu un fl'OAI 1111 do 41 mHiolloo 
dolari. 

' 



Pagina8- ADEVĂRUL SPQBT 

Baschet REZULTATE SCONTATE, LA "CUPA ICIM" 
intr-o Sală a Sporturilor 

destul de modest populată 
(250 de spectatori), Ieri au 
debutat intrecerile ,.Cupei 
ICIM" la baschet feminin. 
Amănunte de la meciurile 
zllei inaugurale, In rândurile 
unnătoare. 

BC ICIM Arad· 
~-Cluj6~ 

(31-u) 

Nastor 6, Matei 2, larochko 6, 
Sandu 4, Grecu, Tretiak 7. 
Antrenor: George Mandache. 

Astăzi şi mâine au loc me
ciurile: Universitatea Cluj
Hemofarm Vrsec (ora 17,00); 
B. C. ICIM Arad-Someşul Dej 
(18,30), respectiv Universrtatea 
Cluj-Someşul Dej (ora 9,30) şi 
B. C. ICIM-Hemofarm Vrsec 
(ore 11,00). 

Campioanele României au 
luat un start favorabil impotriva 
jucătoarelor de pe Someş, con
ducând in minutele 2 şi apoi 8 
cu 5-1 , respectiv 15-5. In cvin
tetul Stoenescu-Mandache
Matei-Anca Nitulescu-Tretiak, 
artldence/e vor' comite chiar şi 
astfel multe greşeli, însă vor 
confirma postura lor de favorite, 
impunându-se pe tabelă. 
Oaspetele au fost dirijate de pe 
margine de Cornel Rădoi, fost 1 

antrenor al junioarelor de la j 

Oej, care a inlocuit-o pe Elena 1 

Popescu, confruntată cu pro
bleme de 'ănătate. Pe durallil 
i-eprizei l1iU~i. tehnicianul 
Aradului, George Mandache, le 
va mai trimite in teren pe 
larochko, Nastor şi Sandu 
(Drăguş şi Krişcik, aflate in 

1

, 

negoqieri cu clubul pentru pre
lungirea contractelor, au 
urmărit disputa din tribune). 1 
Cea mai mare diferentă de scor 
din primele 20 de minute va fi 1 

• ,.U" Cluj: Vass 9, 
Vescan 7. Bocoş 6, Kapelovics 
9, Kiss 7, Kulcsar 2, Neamtu, 
Secară, Nemeth, lstrătesc'u. 
Pop. 

ADRIAH HĂRTĂO 
fiUHA BOTACI 

So"""'al Dej-Bemofana 
Vrsec 4Z-9X b9-S4) 
Mec1ul care a opus echipele 

Someşul Dej ŞI Hemofarm 
Vrsec a fost unul mai puţin 
spectaculos datorită diferentei 
de valoare dintre cele doua 
echipe, formaţia iugoslavă 
dovedindu-se a fi mult supe
rioară. 

Au arbitrat: D. Roşea şi A .. 

Chiar dacă inceputul me
ciului este echilibrat (in minutul 
5 era egalitate, 9-9 pe tabela 
de marcaj), ini:epând cu minu
tul 10 jucătoar~le, iugoslave 
preiau conducerea, după care 
ajung să se desprindă la o 
diferenţă de scor considerabilă, 
ce se va păstra până la finele 
celei dintăi reprize. 

In cea de a doua repriză 
echipa din Vrsec e mult supe
rioară celei din Dej, fapt dovedit 
şi de diferenţa de scor. Rezultat 
final: 42-91. Fără comentarii. 

Marcatoare: 
e Someşul Oej: Chira 7, 

Meszaroş 8, Duma 6. Gagyi 
1 O. Anghel 6, Cătinean 3, 
Vinghereu 2. Antrenor: D. 
Moraru. 

e H. Vrsec: Mantovici 1 7, 
Vulorici 17, Sijepanovici 14, 
Radunovici 17, Mantovici 11 5, 
Stancovici 2, Stakici 18, 
Hadzovlci 8, Rerich 3. Antrenor 
B. Popov. 

Au arbitrat: M. Coldea (Cluj) 
· şi A. Roşu (Oradea). 

de 11 puncte (21-10), Repriza 1 . 
secundă va fl una asemănă
toare, dominarea aparţinând 
localnicelor. care, mai concen
trate. se vor detaşa. 

Succes logic şi meritat al i 
baschetbalistelor arădene, ln ! 
urma unei evoluţii care nu a 
a>~ut, cel puţin In prima Jumă
tate", darul să mulţumească. 
Adevăratul test va fl pe 22 sep
tembrie, cănd grupările se vor 
relntâlni Intr-un joc din cadrul 

· primei etape din campionat 
Formaţii '' realizatoare: 
• BC ICIM: Stoenescu 9, 

Mandache 13, A. Nlţulescu 16, 

Roşu (Oradea). 

e in proporţie de nouăzeci la sută 
scuderiile participante in Formula 1 şi-au 
stabilit piloţii pentru sezonul 2000. Astfel, 
Ferrari l:a Inregimentat pe brazillanul 
Rubens Barrichello, cant va face pereche, 
se zice de pe picior de egalitate, cu 
Mlchael Schumacher. Mclaren Mercedes 
rămăne cu Hakklnen şi Coulthard, 
Benetton cu Fisichella ~ Wurz, Iar Williams 
cu Ralph Schumacher şi Zanardl. Jordan 
ş~a asigurat serviciile lui Jamo Trulll de la 
Prost-Peugeot, care 11 va aeconda pe 
Frentzen. La Pro&t au venit Jeen Alesi şi 
germ anul Nlck Heidfald, In timp ce 
Stewart-Ford n va avea prim pilot pa Eddla 
lrvine, ajutat de Johnny Herbert. e 

Revenind puţin la Rubens Barnchello tre
buie menţionat că părerile legate de &tlltu. 
tul său la FeiTBri sunt lmpă~e. In Hmp ce 
presa brazlliană n acordă avantaj, datorită 
IBptulul că este cunoscător al limbii italiene 
şi este mai simpatic ca Schumacher, spe
cialiştii In F1 nu pot concepe noţiunea de 
egalitate la Ferrarl. • Motoristul german 
BMW, care va intra In Formula 1 de anul 
viitor pentru a echipa monoposturllo 
Wllllams, are mari probleme cu fiabilitatea. 
Attful, pănd acum, nu mai pu~n de 64 de 
motoare au eKplodat In timpul testelor. 
Ge~rhard Berger, directorul sporllv al BMW 
da lnsă aalgurări că loate neajunsurile vor 
fl remediate. • Bernlo Ecclettone, diroc· 

torul F IA, 1ntenţ1onează să-ŞI vândă ac~ u
ntle pe carele deţine In F 1. Suma de vao
zare este de 2,4 miliarde de dolari, cere 
deşi rldlcatll. are mulţi pretendenţl • 
Duminică, se va disputa una dintre cele 
mai spectaculoase curşe ale sezonului 
Formulei 1 .. ·Astfel pe ,Autodromo 
Nazionale" de la Mcnza va avea IQc Mar~~le 
Premiu al Italiei. Lungimea circuitului este 
de 5,770 km, urm4nd a se parcurge 53 de 
tururi pe distanţa totala de 305,548 km. 
Podiumul se~onului trecut a fo&talcăluij din 
Mlchael Schumachar, Eddle lrvlne (ambii 
FOffllri) '' R1iph Schumacher (Jordan). 

. · DACIA" TOIXIŢA 

2 .ii 

Sâmbătă, t t septembrie t 999 

Băieţii de la West Petrom tru acest turneu, doar la medul 
au inceput cu dreptul noua Moldromului venin<! 400 de 
ediţie de campionat. Chiar suporteri, la celelcilte. cam un ,-ţk~~;--
dacă In meciul cu Elba nu au sfert. e Antrenorul Petricevlcl a... .. , 
avut drept de joc R. ApoStol şi fost primit cu aplauze la scenă ''.2;.. ·.,,_""'
L. Szljarto, federalii nea- deschisă de localnici, semn că · ·. ... :""""' 
cordând .• undă verde" acestora aceştia nu au uitat clipele Iru- · · -
in echipa petrolistilor, ceilalti moasa petrecute ~al ani -·. 
jucători ai West Petromului nu împreună .• Ziariştii dorn!ct ... . . 
au forţat prea mult pentru a afle echipele au fost nevoiti să b&"'" 
obţine victoria. apeleze la antrenori deoaiece 

Dragan Petricevlcl şi Adi la masa oflclaliUlţllor riu au., ....., _ 
Budurean au inceput cu .cinc1- avut acces. Aşa au hotărăt ·· ......... ; 
ul" Spătar-Veres- Marianovici- organizatorii plini de zel. e 
Bubanja-Bobroczy şi, in min. Pretul unui bilet este de 20.0QO ,,;.:;.:./"".~ 
4, conduceau cu 8-0. Un minut lei/reuniune. e Gurile rele' '- · 
mai târziu Marianovlci reuşeşte spun că cei doi jucători ~ilc PII>:: .. 
a treia triplă şi este 11-4. Ne bleme ai W<1st Petromu·nll'i'!!l.'fl ''it• 
distanţăm la 10 puncte (17-7, (Apostol şi Szijarto) nu vor ·· 
min. 8) şi păstrăm acest primi drept de joc in acest ........... ""!' 
liniştitor avans minute bune. turneu, deoarece arădenii 
Show-ul triplelor sărbului lntâlneşc .echipa federatiei" 
Marianovici continuă, spre deli- (Soced) şi .simpatia lui Mohu" 
elul celor 150 de spectatori şi (Sibiul). De urmarit... • Ma- .. ~li! 
se ajunge la 32-15 (min. 15). seurul echipei noastre, Gabt~Wi· .IV) 
Slăbim ritmul pe finalul reprizei Kovacs. s-a crezut la fotbal, 
şi incheiem in avantaj de doar aruncând o altă minge in ifllirr:~--
13 puncte (37-24). teren, când arb11[ll_a~ tr1m1s-o 4 
• Cine ar fi ·putut deschide P4il cea oficialii la 68J&u s: n 

balul repri:el secunde, daca tră pentru a o şterge de tran-
nu Marianovici, cu o nouă , spiraţie. e Reacţia lui 
triplă, el reuşind nouă astfel de Petricevici a fost una .de toalil 
coşuri Tn acest meci, din zece coma": a luat mingea şi a arun::(~:S.~;J _&Li;;·· 
încercări. Totuşi, Tn min. 25 cat-o in tribună! e Ajunge pen- · .'> · 
Petricevici cere time-out tru astăzi cu bărfele. Să mai ~:~;~.., 
deoarece scorul s-a .strâns· lăsăm şi pe luni, când sperăm , ' 
(40-33). Este momentul in care să aducem veşti bune iubito- · · 
Dehelean Izbuteşte doua rilor baschetulul arădean. ·· · ·~.;, 
coşuri de trei puncte Intr-un • • • 
1 . . . 1 • ~du-"' --iliiiiil"~ ~ ·.· ·.··.·· . s ngur mmut ~~ ne ns peşte de,_.!::..., . _""~,.····"·· 

ultimele emoţii. Va fi 53-40 --~· 
(mln. 30), 64-47 (min. 35) şi Ziua a doua a programat -% · 
chiar ne permitem faze de jocurile: Galtour G~liiii•RI.PI_, · 
spectacol cu Bobroczky In Bucure,tl 78-111 (40-46), ·'~' 
prim-plan. 78-ll1; rezultat ftnal.. Moldrom laşi-Eiba T[mişQ.~_-,. ·. 
Chiar <lael\ apararea nu â • Tll-61 (37•24) • W.st Peti'om . .",.., .• .. 
funcţionat perfect, In atac Arad-Socad Bucureşti 67-63 
schemele au dat roade iar (31-31). 

deasupra tuturor a fOII Mlllan Ma~e~g~l~r.~,W(~:~;~~~~~: ,.;cl<",C"""' 
Marlanovlol. . , <> ......._ , , , 14, Bobroczi~Y"*. ·Munt_,c ~- _r

7 
·-·· 

Culen fn prima &l. • BubanJa 5, Spătar 3. 4~ 
Dehelean, Nk:ollcl. · .. 

Campioana en-tltre a avut soced: : lheadl~du 10,. 
nevoie l:le arbitri pentru a (2x3), Fometescu 14 (1x3f,''""'it . o.. __ 1 depăşi ambiţioase echipă din · Toader 10, Dan 7, Radu' e., ~,· . .-, 
Galaţi, şi asta Tn ultimul minut Safar 5 (1x3), l'urtunA ~- . 
de joc. • Rapidul a avut o Molnar 2. · : ,~' .1 
revenire eKtraordinară In Jocul Arbitri: Marlan Oprea .. ,.,-~ 
cu echipa gazdă, de la 18-35 (Braşov) '' Doru Vln@§l (Cluj) . 
(mln. 18) la S0-48 (mln. 28), Delegat FRB: Ioan Olaru . ;..o·! 
dar a pierdut pe flnal de meci (Bucureşti) · . , m ~ 
datorită lipsei de prospelime a Astăzi arădenll · ,tten'lii .. 1 1 • 
jucătorilor. e Bun arb trajul datorită retragarll din campl· ~ 
cuplului Oprea-Dima In jocul anat a echipei CSU Petrom '··'. -· 
West Petrom • Elba, aşa cum Ploieşti, pentru ca duminică, _.":·:·.· . ,. 
am vreo si mal vedem. • de la ora 12.00. să Infrunte - '• -· 
Interes scăzut al leşenllor pen· e~mplo1111a CSU Petrom Slblu,ţ;:. " 

~-

Ieri .. in Divizia D .. .Rowo";.. 

Malne are loc 1 VtJ,o otllp4 In 
01drul Divi~lel C d!> flllbai,' 
l!chlpele arăd!>ne, core nu eu aV\11 
cine 'tie ce evolutii pA~il acum 
lltbuil!, sub or1ca lorm~. llil ia!ill 
din anonimat. Toate 3unt ou 
minut In <ilaŞ!II!IO(IIIJI ~rului. 
~ Ql!'la nu 1•1 lnll!mpl!!l cam 
de multltor. O ti!UU\Ie, oricum, 
dozastruoaşa, dup~ ~~~~r şaşo 
Olllpe. Şi !lând te ;tndQ~ că lnter 
pare ~eja retrosredelă, te ia 1<11 
amllţeli vill'llnd 'i §i!Uaţlll c;olor· 
lilte trui formalil din ~ dl III MIK". . 

In Mio6flwl, m6ino, Miii !lll 
H,OO, ~-C· Taleoom d~ ~ c;u 
lnllf', Un derlly III !ililll fl!işp<tljiM 
pre~lnl~ de§lmoţi. oup6 suş. 
pond6rlll i~Mr~cl!i, primite dtl ~i!N 
(un !In) fi Şltr (10 etNPii) In 
-~tii !iilillllio, ~ oor· 
fii§{; f§vori~. In ei!Ulu J!ipllllui !ijj 

· trldi~e. tJII d!lir Ull 11n, li ~~ po 
~ij in r!ll de ptim.~. V11 ft 
!f un derllv fniTii dui antrun11r1, 
ŢMeu, r!>sp~~tiv blomide. l'are 
d«e§ll. Jillcaru In JIOM, §~ iad 
fiU tNPMI Sll§ din ~~~~-lă luptA, 
T ~ ~~ p!Jflt~ in!ffi In lllf'llll W 
uniprnoeelli qart e umilit, In 
Cup~. lnlttul din Sibiu. Oecl: 
lllliii.U!Vftri, lugllriu, Grud, Szel, 
lerar-1. Arman, Muretan, 
Opreacu-Aui, Voloearu. De 
aealllltă parti, ~ lingi oei doi 

fllb!l.rîl'- In mod n1nmal, dupA 
§Ufl1 ~~ jiJiilt f!IÎellliJn, ,petrali~r 
nu ar lf@bui 16 inl~mplno pro· 
1!1@!11@, !W,.. 

GlORIA ARAD·MINERUl 
.. MONEASA 14-0 (3-0J 

IUIJ!Ondft~, VII lip§i, din a<l@f@'i 
nmliv, A. Moţ. Ata §t@!l!l IY!illlfikl, 
lnter Arad l~mpint\ gr!IUiil~ ~ Vi 
ft dlJiGil 114 a!inl~i!!! un unspr@
CIIIIllp@titlv. Tlllll~: QfOOiy,Afhill!l, 
Alb, tlucur, · Porumboiu, 

· lulinooan,lallGu, Cl!lllllnu, ~ 
Ardelean. !..Al.iiu. 

Muaiul va fi ~rt1~r11 do Qall 
Qiiorn (P!l!>fll<!iul ~i!lŞ~:), ajl!!i!t 
dtla§i§t~i Vlgrelllu!liu .şi M~rill!l 
MMr (1m11ii din f~. Mum~)- . 

Un III ITIIGÎ inlere§anl lie VII 
dilpuiiiiiii'!~Cli!:4: liClllkl, ,u· Wo!il 
Potrom fnt.iilne~tt Co!llte blove, 
Clll§flfiUi VIII' W tol ~lnlldimiUI N 
MViM In bllvii!ill 8, IMA un .J10P' 
grou dt troguttnliiM!IIl m_ $ine. 
hvii IYI Qlanpio de! Monaco sulll 
flll vlll, \luPii vll;torli fn fil\11 \.IMT· 
ului, din ,Cu li Aom~ni~i -

- . -

~jltniiE•i:l 
lâml>ită 
TVR 1; orq 11,30 - AlleUam, 

"noi~ Marelui P1omlu Goldtn 
!Mp(d) 

TVR Z ; or~ 2%.00 • Potbal. 
~· SJllnlll; Blrco!Qnll • lifiPS(Igj 
(d) 

TV Acad: <llll 18,00 - Foii*, 
cemp. Angliei: un meci lnraglatret 

Antena 1: ora 16.~0 · Fotbal, 
DMzJş A: ExtenliY Orwiovll • Rapid (d) 

'fohniOillnY! I!Aiion, IPfOI'PI 
şi~~r, VII lrimit§ in teren urmll· 
lllllroa f!lfmulu: TIP!!~·P.aaehe, 
bunQ, ll@ng, MY!lleilnY, H~r<l~lă~· 
1191~, o, rw~u, lllllijj-•111161iQ4, 
fodmq. 

Ceolaltl QOhipA ilrdaeanA, 
UniYII§illlleii, 1ie dopi§ŞII~i!li la 
Ciiran§libl9, und~ intglne~lo o 
llllll nw-pramgvată. Gill1llll@l. IV 
fi un bun pllleJ pentru studen~ !!!! q 
r!llli rlli!Y<ll! ~In pasivul de la ,11!$o 
var'. pontru o6 11 a,taapt4 i'lll .... . 

Clrtoum, tuturor llflhlpef<lr din 

Alld, rlllll-ILEO SFfiRA .,.... ... 
TVJII 1; nra 11 ,00 , tiiOOllBI 

IIIIICIJIIn• RPm6nia-Ffllrlţil (d) 
llfll19,30 • FQ\bullnfll · 
TVR Z: 001 22,1 O • SJ)OI1rnanill 
Pro lVf ora 18,00- Formui111: 

Mllrole Premiu alltllliet (d) 
ora 23,00 • Procesul etapei . 
TV Acad: 0111 18,00 - Fotbal, 

CllffiP. Angliei: BllldfMI- Tunham 
Antena 1: Qra 16,00 - ~~~~~~~1. 

DWia A: Ceah!AJJI-;U" CraicMi (11) 
ora 22.110 - M&Qul rrl8(liwikJr 

lnt;llzifl, d!ltQI1t!l fBiliiM lli odllp{o 
dlrl Mt>noolji\ ~ lilcut o ob~nuinţ<l ~In 
jliOP!nla~i li! )Wiirile al~ ~eplaaofll 
1n Qhlor "11im"l momoot • o~ 
g" jull!!l l!l'le 90 ~· minlltll ~~'~~"''
menlare In dtlw ~ jiJCătQii !It \li~, 
dO<lllrŞ(:{I ,inmi~I<><1JI' PIIIICll! 1111 1 
aVY!l" IIIQUI4 V~§ 11141dlllllll. Şi Q\ll!l 

Minerul venin In .fllrmaţia eQm• 
plolll" .... fln ...,, 1 fott "" potclp dt 
gQJuri la fl9lll1il e~l!>r din Mllneas., 
cor~ no ~out•ttt do orlgo ollo 
llllfl10fllllfi, ... 

In •11• ~oul meciuri contAIICI 
plllllrll ell!Jlll a VIII-a a llivi~ei t:l • 
.Rnwo": CJişana ~~·F. c. lnl!ll1· 
1 9i "*"i Upova.CPL 2.0. 

, CflLift M"ERIE 

·, 
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ARAD, Calea Radneitlr. 262 A. Micălaca 

Î-'t/ende due 4~ <#pe ~ 
ek,''~oH~~ ~-~de t:ea· IH4~ dună. 

ţa~Ue-~ 
... .de ~ a«<Jt>Uae 

-- ._; .. .......,.,.~·'· . _.., 

;;. .. ~.. i (1]:1 IJ:!H: 1 JAMINA ... ,~··'; 
,('i .. 

-·Ji ff .- pti_·· _,..:- . 

Modele: TANGO, CSARDAS, KERINGII, HOLIAND, 
. ......_ <'?I~A~ CSABAI 'i ţigle liP SOlll, ;~.<•~"··· 

· ' ··, .··· .,, ... " in 16 variante de culori. · · .. ! 
:• ·~ ..... ·~.~ei~~ ea~ee- ~··" 

'·e4ee.e-~ dce.u:rw:neaV<Ja4~r· · 
i l-

' '\ 
l' 

' . ' 
.\: 
' 
~.- - ~· 

._. Program Zilnic: 8,00 -18,00 • 
~io"·>" ·. Sâmbată: a.o0-13,00 ..... 41 ..... 4· 

·~···~ AVERTISMENTI 
1?-.<~-' ' '· . . .,..... if!i'( 

?1~ ~U!J 'li''~~ 4UJ'< .. ;JI 

, ... ·.. EST TRANS CONSTRUCT 

MINISTERUL FINANTELOR 
~ ' 

DIRECTJA GENERALA A nNANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULm nNANCIAR 

. DE STAT A JUDETIJLUI ARAD 
".Având In vede..., eă lneepjind cn 1 iannarie 2000 se lntrodnee 

nonl sistem de impozitare a venitnrilor potrivit Ordonantcl 
Guvernului nr. 7!VI999, iar anJlajatorii trebuie să conducă eâte o 
fişă fiscală pentru fiecare angajat, persoanele fizice antori:r""te, aso
elaflile (amlliale, persoanei .. jnrldiee, ş.a., denumlfi In prezenta 
angajatorl, vor depune la organele .fiscale aparfinătoare • admluis
traţie, circumscripţie sau pereepfie fiscală, - Inventar al anga· 
jafilor, după următorul model: 

Pentru completarea datelor din eoloauele 3,4,5 ~ 6 există urmă
toarele cazuri poHibllez 

a). angajatorul nu condnee evidenta pe ealeulatort eol-'1 ~ 5 
se eompletea:r.ă cu "nu", Iar colA flj. 6 se barează eu " - -, 

b). angajatorul conduce evidenta pe calculator dar nu 
opteu.ă pentru fişe pe calculator: col.3 flj. 5 se completează eu "da", 
·iar eol.4 flj. 6 se eompletea:r.ă cu .,nu-, 

c). anf4ajatorul conduc., evldeuta pe ealeulater "- optează 

pentru fişe pe calculator pentru ambele categorii de anJ:ajafl !lan 
numai pentru e categorie• col.!l ". 5 se "..,mpleteB7.ă eu "da"• iar ...... 

sau 6 se va <•ompleta, In runefie de opţiune eu •• Nu"' 11au 
•• IJ;o/nnmăr". În ••azul in ••arl" pentru .... 1.4 o:Wsau 6 opfiun .. a e111e 
~a" la 11umitor SP va insc.~rie: in c.~ol. -t numărul Înst~ris În t..-ol. 1 !t iar 
in eol. 8 nomărnl iruwris in col. Z. " ,.'"" .... p~ ·" 

d&«e ~ ~ eueed ~ 
~~~~~-~-~~~~~~,~~~~~~~T~E:R;M~E;N~I~!g~·;I~DEPUNEREnD~~OR 
· Tit !:STE 22.09.1999. (973896) 

~·~~~~' •• "Consiliul de. Adm-inistraţie aL1n''"'*: 

S. C. REAL.,"S.LArad 
l'""'f:<mvom:ăADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A .. 

ACŢIONARILOR în data de 5 octombrie 1999, la·orele 10,00, la 
t"'l!!l!ll!,...~rs_e..,d~>i~1~EJ•iţii dh:WVad, Sd, .ReveluţkN nr. 97, cu 

. . . . ORDINE DE ZI: '"""~ . 
,..,, ... ,....., .... : •. 1. Majorarea·capitalului sociât.·l~~·-. 

~IIIJI!lltc->f' . '·'st"PPtti>uNE majorarea capitalului social cu 9 (noui) miliarde de iei prin ~rrilslunea 
unu1 număr de 360.000 de acţiuni, a 25.000 Jei/bucată, achitate in numerar, !fi modificarea 
in conse~lnţi a Actului Constitutiv cu privire la mărimea '' structura acţionariatului. 

sau la telefoi) il57/281 

S. C. ARlEFRUCT S. A. ARAD 
. . . str. 6 Vânători 1·3 · 

VINDE.PRIN LICITAŢIE URMĂTOARELE ACTIVE:. 

Adresa 

ora 

.266.000 
344.500· 

licitaţia se va repeta in 4.10.1999, ora 10. , 
"Jllediulsc>ciel:ăţn: .SARCINI cu toaţe lnforma~ile pentru participare la licitaţie poala fi procurat de la 

RELAŢII de la -/Dg'. Mic Nicolae, la telefon 057-230.525. 
. (522.323) 

~-.,_.· '-· ;~(. ·-·. •: 

. . ';_ . ;-' .. ·· 

ROMÂNIA- JUDECATORIA ARAD 

DOSAR EXECUTIONAL NR. 4866/1991 
' In data de 15 septembrie 1999, orele 10,00, se vând la licitaţie publică in ora~ul Nâdiac, 

str. N. Bălcescu nr. 2-4, jud, Arad, 3 combine C14 cu preţul de strigare de 20.000.000 
lei/bucată~~ 2 combine C6P cu preţul-de strigare 21.000.000 lei/bucată. · 

(5224337) 

Agenţiile BIR Sântana, Pâ.ncota, . 
Gurahonţ, Lipova si Sebis • • 

· Pune la dispoziţia populaţiei în zilele de 13 ~~ 14 
septembrie 1999 ,.Certificatul pentru contul .de 

depozit"· în le o. Scadenţa este la 119 zile şi are o · 
dobândă deosebit de .atractivă de 56% pe an. 

VALOAREA NOMINALĂ a unui certificat este 
de minim 300.000 lei, cu multipli de 100.000 le.i. 
lnfoonaţiila Sucursala BIR Arad, tel. 282233 . 

. 1973900) 

REGIA AUTONOMA APA CANAl ARAD 
str. Sabln Drăgol nr. 2-4, localitatea Arad, jud. Arad 

Solicită ofertă de' preţ pentru "Refacere drum la 
lucrări de'reţele apă, canal, Inclusiv bran,amente ~?1 

. ;~varii la reţelele în funcţlurie". . . 

· Ofertele de preţ vor fi intocmita in preţuri unitare, 
inclusiv stratul suport pe diferite structuri de drumuri 
existente in municipiul Arad - conform caietului de 
sarcini . 

. Ofertele se vor depune la sediul R. A. A. C. Arad, 
str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, până la data de 20.09.1999. 

INFORMA ŢII LA Birou/tehnic investiţii al R. A. A. C. 
Arad, telefon 270843 int 144 . 

.1973879) 

.,. 
. . -~· 

(~ . 

l CiRA'l'lJI'l' pnn\C>Ic 2t.l•~urulc 
"l'unf- t.•Y·.o le o/ \0 "'"'"''"'"~ 
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Vând apartament o camera, In 
casă, s~. lanru Jianu, nr. 7, ap. 9; 
Gnidişte. (27071) 

Vând apartament 1 cameră, 
1mbunătăţit, Midilaca, 11.000 OM 
negociabil. Telefon 266392. 
(27101) 

Vând garsoniera oonfort 1, 9.500 
OM. Telefon 274960; 263832. 
(27118) 

Vând apartament o camerA, 
contorizât. Telefon 257851.. 
(27169) 

Vând apartament una camerA 
Micălaca (Orizont), preţ 10.450 
OM. Telefon 094.555.584; 
094.926.209. (27361) 

Vând apartament 1 camera, etaj 
11, Calea Romanilor. Telefon 
220400. (27329) 

Vând garsoniera bloc 538, etaj 
IV, ap. 77, Micălaca. Informaţii 
după ora 18. Telefon 261471. 
(27413) 

Vând garsoniera Grădişte, el 1, 
9.500 OM. Telefon 235431 după 
ora 19. (27 425) 

Vând garsonieră, Praporgesru, 
etaj 1, 14.500 OM negociabil. 
Telefon 250966; 256954. (27208) 

Vând garsoniera, cf. 1, Poetulu~ 
bl. P1, et. 1, 9.500 OM, negociabH. 
Telefon 057-270497. (25568) 

Vând urgent garsoniera cf. J, 
Micălaca. Informatii telefon 092_ 
703126. (27700) ' 

Vând apartament 3 camere, 
centrat; la casă, cu încălzire pe 
gaz şi garaj, str. Gh. Bariţlu nr. 
15, eli. Telefon 28m6, 092 298 
298. f. 0973875 

â apartament camere, str. 
dr. 1. Suciu. Telefon 222933, după 
ora 18. (27327) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca, bloc 308. Telefon 
267592. 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 4/4 acoperiş 
ardezie, nou, boxă, garaj, zona 
Polivalentă; negociabil. Telefon 

. 223165. (27391) 
vand (schimb) apartament 3 

camere, zona 500, et. III, 
îmbunătăţit + garaj. Telefon 
279312 şi 094 616 315. (27590) 

Vând urgent apartament 3 
camere decomandate, parchetate, 
balcon inchis, etaj 4/4, acoperiş 
tablă, Aleea Haţeg (Fortuna); 
13.000 OM negociabil. Telefon 
245918. (27365) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 11, et. IV, Vlaicu, pret 
14.500 OM şi apartament :i 
camere, central. Telefon 250976, 
094 645 899. (27267) 

Vând apartament 3 camere, 2 
băi, 3 balcoane, et. 11, Micălaca, 
zona 3, preţ negociabil. Telefon 
263369, după ora 19. (27674) 

Vând apartament 3 camere, 
semidecomandat. Vlaicu, el. IVIV, 
pivniţă, garaj aulorizat. Telefon 
287609. (27664) 

Vând apartament 3 camere, 
îmbunătăţit. parter, Vlaicu, 13.800 
OM, negociabil. Telefon 275665, 
275574. (27346) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, central, 30.000 OM, 
negociabil. Telefon 270872. 
(27269) 

De Y1lnzare sau inchiriat aparta
ment 3 camere. dependinţe, 
terasă (acces şi din stradă), par
dosele marmoră, geze, telefon, tri
fazic (odeat şi pentru en gros, ~ 
net medical, birouri), Mic.ălaca, 
Mioritei, bl. 187/B, pa,..._, Telefon 
253999. (27410) 

1/and urgent apartament ul~a
central, 3 camere, et. 11. lnfonnaţii 
telefon 262462, orele 16-21 sau 
092 990 164. (27654) 

Vând apartament 3 camere, 
garaj, zona 300 Micalaca. Telefol) 
259182. (27753) 

Vănd (schimb) apartament 4 
camere, Vtairu, bloc Z28, etaj 8/8, 
confort 1. Telefon 281215; 
094.873.047. (27136) 

Vând apartament 4 camere, 
decomandat, 2 băi faianţate, bal

. con, telefon, satelit, s~- Mioriţa, el 

Vlaicu, confort 11, 9.500 
Telefon 270834. (27154) 

~&~3~2~g~8fM. Telefon 092 

Vând apartament 4 camere, · 
decomanc;tate, imbunătă\iri şi 
garaj, Micălaca 300. Te elon 
259891. (27404). 

Vând apartament central, 2 
camere, orupabH. Telefon 222116; 
043-721585. (26200) 

· Vând apartament 4 camere; 
- Micălaca-Orizon_t, ·el III, confortzal· . 

Vând urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, Calea 6 
Vânători bl. V2, se. B, et. III, ap. 
14. Telefon 222530, 277337, Arad. 
(27193) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Podgoria; faianţat, gresiat, 
zugnlvit dispersn, balcon, geamuri 
cu rolete. Telefon 220400. (27329)' 

Vând urgent apartament ultra
central, 2 camere, decomandat. 
Telefon 094 776 723. (27114) 

Vând apartament 2 camere, et. 
IV, lmbunătăţiri,_balcon Inchis, 
acopertş rara probleme, 12.500 
OM. Telefon 257745. (27670) 

VJnd apartament 2 camere.· 
aranjat stil occidental, mobilat, 
la cheie, str. Miron Costln, etaj 
III, preţ 45.000 OM negociabil. 
Telefon 094.122.434. (26991) 

Vând in lneu, apartament 2 
camere, central. Telefon 511099, 
după ora 19. (5225440) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Micălaca 500, superim
bunătăţit, et. IV, 12.850 OM. 
Telefon 262561. (27264) 

Vând apartament ultracantml, 
Curtici. Telefon 464247. (3039719) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, 11.000 DM. Telefon· 
251263. (27758) 

vand apartament 2 camere, 
zona Intim. Telefon 092.548.944.· 
(27764) 

Telefon 264060: (27613) 
Vând apartament Samantha 4 

camere; negociabil. la vedere. 
Telefon 057- 231162. (27402) 

Vând urgent apartament 4 
camere decomandate, etaj 1, 
Micălaca, zonă· liniştită, finisări 
multiple: preţ negociabil. Telefon 
094.661.161 sau 266956. (27775) 

VÂNZĂRI III 
-CASE --

Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta
mente, Intrari separate, trtlazic, 
garaj, curte, grădină, lncălzlre 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 285485, 
092 607 568. 26324 

Vând mara, con rt occi-
dental, lncălzlre proprte, grădinii, 
singur in curte. Telefon 251042, 
094.397.419. 

Vând urgent casă toata condi\1-
ile, Sânicolaul Mic. Telefon 
266772. (26603) 

Vând casa mare, construc~e 
.noua 1997, 1998, la cheie, foaie 
· ţ:Ondiţiile, zooa Mioriţa. Telefon 092 
621 611' 092 292 559. (27026) 

Vând casă 6 camere, 2 spa~i 
comerciale 1.000 mp, apă, gaz, 
canalizare, Piaţa Soarelui. Telefon 
092 292 559, 092 621 611. 
(27026) 

' ...... 

PUBUClTATE 

Vand in Pârneava, cu 
grădină. Telefon 211792; 247262. 
(27066) 

Vând urgent construcţie 
nouă, ridicată in rofu, parter + 
etaj mansardat, preţ avantajos. 
Telef~.n 258771; 094.534.726. 
27082) 

Vând casă str. Porumbului, nr. 
32; Grădişte. (27089) 
Vănd urgent casă In Galşa. 

Informaţii la telefon 466723. 
(27803) 

Vând casă 400 mp, curte, 
mobilă. Relaţii telefon 285328. 
(27798) 
Vănd casa Sânicolaul Mic, 

toate condi~ile. Telefon 254990; 
233822. (27092) 

Vând casă cu spaţii comerciale. 
Informaţii detaliate, telefon 
211414. (27124) 

Vând casa in Pâmeava, cu 
grădina, apă, gaz. Telefon 094 
773 308. (27227) 

Vând urgent casă ln Sânicolaul 
Mic, 26.000 OM. Telefon 234608, 

. 094183 043. (27274) . 
Vând imobil central, mara, ieftin. 

Telefon 285102. (26979) 
Vând casa mică cu teren 500 

mp, str. Uberta~i. nr. 4; preţ 8.000 
OM. Telefon 273627. (27368) 

. Vând casă mică, teren 1000 
-mp, str. Voievod Moga, nr. 13, 
Grădişte; preţ 15.000 OM nego

. ciabil. Telefon 265521. (27397) 
Vând casă cu grădină, locali

tatea Miniş, nr. 200. Telefon 
094_.192.950. (27416) 

Vând casă mica, w. Clopoţeilor, 
nr. 31, 600 mp; 8.000 OM. Telefon 
092.624.848. (27419) 

Vând casa, grădina, Grădişte, 
str. Prunului, nr. 42. Telefon 
224322. (27433) 

Vând casă cu grădină, 
Zimandul Nou; nr. 81. Telefon 
224322. (27433) . 

Vând casă mara cu etaj, arh~ 
lectură daosabltă, confort occi
dental, zonă centrală, 

5
:;;J 

200.000 USD. Telefon 057/2 
sau 00436645523438. (26019) 

Vând urgent şi convenabi casă 
in Felnac nr. 669. lnform~ţil la 
- sau In ZădArenl nr. 67 sau 
la Magazinul pensionarilor. 
~Economat~, Piaţa Avram Iancu 
nr. 5-6. (27 428) 

Vând casă Vladimirescu, 4 
camere, 2 băi, grădină, piscină. 
Telefon 057-414166. (27431) 

Vând casă Şofronea (schimb cu 
apartament 3-4 camere şi dife· 
renta). Telefon 416209. (27606) 

Vând urgent casă cu 2 aparta
mente, curte cu garaj, gaz stradal, 
lângă Şcoala UCECOM, str. E. 
Gârleanu nr. 11. Telefon 211663. 
(27610) 

Vând casă, cartierul Funcţio
narilor, str. MătăSari nr. 33. 
(27653) 

• Vând casă ultracentral, 49.000 
OM, negociabil. Telefon 094 637 
193, 259248. (27576) 

Vând casa Cartierul Func~o
narilor, str. Răchitei, nr. 17. 
Telefon 238516. (27595) · 
Vănd urgent (schimb) casă 

mare, la Friteaz cu apartament 3-
4 camere. Telefon 272180. 
(27216) 

Vând urgent casA 2 nivele, unul 
· Jocuibil, 4 camere, baie, pivniţă, 
bucătărie, verandă, grădină mică, 
gaz, trifazic; Micălaca. Telefon 
266006. (27265) 
Vănd casă Micalaca, 3 camere, 

grădină, Qaz stradal, posibilitate 
privatizare. Informaţii telefon 
263698. (27266) 

Vând ·casă 5 camere, cu mobilă 
sau fără + anexe, grădină, preţ 
negociabil; avantajos. Informaţii 
Săvârşin, telefon 557310. 
(3716629) 

Vând casă in Pecica, 3 camere, 
anexe, grădmă, 14.000 OM nego
ciabil sau schimb cu apartament 2 
camere Arad. Telefon 468628. 
(3038394) . 

Vând urgent şi convenabl casă 
mare, comuna Llvada. Telefon 
412204. (27077) 

Vând sau schimb cu aparte· 
ment, casă mare, gradină cu vie şi 
pomi fructifer!, ln localitatea 
Covasanţ, nr. 16, lamiia Bodea. 
(5214115) 

Vând casă santana, zona gării, 
grădină, apă, gaz. Telefon 057 -
482819. (5226478) 

Vând casă 2 camere + anexă, 
· cu grădină mere, suprafata 1.200 

mp, tn Bujac, zona' bună. 
. lrifonma~i telefon 266917. (27737) 

Vând casă, loc da casă (schimb 
cu gorsoniera +diferenţă). Telefon 
249948. (27734) 

Vând casa din cărămidă, 2 
camere, bucătărie, hol, curte, apa 

•::,' 

in curte, gaz la poartă, locuibilă, 
zona Biserica Sârbească, 9.000 
OM, negociabil. Telefon 283592. 
(27723) 

Vând ieftin (evantual rate) casa 
cu curte pe str. Luchian. TeleforT 
092 313 283. (27725) 

Vând foarte ieftin, cele mal 
bune vile, Case, apartamenţe. 
Telefon 561771. (27702) 

Vând casă cu grădină, Gai, str. 
Tribunul Corchaş nr. 21. (27712) 

vand casa 4 camere, baie, 
anexe, telefon, gaz .şi canalizare -
stradal, Grădişt~. str. Privighetorii 
nr. 10. Telefon 260350. (27616) 

Vând casâ mare, Cuvin nr. 312, 
magazii 120 mp, pivniţă cu boltă 
200 mp cu posibilltăti privatizare, 
depozit vinuri, suprafaţa totală 
2. 750 mp, acces din 2 străzi. 
Telefon 481205. (27652) 

Vând casă 4 camere, baie, 
'bucătărie (faianta, gresie), grădin~ 
+ 0,5 ha pămân't, AJuniş, la şosea. · 
Telefon 241562. (27667) 

Vând casă in Radna, str. Valea 
Mare nr. 505, cu anexe, preţ 
negociabil 40.000 OM. Telefon . 
561009. (3040356) 

Vând casa cu 3 camere, lra\OŞ, 
nr. 370. Telefon 249506. (27746) 

Vând casă 2 camere, bucătărie, 
grădină, posibilltăte gaz, Arad, str. 
Sever Bocu (fost str. Decebal), IY. 
35. Telefon 222352. (27757) 

Vând casă, grădină, anexe, 
localitatea Sânpaul, nr. 75; preţ 
negociabil. Informaţii telefon 
276735. (27763) 

Vând urgent casa 4 camere, 
dependinţe, zonă foarte bună, 
Chişineu Criş, w. Cânepii, nr. 22; 
preţ negociabil. Telefon 520704. 
(5226480) 

Vând casă In Chişineu Crtş, 
fncălzire centrală, gaz, 2 băi, 
anexe, trifazic etc; 55.000 OM. 
Relaţii telefon 520198; 
094.200.115. (5225482) 

Vând casă Sântana, str.·· 
Eminescu, nr. 105, zonă oontraiA; 
foaie facilităţile da la ţlloc. Telefon 
092.734.994. (27766) 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând gheretă amplasată in 

Piata Soarelui, Micalaca. Telefon 
092 828 102, 092 834 893. 
(26776) • 

Vând sau lnchlrlez spaţiu 
comercial, 150 mp, zona Alfa. 
Telefon 092 209 665. (27557) 

Vând sau închiriez spa~i pentru: 
prestări servicii, birouri, cabinet 
medical etc. Telefon 259715; 
260753. (27714) 

VÂNZĂRI 'I'ERENUBI 
Vând intravilan pentru con

struc~i. posibil apă, gaz. Informaţii 
telefqn 286333. (26667) 

Vând loc casă 1.000 mp, 
Micălaca, str. Ciobanului nr. 4, 
pret 30.000 OM. Telefon 264032, 
o!li.344.621. (26651) • 

Vând teren 400 mp, Insula' 
Mureş. Telefon 265521. (27397) 

Vând ieftin, loc tle casă cu 
grădină (1.000 mp). Telefon 
279263. (27728) 
Vănd pământ arabil 2 ha, 

Şoseaua Zădăreni şi 1.500 kg 
grău. lnfonnaţii telefon 286045, 
seara. (27648) 
Vănd loc de casă, 1.100 mp, 

Vladimirescu, str. Reformei. posi
bilităţi gaz, apă, curent. Telefon 
414210. (27767) 

1'4'F 1 ; 11hd~l 
Vând ANVELOPE camion 

diametru 17,5; ARO- 15, 18; 
autoturisme- 13, 14, 15, 18, 17. 
Telefon 563027,259339. (27222) 

folosite, in foarte bunA. 
. Telefon 563027; 259339, 262616.
(5224866) 

Vând Oltcit stare foarte bună. 
Telefon 27.8396; 094.834.010. 
(27050) 

VInd urgent FORD SIERRA, 
tnmatriculat persoană fizici, 
2.000 cmc, an fabrtcaţle 1990, 
culoant ro'le, stare foarte bunii, 
preţ convenabil. Telefon 092 
529 611. 

Vând urgent Volskwagen 
Passat, 1981, fundaţie, 2.700 OM. 
Telefon 092.735.993. (27094) 

Vând urgent Opel Vectra Turbo · 
Diesel, an 1994 cu toate 
lmbunătă~rlte; vând Dacie O km, 
eventual la schimb cu una mal 

,., .. ,, •. _ " 
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veche + diferen1ă. Telefon 
094.291.600; 056 - 219869. 
(27108) 

Vând AUTOCARE MAN inma
triculata fi neînmatrlculate + 
IKARUS cu motor IFA. 
lnfonmaţll telefon 094.647.948. 
(27121) 

Vând Dacia.P.apuc carosat. 
Telefon 287384. (27152) 

Ocazie! Vând urgent Dacia 
papuc, an 1991, 2.950 OM, nego
ciabil. Telefon 236357, 253527. 
(27245) 

Vând Renaun 19 Turt>o Diesel, 
1994, multe extrase, preţ 12.600 
OM, negociabil. Telefon 462590, 
094 773 365. (5Z25497) 
Vănd autoturism BMW 524 TD 

din 1986, cu piese schimb, stare 
foarte bună; vizibil zilnic str. 
Constituţiei, nr. 55. Telefon 
286748. (27328) 

Vând Ford Tranzit de persoane, 
Diesel, an 1990. Telefon 

1 
?.98.1!_~1.916; 289299." seara. 

1 <27393J 

Vând autocamion Man 3,5 tone. 
lnfonmaţii telefon 004995321696. 
(5226479) 
Vănd Renault 16 In circulaţie 

sau pentru piese schimb. Telefon 
561558, Lipova. (27770) 

Vând Audi 100, an 1988, nein
matriculat, stare foarte bună. 
Telefon 217193. (27766) 

Vând Dacia 1310, 1999, multi
ple imbunâtă~ri; preţ foarte avan
taJOS. Telefon 094.206.599. 
(<7776) . 

Vând Dacia 1310, fabricatie 
1991, 2.700 OM. Telefon 211476. 
(2Ţ781) 

Vând Dacia (Canada) 1986; 
Dacia papuc; Ford motorină 3,5 
tone. Telefon 281628, orele 8.30-
17. (27765) 

Vând Audi 60, an 1980, Inscris, 
CIV, numere noi; Peugeot 406, an 
1996 Full Option, inscris persoană 
fizică. Telefon 276712; 272046; 
(27810) 

Vând Dacia 1310, an fabricatie verse ti 
1987, culoare roşie, stare partaC.. COLOR, preţ 800.000 lei; 
lă, preţ 2.300 OM negociabil. garan~e 6 luni. Telefon 244904, 
Telefon 464810. (27406) orele 9-17. (27103) 
Vănd (schimb) Mercedes 250 Vând: MAŞINĂ 

. Diesel, an fabrica~e.1992, lnma- AUTOMATĂ; 100 OM; TV 
lfloulat persoana fizică, stare COLOR, 80 OM; LADĂ FRIGO-
Ijnpecabilă. Telefon 094 616 315. RIFICĂ; ofer garanţie. Telefon 
~7590) 262616, 259339. (27222) 
• Vând Ford Sierra 1987, 2.500 ·, , . Vând avantajos TV 
OM şi ARO camioneta. Telefon vldeourl, receptoare ~::;~:~~r~ 
220653.(27661) · · mlcrovele. Telefon 2i 

Vând Fial Pande 45, 900 cmc, · 563027, 262616. (5224868) ""' 
an 1964. şi vw (broască), cutie Vând avantajos maşini de 
viteZă automată. Chişineu Crif. spălat automate Philips, Bosch, 
telefon 520713. (522647) combine, lăzi frigorifice, congela

toare cu sertare, frigidere. Telefon 
259339; 563027; 262616. 
(5224868) 

Vând Dacia Break, 27.000 km 
le bord. Telefon 210727, după ora 
19. 27125 

n actor , pre 
OM, negociabil. lnfonna~i telefon 
562762. (5224898) 

Vând diferite tipuri televizoare 

color. ra·:~r~":.:~~~i;e~\~:,':.\:~~4.. 
<04<0U4.(27040) '~ 

Vindem diferite TELEVI
ZOARE COLOR, preţuri foarte 
convenabile. Telefon 280260, 

Vând autoturism Dacia Breck. · 
·culoare albă, an fabrica~e 1998, 
sub garanţie. Telefon 562684 ' 
până la ora-16; _054 - 631197. orele 10-20. (27250) . 
~1).. ·•-' - ' " _ . . , ,,~~--.. Vând congelator; -~~~~W-~ 

Vând- Ford Morideo Turbo maşină spălat automata, TV , 
Diesel, an 1996, roşu. inmatriculat 6 luni garanţie. Telefon 285010. 
parsoană fizică, pret 14.900 OM. (27257) 
Telefon 272957. (27364) ··'·. Vând TV COLOR en groe, an 

Vând Ford Escort 1,8 Diesel, an- dela li, FUNCŢIONAL!; ,. 
1993 verde metalizat Kombi 4 NEFUNCŢIONALE; cele mal 
uşi, inmatriculat; 10.500 OM. ·mici preţuri. Telefon 289456; 
Telefon 272957. (27364) 092.239.242.(27332) 

Vând Mercedes Cobra ~.40 o Vând maşm• de spălat ,;;~:ii\1illl!ii,;_ 
1978, 4.500 OM negoCiabil~- __ .gonflc~ ŞI TV color; la"$1~_il2, 
Telefon 511173,1neu. (5225443) avantajoase. Telefon-~ 

Vând Mercedes 406 o 2 tone lnlre orele _9-15. (27343) 
6.500 DM. Telefon S11344: Vând avantajos PC Pentium 
(5225439) MMX AMD K6/ 266, 30, 32 MB 

Vând Dacia l300, 1979, CIV; SD RAM 1,44 MB FDD, 2,5 G_B 
Dacia 1300, 1982, preţ conve· ~DO, '(amaha S?und CTaerlde•t'c ,'"~U/A~~ 
nabil. Telefon sn749, lneu. garanţie, negociabil, 
(5225439) 466920. (27611) 

Vând Dacia papuc, cu coveltir, Vând, la jumătate preţ, cuptor 
1986, 18 mii. Telefon 512518, cu m!CI'Ound~ nou (2.500.000 leQ 
51 1403 (522544S) model Wh~rlpool AVM 606. 

VInd vw Golf 1600 benzină lnfonmaţii telefon 271204, Intre 
. . ' ' ... orele 12-13,20-21. (27657) 

in1 ecţ•e. 1979, vama plătită. - va d 1 486 monitor 
Telefon 511541. (5225448) n compu er . , 

vanct tractor U650 sau schimb color, pre\ rezonabil. Telefon 

T 1 f 266535. (27720) 
cu camlonetă 2-3 to. o o o~ 'Vând li!@lllie, te!eYllD&re 
512280, lneu. (5225447) ·- ~ color ' ~~elefon 

Vând scule pentru tractor. 2772;,~27n5631 · 
Informaţii localitatea Şicula nr. · 
231, telefon 121A. (5225448) 

· . Vând Renault Express. Diesel, IÂNZĂRI DIVERSE 
an fabrica~e 1991, preţ7.200 OM. Vând ŢIGlĂ PORTUGHEZA, 
Telefon 279674. (27561) ···--'ŢIGLĂ MARSILIA 3.500 leii 

Vând Ford F1est~, an 95, bucata; TERASIT, MOZAIC, 
lnscns persoană fizică, toate PRAF MARMORĂ 700 leii ke: 
extrasele, preţ 9.000 OM. Telefon . DEŞEURI MARMORĂ, CĂRA-
279674. (27581). MIDĂ eficientă 300/250/140 • 

Vând _motocicletă IFA 350 500_000 leU mc.lnfonmaţlllocal~ 
Boxer, ong1nal 55, stare perfectă latea Măsea, nr. 33. Telefon 
de funcţionare. Telefon 094 775 531498. (27085) 
805. (27663) Vând garaj autoriza! zona· 

Vând microbus Ford Tranzit, Vlaicu Făt-Frumos 1 600 OM. 
1981, banzină, inscris p.f. Telefon Teleto'n 273504; Oe4.'59i290. 
253409 seara sau 094 183 059. (27208) • 
(3039720) 

Vând Toyota Starlet, stare 
functionare pentru piese de 
schimb şi ARO 2440, motor 
Braşov. Telefon 557418. (27697) 

Vând VW Vento, inmatiiculat 
recent, motor 1.900 Diesel, 
127.000 km şi Opel Omega Tmna
triculat, motor 1.900 benzină, 
combl, ambele vizibile sâmbătă, 
orele 15-19, Micalaca, bl. 315, se. 
B. ap. 7 (in spatele blocului). 
(27403) . 

Vând Instalaţie gaz auto, preţ 
200 OM. Telefon 281198. (27738) 

Vând Dacia 1310 Brecl<. 1969, 
motor Diesel Audi, ţeavă eşapa
ment pentru VW Transporter. 
Telefon 223962; 221053. (27547) 

Vând tractor. U 650 M; combine 
C14: ARO 243: remorcă C14; 
remorcă RM2; plug PP3-30. 
Localitatea Apateu; îelefon 185. 
(3038663) 

' •. ·:· 
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Vindem avantajos 
comercial (rafturi, pulturi, 
birouri etc}; vitrine; dulapuri 
fice; congelatoare: ~., ..... 
tronice si normale; scări 
grătare iemn; căr1mioare: 
b~iard. lnfonna~i telefon <HlUO<J.I 

Vând dozator bere, butoaie 
l<eg, tub bioxid. Telefon 287384. 
(27151) . . • 

Vând Lada 1200. an fabricaţie 
recent vopsita, boschetată, 

mot"' RK. Vând garaj metalic, bt 
361. Telefon 265577. (27254) 

Vând Ford Sierra 2,3 Diesel, an 
fabricatfe 1985, neinmatriculat, 
2.200 OM; boiler mare 100 litri, pe 
gaz. 180 OM. Telefon 057 -
286150. (27196) 

Vând cartofi errgros. localitatea · 
Sânmartin. Telefon 536780. 

CUMPĂBĂIU DIVERSE 
Cumpăr bulbi de zambile pentl}l 

forţat. Telefon 064-149583. 
(27591) 

CERERIŞIOFER'I'E 
DESERVICII 

ANGAJĂM pentru relaţii cu 
publicul - Administraţie, absol
venţi de facultate, sub 27 ani. 
Cuno,tinţe; limba engleză, 
operare (programare) PC; prc>_ 
gram flexibil, aspect fizic plăcuţ 
ţinută obligatorie. Relaţii la 
210380. 27105 

TOMAIFICIO VENEZIANO 
caută PERSO\I{Al cu experienţă 
in DOMENIU'- iNCĂL T ĂMINTEI. 
Telefon 254233. (27188) 

Angajăm VÂNZĂTOARE. 

'i: ' (27304) 
. Vând HAINE second-hand, 

1.··; -~:--'.·. en-gros, peste 20 sortimente. 

Telefon 094 926 601 sau seara 
285194. (27440) 

FIRMĂ PARTICULARĂ anga
jează TÂMPLAR! CALIFICAŢI 
pentru lucrări PAL. Telefon 
284883. (27856) 

Telefon 289456, 092.239.242. 

lk-.-.' .. ""'-. ·.. <
21

::~ă) vitrină rrv. cântaălr eli~ 
~ _ ~ maş1n spălat~uscat-c ca . ger- Angajez colaborator cu 

!
• cu program; motoscuter ma,lnă proprie (MICROBUS 
; . . marfa; dulap frig; calculator DIESI;L) pentru distribuţie '1 
, A?.~·.}'~ '":: · Sharp; dulap cu ŞOFER minim 3 ani vechime. 

l
t· mezeluri. Telefon 270919, telefon 094 592 017. (27293) 
" 8-15. (27370) 
!~· VAnd ddrmitor Ludovic, · Angajăm BRUT ARI cu expe-

·""· ·*· ""•" . 
:; .. ;,;:~~~-;-_"' .. 
'::~~-

sufragerie 623 (bibliotecă, vi- rlenţă, cu carte de muncă. 
trină, argintar), canapea cu 2 Telefon 094 592 017. (27293) 
fotolii, COlţar bucătărie. Telefon 
236334, seara. (27580) · · · SELECŢIONAM: dulgheri, 
Vănd sufragerie Living,"mobUă fierari betonifti, zidari, pentru 

combinată şi de bucătărie, sobă GERMANIA, SRAEL. Telefon 
motorină, cuptor electric, TV 057-270884, 094 396 189. 

Telecolor,' calorifer electric. c:(2=6:;:8:;:34;::)~:=;:::;:==:;:===::=~ 
Telefon 211683. (27610) r-

ANGAJĂM pentru rela\il cu 
publicul, absolvenţi de iceu 
sub 25 ani. Salarizare avanta· 
joasă, program flexibil, aspect 
fizic plăcut, ţlnuta obligatorie. 
Reia~! la tele(on 281197. (27106) 

.~--~~~;2~45918"." _,",._, 

Vând pătuţ copil: aragaz; 
caior.fere fontă. Telefon 057 .. 

~-:(27344) • ; 
nouă la 75 km de 

. so afacere rentab~ă. Telefon 
i os~ 592 685. (27682) 

Vând SRL. Informati! sa~u! 
, S .... sJn nr 14, comuna lgneş.tl, 

Andrer (52267 49) 
V-ănd diferite piese mobilă, 2 

covoare persane. pret convellabil. 
. Telebn 094 773 803. (27683" 

van::! gara;. z~nă centrală, 
3.000 DM, negociabil. Telefon 

. (27710) 
Vând nuttii. avansat gestante, 

temne foc esenta tare, tăiate. 
Telefon 211146. (27730) 

•llli!!~~'l Vlr<l TV oolor' l'unai, magneto
ftln Rostov, geamuri bloc. Telefon 
273776. (27724) 

. 

Vând rochi <le rnireaSll dilerite 
mArimi, din Austria. Telefon 

Curr4>ăr U<gent garsonieră con
fort 1, ofer 7.500 OM. Telefon 
270872. (27289) 
Cumpăr caSă sau 1aren inlrwl-. 

lai, zonă bună. Telefon 270872. 
(27289) . 

,.TOLEDO" ARAD 
CONFECTIONERE 

t retribuţii ăvantajoase. Telefon 
1275375. (27685) 1 

Angajăm BARMAN:-OSPĂ
TARI, FEMEIE DE SE~VICIU. 
Telefon 211414. 

CAUT FEMEIE pentn INGRI
JIT BOLNAV; ofer casă, masă. 
Telefon 235835. (27791) 
L------··------·----- . 

, DIVERSE · 

SC .INTERTRANS 11" SA 
LIPOVA anunţă organizarea 
con- cursului de SELECŢIE A 
ADMINISTRATORULUI in data 
de 8 noiembrie 1999, ora 10, la 
sediul societăţii. Cererea de 
ofertă, anexele la cererea da 
ofertă şi celelalte acte pre
văzute de HG 384/1999 se pot 
procura contra cost de la sediul 
societăţii, serviciul contabili
tate, incepind cu data de "13 
septembrie 1999. Ofertele vor 
contine documentele prevăzulll 
de iiG 364/ 1999 ,1 se -vor 
depune de către candidaţi 1~ 
registratura societăţii in pile 
inchis până la data de 5 noiem
brie 1999, ora 10. Rela~l supli
mentare se pot obţine de la 
sediul socletă~l, telefon 563019. 
Comisia de selecţie. (3040369) 

SC.~ENBERGER"SR[ 
cu sediul in Arad, str. Ceahlău 
nr. 27 doreşte autorizaţie de 
mediu pentru cabinetul stoma
tologic din str. 1 Decembrie 
1918 (Timavelor) nr. 4, ap. 9, · 
Arad. Eventualele CUt-li se 
pot depune la Agenţia de 
Protecţia Mediului Arad, Bdo 
Dragalina "'"· 16. (27634) 

.. 
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SC ,.DALINA INEU" vinde 
TRICOT lip bumbac Italia. 
Telefon 094 698 557, 512692. 
(5225449) 

In data de 13 septembrie 
1999, ora 10, se vor vinde la Uei-
taţ1e publică, 3 tractoare U 650, 
proprietatea SoCietăţii Agricole 
,.ŞEITIANA", preJul de strigare 
este de 33.500. 00 lei pentru 
flacara tractor '' licitaţie se va 
~ne in Şeitln, jud. Arad, str. 

epubllcll, nr. 43. (27780) 

Primesc băie~ in gazdă, Calea 
Radnei, nr.270. Micâlaca. (217 45) 

Primesc 2 eleve sau studente in 
gazdă. la bioc. lnfonna~i Arad, str. 
~tefan cel Mare, nr. 11. Telefon 
87518. (27759) • 
inchlrlez garsonierA Piaţa 

Soarelui, str. Beluf, bloc 612, 
etaj III, ap. 46, baie cu vană, tele-
fon, mobilată complet. inclusiv 
pat; prefer pereche sau familie. 
Telefon 264940. (3629846) 

lnchiriez apartament zonă cen-
trală, in Arad. Informaţii telefon 
681385. (Ag. Lipova) 

hiri z r m n lnc e apa ta e 1 cu 2 

'ii' CONDOLEANTE 'ii' 

Un ultim omagiu adus dragel 
noastre mătuşi 

BVMDOJUNA. 
Odihnească-se in pace1 

Sincere condoleanţe dln partea 
familiilor Fruja '1 Pasc. 

"·. CI'I'ATJI . ~~· lnfonnaţii telefon 282899. 

Sincere condoleanţe 'i intraa· 
ga compasiune finilor no,trl 
Ioan, Dorin, Aurlca · i Aurelian 
Bun, in aceste mOmente de 
nemărginită durere pricinuită de 
dispariţia so~el '1 mamei 

DOJUNABVM. 
Na,ii, familia prof. Luca V., 

familia Blrău Saw '1 Marlnela. 
(27788) 

Se citează la Tribunalul Arad, 
camera 107, pentru ziua de 22 
septembrie 1999, numitii: Miculics 
Ecaterina, Miculics Ma', Elisabeta 
Virtaci, Ocico Rozalia, Ocico 
Maria, Ocico Andrei in procesul 
de iesire din indiviziune. Dosar 
3918/At99. (27675) 

Se citează pârâtul Seri Pavel cu 
domiciliul necunoscut in proces cu 
reclamanta Luca Comelia, pentru 
uzucapiune, cu termen de jude
cată la data de 14 şi 30 septem
brie 1999. ora a. Judecătorie 
Lipova. (3040360) 

Efectuează zjlnic transport 
de persoane In GERMANIIA, 
AUSTRIA fi FRANTA. la prefUri 
accesibile cu autocare m.o· 
dame. 

NOU!It ITALIA cu tranzit 
AUSTRIA, SUEDIA cu tranzit 
POLONIA ti UNGARIA la 
BUDAPESTA. 

IMPORlANTI Prin .ATLA
SSIB" puteti călători In toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGUA, SPANIA, 
PORTUGALIA 

Pentru grupuri organizate, 
tnchlriem · autocare 'i 
microbuze modeme. 

,,ATLASSIB" efectuează ser· 
vicii de asigurări 

$ctJimb apartament ultracentral 
2 camere, confort 1, etaj 1, balcon 
inchis, gaz, bucatarie tip salori, cu 
apartament sau casă in Cluj 
Napoca. Telefon 251680, Arad . 
(27779\ 

lnchiriem spaţii comerciale pen
tru magazine, depozUe, birouri etc. 
Telefon 281060. (26707) 

Tnchiriez spatiu ultracentral, 40 
mp. Telefon 211.792. (27229) 

lnchiriez apartament 2 camere. 
mobilat, central, garaj. Telefon 
255922. (27414) 

Dau in chirie un spatiu pentru 
birou, zona Intim. 'Telefon 
092.684.843. (27418) 

fnchiriez apartament una · 
camerA, ultracentral, str. Horia, 
parler. lnlonnatu telefon 253070 
de luni pAnA vineri, orele 8-18: 
(27567) 

Primesc 2 eleve (studente) in 
gazdA, din judeţ, condiţii 
deosebite, aparlament 2 camero. 
Telefon 279699. (27800) 

Dau in chirie locuinta (ani apA, 
cablu) pentru familie fără copii, 
poate avea maşină. str. Zambilel()( 
nr. 10, Gai. Telefon 271317. 
(27617) : 

lnchirlez In' C!uj 2 camere, cu 
telefon, IIMlObilate. Informatii tele
fon 255736, Intre orele 19-21. 
(27618) .. 

lnchiriez ap~ent 2 camere. 
mobila~ 2 băi. 2 6alcoane + garaj. 
200 OM, plata anticipa! 3 luni + 
garan~· Micălaq~. bl. 513, se. B, 
ap. 9, vlzibU silmbătă-:duminică, 
orele 8-20. Telefon 284963. 

7691 • 
Ofer spte lnchirier&lapartament 

2 camefe. decomandat, mobilaţ 
cenlral. Telefon 251782. (mOS) 

Ofer spre inchiriere garoonieră 
.mna 1, .Micâlaca. Telefon 240780. 
(27842) 

Primesc elevi (studentii) In 
gazdă, zonă centrală. T elefoo 
237527. 284877. (27741) 

Ofer spre inchiriere casA, la 
. . famiie foll:1e serioasă, pe tennen 

nelimitat (fi!irtl plată). Telefon 
252803. (2771~) 

<. 

PIERDERI o 

Pierdut certificat Inmatriculare 
al se METROPOL SA nr. 
J02/1074/11.06.94, eliberat de 
CCI ARAD. il declar nul. (27716) 

Pierdut tichet asigurare obliga-
torle ASIRDM, nr. 3447522, eli-
berată pentru se ,.~ '!RADE" 
SRL . li declar nul. ( 62) 

Pierdut ticnet RCA 2925862 
eliberat cu chitanda 8206863 
/31.12.1999, deS ,.ASTRA" 
SRL, pa n~2me~1Ha'ca Ioan. h 
declar nul. m61 

P1erdut carnet şomaJ nr. 7572, 
eliberat de DMPS Arad, Filiala 
Oraş Sebiş, pe numele Floriciu 
Nicuş()(. din satul Tătagu, nr. 111. 
n declar nul. (5213473) 

'i' DECES 'Îi" 

Suntem alături de familia 
domnului PETRUŢ FLORIAN In 
marea durere pricinuită de dece
sul mamei. Dumnezeu să o 
odihnească in pacei Colectivul 
se "CONAR'' SA Arad. (27750) . 

Sincere condoleanţe domnu
lui PETRUŢ FLORIAN, la tre
cerea in nefiinţă a mamei sale. 
Familia Ing. Dimitrie Clnah. 
(mso) 

Suntem alături de verişoara 
noastră Botofan Lidia, la dece
sul fratelui DUDAŞ PETRU. 
Verl,oarele Floare 'i Lenuţa cu 
familiile din Arad. Dumnezeu si-1 
odihnească in pacei (5225450) 

Suntem alături de co.lega 
noastră AURICA BUN şi trans
mitem condoleanţe familiei 
lndoliate. Colectivul Societăţii 
de Asigurare .,ASTRA" SA, 
Sucursala Arad. (27800) 

Colectivul ,1 conducerea SNP 
PETROM, Sucursala PECO 
Arad, împărtăşeşte durerea 

1 

colegului lor BUN iOAN DORIN,: 
la decesul mamei sakt. Sincera\ 

Cu Inima zdrobită de durere 

1 

condoleanţe! (27812) 

anunţăm incetarea din viaţă a [ Colegi•' de la SNP PETROM.'i 

l
~ celui mai blând suflet, mamă, 
soacră]. bunică, _ 1 'Sucursala PECO Arad, departa· 1 

PLEA MAJUA ·1 meniul GBL (Aragaze), sunt ală-1 

1 
, din NGA. inmormintarea va . turi de colegul lor BUN IOAN· 

,avea loc azi, ora 14, in localitatea DORIN in aceste momente; 
1 Şagu, _nr. 504. familia indoliată, grele, la decesul mamei sale •i4 1 ~ 
eo,cat. _transmit sincere condoleanţe.\ 

! Cu adâncă durere anunţăm 1· !1
27812

)____ · · . ~ 
!incetarea din viali. a scumputul . 
J nostru ~ şi b_!mic, . 

- ·- in vârstă d~ 76 ani. lnmor .. 
•1· BODIAUV PETRV, 

mântarea va avea loc azi, 11 
\septembrie 1999, ora 14, fa 
i Cimitirul UTA. Familia Tndoliată. 1 

' Cu adâncă durere anunţăm 1 
\incetarea din viaţă a bunicii '1 
soacrei 

ZOLDI ROZA (OSTER). 
inmormăntarea va avea loc 

azi, 11 septembrie 1999, ora 13, 
la Cimitirul Eternitatea. Cu 
aăincă durere, Feri şi Margil 

CU adâncă durere in suflet, 
anunţăm incetarea din viajă. 
după o scurtă Şi grea suferinţă. a 
celei care a fost 

BUN DORINA, 
fiică, soră, soţle, mamă '1 

bunici. inmonnântarea va avea 
loc duminică, 12 septembrie 
1999, or;o 14,30 de la Capela 
Cimitirului Mlcălaca. Familia 
indurerată. 

V SERVICII FUNEIAIE V 

·in 

Se 1nipllnesc 4 ani de la tre
cerea la cele vefl'lce a ~ 
Wlui meu tată, 

IOAN L TODOR. 
Parastasul are loc astă&!~ 

orele 12, la Catedrala .Ortoci<>Q.. 

Fiica, Dana Todor .. , •'• . , .>~y 

Se implinesc 8 ani de când 
dorul, lacrimile şi sufletul indu
rerat de mamă te plânge la 
durerosul tău mormânt, tatăl tău 
tăcut cu sufletul încărcat de 

· dragoste '1 dorul tău îţi ridicăm -
scumpa noastră fiică 

lng.IANOI!l MARJNELA, 
care la numai 28 de ani f'Mto8l 

părăsit, un pios omagiu. 
Sufletele noastre, cu toată tre
cerea timpului. rimân vefnlc 
indurerate Iar tu vei rămine in 
sufletele noastre mereu. Eu. 
Iubita mea soră am fost şi af fi 
fost alături de tine toată viaţa, 
dar boala nemiloasă ne~a 

despărţit pentru totdeauna fi 
nu-mi rămâne decât amintirea 
chipului tău blănd şi frumos Iar 
sufletul meu lncărcat de durere 
'1 lacrimi se revarsă pe tristul 
tău mormint presărat cu flori. 
Părinţii: Hllda, lulius lanOf, 
fratele ·l'lorin, soţia Corina 
împreună cu neJIOIIca Andreea. 

7376) . 

----~· 

In 12 septembrie se implinesc 
ani grei '1 tri'ti de cănd nw 

părăsH. scumpul nostru 
DORIN MIUTAR. 

,,Am da bani, am da .. u·-'""11 
scoatem din tăcere/ Dar cum 

nu se poate/ Te vom plânge 
departe/ Chipul tău cu noi, 

in orice ldc în orice zi/ 

1 ~:~i~~~:~ă~nu~~v;om~ uita/ Că al ro.! 
1 • " Părinţii. fiica, 

fratele. cumnata. 

1 păstra , 
!ve,nic în noastră! , 
·Parastasul şi sfinţirea crucii 
iva ayea loc durriinlcă 12 sep.-j 
!tembrie 1999, ora 14, ·ta 
jCIQlitfrul Eternitatea. Oumne
jzeu să-I odihnească! Familia 

implinirea unui an de la 
1 tnoce·rea in nefiinţă a celui ce a 

tată ljii bunic. 
in&- DUD CONSTANTIN, 
aducem un pioS omagiu. 

dragă, ne e dor de tiner 
Radu (27756) 

5-a scurs un an de când s-a 
stins din viaţă, cel care a fost 
soţ, tată, bunle, frate, unchi, 

GHEORGHE. 
Parastasul ,i_ 

. crucii, aimbăti, 11 sel~lem
brle, ora 13, la C 
Mlcălaca. Te vom 
mereu: soţia. fiul cu ~a-~~~;~;1 

aceeafl durere 

~~:::~~:·~ c.t au trecut 
It de la moartea ful,geri- H 

a celui care a fost, 
PANTEA ADRIAN, 

la numai 31 ani. Comemo
rarea va avea loc sâmbătl, 11 
septembrie, ora 13, la Cimitirul 
Micălaca. Te vom plinge 
mereu: mama, fratele cu famf.. 
lla. Mulţumim tuturor celor 
care au fost alături de no~ 
greaua incercare '' l~au 

pe ultimul ,.drum, 
D!Jmnezeu 

din comuna Mifca. "Ce 
~el când mama nu-l/ 

'"'""''-' casa orl,lcuUE-atăt de 
de trist/Cind mama 

doar in vis/Nu te-al gân
o fi liră aju

al plecat fulgorii-
urmă al tisat dor/Şi o 

lntma întristată/Şi 
nem;ângjâiată". Soţul 
familia. (27805) 

.. , 

.· 

-

.• 

·. 

.-
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ARAD 
ARAD 

FUJIFILM IMAGE CENTER 
INSEMNUL CAUTĂ TII IN FOTOGRAFIE 
8-DUL REVOWJlEI NR'. 80 TEL./FAX! 057/251459 . 

CALEA AUREL VLAICU, BLOC 1·3 TEL! 057/272655 
VĂ OFERĂ SERVICII CA: 

• developări '' proces.irl filme amatori In 4 dimensiuni diferita (911 3, 
10/15, 13/18, 15/21) pa hartle FUJisau KODAK Royal; 
- reducere minim 50% din preţul de developare pentru toate filmele 
rumpărate in magazjnele noastre; 
-pentru foecare film FUJI sau AGFA (hdc) cumpărat la noi primi~ pa loc 
un album 9/13 sau 10/15 GRATUITI; 
-fotografii tip pa'"port, viză, buletin, diplomA. legitima~. Hvre~ ecuson, 
abonament, camet elev ... set4 buc. color, in 24 h sau la minut; 
-fotografii in studio climatizat {de la 9/131a 30/40) şi reportaje de o esti-
tate deosebitl, pe bază de programare; .. 
-toata gama de fotografii pentru absolventi (de liceu, gimnaziu ... ); 
- developări filme diapoziliv şi proces.iri aibinagru (dupA caz); 
-reproduceri tablouri sau diferite obiecte, fotografii de reclamă; 
-tablouri color (18/24, 24/30, 30/40) si polifolo (2 buc. 6/9, 4 buc. dela 
3131"fir.fH'I!~f2l,],k,d&~~\"r.\' 1 ~~~~~~~NZARE o GAMA 

DIVERSIFICATĂ Df ?RODUSE DE PROFIL: 
Rme, aparate foto, baterii, rame. albume, huse, casete audio-video, 
CD-rom. MD. produse tip Polaroid, filme şi rame diapozitiv, dischete, 

casti, lanterne, ochelari soare si multe altele la comandă. 
Pachete Alo~ ALO .Da" şi cartele de relncărcare (30, 60, 120 + 11!). 

ORAR· zilnic 8-20 simMiă 9-17 

S.C.ZAHAil SA. Arad 
Str. Bogdan Voievod nr. 14 

Telefon: 243532; 246707_;. 243410 
ANGAJAM IMEDIAT: 

• MUNCITORI • bărbaţi 
• TRACTORIŞTJ ŞI ~ECANICI 

AUTO- INCARCATOR! 
VINDEM: Zahăr din sfeclă la preţ minimal, 
ambalat ln saci de polipropllenă de 50 kg, 

la pungi de 1 kg, 2 kg, 5 kg sau pliculeţe de 5 ar. 
(97:1!89) 

ANGAJEAZĂ 
. + sudori elcdrici • sud:>r! autcgenl 

+ instalatori san itari + "'""tricieni 
.; ~ăcatu~i mecanici + constructori finisori 

CONOIŢI: e domicit.i stabil In ITUlicipiul Arad 
e experien!ă 'in domeniu 
• varsta maximă 45 de ani 

Prezentarea pentru selecţie: marţi, 14.09.1999, ora 8, la 
sediul sociată~i din Arad, str. Gradina P~tei nr. 1, telefon 

869. 5224326 

CONVOCARE 
s.c. FO'RÂjle soNir;'E iAoĂR"~Ni s.A. 

CONVOACĂ, 

"'-~llllft~~ ~~ WP~smra.~lcali. 
A ACŢIONARILOR pentru data de 27.09.1999, ora 11, 

la sediul societăţii: sat ZĂDĂRENI, corn. FELNAC, 
jud. ARAD, telefon 0571223500, 057/223550. 

ORDINEA DE ZI 

1. Analiza NZUitalelor economlco-ll.......,._ pe 8lunl. 
2. Raportul comisiei de cenzori pe 8 luni. 
3. Raportul Consiliului de Administraţie pe 81W11. 
4. Numirea noului Consiliu de Admlnistrape. 
5 Numirea Comisiei de Cenzori. 
4. Dlven141. 
Participă acŞonarll lnregl"'"''' In registrul ............... ptnl 

la data da 08.0'7.1999, pe baz.a certificatului de acţionar fi a 
buletinului de Identitate. Aclk>"-lf care nu pot pertlclpe pot fi 
reprezenta~ prin procură specială care se poate ridica de la 
_, socletllll. lnformalll cu privire la Onllnea de zi cat ti do
cumentele ltlgaa de ac:easta • pot <Jb!1ne de la sediul -lAII~ 
.. perioada 20-:M.a 1999. 

.Pr•t•• t 1 Ca ••uW • Administraţie: 
Ing. CRISTEA ZISU 

S.C. EURONOVA SRL 
/tnportator direct, vă ot'eră 

• STRUGURI ALBI ŞI NEGRI 
• GRAPEFRUIT • LĂMÂI• PIERSICIItalla. 

• ZAHĂR, Import, pachet 1 kg. 
• ZAHĂR, import, saci 50 kg 

CALITATE EXCElENTi 
Vă aşteaptă la 

Complex RUSCO 
stand "0" 

intre orele 9,()()-17,00. 

Telefon: 
287413; 

287412sau 
0921213334 

PUBUCITATE 

8~0~ ,SHUTA DIIUI" SBllrad 
ANGAJEAZĂ URGENT: 

e CONFECŢIONERE iNCĂLŢĂMINTE ·calificate. 

e MAŞINISTE SI RICHTUITOARE • calificate. 
e CIZMAR!, TÂLPUITORI· calificati. 

SAlARD FOARTE AVANTAJOASE. 
De asemenea, din 15 septembrie Incepem CURSURI 

pentru ucenici, la locul de muncă, pentru băieţill fete, 
până la virsta de 17 ani. PERIOADA: 2 an. 

INFORMAŢII LA TELEFON: 230825, 094 552054.. 
{5224320) 

Angajează 

AGENT VÂNZĂRI 

penlrU ~
lloe 

Cerin!": - si1Jdll superioilre 
- domk:illul stabil !n Atad 

• autoturism pei"SSOal 
Se oferă posibilitatea de 

lucru Tntr-un colectiv tAnăr, 
dinamic, ~tiguri atractive. 

Aşteptăm CV la tel.lfa 
056-218492. 

Termen limitA 15.09.1999. 
{5224325) 

··~re plăcerea de ~··a,~t,·i·, Jl1ti 
'W"" ··aes.chl<tler•~a clubului de no;lpter,.J 
program de strip-tease PLA 

~tmosferă deosebită, program de ca:ll~ 
'1ate, servicii irepro,abile!l, zilnic de 

2,00 la 04,00. Re.zervări la telattuj;l 

S.C. "MOBIL& TI,:TEJI:E" 
S.ii.L. ZAi.tU 

VINDE prin magazinul din Arad, Str. M.l. Antonescu 
(Dobrogeanu Gharea) Nr. 22 

• COLŢ ARE EXT. PLUŞ -la cele mai mici preţuri 
• COLŢAR MARE, MIJLOCIU, MIC 
- preţ2.700.000- 4.800.000 lei 
• CANAPE~ EXTENSIBILE - 1.500.000..2.300.000 lei 
• FOTOUI PAT· 980.000 lei . 

PtoW•1il•n ._nr.:c; 9-17, almbim:: 8-1S. 
T alafon: 092-734994 

Sâmbătă, t t septembrie t 999 

S.C. EllEPI ROMANIA SRL 
lrnportantă f'irrnă de con,ecţii 

Angajează: · 
• 2 INGINERI(E) TEXTILE, 

care să posede cun~tinţe de limba Italiană \11 PC. 

SALARIZARE 
OPTIMĂ 

{5224328) 

Relaţii: Arad, Cslea 
Aurel Vlaicu nr. 56-76 

(vis-a-vis de Fabrlea UTA) 

.. Adunarea Generală a Actionarilor" a 
SC "CONSTRUC'fll RUTIERE" SA 

Arad, str. Digului nr.1, ··~ 
<><ganizează CONCURS PENTRU SELECTAREA 

ADMINISiRATORULUI societă~i. in condiţiile prevăzute de 0G ·· 
49/1999 şi HG 365/1999. Solicitanţii se vor prezenta la sediul 

societă~i pentru preluarea gratuită a documenta~ei necesare întocmirii 
ofertei. Oferta se va dep'-'18 pănă la 13 octombrie 1999 ora 12. 

Director general, 
tng. NICOLAE POPOvtCI 

{52U314) 

PENITENCIARUL11.RAD • 
Universitatea de Vest Tlmifoara ti Fundatfa Pentru IJ-tale 
DeschisA in colaborare cu Centrul de Fonnare ProfeslonaiiAnltlt 

de pa lângă Penitenciarul Arad, organizează !n parteneriat un 
CURS POST UNIVERSITAR . 

fN DOMENIUL DREPTULUI PENAL 

Cursul se adrvsează absoivenţilor Facuttă~lor de Drept ru ciplomă 
de icenţă şi este recunoscut de Minislerul Educa~ei Naţionale. 

-; :~-

.:;.,_, 

.. ,. 
.. 

Persoanele lntwasafe vor expedia (dePI-fl8). pa- IM1IIIUII.Nl 
Experimental de Probaţiune Arad (str. Nicolae Grigorescu nr. 8), ·',.,., .. 
scrisoare de inten~e !nsoţită de CunicU'-"' Vitae. 

Selecţia va fi organizată In intervalul 4-6 octombrie 1999, 
deschiderea cursurilor va avea loc la data de 11 octcmbria 1911&. ' 

.~ ·. Consiliul da Administratia al 
SCC. CUM. PARC SA ARAD. ,~- ··~ 

convoacă ADUNAREA GENEAALJt.>\!·l!JIIljl~.·.~ . 
A ACŢIONARILOR . ,._ 

la data de 24.09.1999, ora 12,00, la sedlulsocletlţll. ln ..... ,.·:~ 
cazul in care la prima convocare nu vor fi indepllnilll .. c;11' lllilll--~ .... ~>1 

prevederile legale, adunarea generală va avea loc in ziua li ' 
da 27.09.1999, in acela,lloc, la aceealli onli. 

ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA: ~ 
1. Alegerea unui nou CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE in 

vederea respectării Ordinului numărul 1/26.04.1999 a 
pref8dlntelui Consiliului de Admlnlslra!i& a F.P.S. 

2. Diverse. (!122A334J 

·-~-

. __ ,._,. 
.... ~-_-·:~-~ 

J 

Telefon 251417 

Vinde numai prin ·"'~ .. ,_ 

·~: 
-~---4II' a~z~ ~ nlfiVlWJl@!' iJ!U!t tit~~~ · 

CIMENT AlESD 
39.000 lei sacul [are inclus TVAJ 
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