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lntr-111111 din Intervenţiile aale in fala masa
. prefedintele Emil Constantinescu ifl 

nemulţumirea că zlarittil nu povestesc 
române ti despre succesele obţinute de 

guvernare. 
Demersul pretedintelul vrea sli spună ceva lfl Intr-o 

oarecare măsură (mică) chiar are dreptate. Este lucru evi
dent cA paginile ziarelor sunt incărcate cu catastrofe, 
crime, violuri, hoţii '' tot ceea ce poate fi mai rAu pe 

IJS,~IIIII!~~~=::::·I· ~~~ ailelllllt dl ul'ili zlarl!ftl scot limba de un 11 · după spectaculos ti senzaţional. Căci, din 
păcate, mulţi cititori tocmai asta atteapt6 să găsească in 
paginile ziarelor. Şi atunci ziaristul le satisface dorinţa. 

' . Nu vreau să se inţeleagă că toţi zlariftli '' toate ziarele 
procedează la fel. Şi, fără falsA modestie, &f putaa afirma 
că ziarul ia care scriu nu fabrică articole de senzatie sau 
IIU le consemnează decăt in mAsura In care ele apar pe 
.piefA". 

Care eate consecinţa abordîlrll evenimentelor la 

l~~_,~;..;'thjd,;~ catastrofal-!lenzaţlonal? In mintea cititorului se 
Ideea că RomAnia este o ţară pierduta In spaţiu 91 

n!UIIIil-'li'l&t6 nici o şansă de redresare. Sa eraaază o 
gliire de spirit fatallstă, da lmpăcare cu nenorocirea şi 
mizeriile cotidiene '1 optimismul aa duce pe apa , .._J. SAmbatei. Se fac trimiteri filosofice spre Mioriţa cu cele

. "··:. 11.-r lllt8t •ll dl!-o fl sA mor". Suntem, In consecinţă, pa 
" margmea prăpastiei ti nu ne mai rîlmine fi nouă decât !16 

· :, • ne îngropîlm odată cu palrtli.. Astă In pl'fvlnţa Clllalltl"ol"el. 
· fn privinţe senzaţionalulul lucrurile stau la fel. Dacii 

lua după vlolurllor 
' !? ' j . . .. · 

~~1topaţi, nevropaţi, sado-masochi,ti, într-un cuvint, tot · 
'l' "1 patologlcul s-a lngrămădlt pe plaiurile miCII"Itlce tl ne-a ·· 

• , contaminat na"unea. . _.......,.__ ,. 
... . "'T::":·--· . .· 
~ . ;·~-

• 
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500.000 DE DOlARI, PENTRU 
R0~1ÂNCA GABRIELA SZABO, 
Aseară, III .Berlin s-a disputat uiti· 

ma reuniune atletic!li din eireuitul 
"Golden Leaaue" pe anul sqqq. 
Singurii atlefi riilnllfi in eursii pen• 
tru marele prend11, "faelr-pot"--d de 
l.ooo.ooo de dolari, romiinea 
Galnielll Ss,... {5.ooo 111) fi danesul 
de orteine fr~nii, Wllson KipJrner 
(800 111) au rCUfit si ifi eiiftllle p,... 
bele, impiit1ind pre1nlul pe din douii. 
Afadar, un nou •ueee• de rii•unet 
pentru sportiva noa.drii. 

tncepând de astăzi, 

""URlA Ylifll1 
• 

"""' " O fANU IINfiU 
. ... · SlNflClCASl ,y~ . 

fi .. 

la Carand, 
tn luna mal, Alianţe Anttsuleld elin Atad • ai 

cărsi Iniţiatori sunt soţii Furnică Cristian '1 Ana
Marta, medici pslhlalrt - ti-a propus ali lnfilnţaze 
o Unle llllefonlcă antlsulcld. Incepind 

RE~LAMANTI 
~u~~ c~ SA JURE PE 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

•AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
.CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUi Nit 74 
'tEL: 0!17/224888 

082/7'17381 

~.BIBLIE! 

a 

DPUNEPE 
de astîl&l, Iniţiativa soţilor 
Furnică va fl pusA In prectlcă. 
fn csdrul Laboraton.dul de 
SAnAtate Mantalii din 
Arad, astîlzl , de la ora 
20, ae va deschida 
linia talefonlcîl anti
aulcld. Doamna doc
tor 
Fumlel a precizat 
linia talafon leA ae 
numatta .,l.lala 'Vtefll" fi .,ada lllutl•••• 
drfet .,_..,..- • ,...,,.,. ndri....._,. 

" . · nGDOitR "fiTICR 
(Continuare în pagina 4)"' 
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minute. 

e Astăzi, Soarele răsare 
la ora 6 şi 41 de minute şi 
apune lil ora Hl fi 46 de 

• Au trecut 251 de Zile din acest iln. Au 
mai ramas 116 de zile pana in 2000! 

e Prunlcul zllal: Biserica ortodod: 
Naşterea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte); 
Biserica romano-catollcA: Nasterea Sf. 
Fecioare Mâria; Biserica greco:catolioi: 
Naşterea Maicii Domnului. · 

: j i1il~~~~ i e ~ 

10 ÎNCEPUT CONSFITUIBilE CADRElOR DIDACnCE 
ca in fiecare toannl, la inceput 

de an scolar au loc constatulrlle 
<:adratof didactice. 

La !Vad, acestea au Inceput Iert -
la Liceul .Moise Nicoanl" - cu consfă
bMrea directorilor de untt.atf scalare. 
s-au pus In discutie: curriculum ofi
cial (lonnal) - • documente curTiru
lare: • schema orara; • manualele 
ŞCOlare: • evaluarea continua (forma
tiva) - evaluarea sumatlva; • dez
~oltaraa lnstttullal 'colara - • 

proiectul şcolii: • aspecte de manage
ment şoolar, • consDiere şi orientare; • . 
famarea continua Tn şooala. 

Consfc'!itulrile cadrelor didactice 
vor oontinua ln centre, pe discipline 
de invaţamant, astlel: astazi - Seblş, 
de la orele S,JO; lneu, de la orele 14; 
rMine - Lipova, de la orele, 8,30; 
Chişineu Cr1ş, de la orele 14; vineri -
şcolile din teritoriul Arad, de la orele 
i4, sambllta - municipiul !Vad, de 1a 
oreleS,30. ' 

PRETUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. UTAR 2 

Arad: lstoc Olivia Maria, 
Huph Mihai, Orban Roland, 
Ţurcanu Sorina Ăndreea, 
Rubi Roberta Raluca, Valcan 
Mihsnea, Vakutz Alexandru 
And'rei, Pădurean Sergiu 
Rafael, Toth Norbert, Neagu 
Flavius, l'amfil Alexandra 
CătăHna, Puf Marius Cristian, 
Hamta Monica, Covl!j:il\urel 
Rafael, Colompa Florin, 
Ciurar Mihael_ş. "'t,:,·,... oţ 
Alexandru ManiJI!I: · 

ch'''a··· , QpQurean 
FI'IJI,i.J~Ş,o . ciu -~ia, 
OraclllrrBemram . 

. ALO, AMBOUinTAI - , 
Accident de 
circulaţie 
~ Luni, in jurul orei 5, pe str. 

Pajiştei, a avut Joc un accident 
de cin:ulatie. VICtima, un bărbat 
neidentifocat, a fost transportat 
la ambulanta - chirurgie, cu 
stop cardk>-taSJ)iraklr, pdiJttlllo. 
matism. 

• In urm4 eli o ti, rn urma 
Unui accident ruUet cauzat de 
un biciclist, 1.8. 11 ani, a fost 
transportată la Spitalul Juile
\ean, secţia chirurgie • ortop& 
die, cu traumatism traniO cer& 
bral deschis 'i pisgA sAnge• 
rAndA .gambA siAngă. H 

M. MICfl 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 133.647 lei, Iar 
preţul de achizl\ie - 120.282 lei,. 
Preturi valabile Ieri. 

'PIAŢA NEAGRĂ- AMt 14 k 
t:urrlpl'irare: 75.000 lel'g, vlnzanl.: 
95.000 lei/g. 

Aur 18 K Qllrţlo!lreta: 100.000 
lollg, vlnzanl: t30.000 lel'g. 

VREMEA 
Yrsmea u Il In general fru7 

moasA dat I'IC!OtllaaA noaptea 

fi diml~.tl!f-~1 \la fi mal 

tllull lillnfntlVariabfl dupa an117 

aza. llllntul vtr ellflti 111ab la 

moderat dlfi 116...., 

Temperaturl maxime: 22 la 

25"C. Temperaturl minima: 8 la 

11"C. 
Mot:elltCJtog, 

. DANA GĂVRUŢĂ 

La telefonul dimineţii, 280944, Intre orele 9,00 • b,OO 
• Mai multi locatari de pe Caleil • Domnul Alexandru ""1. din lneu, ti 

Blhorulul, din GrAdişte, ne-au sunat la intteabA pe cei de la Drumuri natiOnale 
redacţie revoltaţi pe conducerea cihe s-a ocupat de recepţia lucnlri!Or de pe 

Salubrita\i. D:upol:cu:m~spun,~·,· ~citit~·~"'":":ooş;itri~,]:=!Vad~~-~Onodea~ , mai precis pe porti-In zona am1n1t111 racipientele care stn'!bate localitatea 
IHIU mai fost ridicate · s1tat nou de covor 
a!l totul araiA slare să niveleze 

La teletonul~;;;-;~5~ 
. • tA Ottlljlllll 

(ltopi şi gunoale·~e;,,.d'::-t''i~~=;.;',l; se mt1i 

rrulb!l -· lapl svldelil. vid dlnlra balaril? ll<li1nul 
OacA nimeni nu face tara """a sesiZat, -
nil'nlc, 1e metHatn din plitt. să-şi pîlstraze anonima!ul 
ilar Ce vinil .., cei mi:Ji'f 7 d4 leerna anslemei, su-
vazl vechiul - dlliidax geta a!l un """"' ar fi 111 

dupa bariera. Aşa 
de micA J>01i sA1J 

sellos.". 

da serviciu, 
C. T. 

ontle 14;00.18,00 

- .. - potllllelltâ. 
RamAne de \01zlJI cine sa 

~- oA la lniţliltlval 
Aadactol' 

de serviciu, 
D.T; 

EdiWrs S.c. ADEVĂRUL ~~or.L Areli 
etooFJSCALR 16111938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 0211886din31 X 19'11eCODSIRUES 020956601e~'iSN 122U-7489 

R 1 ".... ' 7 7 1 1h• 2900 Arad, lld. Rcvolu!'ci nr. 81. 
Telefoane: S~CRETARIAT- 281802, fax 2806~~.28062~; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 211797; MICA 
PUBLICITATE'-110775. MAREA PUBLICITATE 7 2118904; 
CLUBUL PRESEI- lll0989. 

Au fost sancţiona~ 
conlraYefl\iOnal li'JI1Ionn 
H.C.L. nr. 64/1993 
urmatoarele persoane: 
Bortiş Petru din Dezna, 
Moise Marine! din Tg. 
Frumos, Presejniuc 
Florin din Sântana, 
Tisza Francisc, Horvath 
O. din !Vad, Venneşan 
Valentin din Secusigiu -
pentru trecere pe spatiul 
verde. 

La acela'i act no:Jr• 
mativ, a mai fost 
sancţiona! şi Canădan 
Vasile din !Vad, pentru 

~'.':~~~·? .. Cicu~ tbiclclela pe 

au 
sancţiona~ pentru Injurii, 
expresii jignitoare şi 
provocare da scandal 
num~ii Boti~ Gavril din 
Arad şi CerCfl!l Nicolae 
din 5anpelru Gennan şi 
pentru refuz de leglt17 

mare numitul Martiş 
DAnuţ din Aştlleu jud. 
Bihor, ne-a mai informat 
dl. Ioan Klein, şeful 
Corpului gardienilor 
publici al judeţului !Vad. 

".o. 

Clen.Uhd de •tl•lnlatr•ţie• DORf:L ZĂ VOIA"U 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTt:FAI'I TABUIA (vice
pn:sedinte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (n:dactor7 'l"f) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director eomen:tal) 
telefea 2110'J04; DOREL BARBU (contabil-!cfl telefon 281797. 

Co141iul de ,..........,. MIRCEA CONTRAŞ (redactm-scf); 
AUREL DARI[ (secretar general de redactie) telefon 28lli02, 
2808S4· MIJ{CEA DORGOSAN (sef sectie' actualitâti); tc:.lcfon 
281855'; 280003; IOAN IERCAN'(~cf sCcţic politică). telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie social-economic), tolcfon 281738; 
VASILE FILIP (sef !-leCtie cu'lturfl~învătfi.mânt), tcltfon 28185~; 
280003; ALEXANDRU 'CIIEBELEU (sef secţie sport), tclefon 
281701· SORIN GIIILEA (sef sectie t1nerct) telefon 2818~~. 
280003; MARCEL CANCiiJ (sef sectie foto), telefon 2809~); 
NICU CO.JOCARU (!"f ""'\le pu6iieitate)telefon/fax: 2110'J04. 

Pancota, Beliu, Buteni, 
Macea, VAnători, Pedca, Şirle. 
Tol astazi se deslaşoară târgurl 
saptamanale 1a Beliu şi Buteni. 

situata la parterul blocului 68, 
cartierul Alia, telefon 277644 şi 
.Noua Farmacie", s1rada Andrei 
Şaguna IY. 15, telefon 948, sunt 
de serviciu w m non-stop. 

CONSULTJ\'fll ŞI 
TRATAMENTE Ctl 

PROGRAM NON.sTOP 
Cabinetul .Apollonia", situat la 

parterul blocutui din spatele Casei 

Bd. RevoltJiiei nr. 62 de 
Biserica R""e), telefon 256685, 
deschis zilnic intre orele 8,00~ 

· 12,00 '1' 14,D0-20,00, iar sambăta 
f duminidl intre orele 9,D0-21 ,00. 

TiJia'ule t ·- la 1 & 1 la ILC. MEIJIAORAF !LA. 
.1\UD, -· F-.Jul F.N .. tew.. -a._,....._ 

'' ~. _.':,.·~:.; 

;.., 
i..._ . '"!"--._.-.· .. • ... > 

-~ .. wJ-
. a· '. 

Măine, joi este ti de 1ărg sap. 
tămânal la Curtici, Nă!lac, Sebl,, 
Cermei, SăvAr.ln, Secusigkl, 
Zerind. 

..-~CIA Di sEiVidb1 nno:::: de miercuri spre 
joi este serviciu, cu program nm
stop, fannacia .BALSAM", str. 
Spilalulul nr. 5. Telefon 233332. 

F armacla .Crai Nou Alfa", 

- -

A1be (zona GArii), str. Miron 
Costin nr. t3, se. A, ap. 1, tel. 
251225, efectueazA tratamente 
.-(lntramuscular '1' irq-

Qerosoli, E.K.G., 
analize labaaloo'. 

< ' -· .... -
·:· ··.G: • .:.;:·. -:r .··· 

,··,.' 

'·~~~ · ln municipiu: Miercuri: 
cartier MicAiaca, a. Radnei (p), 
Bl. 151-155, 223-227, 251-254, 
pct. Tennic 2M. CI. Str. 
Prutului, Ll.lpo·ve,, 

·, 

. ' 
. <"'·'···.: 

·>· ... :.· 
., 
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Continuăm prezentarea noilor 
denumiri ale unor străzi şi din loca
lităţile judeţului. De această dată, 
naşă a fost Prefectura Arad care In 7 
iunie 1991 a decis: La Curtici strada 
23 August să poarte acum numele 
de Revolutiei; 1 Mi!i - 1 Decembrie 
1916: La lneu strada 30 Decembrie 
- SbL Dumitraşcu L C, Augustin; La 
Lipova strada Salu Mare - Serg, 
Elena ChiriUI; Semenic - Crucii; 30 
Decembrie : 1 Decembrie; Gheorghe 
Doja • Sever Bocu; Gh- Marinescu -
Atanasie Marienescu; P-ţa Republicii 
- P-ta libertătii; 6 Martie - Gen, 
Alexandru Peirescu; Tg. Mures -
Gheorghe Doja; Oradea • lnvăţăÎor 
Ioan Tuducescu; Pompierilor -
Detaşamentul Păuliş; Eoonomilor -
Detaşamentul Păuliş; Zărandului -
Bisericii; Calea Aradului 
Sublocotenent Suciu Sorin; Calea 

Victoriei - Maria Radna; Gării • Cpt. 
Fătu Ioan. La Nădlac strada 23 
August - 1 Decembrie; Dorului -
Jozef Gregar Tajovschy; 30 
Decembrie - Vasile Lucaclu; 6 Martie 
• Vasile Goldiş; 9 Mai- Ludevit Boor; 
La Pâncota strada 23 August -
Vasile Goldis; 6 Martie - Zărandului; 
La Hălmagiu strada jircuş M-Huc 
Teodor- Avram Iancu; Pod Băneşti
sat Tărmure Calea Motilor; Pod cen
tru-intersecţie - Primăriei; Herbei L. -
Horea; Parvu M. - Cloşca; Popescu 
E. - Crişan; Neacşu Gheorghe -
Bisericii; Cismas E, Coif P.- Muntele 
Găina: Sbircea A. - Grădinitei; Valea 
Hălmăgel UTA - Ciung~'nea'sca; 
Luciu M. - Vălicuţei; Gomic V,-UTA • 
Fabricii; Gurban Gheorghe -
Câmpului; Groza Traian·Crişan -
Crişului Alb; Zona Gării - Cartierul 
Gării; La Sântana strada 6 Martie -

de interesantă intre reprezentanţii 
C,J.A. ti o delegalie belgiană din regiunea 
Flandra, condusă de domnul Wim Stubbe. 

Discuţia a atins problematici diverse, 
!1!1!\l::f'lln s~al pe chestiuni din agri· 

protecţia mediului, turism 'i cul
tură. Partea belgiană s·a arătat deosebit de 
interesată de Zona Liberă Curtici, de inter· 
medierea unor investiţii belgiene In 
această parte a judeţului Arad. Totodată 
s-a stabilit că C.J.A. va elabora o scrisoare 
de intenţie '1 un proiect de colaborare care 
vor fi trimise belgienllor. In luna 
octombrie, o delegaţie arădeană condusă 
de Dan lvan se va deplasa in 

pr.otocolului de 

Livtu Rebreanu; 23 Aug 
Decembrie; Grivita Rosie - Grivih•ll 
Reduta; 30 Decembrie -
Sadoveanu; 7 Noiembrie - Rom91n-ll 

.. LA IZVOR DE 
CÂNT SI DOR" , 

ţel; Proletarului - Prunului; 
strada Republicii - 1 

August· Ioan Slavici; 30 
- 1 Decembrie; 6 Martie • 
Coşbuc; 7 Noiembrie -
Eminescu; La Şiria strada 23 AU!JUSittl 
• Cal<;>a Aradului; 6 Martie - 1 
Monţia; 30 Decembrie - !uliu-Traian 
Mera; 7 Noiembrie - Maresal Ion 
Antonescu; La Vladimlrescu' •••. ,A •• 11 
30 Decembrie- 22 Decembrie; 
• Gen. Vasile Milea; P-ta Dr. 
Groza • P-ta Victoriei: 23' 
Revolutiei; 6 Martie- Octavian Goaa; 11 
Republicii - Ştefa~ cel Mare. 

(Va urma) 

niCOUIE 

în data de 6 septembrie 
1999, ora 11 ,50, Deta,a
mentul de Pompieri Militari 
Arad s-a deplasat cu o 

f aiJto,spe.cia,ll! de intervenţie 
in municipiul Aradt strada 
Eroul Necunoscut nr. 166, 
unde ••• anunţat un 
Incendiu. 

Au ars dllfleuri de hirtie 
materiale textife 

pagubele fiind neinsem
nat&, 

S-au salvat casele din 
imprejurimi, tn valoare de 
peste 150.000.000 lei. 

Incendiul a fost provo· 
cat de copiii străzii, care au 
d~t foc d&'f&urilor de hirtie, 
ne-au mai Informat pom
pierii militari arădeni. 

"·o. 

CONVOCARE 
Sâmbătă 11 septembrie a.c., ora 10,00, dimineaţa la 

·Casa de cultură a sindicatelor din Arad (sala mică) sunt 
convocaţi pentru a participa la 'edinţa lunară de lucru, toti 
pretedinţii '1 administratorii asociaţiilor de locatari propri· 
etar! din municipiul Arad. 

··şcolar de 

In data de 6 septembrie 1999, pe la ora 16,00, 
Deta,amentul-de Pompieri Militari Arad, s-a deplasat cu o 
_autoepeclală de lnterven11e in municipiul Arad, str. 
Molidului nr, 37, la locuinţa lui M. 1., unde s-a anunţat un 
incendiu la grajd. 

Au ars 100 baloţi·de paie, 700 kg ftln şl10 plăci azboc:i-
ment, pagubele fiind de aproximativ 6.000,000 lei. · 

f!~ND.~maî:~~~: 
rilor specifice !ntreprln~•. a 

fost Identificat ti reţir.ut 
Rusu Petru, de 46 ani, <!in 

Drau1, care are de executat 
un mandat de 1 a:t 
inchisoare, pentru con:_'+ 
cere fără permis fi în atare 

de ebrietate. 

JllR,UTIER.j 1 
, n 

llillt., ···"' ,. . . , puncte e 
fixe 'i pe trasee, au f~~t 

testate '1' verificate 1.5:.!9 
autovehicule in trafic, B·ilu 

reţinut 5 certificate ~. 

inmatriculare pentru 

defecţiuni tehnice, au fosJ. 
aplicate 176 amenzi per•ru 

Legii circule;br, 
in valoare de 14,970.000 •ai, 
s~au ridicat in vederea sus .. 

pendăril 7 permise de cc:m· 
duceret din care unu' pen
tru conducere sub in ··u

en!a băuturilor alcooi'ce, 
respectiv Dobrin Mihail. !lin 

Moneasa, cu autoturis :ltd 
AR-02-AJA. 

" 
1 o t. l' 

s-au constatat 1971nCăicâri 

ale diferitelor acte nor.-,a

tive, sancţionate cu an-~nzil 

In valoare de 19,660.00'i iei, 

Au fost constatata :. i "n 
număr de 9 infracţiunL 

ns:thiii:tili. Ape !fi 
Protecţia Mediului 
înscrie elevi pentru pro

fllele conslruclo(i .: finisori . S-a salvat casa cetăţeanului în valoare de peste 
130.000.000 lei. 

. . · · · · fiiră ,...pectanoa 
normelor de P.S.I. Scăntelle au căzut pe paie, ne-a mal 
Informat dl. It. col. Ioan Sechel, 'f&ful I.P.I. din cadrul : 

· ·Ultimele modele 
• te18foane G S m· 

--~-."v --~ 

. ' Cea mai 

mare diversitate ae 

Grufului de pompieri ~V. Goldif'' din /\rad. 

"·o. 

DIRECTOR Sucursală 
Ee. DUŢĂ MARIN 

(973817) 

',.-

·. t' 

' 

• 
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EMIL COffSTAffTiffESCO VA MEDIA DIVERGENTELE 
1 -

••1'''f''f&#·fh:J'fl§0i'ilt%an;N• 
lEGEA liPI A INTRAT ÎNTR-IN NOI IMPAS 

w 

~ ,J~~~:~~fi~~~~~ ~~~~~ PitOPitiETfiTII 
.. :.. hdar11 partidelor parlamentare, da perspectivă, care va const1luî 
" mareşte medierea divergenţelor una dintre premisele viitoarei 
~€ marginea legislaţiei proprietăţii, strategii de dezvoltare a Romaniei 
precum ŞI "un acord politic pentru pe baza noii structun de proprietate 
-oc.gurarea soliditătii sistemului le- privata. 

Dezbaterile din Comisia de agricul
tură asupra legii Lupu au fost intre
rupte, marţi după-amiază, pentru ca 
preşedintale Senatului, Petre Roman, 
să se pronunţe Intr-o nouă dispută 
apărută Intre Vasile Lupu, lni~atorul 
legii şi senatorul Triţă Făniţă. 

de vedere juridic nu există nici o u"'""--l. 
renţă Intre cele două formulări, dar, 
dacă se va folos• caa oropusa de Tnti! 
Făniţă, fraza din proiectul de le!Je nu ar 

Jislativ" in aceasiă problemă, a Comisia va fi condusă de aca
ueclarat. ieri, purtătorul de cuvint al demicianul Tudorel P<>stolache si 
Preşedinţiei, Răsvan Popescu. va fi formată din profesorul Dumitru 

. Popescu a spus că şeful stalu- Şandru. specialist in istoria propri
'"1 doreşte, Tn acest sens, să etăţii. Irina Nicolau. muzeolog la 
_obţină sprijinul opoziţiei In Muzeul Ţăranului Român, polito
ddoptarea legilor proprieta~i. logul Stelian Tănas« şi academi-

Pe de altă parte; Răsvan clanul Constantin lonete. 
Popescu a pfecizat că membrii Din comisie vor face parte. de 
C:lmisiei de specialişti care se vor asemenea, experţi ai BNR 

'Siiminare~ ~izelor pentru cetăţenii romani care doresc 
tii eâllitorească in spaţiul Uniunii Europene va fi posibilă 
oupă ce România va avansa în negocierlle de aderare la 
furur comunitar, a declarat, ieri, la Bucuretti, ministrul 
fr.::ncez de Interne, Jean Pferre Chevenement. 

Pînă atunci, Franţa poate pleda pentru Ube- ,--,------------, 
•Mizarea «andiţilfor de acordare a vizelor 
S.;.:1engen, a precizat demnitarul francez. 
C:>,.venement a arătat că Rom~nla va trebui să 
'r•ârească controlul la frontiera de est, care va 
dEveni graniţa Uniunii Europene. 

Ministrul romAn de Interne, Constantin Dudu 
!o"escu, a apus că securlzarea graniţei de est a 
R=inlel a fost una din temele principalele ale 
convorbirilor cu omologul du francez. Totodată,· 
cel doi demnitari au anunţat că, in urmAtoarele 
luni, Ministerele de Interne din România 'li Franţa 
vor incheia un acord de tnţelegere cu privire la 
mai multe domenii de colaborare, Intre care 
deolstarea activităţilor de "spălare• a banilor fl 
activitatea Pollţillor de Frontieră. 

Cei doi mlnl'ltrl s-au declarat mulţumiţi de 
colaborarea rom6no·frariceză în combaterea trafl· 
eului de stupefiante fi in domenlullnfonmaţlllor. 

7,00 Matinal national 
9.30 Desene ..iimate 
10,;;,) P.,...u de ador
mit copiii- s. 
H,w TVR CfuH'japoca 
1UJi TVR lnfo 
12.()'5 TVR laşi 
13,00 TVR '11.,.,.,.. 
14,0C TVR lnlo 
14,1C Sania--
rol. •. 

15,00 Concertele 
GoiOM llrar. Iris, Vama 
Voct:>e. Supe' Markel 
16,00 Pro Patria 
17.00Vlde<>dlscfoldoric 
17,3J o familie ct-
•S. 
18,00 TVR lnb 
11!, 1n lllls!ere '1' "*""" 
19N TVR ln!O 
19,(15 Corect! 
19,1C Sunsat Beacb • 
ep. Z:26 
20,r.o Jurnal • Meteo • 
Spcrt 
20,4;Foll>ai:Romlnla 
- Pertugalla 
23,CO Jumalul de noapte 
23,15 \'ldeoteca de aur 
o, 1Q- Bucuriile muzicii 

TVRZ 
7.00 TVM ' T elemalinal 
8,00 Desene animale 
8,50 Tlf>lop. mlnHc!> 
1 O, 15 Limbi străin& 

10,40 O familie -.... 
11,10 Deoeoo-
12.00 Ultimul""" 
13,001\/R!nlo 
13,10 Drago'dll contNzi 
-So -
14,00 Emisiune ln Hmba 
magl1iară 
15,00--s. 
15,50 Ziua Naţionali a 
M"""""""" . 111,00 Grocla - s. 
11!,45Santal!arbonl-s. 
17.30 Medicina pentru ID\I• 
A>:IOOO<nul de prostalil 
11!,00Nimicsfânt-s. 
18 45 Stiri bancarv 
1S.OOtinem-MI) 
19,30 Emisiune pentru per
soane cu handicap 
20,00 HamboM ,1 HHIIe
-.SUA.1983 
21,35 Vldeoteca ..-....,. 
lui 
21.55Powstl~ 
22,15 f'oosiS: Tudor~ 
22.25T-11ismenl 
22,55F--s. 
23,40 Aminte,te~ţl de o 
seară ... 
0,30 TVM • Meoager 

RADIO ARAD 6 RADIO 
CONTACT {6$,95 MHZ} 

7,00 Bună dimineaţa. Pro 
TVeallilul 
10,00 Tanlr " ...... • .... 
11,00 Doctor In--·· 11 ,45 Melrose Place - (OI, 
12,30 Adw6rul gai;JOkll-.. ' 
13,00 Ş!lrle Pro TV 
13,05 Boby!on V ·a. 
13,45 An! de-. -.. 
14,15Teribila ~-o. 
14,45 Familia Bundy • s. 
15,15 Aripile pasiuni- s. 
16",00 Tllnir " neRnlftll• 
ep.828 
17.00S!IrleProTV 
17,30 Rosallnda-ep. 3 
18,30 Inimi de ţlganct -
ep.92 
• Exlragerea Cillţil JXll1l8le 
.Teulllşi~ 
19,30'$iirieProTV 
20.30 Academia do pcli!lo 
2 -comedie, SUA. 1965 
22.25 Slirie Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 S!1r1e Pro TV 
G,OO CÎimlnallştil..._ 
1,00 Ştirile Pro 'lv 
1,30 thesrunea zilei 
2,30 Cfn&.i ~1?- ep. 111 
3,00 Amo!ICan Gothlc • ep. 
6 

7,00 ljlnţurihl iublrU -
rei. . , 
7,58 Preclolla - '*!!. . 
8,40 Căsuţa poveştilol' • 
rei . 
9,15lnger silballc- rei. 
1 O ,1 O Cel eate se 
tntoarce - rei. 
11,00 Yraţa noastrli- rei. 
11.45 Dragoste fi pu· 
tere- rei. 
12,45 Milady- rei. 
13,30 Maria - s. 

14,15 "'""" lui El o-o 
- rei. 
16,00 Preclosa- s. 
17,00 Celeste ae 
Intoarce- s. 
18,00 Dragoste fi pu
te"'- s. 
18,45lnapol in Wla'- d. 
a. 
19,30 VIata I10IIIIId - s. 
20,15lngersălbatlc -s. 
21,15 LanJurlle Iubirii
$. 

22,10 Mllady - ullrn. ep. 
23,00 Batman - 1., SUA, 
1966 

Triţă Făniţă a spus că doreşte ca in 
textul legii să se prevadă că retro
cedarea se Jace "p!nă la 50 de hectare 
de teren", in timp ce Lupu a cerut 
folosirea sintagmei "nu mai mutt de", în 
acelaşi context Senatorul PD susţine 
că această formulare este mult mai 
clară şi mai apropiată de situaţia ba
lanţei funciare. 

Vasile Lupu a alirmat că din punct 

mai .fi corectă din punct de vedere gra
matical. lm~atorui legii crede că nici' 
una dintre cele două variante nu ar 
ridica probleme magistra~lor, ci doar 
primarilor "cu patru dase•. 

Articolele 14 şi 15 vor fi dezbătute, 
astăzi. de către Comisia de agricultuif." 
deoarece Petre Roman nu a putut fi· 
contactat marţi după-amiaza. 

Triţă ,Făniţă consideră 'că 
adoptarea legii lupu in Camera 
Deputaţilor este •o Tncăl<:a.,re a proto
colului din coauve... ---- ... , __ ~ 

Al'' tfZJ ·fi ii; Cd C§tl fi! F: ...., :/' 

"LINIA VIETII"· • o ŞANSA i 
' 

PENTRU SINUCIGAŞI 
* (Unmare din pagina 1) 

Persoanele cam au astfel de fBn11in1e pot apela la 
.linia VIeţii", zilnic, inelystv s!lmMia ljl dumln!Ga, 
'Intre """" 20-a, la I1Umilrul de tetefbn 214214. lJnla' 
telefonlcă va fi deservltli de 15 VOluntari care au fost 
Instruiţi In acest sens lnlr_..,lfn1> de tnailun. Doarma 
do<:tor menţiona că ,.voluntarii sunt lntT-un pe"""' 
nent proces de inştruire. Cel mai greu a fost cu 
prima generaţie de voluntari, care sunt •pio
nierii» ... 

La Tnceplullunft lliiloare, Alianfa Jlntistjcid w rac& 
un nou apel pentru lonnare de voliÎntarl. · 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show ~rei, 
8,00 Dimineaţa cu Prima 
12,00 Nadin,e Show- rei. 
13,00 Politica de -
.15,00 Vi0\8 !n direct 
18,00Tole..,.,...lii-L ·· 
17,00 l>ladine S~>a,o~ . " . 
18.00 Focus 

TV ARAD'"''"'"" 
7.00 Observator 
8,00 Ştiri TV A • re!. 
830 btvmisment .. m.. 
9,.50 Anunturi 
IO.OOStiti' 
IO,IS'Cdt'M eu pufQm d~ 
fuwk ~ ep. 302, 303 
ll,llllF ... cQap .......... •cp. 
4 

19,00 'Tlberiu & ,..,....; •.• 

19,15Karaok•show "~" !~e~~r.:t::f'!~~~~ 20,15 Comlaarul Rex • · 1 

TELE'ABC 
7,00 Stni 
7,10' Buni dimine&~, 
România! 
9,00 lm Gnnt- rol 
10.00 Stiri 
10,)0 b-- de ..... -
r<l. 
II,ISC\rtio Pandorici-"'1 
12,00 Dincolo de stadion ~ 
rcl. 
IJ;JODoc"""""" 
14,00 Medklla- ·CI' 
63 
15,00$tiri . 
t5,15 Post Mcridiao 

•• 
21,00Fllm-1 
21,30 Bilant 
22.00 Tiberiu & Tl>anu 
22,15Fooos 
22,45 Reviste presei 
23,00Poli!icademâine 
1,00FIImartiolk: 
2,30 Focus 

16,141 O sinprl vlal' - cp. 
201 
17,30~ 
I8,00Stiri 
18,10 t ... Granl -"!' 51 
19,00 Seqk de "..,. - ""' 
4ll 
20,00 Actuatitma Tele 7 
20,30 Doc!lmCf!W 
2(,00 Dintre sute de zisre 
22.00 Reporter Tele 7 
22,30 Aventuri in aer liber~· 
rei. 
il,tO!ler!i<lo-cp.611 
OOOStiri 

- O:tsOn H 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
I0,25R"""""-!cl ... · 
10,30 Cincmatomie ~ rcl. 
11.00 A,torilix eu Mircea -
rei. 
14,00 ID{emt:fiY 

· J6.00 Rock ada~ n.-ţ, 
17,00 Scb.:t:toc • muzică oon~ 
stop p<: toale gustUrile 
1-9.00 Atomix ·cu Tudor • 

.2 t .SS Rcactor- ~irik lik:i 
22.00 c.~ 

"". 1.00 10 CONTACT· F>ir pllly; 
l-3 cea;; de blues · RadioJumal: 7,00, 1 ,00; 19,(10. 15,55 

'· 
'·. -.~ . .~ . ' ._ 

.. 
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După epidemiile de meningită, dizente:ie ş~ 
conjunctivită, după diluviile necontrolablle ŞI 
alunecările de teren care şterg de pe fala 
pământului localităţile colmare, lată că In 
România s~a reintors pelagra. 

Pentru cititorii care n-au împlinit încă vârsta 
de 60 de ani mentionăm faptul că pelagra 

. este o boală ~ sărăciei şt a mizeriei, care a 
făcut ravagii in România interbelică. 

Deşi până In prezent s-a inregistrat doar 
un singur caz de îmbolnăvire. pelagra este o 
boală care tine in primul rând de scăderea dra-

. matică a nivelului de trai a majorită~i cetăte~ 
nilor tării. Deci, ln uKimă instanţă, pelagra !ŞI 
găseŞte rădăcinile in poli.tica actualulu• regn~ 
din România: o coaliţie nefirească, o hp~a 
grosolană de profesionalism şi o condUită 
poli~că restauratorie. · 

Iar, dacă dor!!'lti cu tOt dinadinsul să rein
!Orci România la modelul interbelic, pe lângă 
concentrarea exagerată a proprietăţii şi. pe 
lângă eliminare;~ din iswrie a c;incizeci de ani 
de .comunism", dai şi de:.: pelagră. De 

~Hi:E!~1~i~ care aşeza 10% din populaţia interbelice în acord cu standardele 
lăsând 90% in braţele ~ărăciei. 

Acum, actualii guvernanţi -doresc să 
reaseze proprietate~ privată In România. Este 
o măsură căi se paate de firească, dar care nu 

~'i:.,~~=i,~:;,· Nu 

~-.~~~~~::::::! conacului boiere~~ 
fără a cont şi de faptul că, intre timp, 
Rrintr-o activitate colhoznică, pământul ~u priei~ 
na este irigabil, conacul aste electnf•cat ŞI 
între~nut, iar drumul de pllmânt s-a t!ansformat 
intr-o şosea In toată regula ... ln sat au. apărut 
clte un Cămin Cultural, o scoală, un dispensar 
etc., toate făcute plin munca celor mul~. 

· Pe ei· cine li despăgubeşte? Evident, 
nin,erli! Ei: cei mulţi, sunt condafT)naţi să-i 

· . pe cei care au fost 
prop'rletate. Este drept? 

una-alta. retinem doar un singur 
aspect: swa reintors pelagra! 

· sch~utia~ c~uC::~: 
O'Yl!~lieU.udeţene, 

. şl,aff~~if'tJ"f:O" 1\1; 1& a 
·""Pus pe treabă. Astfel 
numărul organiz(lţiilor 

!fii:îiiale a crescut de la 5 
la 17, in niCJ trei luni de 
zile. După cum ne 
declară preşedintele 
Gelu Roman, ,.in 

~~~~~~~1011.111 apropiat, UFD 
Arad va organiza 

. . pri~,JilffUnl,re la 
;,-nivel judeţean a·lldo>

or din teritoriu pen
stabilirea datef 

·pounc 

acum o lună aţi la o 
masă rotundă organizată • la 
"Clubul Presei" .. de către 
Teodor Pătrăuţă, pre'fedintele 
organizaţiei judeţene Arad a 
PSM. De atunci nu a mai apărut 
în presă ceva despre PSM, la 
nl\181 central. De ce? 

nu contează decât centrul. 
Totu,i, organizaţiile judeţene • 
In speţă Araduf- ~ti·au făcut 
datoria, pe când dumneavoas· 
tră, care sunteţi prim· 
vicepre'fedlnte, nu aţi făcut 
nimic. Cel puţin, •'fa se deduce 
din presă. 

- Aveti dreptate. In ceea ce 
privetrte nlediat1zarea la nivel cen~ 
t!al, PSM-ul a intrat intr-un con de 
umbră. Dl. prim-vicepretedinte · 
Sasu a dispus sistarea confe· 
rintelor de presă, tocmai acum, -Ave~ dreptate in proporţie de 
ellnd ne 'apropiem de alegeri. Pur 90%, dar numai In ceea ce 
si simplu nu vrea să ne facem priveşte mediatizarea. Personal, 
'u~;:J~, Cred ci este n'!~-, în două luni am parcun; 11.000 de 

11i 'li Voi spune-~ .. ometri. Ca dovadă, am inchis 
Biroului Permanent. l:ircuitul la Arad după o lună. Am 

- Dar dl. Verdeţ de ee nu a fost In multe judeţe, dar. m-am 
apărut deloc In pre~? .. conformat indlcaţiei dlui Sasu şi 

-A fost bolnav, Internat in sp~ nu am apărut In presă. Sunt un 
si In lipsa lui dl. Sasu a condus soldat disciplinat. 

partidul aşa cum se vede. - La Al'lld aţi venit· cum &In· 
- Din câte am înţeles eu, dl. gur aţi spus • a doua oară intr-o 

Sasu a dat mână liberă organ!- lună. Aţi venit să vli aranjaţl o 
zaţiilor din teritoriu, pe principiul candidatură? 
că domnia-sa nu se amestecă in · - Am venit la un partid de 
treburile acestora. PSM-ul stilnga, care ştie să facă dnerenţa 

a dat curs acestei invl- intre socialism 'i social· 
a organizat conferinţe de democraţie. 
lntAinirl cu alegătorii, - Ce diferenţă vedeţi dum· 

....,, . ..,ruuliri de ~n... Nu credeţi neavoastră intre socialism 'fi 
dl. are dreptate, aVând aocial·democraţle? 
vedere faptul că prioritare - Social-democratia nu vrea 

alegerile locale? Pe cei din să schimbe sistemul. Ei se 
de exemplu, nu-l intere· multumesc să pună nişte sindi· 
căt de buni sunt domnii eate să protesteze, să-şi ceară 

eţ, Sasu .sau Niculae, el nişte drepturi qe la patroni şi dacă 
ce a făcut fi poate să facă acestea le obtin. social-democraţii 

am•uta• pe care li cunosc. se laudă că au rupt gura târg ului. 
sunt de acord cu aşa In fapt, ei rămiln nişte capitalişti . 

de filiale trebuie . -Şi e rău să fii capitalist? 
-Sigur că e rău să fii capitalist 

pe partea socială. Nu am nimic 
impotriva economiei de piaţă, dar 

-Paglna5 

. Comunitatea românească din spaţiul fuz: 
tei lugoslavii este concentrată In două zdn':: 
In Voivodina şi pe Valea T1mocul~1. Daca , 
românii din Voivodina au reuş1t să se . 
exprime până acum din punct de vadere cu:
turat şi politic, românii timocenl au .trl!~ 
aproape in anonimat n-aveau şcoh, slujbe!" · 
religioase se ţineau In limba sărbă_etc. Dup•. 
două încercări firave de constitUire intr-un 
partid politic cere să le reprezinta in~resel~, 
iată că. In urmă cu câteva săptamăn•. 
românii de pe Valea Timocului au pus baze'~ 
Uniunii Democrate a Vlahilor. Această f<Y
matiune politică n are ca preşedinte pe avo
catul Slobodan Giur~e. viei şi l~i propuna ,G 1 

· platformă care să sai!Sfacă plenar 1nteresv~ 
comunitătii românilor timoceni. 

. DOROSIHfW 

nu~mi dă redis-
tribui plus-valoarea la categoriile 
defavorizate. Noi, ca oameni nor· 
mali, nu putem fi de acord cu 
Stânca Tarpeiană de pe care se 
aruncau in hău toti cel care nu 
mai puteau să prod~că. Statul tre- · 
bule să aibă ponderea In ceea ce 
priveşte proprietatea, pentru că 

oricum ai lua-<>, statul suntem noi, 
. nu şleahta aceea care ajunge la 
putere. Putem să facem concesii 
până la proporţie de 50%. Dacă 
statul are 50%, poate regla 
economia de piaţă contracarând 
abuzurile. Să fie o concurenţă 
reală, nu să ajl!ngem .ia mAna 
unor indivizi. Dacă tot este vorba 
de restituire, de ce nu ni se resli· 
tuie si nouă .plus-valoarea muncii 
pe care am prestat-o In 45 de 
ani? Cei care ne-au furat atunci 
plu~·valoarea vor să ne-o fure 

, pe spinarea ccl-~r 
care muncesc acum. Şi lliescz · şi 
Năstase si Gherman o duc b'"&· 
merci. profitand a doua oarl.: <le 
munca noastră. Să nu '"~' 
vorbesc de ceilalţi. care su.1~ 
acum la putere. ln schimbul a 2%, 
căt reprezintă proprietatea lor, vcr 
să ia 98%. căt reprezenta plu:>
valoarea muncii noastre timp Oe 
45 de ani. Vă intreb: de ce? 

- O-le Niculae, ce părere 
aveţi despre socialismul de 
paradă? 

- ce,i aia socialism d~ 
paradă? 

- Un socialism declarat in 
scopul atragerii electoratult;i, 
urmat de un program libe,;:.L 
Cum s·ar apune, una spui ,~ 
alta faci. 

- Din '89 1ilco~ toţi au 
aşa; Una au spus şi alta au făcu•. 

-O ultimă Intrebare: cu ce U 
ajutaţi dumneavoastră pe d!. 
Pătrăuţă, care vă favorizenl\ 
apariţia In presă, organldnd 
mese rotunde, c_onferlnţe <1" 
presă ş.a.m.d.? 

- Un singur ajutor: gtrul ro~
ducerii centrale. ln rest, mă ajut\ 
dl. Pătrăuţă pe mine. Oricum, tn 
să precizez încă o dată: cel pu\"• 
jumătate din voturile pe care le ·,a 
primi dL Pătrăuţă se vor dato'a> 
PSM-ulul. 

- Aceasta tnseamnă cA 50"io 
din voturile PSM-ului se date· 
rează dlul Pătrăuţă. VJ 
mulţumesc pentru timpul acor
dat 

- Şi eu vă mulţumesc şi v~ 
rog să transmite~ cititorilor ziarului 
.,Adevărul' urările mele de bine. 

Slt110H TODOC~ · 
Foto: AL Mfi!IUfUtll! i 

E J,UMITATBl PilNIA PAHARUiUJ;J 
(Onrnlil~(l> pagina 1) ·. ·-· ~. ,. 

A'adar, ~mersul pre,edinteluf 
Constantinescu are o raţiune atunci când e. 
nemulţumit de .,o anumită parte a presei". 
Cum, dealtfel, era nemulţumit 'fi predece· 
sorul său pentru că presa il critica prea mult 
şi fără odihnă. 

Dar ... 
Oare cum s-a ajuns lll această stare de 

lucruri? Cine esta vinovat pentru că ţara col· 
căie de hoţ! la drumul mare, de devalizatori 
de bănci, de miliardari de carton pe de o 
parte, Iar In altă parte mizeria î'i face de cap 
In rândurile unei părţi tol mai numeroase a 
populaţiei? Iar aceste fapte nu sunt inven-
tate de ele există la modul cel mal real 
cu lovim de· ele zilnic nu pu!.em 

inchide ochii. Pentru că, se pare, presa a 
rămas singura Instituţie care ia atitudine 
consecvent fermă 'li directă Impotriva tutu' 
ror nedreptăţilor din ţară. Uneori presa 
exagerează. Depinde de condeier 'Il de politi
ca ziarului. Dincolo de exagerări; lnsă, sunt 
realităJIIe. Iar acestea nu-! ţin partea 
pre,ed~ntelul Constantinescu decât Intr-o 
oarecare măsură. Prin urmare, bine este ca 
ziaristul să vadă Ofi partea plină a paharului. 
De obicei se spune să se vadă 'i jumătatea 
plină, nu doar jumitatea goală. Sine ar fi ca 
in România sll existe acea jumătate plină. 
Din nefericirn pentru noi (cu mici excepţii in 
care se înscriu, in general, parveni~!); parcă 

. a-ar vedea că ar fl ceva pe fundul paharului, 
."dar descurajant de Nici vorbă de Jumi-

' -. 

tate. Timp de 10 ani, conducătorii no,tri 
Iubiţi şi-au văzut mal mult de Interesele per· 
sonale sau de partid. La el paharul e aproape 
plin, la unii dă 'i pe-afară. Dar la marea 
majoritate paharul e aproape gol 'li atunci 
cum să vadă jumătatea c.ilnd ea nu există? 

O problemă fundamentală este cea a 
paharnicului. Altfel spus, cina umple 
paharul? 

Societatea socialistă multilateral dez· 
voltată 1-a obi'lnuit pe cetăţean sii i ae umple 
paharul chil că merită, chit că nu meriti. 
Lucrurile s-au mai schimbat intre timp, iar 
acum fiecare i'li umple paharul după cum 
poate. Asta nu lnseamnă că protecţia socială 
trebuie să dispară din societate. Dar această 

trebuie să fie dirijată doar spre 

•• 1;· 

,, . 

handicapaţi, copil ti pensionari. In rest, la 
1 

muncă! Numai că guvernările postre· 
voluţionare, practicind lncompetenţa 'fi non
valoarea, nu stau sli gireze economia fl, 
Implicit, for1a de muncă. Un stat aflat pe 
buza prăpastiei î'i pennite să fie filantrop cu 
dlsponibllizaţii •i·i lndeamnă astfel să umple 
circiumile In loc să-i pună la muncă In 
schimbul banilor primiţi. Sau nu mat e nimic 
de muncit In scumpa noastră patrie? .Dacă 
se încurajează lenea fi nemunea, de unde si 
se umple paharul? Şi, intr-o. socletata, dacă 
munci nu e~ nimic nu e. 

11 asigur pe dl. Constantinescu eli atunci 
cind paharul va fi plin pe jumAtate se va 
scrie fi despre jumătiltaa plină a paharului • 

atunci... 

l ' 
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·ÎN CURÂND, CASA TRĂZNITĂ ÎN -IULIE VA DEVENI LOCUIBILA 

~- :·u ~:%:,d~ 
C opUI Este un cuvânt atat de 

ob!ş•·u~ şi totu~ atât de semnificativ! 
Că\:; responsabilitate ar trebui să-şi 
a.·~·· ~ o mamă când aduce pe lume o 
flinl~: Câte renunţări, câte gllnduri nu 
imp· că creşterea ?i educarea unui 
cop , ?! Dar, pentru o mamă toate 
duredle dispar, când !şi vede copilul 
"""";:.'ind alăi!Jri de ea. 

::.in pacate, nu toate feme~le care 
dat' n~ere unui sUflet merită s~ poarte 
numP.Ie de mamă. In unele cazuri va"._ 
la p.·ea fragedă, lipsurile materiale sau 
poala chiar numai dorinţa de a fi liberă 
,<letermină o femeia să~ abandoneze 
cq:llul. 

Si arunci, există oameni, stn!ini pen
uu acel oopil, care doresc să le ofere 
too:.; dragostea lor. Deşi nici o dragoste 
nu poata fi comparată cu ... dragostea 
ma~emă... ' 

,.ILDBAL IOPE" III ARAD 
Totul a inceput in urmă cu aprox~ 

mativ şapte ani, când o americancâ a 
ln1\;U un copil din Romania, Cu acest 
pr:iej, părinţii noii .. mame'" au vizitat 
Amdul. A1ja a inceput oolaborarea aso-

ciatiei ,Global Hope", statul 
CoiOrado, cu cemrele de plasament din 
orasul nostru. 

VIS DEVENrr REILI'I'A'I'B 
In acest timp, dL Romică luga, 

inten~ona să Tnfiinţeze o casă pentru 
copii fără fam~ie. Din lipsă de fonduri, în 
acea perioadă, visul nu a putut fi trans
format în realitate. Asia până când, cu 
sprijinul financiar acordat de asoci~a 
.Global Hope.", dL luga a reuşit să·şi 
ducă la Indeplinire o parte din vis. Spun 
o parta, deoarece acest om cu suflet· 
mare ~şi doreşte ca în perspectivă să 
asigure viitorul mun mai muRor copii. 
Ca atare Asociatia mmilno-americană a 
cumpărat o casă in cartierul Aradul 
Nou. O casă veche care necesua mune 
repara~i. In scurt timp însă, clădirea a 
bit complet reflO\Iată. 

ANEXE... DE LOCUrr 
In urma transformărilor făcute, am 

rămas placut surpri~ să vedem prtmre 
altele cum anexele au deven~ o cameră 
~~ o bucătărie modernă. Curtea din 
spatele casei a fost amenajală ca loc de 
joacă pentru copii. In prezent. clădirea 

Asociaţia de proprietari 
Arad. sir. nr. _ 
Bklc __ scara_._ap. _ 
Nr. __ din 1999 
CAtre, 
Judecâloria Arad 
B-<lul Gen. V, Milea nr. 2 
subscrisa Asociaţie de proprietari dln Arad, str. 

----.,..=-~ nr. _bloc __ , prin «~prezentanţll 
Comltelului Execu1iv al Asocia\îel şi admlnis
tramr, foonulăm urmlltllarea 

ACTIUNE CMLĂ. . 
lmpOmva locatar. dottik:ilialln bloc __ 

se. ap. , din Alad, str. nr. ~ amfei 
lncilt prin S1!1f1tin1a pe care o vei' pronunţa in IJ!Tl13 probaloriului 
le!ial să: ' 

• obligaţi părâtul la plata sumei de leo, 
reprezeolănd cheltuielile comune lunare neachUate la termen 

obligaţi păoi!lulla plata chelluielilor de judecată ln valoaRI.de 

MOTIVE· , , . 
In fapt, ~a} .. deşi a los!i>us{ă} In~ de cauzâ 

inlalzierea 1a plata cheltuielilOr oomune pnn llOOiicarea nr. 
din refuză să achtte chettuielile restante COJIIO<rn 
copiei extrase d-on listele de plată a chelluielilor comum 
anexam. deşi scaden\8 de plată a. de!>ă!iit 90 de :zile de la 
menul stabilit. . · 

Sumele datorate se lncadrează în prevederile H.G. 
446112.08.1991 şi art. 31 al. 1 .'11 2. din Regulamentul-cadru 
asocla~ilol' de proplietarl cupnns on Legea 11411996, 

locuin\fll. oloJ!lorwrea 1 Men\IOtlăm că toata diligentele depuse pentru "' 
amlabilă a litigiului au r001as tăĂ!I relUIIat. motiv pentru care 
!if0010'Il1! prezenta "'*""". . 

ln dovedioea actului, anexăm __,, din listele de pla!l! a 
chelluieilor cam fac obieclul preten~ilar noastre. , . 

In drept. Legea 11411996 şi statulUI pmpliu al asociaţiei . 
Scutit de laxă de timbru. 
Prefedinte, ~.,.._., Adminlstr.llor, 

Potrivit ptirerilor 
unor speeialifti 

TRAIESC CU fAPTE 
ANI MAl MULT, ·~ 

• • 

DECAT STANGACII 
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INVESTITORII SE 
ERESEAZA, ŞI ATÂT ... 

Ernillan RofU, primarul comunei 
CArend a gAsit o modalitate Inedită 

,. de a-1 testa pe săteni! care vin la 
,.. primărie cu pâra. Le cere acestora 

. $1 ture pe biblie. Acesta ne-a spus 
ci ideea i-a venit in urmi cu vreo 

t•. trei luni, când .,un coleg m·a minţit 

dacă-1 simt d vrea să mă abu
rească, să mA mlntli, 11 pun să jure 
pe oiblie". Astfel se lntAmplă ca 
unP reclamagii &li renun19 la pAre fi 
aii plece llni,tlţl acasă. Primarul 
Rotu a precizat că ·nu-l obligă pe 
11litenl eli jure pe biblie, le propune 
doar, IAIIAndu·l pa ei al hotirască 
dacă O fac: &1111 IIU. 

Pe raza comunal Felnac, deşi aceasta se află in apropierea Aradului, sunt pu~
ni investitort. Sînguni inves• alrăini pre28Jl\i ln această zonă sunt dpi frtlncezi 
care au inve&lit In agricultură . 

• Teren. disponibil am avea pentru evenwâte construcţii.ln&ă, investitorii care au 
.;enit pAnA acum s-au Interesat, şi &W. Ne-ar prinde tare bîna dec.\l ln&ă ar veni. 
S-et etea locuri de muncă pentru OllfJlOilii din CQmun6, IIIJl IIVB!I vtoiluri 11 buget", 
spune primarul Dimitrie Săllijlllll. 

cu o treal)i. • Da atunci a adus o 

1
: biblie de-acaai pe care o ţine in 

permanenţă pa birou. nCAnd vine 
cineva Ja mine cu vreo reclamaţie, 

In urmă cu Câteva ;<ile, le Prtmilrle s-e prezantat un italian care~ inlenl)ooeazll 
să con6Qyiasdl o fabrică de jQiucrare e ~i. .l-am ariitat cătsva locuti unde 
at putea faca învMii\ia. ltalianul a ;&:it c4 • miii ~- Vom Wlllol .. .", o edău-

FLORIHTRUI 

OliRITUl f TOT MII PROST P~TIT 
· Balul Tatnavi\B. din comuna Hălmligel, este o locafi
lllle renumitâ in olArit, o lndelell'lidre des lntfllnitâ alei, ne 
spunea olarul Sabin Nicoafă. In v&rstă do 62 de ani, IHI 
pensionat de 1a mînll, dar olăritul n j:>'aCiică de 18 v6nlta de 
12 ani. .,Mulţi săteni lrAiesc numai din olArit, dar nu mai 
este renlabll. Căndva era aid şi o secţie de olărit dar nu q 
funC\Ionat prea mult. Pământul fi aducem tocmai de la 
Valea Brazi, pentru că nu tol pamântul este bun penlnJ 
olarit Oalele Jo racem eu roata, care eş~e a<:ţionată cu 
piciorul şi 18 modellim cu mâna. După ca il> <Ulm IQmla, 18 
lillsdm III uscat cam două Zile dulll'l cwe le ardem in cup
tor. Apoi se dau cu zmalţ şi din nou se pun In cuplof. După 
lii'IIQ ll1ili ote se scot. se verifică cwe sunt arse şi le şor!jjm 
.pentru piaţă', ne-a deeaia otsrul t.lin TAmil\tlla ..ftuxul 
lllhnologic al olărilulll'. . 

Se confec!iooea.z.!i la 'f~ 01118 ".. 1*J11U III'• 
male, ulcioare, oale mici şi mari pentru lapls, puielt1iţă ,_. 
41!.1 adapa! puu, ghivece penttu !loii, seturi seMd calea fi 
~- .Din neferidre, toa!ă k.tmea se plânge dl nu are bani 

. şi nu sunt prea mul!i cumpaiălm p!iflftl.l produsele 00!11$

. ~re·, a cond1is Niooori Sabin. SIDfl VOICD 

.... 

ij411 fllimaĂII. . . 

... ; . · · .. ·.• ; .;;Ft>.cc. 
.,Alflept să ae Introducă gazul fi pe 

strada mea de petru ani. StrăzHe pe Clii'O 
stau consilierii fi rudele lor au fost 
primele cu gazul trac. Noi suntem ultimii 
fiindcă nu se ţine cont de numărul da 
pilitltorl a ftradaluiui" ne apunea Lau 
Teodor, opinie impirtlfih\ '' de alti 
locuitori al ~ntanei. 

In urmli cu <:âfiva ani, IIU foat Ince
puta lucrările la reţeau;~ de gaz. Toiul 
mergea elunciiiii'Uni lllndci exlst.w fon
duri. AllăzllliiiJIIjla e111t puţin dffertli. 

.,~.uc,..,.. ş-1 raaliut In proporjl• dlt 
40-110%, Ind MUI IIUeta nu am prlntM 
banÎ p8lltlu a eontlnUIIItldlllde.rlMI ......, 

t<~lf. pe ale. 11trkî. Oemenll su11t 

1 ::,;:~~ mîl!. Am făcut numaroase 
Consiliului Judeţean Arad, d~tr 

nu e-a razolvat ltlmle",·n, llf'U1141 domnul 
primar Ciurel. · 

ESCARIA DIN CARAND _j 

VA DEVENI ŞTRAND TERMAL 
. . .......... , .... ·" PIOIIoit I'!IIJ!II!!I!!llll!lllli"'((l~~#"""' ................ ..,.. ~""'r"?'...,.._~-""':'--..-"""'---:-1 · · ..,.elalte comu"" din JU!Ntţ. 

- "..,u toate acestea. apa termală a cărei temperaturli 86 ridică la 28• 
este o edevărati mlnuM pentru locuitorii comunal. Aceasta pentru 
că, ehlar '' in timpul iernii, femeile preferă llă·fl apele rufele· ald 

l"'~~:' acad. Florica fk:a spune: .,Chiar d.ac6 • 1111 pic mal departe, 
fi v.va venim -' ne apiltm alei ...."..., Apa acaesta e un dar fi 

1~:=:~ da ~ ""'-·· ŞI llr fi păcat să nu fie folosită ta j · jlle .. faptul că asigură fÎ necesarul de apă pola· 

_Şi toc"?ai la ace•t lucru tHI gindit fi prlmaru1 Emlllan ROfu . .,Cel 
mat 3prop1at ştrand este la Moneasa:_ Oe ce să nu facem un 'trand fi 

. . • . . ,bazinul in care vara se scaldă copiii . .,M-am 
llf!'t muU .timp sâ fa,c ata ceva, dar ,ineli n-am reufil Bazinul existent] 
ar treb':'i amenajat '' ar mai trebui construit un bazin. Mlli trebuie 
făcut~ intrarea apel pentru că scurgere există. Singurul lucru care ne 
llpUfte s.unt banii. ŞI fără ei nu putem face nimic. Şi nici sponsori 
nu am găsit. Dar, totufi, vom incerc!' si-l'fa~;:em iilfB cum vom 
.f!~t~_f', 1!?:?~1~ ţ.~_lţ,_n ~-~'~$ ~ ···~ _ _;_ .. : '·: . -

.» ·. -~ ' . • . ' ' flrttfl DPGfiRI(.I 
Foto; VIOREL MCJStfl 

-: .POMNULE SENATOR D~. CREJU IOAN 
~ Aţr f~st in camoan1a electorală la noi la primărie, 1 orasul unae a oomlCJhul Numa1 figun de oamem spe-
•mpreuo., cu deoutatul PDSR J rcă T d " · • 
acolo ·ov ne al l· t b t· ""' ~ ;-o or. _r_am Şt e_u , naţl. , ,neru nu pre erspecuva de vhtor. Cel care 

· • ~ .1 n re a . ,,ve asteptati de Ja not?" îi:tre·- 1 ~ - ·. ~. ~ ·-
bar~ pu~rilă._ nu ştiaţi rolul unui SenSto'r? Eu am ;ă~ ~ns: , · euşesc, pfeacă_1:n s~~o~tate. Pentru oă la nol p~ucţia 
~ă :aq~l legt b~me Şi fe~m ap_flcate. subvenţii la pro~ucă- ! scade_ mer~u- ~ ,n, 5a ~. rnu!ţ.ume~c ::-entn.~ actlv;tatea 
~on c~:e leg1 bune ŞI ferme aplicate, cam tntârzie. 1 profesto.nala, Mt-a~ salva~Jiul ş1 soţ1a. De aceea am 

· Şpuneaţi .că v-au ales 1ăranii. Ţâranii 0 duc greu. Veniti ~ rămas cam sihgur .şi Yre.au sa ~cesc cinstit. 
s~ vedeţi holdele părăsite, uode doar focul va face "'" Cu toată stima 
curaţen1.e: . . • IOAN 

Pnv1ţ1 tabloul absolvenţdor de la liceul din toeu, 

--:: Q.IUifiP 

Primăria eate dato~tre flrm•l con
atructoaro cu 400 milioane 1111. Nici le 
unitiţi tcolare nu a•ll reall~tal brantarea, 
datoriUî lipsei fondurilor. Costul da intro
ducere a g.WW eMe eltlmat la 126 milo 
lo1111e lei. 

Conform unei hot6r6rl a Consiliului 
local 8Antana, străzile pe cere contribua
bilii au achitat atradalulln proporpe de 
80% beneficiau de gazele neturllle. In 
CU~SUI anului 111119, neteau• de g- tre
buia f6 u utlndll ti p• atrlizlle: 1. 
ISiavicl, L. ROfll, Gifii, 1. Vldu, Horea • 

Reţeaua da 11a10 111 comuna Nntana 
ettt 8fteptati de oantenl ca o manA 
CCit'aaecil. Se pare Insi ci Hpsa banilor, 
ori folosirea lor In interesul unora, 
lntărzie realizarea acestei lucrlrl mult 
IIIJieplate da locuitorii comunei. · 

. P. SfiROŞI 

"ÎNTÂlNIRE CU 
fiii SATUlUI" 

W4A>IIflt;· AliA~! Şepr•u,ulur; fi Jillfnle 

. prin firele nevăzute -.l<nlufle~!ii 
' tutui de' locul natal: .In aceste 
puog.ă,tel<C tlpjtlrea mc>nognoflE>I'I 

•. ş.pr.e•UIŞIJiui ti programul tnllllniril 
~ocalităţii. Pe parc1u·eutâ't 

1';1~0<Iii zile am gindit o paletll bol;ratii 
activităţi printre care Şi la~•sa•l'lla 

,«Monografia 
~''P!!Wî~><" •. n ... a,spus pr<>Jeo~<oi'J~ 

: 

.> 
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BANCA AGRICOLA ÎNTRE 
RESTRUCTURARE 1 PRIVATIZARE 

mu 
Valorificare a Actlvalor Banc;are 
(AVAB) a inceput preluarea cre
ditelor neperformanta da la 
Banca AQricolă. La cât ae ridlcll 
valoarea creditelor neperfor
manta acordate ele Banc11 
Agricoli Arad? 

adJopiat acest sistem de decontări. 
La nivelul sucursale! Arad se depun 
eforturi susţinute In vederea 
atragarii unui număr căt mai mare 
de utilizatori de caro. In llimestrul 1, 

1997 pentru bancă '' pentru 
cll&n!li ei? 

se 
criză deja cronicizată. Lipsa lichi
ditătilor a condus la Imposibilitatea 
achitării integrale a consumurilor de 
energie electrică, apll, precum şi la 
plata obligaţiilor către Casa 
Judeteană de Asigurări Sociale de 
SănăÎate Arad. Natural, datoriile. să le 
spunem energetice, au determinat 
sincope in .activitatea productivă. 
Mergând mai departe, cei aproximativ 
1050 de angajaţi au fost puşi in silu
aţia de a~şi lua salariife cu mare 
lntllrziere. De aceea, A RIS are nevoie 
de capitalizare. 

Firmei arădene 1 s-a promis. cu 
ceva mai mult timp in urmă, o infuzie 
financiară. Pe de o parte, suma de 
4,3 miliarde lei pentru retehnologizare 
~i frică aproximativ 17 miliarde lei 
pentru plata furnizorilor şi relansarea 
ciclului da producţie. lnsă bano nu au 
sosit la ARIS. Iar orice săptămână 
pierdută, nu faca decât să 
adăncească groapa daloriile>r ~ 
etăţli. către terţi şi să 
şansele de redr~re. 

ca lucrurile să se urr'~"""' 
cu1mv.a. Au aşteptat câteva luni, 
starea de fapt nu s-a schimbat 

·.~ 

De curând. sindicalistii s-au lntâi"'~-- . 
n~ cu parlamentarii arădeni, pentru a 
găsi o cale de rezolvare a problemei 
ARIS. S-a solicitat o Intrevedere cu l 
Radu Sărbu, preşedintele F .P .. S. .· · 
Ştefan LRac8şan, liderul Sin

1
diciat

1
ululi ' , · .. 

Liber A 1 , a preci:tat: • noţ a am . 
cerut ca Radu Sărbu să vină la Arad. ·.;.j 
Se pare că acest lucru este imposibil, ·• 
aşa că vom merge noi la Bucureşti, · ' •. · 
pentru a nu ştiu câta oară.". intălnirea ... ·, 
va avea loc în cursul acestei săp"' : 
tămăni. In functie de finalitatea dis-: ""•. ~ 
cuţiilor, sindicaliştii vor hotărî urmă-, . i 

toarele mutări Soluţia finală şi poate; · ~ 
singura, rămâne privatizarea soei-: ...r ... 
etăţii. Deocamdată, F.P.S. nu a lansat\ ·~·· 
nici o.ofertă publică. Pănă acum, u_n..j :~;··.':. 
mvest1tor german s~a arătat mteresat-· · .-.
In a prelua societatea. fnsă de lat"' . 
ln18(1ţie pană la cumpărarea efectivă· . 

ocale .-.:~ 

! 

• Preluarea crncl~elor neperfor· 
mante ale Băncii Agricole de către 
AVAB a Inceput la 1 septembrie. 
Sucurnala Arad a băncii nu a fost 
fncă programată pentru predarea 
dosarelor,' dar In cursul săptămâni! 
viitoare In mod cert vor fi predate. 
In cadrul sucursale! noastre există 
un număr relativ mic, de agenţi eco
nomici debitor! din care marea parte 
sunt cu capital de stat. Vom preda 
AVAB-ulul dosarele a circa 55-80 
de agen~ economici cu un volum ai 
datoriilor totale de aproximativ 85 
miliarde lei. Urmare a acestui fapt, 
Banca Agricolă se va revigora simţi· 
tor, acest lucru fiind un pas impor
tant Tn vederea privatizării ei, care 
va avea loc intr-o perioadă imediat 
următoare. Sunt in acest sens trei 
oferte ferme din S.U.A., Belgia, şi 
Franţa. 

- Procesul de restructurare a 
Băncii Agricole a Inceput in vara 
anului 1997 şi a cuprins Intreaga 
reţea a băncii. Acest fapt nu a 
Tmpiedicat derularea In conditii 
corespunzătoare a propriei saie 
activităţi. Din contr~. in cadrul 
Băncii Agricole au apărut o seri~ de 
produse ~i servicii noi, dintre care o 
mare răspllndire o au: activită~ cu 
cardurile. leasingul şi nu In ultimul 
rând, acţiuni In domeniul valorilor 
mobiHare. In acest context şi In 
cadrul Băncii Agricole Arad au luat 
fiinţă birouri specializate. încadrate 
cu personal competent la care se 
poate apela In orice moment. Peste 
căteva zile se va da In functiune un 
nou Bancomat, care va fi inStalat în 
sediul Băncii Agricole din oraşul 
Lipova. Tot In această perioadă a 
crescut fn mod simtitor calitatea 
produselor şi serviciilor bancare, 
fapt ce a Inspirat incredere In· rân
dul clienţilor noştri. Menţionez că la 
nivel de Bancă Agricolă depozitele 
populaţiei reprezintă circa 17% din 
totalul economiilor populaţiei 
depuse fn bănci, banca având la 
nivel de tară peste 1,3 milioane 
clienţi In eood~iile în care acţionăm 
pe o plată bancară destul de aglo-

.. DEFICITUL BUGETAR SE 
MENŢINE LA UN NIVEL RIDICAT 

- Restructurarea Băncii 
AgrlcoTe a inceput In 1997. Car• 
aste valoarea creditelor recupe
rate de sucursala arădeană de· 
atunci pinii In prezent? 

- Oupll apariţia O.G. 43/1997, 
completate cu O.G. 4811997 am 
reuşit să recuperăm peste 16 mi· 
liarde leii de la debitor!, ceea ce 
reprezintă cea 30% din totalul 
datoriilor cuprinse In actele norma.. 
Uve menţionate. 

po;se~io-.~ merală de aproximativ 50 societăţi 
!m,nwmo~l.,ri bancare. La nivel de judeţ deţinem, 

- Se preconlzeazil el Banca 
Agricolă va derula In urmlitorii 
anf peste 35% din totalul operap

. unilor cu carduri. 
- Cardurile reprezintă o necesi-

de asemenea, o pondere \)e 14% 
din depozitele populaţiei, c·u un 
număr de aproximativ 22 mii de 
clienti. In ultimul timp a avut loc o 
implementare a sistemului imorma
tic care este operaţional în 17 
unităţi teritoriale urmând a fi dallnitl
.vat la finele acestui an. 

Fl~lrt 
Foto: ŞT. Md'TY<ll~ 

LEGEA IMM-081LOR 
: 2. LEGE PE BOCĂŢI 

• Din 23 lune 1!199, Leoea Intreprinderilor miel ti miJlocii 
(13311999) ar putea fl aplicată. Ar putea, dar nu ae aplică. 

pot intra In vigoare. 
Reprezentantii Agentiei 

pentru Intreprinderile mici şi 
mijlocii cred că nonnE!Ie vor fi 
elaborate In 60 de zile, ceea ce 

liraseo3ml1~ că legea va inlla în 
functiune Tn octombrie. Dar 
practic tot ce nu este condiţional 
de norme s-ar putea aplica 
deja. 1 aceste i 

'133. 

PIIIORn'AR 
LA SERVICII PUBLICE 

Il AC"H\IELI 
IIBVI'ILIZATE ALB 

S'I'A'I'ULOI 
Care !nsâ sunt lacilltăţile de 
~ pot beneficia prin această 
leQe Tntreprinzltorii plivaF ln 
primul rând este vorba de sim
plificarea foonal~ţilor adminis· 
trative privind lnmetricularea 
acestor firme printr-o procedură 
unică de înregistrare şi com
pletarea unui singur formular la 
Registrul Comerţului. De 
ase:menea avizele. autoriza~He 
si licentele de functionare se 
obţin prin birourile de asl~tenţă 

Prin lege, IMM-urile au 
acces prioritar la seiViciile publi
ce (reţele de transporl şi comu
nica~!. asigurarea fumlzârii d'! 
energie, gaze. apă şi a~e uUrJtă9 
pubrre) şi drept da · 
la cumpărarea. 

..!llll.ls~:mru 
· ale. unităljlor 

cu capital 'maajoritar precum ale 
regiilor autonome. _.;\ctivele 
disponibile, utilizate deja d,e 
IMM cu contract de închiriere de 
locatie In gestiune sau·· de 
asociere în p<irlicipa~un~ vor fi 
vândute, la solicilarea deţină
torului, la preţul ~t stabil~ 
pe baza raportului da ~v,.luare. 
după deducerea inv~tiiiilor 
efectuate Jn activ da chiriaş. 

Vănzaraa activelor se poate 
face si cu plata în· rate, 
esalonata pe termen de 3-5 !IRi 
0:, un a~ans de 5-20%. · · 

Companiile de stat au obli
gaţia să stabilească şi să 
lntocmească listele cuprinzând 
aclvele neutilizate. Secţiunea· a 
treia prevede accesul prioritar la 
achizitii publice de bunuri mate
riale, lucrări şi se!VIcii. in 
sens IMM beneficiază de 

cen cu 50% pentru cnterii legata 
ae cifra da afaceri şi garan~~e 
cerute in achizitii. 

FACJi.nrĂ'D 
ECOK:!MICO

I'IIIANCIARE, f1SCALE 
IJ.BAIICARE 

Acestea sunt exact 

legii, 
se la nelmpO-

cotei părti din profllul 
neinvestit de IMM. reducerea 
Impozitului pe profit cu 20% în 
cşzul tn care se crează noi 
loci.Jri da muncă ljii reducerea cu 
75% a lmpozitului pe profitul 
obVnut din producya lucrată la 
export De asemenea sunt 
tita de la plat~ taxelor 
materiile prime necesare fa
bricării produselor in cazul in 
care aceste produse sunt la 
răndui lor scutite de la plata ta
xelor v~(h;lle de imporl. 

!lMElfZI 

,• . ~ D.S. 

GRUP SCOlAR. ·• . . . ' ·. . ;; .. 

. ·FORE$T~···.· .,, .. 

organizea --;;ncurs d,e a,~mrtfire 
peotru al).i.if ş'coală posţ!)l!t!ală spe: 
cializ"""·deslgner în 1!\d(istria iemnulur 
. ;.!5 locuri. Pot fi lnscnşi absolven~. d~ 
12 claşe S<iU ·13 liceu sera.! cu sau făra 
examen de bacalaureat. 

. Grup Şcolar Forestier Arad orga~ 
'nizează inscrieri 1n anul 1 şcoală de 
ucenici. meseria tapiţer- 25 locuri. Pot fi 
Inscrisi absolventi de clasa a VIII-a cu 
;au fără examen de capacitate. 

lnformaJII suplimentare la 
secretariatul fCOUI, telefon 
287.238. 

(973876) 

.-,-~ 

:T-«i. 
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Sigur, multe dintre ele suferă de Izolare. Dar .a crescut numărul femeilor 
care ifl asumă această solltudine. Cum ifi organizează !_le _viaţa? Care 1~ sunt 
preocupările, dorinţele, hobby-urile, sentimentele? A tra1 smgur este ma1 UfOY 
astăzi decât in11inte? Da ce femeile sunt mai puţin pregătite pentru asemenea 

pentru oamen1i care aveau nevoie de 
dragoste. 

-

suferinţe? 

Este un moment al nopţii, cand 
trupul este alungi! pe pat, când 9ândul 
umblă aiurea, când îţi spui că s-a ma1 

"'~~:~~~~o zi. Adesea, In aceste 
~ · simţi bătăile inimii Şi te 

Sunt milioane de oameni pe lume 

/ 

găndeşti altfel la sufletul tău. Crezi că 
El trebuie să apară şi că împreună 
puteţi fi singuri pe pământ, intr-o 
armonie protectoare care ar dura până 
la sfârşitul vieţii. In astfel de nopţi ne 
amintim de Geneză, atunci când .Adam 
era singur pe lume precum Dumnezeu 
este singur in cer". !ncrezători In pereni
tatea Dragostei, adormind cu gândul la 
stanta Scriptură. Sau medltănd la candi
da observatie a lui Muriel Robin: .cand 
eşti singur, ~ti independent. Este unicul 
avantaj. Pentru că, dacă nu, devii un 
căine. credincios: lucru de care ne 

care !nţeleg aceste lucruri, care, o anu
mită perioadă din viaţa lor, au trăit sin
guri. Mai multe femei decât bărbaţi. In 
.Era vidului", Gilles Lipovetsky făcea 
următoarea analiză: .cu dominaţia 
mass-m!ldia, a obiectului ~i a sexului, 
fiecare se observă, se testează, se intro
spectează, fiecare devine responsabil 
pentru propria lui viaţă. trebuie să-şi 
gireze In mod opjim capitolul estetic, 
afectiv, psihic( ... ) Cu cât oraşul dezvoltă 
posibilităţi de a te Tntălni cu semenii, ou 
atât indivizii se simt mai sin9uri ( ... ). 
Peste lot lntălnim solitudinea, vidul, difi
cultatea de a trai emoţiile( ... ). In mijlocul 
deşertului social apare individul suveran, 
informat, liber, prudent, propriu adminis
trator al vieţii sale." laiii-ne, deci, pentru 
viitor, sindicalişti ai unei colectivităţi 
falite, revenind asupra propriului ego, 
precum la originile noastre. Fără drama
tism, trebuie puVn timp pantru a ne aco
moda cu noi, cu zgomotele ce ne lncon-

. 

· temem'toţi, în egală măsură. Edezlaştii 
au inventat primele noţiuni de solidari-
tate in societatea industrială: .Mai bine 
este să III tn doi decât singur deoarece 
astfel munca aduce profit. Acolo unde 
un om singur este înti'ant. doi rezistă, iar 
firuf triplu nu se rupe deloc u~or." Astfel 

·m.. Tnceput să formeze, din mai mutte 
cuplufl. sindicatele cana n~u la ac.~
une. Dar in acele rm!ll'iente ate nop~l to' 

ca este un fariseu şi câ 
trij)Ju; 'IIU a 'I'Usf d soluţie 

·•·.· 

1 joară. Pentru a ne lnfrAnge solitudinea 
1 

este nevoie de altii luptă. Şi există 
atâtea forme cllţi oameni trăiesc pe 
această planeta. Solitudinea este un 
aport individual. Exaltant, tonle sau, dim
pollivă. dureros, nimicitor ... 

Nu Intotdeauna reufiţi sii vă giJiul. Dacă folosiţi pudră, alegeţi 
bronzaJi uniform, In nuanJa una in nuanţă aurie, care să vj 
dor/tii, pentru 11 avea o infăţlfare sublinieze relieful trăsăturilor, 
atrăgătoare. De aceea trebuie să puţin estompat in urma bronzu· 
puneţi in evidenţă strălucirea lui. Este preferabil ca rujul de 
arămie utilizind fan:Juri alese cu 

buze să fie ttansparenl sau abia atenţie. In primul rând, un fond 
d te b • - de • colonJt ziua, dar autîu sau arămiu e n su .orma crema sau 
gel permite uniform/zarea tenului seara. Fardurile aflnt aproape 
flllecentuat'fRI UfOitt:ă I!.M-. Inutile; m.uiJumi!i·vil aii vi . ·.,!!· "''ril natunt. Atenţie, tnsă; n" · alungi!111en&le discret cu pufin 

."... .· llbUZIIţl: un mic punct este de ,."".~, ".pab/1 ali ,.,.,. ~. 't; 
•J!Ins pentru a m11chia faţa fi 11triluclra epart~t. ' ., · · · 

/ ' 

R~OURI DE ŞUNCĂ 
IN SOS DEVIN 

•, 

•J:. 
i 
il 
~ 
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CUM VA ALEGETI 
BIJUTERIILE? 

Pentru a fi elegantii in orice sltu11ţfe, trebuie şj ftlţi să 
alegeţi bijuteriile pe care le purtaţi, In luncjie de silueta 
sau de forma feţei dvs. Nu uitaţi însă ca Fi culoarea 
pietrelor pretioase sau sem/preţioase trebuie să se 
asorteze cu cea a lullnelor sau a ochilor dva. 

t. Daci aveţi fata IO!undl, tru a masca aces1 defecl 
lrebuie sâ evitaţi s~ purta~ cercei 5, Daci aveţi degete 
mtunzi sau de dimensiuni mari. -· nu le Tmpodobiţi oo multe 
Cei mai po1rM!i sunt cei In .lorl!'la inele, mai ales dacă sunt de 
de lă~ sau' clipsurlle In IDrl!'la di.mensiuni mari. Acestea vor 
neregulatil. Dacă aveţi părul face ca mâna dvs. sa arate li 
lung. care maschează obrajii, mai mică. 
PIJIE!Ii alege dipsurile rotunde şi, 6. ABonaţi bljuterllle Intra 
In Q8neral, cele oo tonne regu- ele! Nu amesteca~ perlele oo alt 
laiii. gen de pietre, sau aurul oo arg;,.._ 

2. In ca;rul!n care fata dft. lui, diecâl dacli acesle două mei
este pntlungll, alegeţi nişte aer- ale sunt combinate In aceeaşi 
cel mari de formă rOtunda sau bijuterie. Ev11a11 să purtaţi prea 
pătrată. Evitaţi cercetl oo forma multe inele pe degete, pentru ca 
alungitll. aces11ucru indicâ o lipsa de 00.... 

3. Dacă aveţi gâtui foarte 
scurt, atege!l loo~şoare S!Jb1iri. 
Nu vă !ncărcat• decolteul cu 
lanţuri multe Jii'late pentru că 
acestea nu vor face altceva 
decăt să accentueze acest 
delect. ' 

4. Daei avetJ gllul lung, 
- sa purtati lanturi lale 

sau.., colier eu pieiÎe mări, pen-

gust. la fel este li in carol 
J,'lOfiM mai multor lăn!l110am. 

7, Dacă vreţi să pwmţ1 un 
llinţiF in jurul glezne~ trebuie 
să tineti cont de forma picioarelor 
âvs. Pentru ca un astfel 
li!l'l\işor să cfere Ul'l aspect plăcul 
piciorului dvs., trebuie să aveţi 
gleznele sul}tlrl !fi ~nu purtaţi 
dolapl. ' • 

_ .. ~-.- .. 

;) 

1 

1 
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~ NOUÂ FILOSOFIE 
. ~· · PENTRU -

EXTINDEREA UE" 
Procesul de exti~dere a Uniunii Europene, a!a 

cum a fost definit de ;,Cei 15" la Luxembu~g, m 
j n<r11'ii:liiile să fte repus \n discuţie - exceptând o 
1 Jo'.;;?ni(u;llă revizuire in favoarea Turciei -însă! in t~mp, 
~-~ se poate preconiza, după primele douăvv~lu_n ale &nte-

1
1 grării in UE (care vizează cel_e zece ţăn _d~n E~r)opa 

centrală, cătora li se adaugă C1pru, Mal~ ŞI u~c1a ! un 
, al treilea val consacrat republicilor balt&ce, ch1ar Şl_un 

r-.· al patrulea, pentru Moldova, ţările din Ca
1
.ucaz,

1 
~cr~mgae 

- Rusia. Este o strategie, in care rea 1smu mvm 
tv:;~;:~~~~,•elaborată de germanul Gunter Verheugen, 
11 de stat pentru afaceri externe !fi comisar 

~ 
~ insărcinat cu politica de extindere a UE, de_s~~nat 

. recent cu prilejul audierii sale in faţa com1s1e1 de 
~ iL · resort a Parlamentului. european. OI. Verheugen, ln 

,.,.,. noua sa calitate, a recunoscut că războiul_ din Kosovo 
~ .,a generat o nouă filosofie" ş.i c~ trebu1a accep~tă 

ideea că analiza instituţilor Un1unn Europene !fi extin
derea ai b-ebuie făcute in acelaşi timp." 

Totuşi, dacă criza di.n Kosovo "'!odifi~ «=!imatul 
psihologic, in plan pract1c nu se schimba mm1c. "Nu 
·cred că procesul de extindere poate fi modificat. Nu ar 

corect să se schimbe regulamentul la jumătatea dru-
Oin martie 1998, UE negociază in ritm lent cu 

candidaţii desemnaţi la Luxembur~: 
Esltoni1a, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Slovenoa 
şi Cipru. 

La Helsinki, in luna decembrie, .,Cei 15" va b"ebul 
să decidă, eventual, incept;!rea negocierilor in vederea 
aderării cu ţările .eare ·au_ fost ţlnu.te ~e-o parte: 
Bulgaria, Letonia, Româma, Slovacia şr Malta. OI. 
VerhO!!jl81\c"""' dornic ca pr~sul de aderare la U~ 

seaccelereze pe cat posobol, preconlzând lnsă ,. 
termene realiste deoarece - spune el - unimic nu este 
mai grav decât speranţele deş~rte ... C?mi~arul 
desemnat explică faptul că UE trebu1e să fie 1n masură 
să primească noii candidaţi, începând din anul2002. 

OI. Verheugen este favorabil ideii ca .,Cei 15" să 
hotărască la Helsinki ~ să negocieze cu Turcia de pe 
ace""'li pozili<' ca şi cu celelate ţări candidate, fapt ce 
ar permite reluarea dialogului politic cu guvernul de la 
Ankara, intrerupt de doi ani. Uniunea European~ a 

Pactul de Stabilitate in Balcani tuturor ţănlor 
Iugoslavie, precum şi Albaniei, ademenindu

~spoc:tlva aderlrli. OI. Verheugen ia notă de 
subliniază că in perioada imediat urmă-

toare va fi vorba, mai ales, de favorizarea dezvoltării 
dintre ţările din zonă, aceasta apărând ca o condiţie 
prealabilă aderării la UE. 
. -,._~, ,~ ., (LE MONDE) 

·cREŞ 

E.VIZI'I' 
~pozitia fată de o posibilă viz.;tă'···~ Suveranului 

Pontif in tfak s~a accentuat la 2 septembrie, cănd un 
grup de disidenţi irakieni s-au alăturat preocupărilor 
exprimate de lideri americani şi evrei. 

Vestile din ultimele săptămâni privind o eventuală 
intrevedere a Papei Ioan Paul al ll~ea cu preşedintele 
Saddam Hussein, cu ocazia unui pelerinaj al Papei la 
Ur, au provocat o puternică nelinişte. ,.Dorim ca Sfinţia 
Voastră să nu viziteze lrakul cât timp_ se află la putere 

• ··~~~~~;~~~~~~:~~~~~f·t;u.:n~d~espot cu _mâinJ!e r:n~~~~re de sânge nevi':l?vat~. au _......, ___ ~ · Tritr-o l!afsoare <fesclolsa adresat! Papeo un grup 
de 19 organiza~; reprezentând oponenţi ai regimului lui 
Saddam Hussetn. Scrisoarea a fost semnata de 28 de 
persoane şi trimisă uno~ organizaţii de pre~ de la 
Londra. 

Preşedintele irakian este acuzat in SCrisoare de 
incalcari ,.flagrante" ale drepturilor omului. intre care 
,.executii in masă, torturi brutale, dispariţia forţată a mii 
de cetătfmi, genocid prin arme chimice ]mpotriva 
poporului kurd". Te)dul face referire la un raport publi
cat in martie de ONU, care constata ca guvernul lui 
Saddam Hussein are cea mai negativă performanţa in 
ce priveşte respectarea drepturilor omului din toate 
tările de la sfărşllul celui de-al doilea război mondial. 
irakul a respins acest raport, declarându-1 subiectiv. 

Grupurile de oponen~ au menţionat câ înţeleg do
rinţa Suveranului Pontif de a 1vizita locurile sfinte din 
patria noastră", dar ca sunt îngrijoraţi de perspectiva 
unei întălniri cu Saddam Hussein. "Acest regim, al 
cărui caracter sângeros este binecunoscut, -nu va ezita 
·sâ recurgă la duplicitate şi minciuni pentru a acoperi 
crimele barbare impotriva poporului", S-(1 spus in 
scrisoare. Opozitia se teme că guvernul .va încerca sa 
iasă din cercul dB izolare care se strânge tn jurul dicta
torului Saddam şi al apropia~lor lui". 

Potrivit unor surse de 
Vatican, dacă Papa Ioan 
Paul al 11-lea se va duce 
tn lrak, este posibilă 1 

o intrevedere 
preşedintele 
Suveranul 
intâlnindu·se 
deauna cu şefii 
in cursul c•il•·onriil<>r' 
sale, chiar daca au 
racter religios. O sursă 
rang inaft de la Vatican a apre
ciat că o posibilă intâln.ire intre Papa şi Saddam 
Hussein i-ar da Suveranului Pontif ocazia de a-şi expri
ma opiniile prMnd drepturile omului .• Experienţa arată 
că in trecut călătoriile Papei în locuri chiar şi mai con
troversate şi intălnirile sale cu lideri şi mai contro~ersa~ 
au ajutat in cele din unnă)a diminuarea sufennţelor 
popula~ei·, a spus sursa. Tntre a~ti lideri controver
saţi se numără preşedintele cubanez Fidel Castro şi 
lostul preşedinte haitian Jean-Ciaude Duvalier. 

O vizita a Suveranului Pontif in lrak ar fi pe placul 
regimului de la Bagdad, date fiind criticile Papei la 
adresa sanctiunilor impuse de ONU după războiul din 
Golf din 19!:i1, conform cărora cei mai afectaţi sunt 
civilii şi mai ales copiii. Dar, potrivit purtătorului de 
cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, James 
Foley, Washingtonul şl-a comunicat Vaticanului ingrijo
rarea fată de o eventuală manipulare a vizitei de către 
lrak Tn Scopuri politice. La rândul său, Congresul 
Mondial Evreiesc şi-a exprimat speranţa că Papa va 
putea fi convins să nu-l intâlnească pe Saddam 
Hussein. 

(REUTERS) 

Totuşi, agentia de spionaj germana -
Bundesnachrichtendienst - a respins 
acuza~ile făcute publice de câtre SUA, 
potrivit cârora ea ar folosi un sistem de cal
culatoare secret, tangă F rankfurt. pentru a 
pătrunde ilegal in reţelele de calculaloare 
americane, cu scopul de a coluta infonnaţi 
referitoare la electronica, optică, avia\ie, 
chimie, tehnica de cek:ul ~ telecomunicaţii. 
· Pe de altă parte, potrivit publicaţiei ger

mane Dar Spiegel, Agenţia pentru 
Secur~ate Na~onala (NSA), cu sediul '• 
F<xt Meade, in Maryland, lşi concenlreaLI 
eforturile pentru descoperirea de secrete 
comerciale ale unor companii germane de 
înaltă tehnologie. Agenţia cenlrală de sp~ 
onaj ~i decodificare are in jur de 20.000 de 
angaja~. un buget estimal la 8 miliarde de 
dolari şi cea mai modernă tehnică de cal
cul. In ultimul timp, CIA a începui sa fie 
banuită că, după reunificarea Germaniei, a 

nistă - pentru a duce activităţi de spionaj 
industrial in Germania occidentala. 

german de televiziune a relatat intr-o emisi
une difuzată in toamna anului 1998 că 
NSA transmite informatiile interne com-

",;;.:y.~::-. 
. . ,.o-~ 

~.it .. ~· 

· angajat agenti care lucraseră pentru Siesi -
poli~a setrebl a Germaniei de est. comu-

Respingerea unor asemenea acuzaţii 
- la fel de naturală in lumea spionajului 
ca şi supozilia câ ele sunt, probabol. false. 
Experţii in irilormaţii sunt de acord câ spi
onajul induStrial este poezent, chiar şi intre 
ţari aiate. Totuşi, olicialitlţile americane au 
respins ~ aparute in presă potrivit 
cârora secreteie de afaceri descoperite de 
agenţii de spionaj ai guvernului sunt trans
mise companiilor americane rivak!. 

Informatiile care fac subiectul paten
telor şi al diepturilor de autor nu au fost . 
transmise mai departe, au afirmat oficia
lităţile americane, ad;!ugând câ spionii oo 
fac decât să strângă informaţii pentru 
agen~ile guvernamentale. Printre o~~ia
litătile care au făcut aceste afirmalu se 
numără fostul consilier american in' pro
bleme de securitate natională, Frank 
Carlucci ~i fostul sef al NSA, Bobby Ray 
lnman. Cu toate. aCestea, un reputat ziarist 

paniilor americane. ' · 
Pe de altă parte, CIA şi-a lntensifical 

eforturile de reautare a unor noi agenţi de 
cand la conducerea sa a venit directorul 
George Tenel o comisia de experţi con
dusă de fostul seaetar al Apărării, Donald 
Rumsfeld, a cerut creşterea numărului de 
angajaţi, intre care mei mulţi angaja~ la 
obiectivele vizate, in loc de experţi Ul-SIJI' 
onajul de inaltă temologie. 

Noii recruti pentru noua en'l a oornerţu
lui mondial şi 'a pericolului monăoal bebuie 
să fie tineri, interogenţi, palfioli şi a. o bună 
educatie. CIA publidl. pe pagina sa de pe 
ln1emet. ca gen de personal caută. Acesta 
include oameni de Ş1iinţă, ingineri, econo
misti;· lingvisti, matematicieni, secretare şi 
exP.,oţ; In calculatoare. 

(DPA) 

FAPT 
DIVERS 
~STARE DE~ 
f> ALERTĂ •. &i 
i~: ... _·.- -- .:... ·"-· ,~..:-.::.::!:;~ 

Noua Zeelandă si-a plasat 
annata in stare de aleita. maximă, 
pentru a se putea alătura unei 
forte a Natiunilor Unite în Timorul 
de' Est, a ~muritat, ieri, premierul 
neo-zeelandeZ Jenny Shipley, 
cifat de AFP. 

Şefa Guvernului neo-zee· 
landez a declarat câ a discutat cu 
secretarul general al ONU. Kofi 
Annan si cu omologul său aus
lralian.'JOton Howard. despre situ
atia din Tirnorul de Est. La rindul . 
ei Australia si·a plasat forţele 
a~te în stare de alertă. 

·Lucrurile se petrec foarte 
repede in acest momenr, a afir· 
mat premierul Jenny Shipey. 

Pe de altă parte, din cauza 
inrăută~oii situa~ei din Ti'""";'l de 
Est. unde miliţiile pro-tndoneZJene, 
care se opun acordării indepen
dentei teritoriului, au declanşat o 
sene de acte violente, secretarul 
Foreign Office-ului, Robin Cook, a 
decis să-si amine vizita sa oficială 
pe care Urma sa o inlreprinda in 
Thailanda, a anunţat , ie.ri, 
ambasada Marii Britanii de la 
Bangkok. . 

Cook umoeaza, in schimb, sa 
ajungă la Aukland, pentru a parti
cipa la o reuniune ministerială 
consacrată crizei din Timorul de 
Est. La reuniune vor lua 'parte 
reprezentanţi ai ţărilor care fac 
parte din Forumul pentru 
Cooperare Asia-Pacific (APEC), 
dar şi reprezentan~ ai Naţiunilor 
Unite. Reuniunea extraordinară 
de la Aukland ar urma să inceapâ 
astă seară şi ar putea continua 
pînă joi dimineaţă, a afirmat 
Guvernul neo-zeelandez. 

;;:;;.CIUPERCI"~~ 

"~lf)~~: 
Vamesii francezi au confiscat, 

in ultimele săptămîni, cantităţi 
importante de ciuperci puternic 
contaminate cu cesiu, provenind 
din Bulgaria, a anunţat, luni seara 
directia vămilor din Strasbourg, 
ci1ată 'de AFP. 

Cotidianul •fe Parls·ten -
Aujourd'hui en Franca" a preluat 
aceasta ştire in·numărul sau de 
marţi, precizînd ca vameşii au 
confiscat din luna august pînă in 
prezent patru transportuoi de ciu
perci comesbbile, care prezentau 
un nivel de 2.470 de bequerell per 
kilogram, adică un nivel de conta
minare cu cesiu mult mai mare 
decit cel autorizat, care este de 
600 de bequere6 per kilogram. 

~' VIOLENT X-·;i{i 
'~:~':, . • ... ,.. : ·:1"1 ... ! 
!>'-" ,. . . ·' ·' -~ ' •. • . . i .-~ •• 

Trei lemei şi un băobat au fost 
ucişi, luni după-amiază, in 
Bretania (vestul Franţei), de un 
individ in vfrstă de 45 de ani, care 
s-a predat în cele din urmă jan
damoilor, relateaza AFP. 

Cele patru persoane ucisa 
intr-un sat din apropiere de 
Rennes erau vecini ai asasinuk.ri • 
un sudor rămas fără slujbă, care 
se inarmase a. două puşli. El 1-a 
răn~ grav şi pe un tînăr in VIrsta 
de 19 ani. 

Incidentul a avut loC in urma 
unei certe in familie, in circum
stante inca neclare. O mamă şi 
fiica 'sa au fost ucise, la fel şi o 
mătuşă a tînărului rănit, precum şi 
sotul acesteia. Victimele sunt 
m8mbri ai aceleiaşi familii, insâ 
legătura lor de rudenie cu 
ucigaşuloo a putut fi stabilă deo
camdată. 

După ce a comis aceste 
aime, ucigaşul s-a retras la dom~ 
ciliul sau, în timp ce forţele de 
ordine au aezut. iriţial. câ a fugit. 
Individul s-a predat pinii la urmă 
jandamoilor, imediat dup~ miezul 
nopţii. 

Reprezentan~i Grupului de 
Interventie al Jandarmeriei 
(GIGN) urmau să susţină o con
ferinţă de presă pentru a darilica 
motivele care f-au determinat pe 
acest om fără antecedente penale 
M ccmită un asemenea act. 
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r1SOCIETA11COMERC1Atl 1 

Achizitionează 
' LEMN DE NUC 

de la persoane fizice ~i juridice 
LA CELE MAl BUNE PRETURI. 

eSEIFURI 

eAPARATEDE 
NUMĂRAT BANI · 

Angajează: SOFERI·.· 
CONDIŢII: ' ni( 
• preferabil experienţă pentru ~amion cu 9i,~Jta 
hidraulică. 

• curriculum vitae \11 nocom•mdare de la ultimul lo 
de muncă. ,. 

· Plata se face pe loc. ' 
INFORMAŢII LA TELEFON: 288130; 092-826507. 

(973879) 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE 

INFORMAŢII LA TELEFON: 288130,092-826507. 

INCHIRIE;AZĂ SPAŢIU COMERCIAL 
de 100 mp. 

situat in Aradul Nou, 81. 4. 

Informatii telefon 221085 sau 232940, 
LUNI • VINERI. între orele 8,00 • 16,00. · 

/UIIIIIIIE:• • .,a--( ... --) pea1ra ----

Angajează: 

+ BANDZECBIST 
+ MUNCITORI 

PENTRU. CROIT 

experienţă in dhn;ruvr.rl-l
Telefon: 250.505; 

281.322. 
• .,-, lolu!i Impart Bpula, Italia: 
• pa:rclW,Iag, sleJu, CaJpaa; 
• calo.U.. da .-~~~~per~ Italia: 

La dispozitia dumneavoastră 
' 

Arad, Str. Ursului 

nr. 21. (973853; 
• 'VII!IAlllaYalllle: 
.: QUC. laYUI; 

• NUNŢI, BANCHETE, MESE FESTIVE 

• adedv paalra ..-.loolali; la preţuri deosebit de avantajoase. 
Vă punem la dispoziţie săli de:100; 30 şi 20 locuri. . • glet pea1ra PIIIIIO -

Program; Luni· vm.rt: 9-11; Simbitl: 9-12 Vă rugăm să vă anunţaţi din timp pentru programare 
Relaţii la telefon 280989 

ESTTRANSCOHSTRUCT 
--~ 

-- ·r -.: 

~ 

ARAD, Calea Radnei nr. 282 A. Micilaca 
. 

·'fi~ &le 4t<Je #~.~de ~· 
ţ6Jte de «.a-. IIUU deut4 t:aLlt«te, ~ 

. U1 ~ de ~ a«4th.tae i.' 

-

Jill:llt:IS\IJAMINA 

Modele: TANGO, CSARDAS, KERINGO, 
. HOllAND, CSABAI Si tigle tiP SOlZI, 

• • • • 

.. , ~ in 16 variante de culori. .-.-..:.-

,_, __ 

. ~·- _. ·" 

..t!a-~~~~~ 
e4Uu"~· -

Program zilnic: 8,00 -18,00 
Sâmbătă: 8,00 -13,00 . 1. 

··.AVERTISMENT! 

-· 

"9~ ~6edcu4 a. ~ t:::<tu-.ee4-

. aa~ee ete EST TRANS CONSTRUCT . 
e:Uec:e- t!a.. "U'd~ ~ 

u.uc: ac:op~ e<teeeu,; ~ ~- . 
. . • (658$116} -. ,. . 

. : ... ; : 't'' .-·. .:'· . 
'· '. 

· ARCOMMAT· .. 
GRUPS.A. 

2lll A/00. PJimril . ' 
~ IIMiivur.IW 

Ti.fm: 0011151281711!, 0011151 m.m 
dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
Wnde la"de p!lducătlr. ' 

Prltnolp 2.0 #Oeundv nuta-to 
·1::..-tf: 74'50 1«~'1 ~O du A><.:"n&t._ . 

" fCHIPAMBJTDEPROTECTE. , ,.~, 
1. ' " .. : 

' GIZM\i ' MANUSI' PEtERIHE' SOif!llRI.' . 
'COVOARE PVC'IMTER~ITJ~~-lfll,ţ 

AI!OCOLE rEliN/CE lliH CAUCIUC ~~ PVC 

'FIRE' 1UBUR!' FURTUNE' CHEDE RE ' 
'FOLIE POUPROPILENĂ· 

fTIC/ffE AUTOCOIANIE 
BENZI ADEZNE ," 

e ANGA.JAtM--""f 
. DISPECERĂ e 

{c.b) 

Pe;~,;,.na jurldÎCi achlziÎoa..;, (lnvostiiOf) eate: COIISILIU.L L,OCAL AL MUNICIPIULUI ARJ',D, Bd. 
RQvotupol nr. 75,lel. 281850, Arad. · 

~ • 1 - -- • 

ORG!\NIZATORUL UC!TAf!E! -: CONSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, 
75, lei. 281850, Arad. · 

SURSA DE FINANŢARE etO!e: BUGETUL LOCAL. 
OOCU!IIENTELE de licitaţie "" vor procura de la CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, 
ln .. stl~i, camera 17,1ncepind cu data de 9.09.1999, ora 9,00. · . . ' . 
OFERTELE se vor pre~a la sediul persoanei juridica achtzltoara. pAnA eel tArziu 
11.10.1999, o!" 12,00,Ia biroul Investiţii, cam.17. 

COŞTUL DOCUMENJELOR LICIT AlJEl asta de 300.000 lel 

pESCHIDEREA ~ICITAŢIEI va avea loc in data de 12.10.1999, ora 9,00, la oedlul COI~SILIU4Mi 
LOCA~ AL MUNICIPIULUI ARAD. . ·'. 

QIIIECT!VUL ...,.. amplasat In municipiul Arad, pe 'l.osoaua .ARAI) • N"-DLAC (DN 7) fi poate li vlzftat 
do către ofertanţi la cemea acestora. . · 

•. , i-.. • 
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COMISIA DE SELECTIE 
' A ADMINISTRATORtLOR, 

constituită în baza Hotărârii A.G.E.A. de la 

S.C. AGROINOUSTRIALA ŞAGU S.A. nr. 1 din 27.07.1999. 

'i în conformitate cu dispoziţiile art. 4 (1) din Normele 

Metodologice pl'lvind incheierea contractelor de admmls
trare aprobate prin H.G. 364/1999, aduce la cuno.tinţa 
celor interesaţi că în data de 09_.10.1999, ora 11,00, se 

organizează la sediul S.C. AGROINOUSTRIALA ŞAGU S.A. 

concursul de selecţie a administratorilor în conformitate 
cu dispoziţiile art. 3 (1) din Nonnele Metodologice privind 

incheierea contractelor de administrare aprobate prin H.G. 
364/1999. 

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul socletă~l plni la 

data de 08.10.1999. 

MenţionAm că anexele cererii de ofertă •' celelalte do~u
mente prevăzute la art. 8 lit. a-g din Nonnele Mstodologoce 

se pot procura contra cost de la sediul societăţii incepind 

cu data de 09.09;1999. · (5224292) 

K 

300.000 lei** 
AJ~~ <tlf~• __ .diaa Sett 
· · ·· lmpreună cu oferta CONNEX 

2 LUNI ABONAMENT GRATUIT·-

,.,..~,m ŞI ABONAMENT CONNEX START 5$1LUNĂ 

lună rată. Telel:ln 285955. (27150) 
Vi!nd UfllOnl garsonieră confort 1, 

et. IV. lnfonnatii telelon 258862. 
(27145) • 

Vând garsonieră MicAiaca, bl. 
612, et III. Telefoo 249491. (27135) 

Vând convenabil apartament o 
camenl. G~e. Telefon 233098, · 
orele 12-22. (27104) 

V:!nd garsonieră Gnldişte, el III, 
confortabilă. Telefon 237065, după 
masa. (27061) · 

VAnd garsonieră parter, Pedca, 
IAngă Autoservice, 5.000 OM. 
Telefon 468785. (3038392) 

, Ocazie! Vănd gaisonienl confort 
'1, bl. 243, Micălaca, (ne)mobilata, 
preţ fix 8.000 OM. Telefon 259112. 
(27203) 

Valid urgent g8JSOOienl confort 1, 
et. III, Micălaca (Abrud). parchet, 
gresie, faianţă, 9.600 OM. Telefon 
249806. (27200) 

Vând garsonien1 confort 1, 
Micălaca. Telefon 259919. (27228) · 

Vând garsonieră Tn Micălaca, bl. 
231. lnforrnalii telefoo 265113. 

Ocazie! vand g..."",enl, 36 111'· 
Vlaicu, 7.500 OM. Telefoo 253326. 
(27289) 

. Vi!nd apartament 1 camenl, etaj 
11, Calea Romanilor. Telefon· 
220400. (27329) 

camere, 
Vlaicu, confort 11, 9.500 OM. Telela1 
270834. (27154) 

Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral, deoomandat. 
Telel:ln 094.n6.723. (26162) 
Vănd apartament central, 2 

-=-==r i:anere, ocupabil: Telelcn 222118; 
- 048-721565. (26200) . 

{-'---· 

·.• 

Câiâ ·dvs. poate avea de astăzi: 
ŞI. I:,E~EST~E CU 

ijl ........ :.._.STICLfi TE~MOPfirt! 

MATRIMONIALE~ 

CETĂŢEAN GERMAN, 35 a~ 
născut tn Arad, doresc a face 
CUnO!jitlnţă cu o doamnă 
(domnişoară) 25·30 ani, fără 
copil, sinceră ti serioasă, pentru 
prietenle. O fotografle este de 
dorit. FUHRMANN M. AM LEIT· 
ERLE 5, 86391 STADTBERGEN, 
GERMANIA. (27215) 

AGENŢIE caută DOAMNE fi 
DOMNIŞOARE serioase, 20·50 
ani pentru căsătorie In: GERMA-
NIA, ELVEŢIA fi FRANŢA. 
Suna~ intre orele 14-21, telefon 
092 972 087 (In romăn"'ile) sau 
In gennanl -Ion 094 129 55!1. 
(27187) 

AGENŢIE MATRIMONIALA 
caută DOAMNE '' DOMNI· 
ŞOARE, văr&ta 111-50 ani, pentru 
căsătorie: AUSTRIA, ITALI4, 
SLOVENIA. Telefon 092 807 917, 
orele 16-19. (2723())_ 

. ''. II'IM:J1Jii=1 
Vând ga:sonieră. confort 1, 

Micălaca. Informatii telefon 
092.703.126. (26767) ' 

Vând' apartament o camera, tn 
casă, str. lanaJ Jiaoo, nr. 7, ap. 9; 
GnldiŞte. (2707.1) 
- Vând apartament 1 camera, 
lmbunălă\it. MicălacO, 11.000 DM 
negociabil. Telefon 266392. 
(27101) 

vand g""""'enl oonfolll, 9.500 
OM. Telefon 274960; 263832. 
(27118) 

VAnd apartament o camera, 
contorizat. Telefon 257851. 
(27169) 

Vi!nd apartament o camenl', el 
III, bl. 21, Vlaicu, avans + 250 OM 

Vand apartament Alfa, 2 camere, 
oonfat 1, decomanda~ ultramodem, 
amenajat complet, telefon, satelit, 
balcon inchis; 17.500 OM negocia
bil. Telefon 2n832 după ora 17. 

. (26769) 
Vi!nd apartament 2 cameoe, Alfa. 

Telefon 275336. (26886) 
Vănd apartament 2 camere, 

anonjat stil occidental, mobilat, la 
cheie, str. Miron Costln el III, prvţ 
45.000 OM, negociabil. Telefon 
094122 434. (26991) 

VAnd apartament 2 camere, rn 
A/la, bloc 19, se. A, ap. 18. T-. 
263736. (26759) 

VAnd apartament 2 camere, 
decomandat, parchet, etaj 11, Banu 
Marădne. Telel:ln 250209. (27136) 

Vi!nd apartament 2 camere, bloc 
cărămidă, etaj 1, Mlori\8. Telefon 
255133. (27136) 

Vând apartament 2 camere, et. 
'N, zonă centrali, prvţ acceptabB. 
lnfonnaţli telefon 220n3, după 
ora 19. (27146) 

varid epar1aoo1ent 2 camere, el 1, 
·Colonia UTA. Telefon 24;3797. 
(27081) 

V:!nd apao!ament 2 camere, uitJa
central, îmbunătăţit. Telefon 
220843. (27207) 

Vând apartament 2 caniere, 
Gr.ldiŞte, bl. R, se. B, ap. 21, 10.800 
OM. Telefoo 237048. (27183) 

Vând urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, Calea 6 
vanaiori bl. V2, se. B, et 111. ap. 14. 
Telefon 222530, 277337, Arad. 
(27193) 

Vând apartament 2 camere, 
Tmbunătâţiri, zona Alfa. Informaţii 

. telefoo 536833. (3039717) . 
Ocazie! Vând apartament 2. 

camere, Micălaca 500, superim· 
bunălăţit. et W, 12.850 OM. Telel:ln 
262581. (272&1) 

Ocazie! VAnd apartament 2 
camere, decomandat. MlcAlaca, 
13.500 OM, negociabil. Telefon 
253326. (27289) . 

·, 

... : u 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, confort 1, gaz, tele· 
foo. sateltt, parchetat, hol lambria~ 

· bucătărie lambriuri + faianţă, et. r.l, 
acoperiş fără probleme, multiple 
lmbunală~ri. Confecţii, 13.000 OM, 
negociabil. Telefon 252009 sau 094 
784 556. (27311) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Podgoria, faianţat, gresiat, 
zugrâvit dispersid, baloon, geamuri 
cu rolete. Telefon 220400. (27329) 

Vă.nd apartament 3 camere, str. 6 
VAnăiDri. Telefon 259685. (25847) 

VAnd 3 camere, decomandate, 
et. 1, Micălaca. Telefon 262575. 
(27013) . 

Ocazie ! vand apartament 3 
camere, Alfa, etaj 11, parchet, 
faianţa, gresie; 14.500 OM. Telefoo. 
270856. (27154) 

VAnd convenabll apartameţ~t 3 
camere, ultracentral. Telefon 
233098, orele 12·22. (27104) 

Vând apartament 3 camere, zona 
300. etaj 1. Telefon 250209. (27136) 

VAnd apartament 3 camere, 
Vlaicu, 11nv, garaj, pivniţă. lnforma\1 
telefoo 287609. (26919) 
Vănd apartament 3 camere, 

Podgoria, et. 414. acoperiş ţiglă, 
multe lmbunătlţiri. Telefon 233848, 
după ora 18. (26801) 

Vând apartament 3 ca91ere, 
hnbunătatit, stil occidental, parter, 
zona Alfa: 1anga sta~a de lramvai, 
ideal pentru prtvatizare. Telefon 
251146. (27041) 

vand apartament 3 camere, 
decomanda~ gBIBj, boxă, o singură 
scanl, contcnza~ 1-. Alfa, bl. 
52, el. W. TelefOn 257525, 267988. 

_m'102_l_ 
Vând apartament 3 camere + 

garnj, Chişineu Criş. sir. Pri'nălleiL 
Telefon 265469. (27174) 

VInd apartament 3 camere, 
central, la casl, cu incllzire pe gaz'' ganoj, str. Gh. Bariţiu nr.15, 
eli. Te~ 2117776, 092 298 298. 

1 (f. 097387>1 

'· 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, confort 1, zona GArii, 
negociabi. Telefon 235676. (27258) 

Vi!nd apartament 3 camere, oon
bt 11, el. W, Vlaial, preţ 14.500 OM 
~ apartament 3 camere,central. 
Telefon 250976, 094 645 899. 
(27:mn 

Ocazie! Vănd apartament 3 
camere, deoomandat, Alfa, 15.000 
OM. Telefoo 270672. (27269) 

Vând (schimb) 
camere, Vlaicu, bloc 
confort 1. Telefon 
094.873.047. (27136) 

vand apartament 4 camere, 
decomandate, et. 1, bl.. 715, 
Micălaca, ararjat ocddental, cu faţa 
spre parc, preţ convenab~. Telefon 
094 661161,266958. (26912) 

Vând apartament 4 camere, 
tmbunatăţit. situat in Arad, Calea 
Aurel Vlaicu, bl. Z26, se. O, el VII, 
ap. 19, preţ informativ 28.000 OM. 
lnforma~i telefoo 281968, 289771: 
(27132) 

vand apartament 4 camere, 
decomandat, 2 băi faianţate, balcon, 
telefoo, satelit, sir. Mioriţa, el 11, preţ 
35.000 OM. Telefon 092 349 062. 
(27218) 

Vand apartament 4 ca'"""'· zona 
300, vedere spre MeU Muresului, 
plata in rate. Telefon 252025, 
261784. (27217) 

·. (Contlnuant In pog.14) 

_·.,1-... ,;· ·._ . ' ,,, ,-.;_"·:· 
~-~· 
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(Urm""' din pag. 13) 
Vand apar1ameot4 camere, ultra

central, deoomanda~ et 11. amenaja! 
stil occidental. Telefon 250339, 
251425. (27268) 

. . VÂNZĂRI . B\1 

.. CUB III 
Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta· 

ment&, rntrirt separate, trifazic, 
garaj, curte, grldlni, lncâtzlro p<o
prfe, poslblll!ăţl mufiiple, accept 
variante. Telefon 2854115, 092 607 
568. 26324 

Vind casă mare, confort occi
dental, lncâ!zlro proprie, gridinâ, 
singur in curte. Telefon 251042. 
094.397.419. 

Vand urgent casă foaie C<r<fiţiile. 
Sânicoiau Mic. Telefon 268772. 
(26003) 

Vând urgent casă 4 camere, baie, 
gaz, epA, Bujac, str. Dragof Vodll 
·nr. 1/B. (26988) 

Vănd casA mare, construcţie 
nouă 1997. 1998, la cheie. toate 
c:oodiţille, zona Mioriţa. Telefoo 092 
621 611, 092, 292 55ll (27026) 

Vând casa 6 camere, 2 spaţU 
comerciale 1.000 mp, apă, gaz, 
canalizare, Piata Soarelui. T etefon 
092 292559, o92621611. (27026) 

Vand urgent casă. Sir. Mestecân~ 
nr. 34. Informaţii telefon 286266. 
(26619) 

Vând casă 2 camere, gaz, grl
dlnlt, curta ccmunlt, UTA. Telefon 
249206; 092.294.842. (27058) . 

Vând teron it'llraWan 1652 mp, w 
casă in cmstruc:ţle. T-262619. 
(27067) 

Vând casă In PAmeava, w grii
dinâ. Telefon 211792; 247262. 
(27058) 

Vând, schimb cu apartament, 
casă, ourte comuna, zonă ceolrală. 
Informaţii Atad, telefon 255982. 
<a7o70) 

Van<! urgent con!llru!:lie nouă, 
ridicată in rOfU 1 parter'+ etaj 
mansardat, preţ avantajos. 
Telefon 258771; 094.534.728. 

112'10621 
Vand casă Sir. Poruml>uU, Jl. 32; 

~.(27069) 
Vand c:asâ Sânicoleu Mic, toata 

condiţiile. Toielon 254990; 233622. 
(27092) 

Vand casă cu spe\11 <:Cmordale. 
lnlonnatii detaliate, telefon 211414. 

(27~!tf casă In Q.rllci, central (V8Ji. 
-~ Telefoo 267013. (26491) 

Vand casă <Xl!1luna Fe!na<:. st. a 
VI a, nr. 678, 3 camere, bucătarle, 
baie, anexe, grâdinâ ~ ari, recent 
""""'fll. (26563) • 
, Vând casa in lneu, str. A J&ncu 
nr. 130 si microfermă la Pâhui. 
Telefoo 5i2928. (52.25429) 

Vând 2 constroeţii. zona Grădlşle. 
pe suprafaţa do 700 mp, 1-a 2 

. camere, baie, gaz, cenalizan!; 11 • in 
roşu (fără uşi, geamuri). 
P+1+mansardA 180 mp pe nivel, 
plsclna (cu canalizare). Telefon 
238636, 253009. (25434) 

Vand casă mare 4 ~garaj, 
anexe, curte şi grldina 2600 mp, str. 
Rodnoi, nr. 11, localitatea 5antana. 
lnfoomatli telefon 462628; 462652. 
(5225492) 

Vând, In lneu, """""' w grădină, 
0p1><. 406 mp, str. A. Iancu nr. 147. 
Informam Arad, telefon 289293. 
(21045) • 

vand ca&!, 1.200 mp, Calea 
Timişorii nr. 132, preţ negociabil. 
lnbmatii - 266606. (27146) 

Vând casă mare, cu gridlnă In 
localitatea Frumu,enî nr. 380. 
lnbma\fi In <XI'I'Ul& Boc:si!l· telefon 
m.(27149) 

Vand casă+ spaţiu~ Sir. 
Padurii nr. 91. Telefon 285955. 
(27150). 

vand seu schimb """""' mare şi 
ln.rnoasă lh Pec:ica, cu apartament 
3 camere Alod (zonă bulă~ Toielon 
241841. (27202) 

Vand casa In eomtJne Soeodor 
nr. 7 4, familia lvanovicl irina. 
(6226477) 

Vand urgent (schimb) casă """"• 
·la Firiteaz cu apartament 3-4 
""""""· Toiefon 2721!10. (27216) 
. Vând urgent casă (Micălace· 

· Mlcrila), 2 camere, bale, bucâll!rie, 
gaz, apa, canaUzare, intrare auto, 
500 "" • proied mansarcJâ 26.000 
DM. Toielon 249606. (27200) 

Vănd casA cu 2 camere, teren 
. 540 mp, str. Andrei Şaguna. Toielon 

211620, seara. (27171) 
VAnd casa in Pltmeava, w gn!

dlni, epA, gaz. T-. 094 n3 308. 
(27227) 

vand casa tn E:urtlcl. Telefon 
464164 (3039715) 

Vând caeă modern flnlaată 91 
utilată (gaz, apă, lrif<ttlc. $Oiellt 
Akatel, garaj dublu). ~ona 
Stadion Slrungul, proţ53.000 OM, 
negociabil. Telefon 092 295 353. 
(27273) 

Vănd casa noua. P+M, pe teron 
conceskxlat. cartier Poftura. Telebl 
271760. 7241 
Vănd casa cu grldină şi fac111tă!1 

(gaz, apa), la 10 km de Arad. 
Telefon 254514, după ora 17. 
(27242) 

Vand casă mare, Calea Tlfnillorll 
nr.114. Telefon2ll6831. (27248) 

Vând urgent casâ 2 nivele, unul 
loculblf, 4 camere, baie, pivniţă, 
bucătărie, verandă, gnldinâ mică, 
gaz, trifazic, Micălaca. Telefon 
266006. (27265) 

vand casă Micllaca, 3 camere, 
grldlnă, gaz slradal, posîllir<tate prl
vaUzare. lnfonma\il telefon 263698. 
(27265) 

O lzotermll, an 1990, Tnrnatriculatl. 
Informa~! telefon 281581. (26755, 
757) 

Vand mlcrobuzTO)'Ofa Diesel8+1 
cu motor rezerva. dn 191;1!. Telefon 
094.645.923. (26766) 
• Vând microbus TV 14, 1969, 
stere bună, motor 8rofQv. T&Jefon 
224061. (26672) 

VAnd remorca basculanta 2,5 
tone, J>U!in foloslfll: preţ negociabil. 
Telefon 557514. (26661) 

Vând tractor U 650, preţ negocia
bil 34.000.000 lei. lnfonma~î str. V. 
Roallă nr. 51, localhatea Vladlmt
reso.J. (25471) 

VInd Kadillac Full Oplions din 
1993. Telefon 235945 sau 
094.804.543. (26849) 

Vând AAO 243 l:>enzJna, an fabri
caţie 1990, stare funcţionare. CIV, 
preţ 13.000.000 lei negociabil. 
Informaţii Şeîlîn, telefon 415250. 
(27065) 

· Vand Oltcit stare' foarte bună. 
Telefon 278396; 094.834.010. 
(27050) 

V!nd urgent FORD SIERRA, 
lnmatrlculat perooani flzică, 2.000 

stare exOEI!Jiîonal<l. Telefon 266165. 
(27201) 

Vând U651,1!111l01Că RM7,lnma· 
lri<:ulate. CIV, n""""" noi, S<mlnă
loare SPC 6, disc 3,4, plug, sfare 
perlectă de funqionam. Informa~! 
comuna Şirula nr, 70. (5225437) 

Vând Dacia 1300, 1979, CIV; 
Dada 1300, 1982, preţ convenabil. 
Toieloo511749,1neu. (5225439) 

VInd convenabil Dacia 1310, 
Dacia papuc, CIV, VT. Telefon 
464027. (27232) 

Vând traclllr l445, 1\'ir.!i cabina, 
RK. an 197, Pf'l!! negociabil. Toielon-
266052. (272:14) 

Vllnd urgent~ .:orweoabil camion 
Man TO cu d...a Tndllsâ lzotermll şi 
!rapit~. an fabricaţie 1967, 
do 7,8 looe motor 6000 cmc, proţ 
informaliv 23.000 OM negociabil, 
stare patfechl tunqooare; vizibil zil· 
nic Bd. rutiu Maniu, nr. 15--17, in faţa 
~~ Comercial. Relaţii tele-
. ~~ oo:, . 252669; 270700; 279517. 

7249 
Ocaziel Vând urgent Dacia 

P'!>!JC. an 1991, 2.950 OM, negocia-
bil. Telefon 236357, 253527. 

cmc, an fabrlcaţ1e 1990, culoare (27245) 
.",te, O!aro foarla buni, Pfl!ţ con- Vând Renaufi 19·Turbo Diesel, 
venabil. Tetefon 092 529 611. 1994, multe extrase, preţ 12.800 

Vând urgent Votskwageo Passat, OM, n<>gociabil. Telofon'462950, 

VInd ,._,;ni apltlal deosebi~~ 
AEG fi BOCH, 111gldor cu conge
lator, combini frlgoriflci 
PHILUPS 340 fi, radlat<>r elecllic . 
pe uleî, aparat spllat auto, con~ 
lator sertare, boxe 180W Braun, 
garanţie 1 en. Tetefon 274118. 
(27246) 

Vând vitrină frlgorifică şi cl\ntar 
eleclronîc. Telelon456171. (27236) 

VInd' TV color PhUiips, Grundlg, 
stereo, teletext. convenabil. Toielon 
264004. (27240) 

IÂIIĂIII DIIEBII 
Vând ŢIGLĂ PORTUGHE2Ă, 

'JIGLĂ MARSILIA 3.500 leV buca-
ta; TERASIT, M02.AIC, PRAF 
MARMORĂ 700 IoV kg; DEŞEURI 
MARMORĂ, CĂRĂMIDĂ eficientă 
300/250/140 • 500.000 loii mc. 
Informa~! localitatea MAsca, nr. 
33. T-531498. (27065} 

vand PLASĂ GARD zincată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RABfTZ 
fi CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552 .. t27190l 

Vănd garaj metalle autoriza!, 
Mlcalaca, bl. 360, negociabil. 
Telefon 266012. (27213) 

Vând- boabe, 1""1 n~ ' 
bU, Informaţii telefon 057-473103. 
(3718996)' 

vand combinA muzicală 
Kenwood, digilală, pom lâmăl cu -
fructe. T&Jefon 279582. (27231) 

Vând terasit alb, 1.000 kg .... 
Vă~ondan T eodor, str. Goldi:; nt:liO.. 
44, Curtioi. (3039700) 

Vand BOLŢ ARI din beton, . 
dimensiuni 50x2Dx15, SOx20x20,. _ 
calitate deoseb•tl. ff)lefon' 

288668. (27271) ~ 
Vand apara! stomatc1og1o. · 

Slemens Slroma~ stare foarte , 
preţ 3.500 OM, nego<:ial)ll. lnforma11 
telefon 251360, 094 396 19'Î. ' 
241213. (27243) .. 
' Vand HAINE SeCONO.HANO,"" ..i 

en..gros, peste 20 sortimente. j' 

Telefon 289458; 092.239.242. 

(27332) • . '"' 
Vând as~,maşln4 scris : 

bin:luri; mobilier şi uşi de leml; ~ ·• • , 
tor electric. Telefoq27689a (27340) j 

. Vand cole<:\16 de Jimbre vechi ,..._,, 
magazin istoric. Telefon 421021. : 

vand garaj autoriza~ zona VlalCu, (5226739) . 
FElt~Frumos. 1.600 OM. Telefon Vând Lada ·1200, an fabrîcaţie .1 
273504; 094.592.290. (27028) t960, recent vopsijă, boschefafă, .1 
Vănd BOL ŢARI termolzolatori 4· motor RK. Vând garaj meta~ 'iL m J 

mode!e, pavele, borduri, etc. 361. Telefon265517. (27254) 
Vând urgent"""""' In Sănlcoloul 

Mk:, 26.000 DM. Teletorl 234608, 
094183 043. (27274) 

1961, funda~e, 2.700 OM. Telefon . 094 m 365. (5225497) . 
, 092.735.963. (27094) Vând rulotâ comercl.alâ de Telefon 245609.(20375) Vând garaj metalle, Pîa~ . 

Vând SARE ta aacl fi bulgări, Soarelui. Telefon 27'411, 25166:1!'· .. , Vând casa din caramldâ 2 
camere, bucăll!rie, hol, curta, epA In 
curte, gaz la poartA, locuibi!A, zona 
Bise<ica SirbeascA, 9.000 OM nego
dabil. Telefon 283592. (27350) 

IÎIIĂIIIIPITD 
Vând ghereta lemn gara Aradul 

Nou. Informatii telefon 259981 dup.i 
""' 17. (26543) 

Vand gheretă amplasatilln Piaţa 
5oarelui, Micălaea. Toiefon 092 626 
102, 092 834 as3. (26n6) 

Vând sau tnd'llriez spafu comer
cial. ultracentral. Telafon 259715, 
260753. (271!10) 

VAnd sau închiriez spaţii pro
ducţie, Alod. 2.000 mp. T-. 094 
784 571. 094 7134 572. (522Îl743) 

IÂIIĂII 'RBEIIUII 
Vând pAmănt arabil, hotarul 

Şimand 2,66 ha. Informaţii locali
_" Macea nr. 662. (26658) 

Vând TEREN pentru construit 
casa, Grădişle, toate utllltăţile. 
Telefon 253366, 0!12.457495. 
(211024) 
· Vând întrav!IB!1 pantru COf1Sin.le\fi, 

posibil apâ. gaz. Jnformapi telefon 
21!6333 (26667) 

Vând loc de casâ. suprafaţa 
1,000 mp, cartier Subcetate, str. 
Mi~-. nr. 1. Telefoo 235635. 
(27001) 

vand loc casa 1.000 mp, 
Micălaea, str. Ciobanului nr. 4, prel 
30.000 OM. Telefon 2~1032, 
092.344.621. (26651) . 

COntifllli mari. T--144334. (27303) 
(26321) .. · ~- Vănd canapea extensibilă· '11 

Vând urgent Opal Voc:tre TU!bo Salonle, preţ 13.000.000 lei. T-. 
Diesel, an 1994 cu toate 462761. (5225498) 
!mb<Jnltâţirfle; vând Dacie o km, Vand maşină Mercedes, preţ 

Vănd COinbtna recoltat porumb· vioara veche. Telefon 253013. 

1jliuleţl cu tocător, l'ha·n:~::·t-;~27~~i.iiJ:::!!!!!!!IIo""'=- ;;: 
piese schimb (o aduc la client). ~ 

Telefon 055-571981, seara. (26330) vând masina sifon, m8şJnă ... 

eventual la schimb cu una mal negociallil, fabricaţie 1951. tip 2070, 
veche + diferenţâ. Telefon Tnmabio.Jiat perşoană fiz:k:ă. capa(i.. 
094.291.600;056-219869. (27106) late motor 2400. Telefon 094 927 

Vând urgent Dacie din 1988, 173. (27261) 
1.600 OM. Tetefon 056. 255534. vand Panda 45, 900 cmc, an 
(27109) 1984 şî vw (broascA). cutie vito.za 

Vând AUTOCARe MAN !nma- •utomată. Chlşlneu Criş, telefon 
trfculate '1 neînmatrtculat• + 520713. (5.22647) 

vand mobilier magazin, casă de nat boia. lnfonna~i telefon 4 
marcat memorie fiscala, Cllntar eiec- (6226745) 
tronle, vitrinâ frlgortnca. Telefon 
460470, seara. (26639) 

IKARUS cu motor IFA. lnformolli Vând maşină Fon:l Taunus, Tnma· 
talofon094.847.948.(27121) lrieulală, anfabricalle1981. Telefon Vlhdemavanta)osroollillercomer· 

Vând Dacia papuc carosat. 276376. (27252) ' cial {rafturi, pulturi, mese, birouri, 
Telem 267384. (27152) Vând VW Golf an 1984, lnmatri- etc); vitrine; dulapuri frigonfice; con· 

Vând microbus Mazd• Diesel, 'A:Iat, Diesel 1,6. Telefon 259236, gelatoare; cântare oiectronl<:s 'iÎ ne<·· 
2200, 1981, 2.500 oM. Telefon 7.:·>7236. (27251) male: scari duble; grâtare lemn; 
456785. (3036393) 1' cârudoare; masa biliard. lnlonna~i 

Vand camion SRD - perfedil ' L'tq 1 1 :~ , , 1 j:jll .. t' 1 281060. 26708 
de func~onare. Telefon 412206; • 1 1 11 1 •1 • 1 - Vand CI1.ICO marmură 2.700.000 
094.911.543. (26965) . v.;nd dive""' tipuri TV COLOR., loî; cruce mozaic 800.000 lei. Cumpăr apartamen-t 2-3 camere, 

Vând AR0'243 cu oemon:â, an preţ_BOO.OOO lei; garanţie 6 luni. Telefon 054 262907. (26502) prefer blocuile noi. T 250209, .• ' 
1989.motorE!rafOv,preţ24.000.000; Telefon 244904, orele 9-17. vand societate comencîala cu (27136) 
1e1 negociabil. Jnlormalii localitatea · (27103) . lmport..,xport. Nădlac, telefon 057·. . CumpAr 2 apartamente lh ecoJaşl. . 
vadurile, telefon 180, luni-vineri · . Vllnd: MA'iUNĂ SPĂLAT 474750. (26665) · . · ·:_,c:~: "ttxi, -1. :;:Jlll'i:t~tjP" ' 
dupăora20. (26966) AUTOMATĂ, 100 DM: TV COLOR., . · Vând tablou mere plcturlllh ulei, J.ll. Telefoo 211 . : 
· Vând 2 microbuze vw 60 OM; LADĂ FRIGORIFJCĂ; ofet' · ·~ 1823. Toielon565133. (26092) Cumpltrurgant1!3rSOOerll confort • 
Transporter de marfă. lnfolma\li- garan!le. Telefon 262616, 259339. '.- VInd EUROBOL ŢAR! TER-.,,,..1, olar 7.500 DM. Telefon 2l087'C --; 
m094 552116 (26976) (27222) MOIZOLANŢI cu garanţia, (27269) . : 

· · · vand avantajos TV color, 300x250x200, 3.600 tel/bucata, 1 Cumpăr teren intravilan, Jănga· 
Vând ape Rekoo:f an 1982• CIV, vtdeouri, receptoare satelit. mlen:r mc • 240.000 lei. Telefon 261491; arterele principale ale Aradului. ~ 

VT, persoană fizică, localitatea vele. Telefon 259339; 563027, 092.361.750. (26560) Telefon253326. (21?1-\Q\ • • • .. 
Sitnta.-.,, str. caprioarei nr, 44. 2626 224868) ' ...... ~( -

(5225491, Vă:! ~~antajos maşini de spălat mă~~":!"'t.:~:::~·~;~;;;;r;~2"'.': ~~ ,1 ij '•' n l • f \ , ;,; ~ •... 
Vân.d ~ord Sferra 2.3 Diesel, ._,_, ... ~ Phll' Bo -• b' "'_,.. au~ .. ·~ ipS, s~ •• corn !ne, 258171. (26759) • • 

llmuzinâ, an fabricaţie 1984. nefn~ lăzi frigorifice. congelatoare cu Vând lemne foc esenţa tare, ooce , Cumpar taJon + CIV·Mefcedes, ",.. 
malriruJat Telefon 057·266150, str. sertare, frigldere. Telefon 259339; cantitate. Telefon 210373. (27080) model123 (Cobra) seu Volvo 7~ 
l>lrrr1l:tit!l. ir. 1/c. !26873) 563027; 262616. (6224668) Vând pian coadă scurtă Petrol, 7!10 Telefon 094 694.070. (26656) 

Vând Flal Ri!mo Diesel, lnmafri· Vând TV color cu dlagonata miCil. 
culat + CIV, preţ 3.000 DM, negocia- Telefoo 211491, (12132) vizibi!OiocaDMIItatea Cullinl ,bnlr ~~; r" 
bl. T-.250660. (27165) Vând diferite tipuri televlzoara 1·20 negoc a · 0 • on 

Vând Mercedes 230 benzină, .color. ganm"e 1 an; noi; maşină 092.965.484· (27091) . 
U650 .....,lat - . .......!.~ Telefon 284604 Vand ouă de prepeliţă cu II'\Sin.K:ţi: Cumpăr.im: ORZJ GRÂU FURA· 

CIMPĂIIĂIII DIVBIIII · .... 

Vând loc de casâ In Gnldîşte, 
zona rezidenthdi. Telefon 
094.555.692. (27002) 

nelnmatricutal, tractor · .,..,(27040)~·~- ' · uni. Telefon 2899S6; 248064. .. JER, ORZOAICA. PORUMB, 
lnlormetii - 249220, 24515& . (27

1611
' · vand 5xS6 133, 16 MP RAM (27136) recolta 1999, plata la rldOl;aiS. 

Vand- U650.Inlolmaţll- HOD 1,3 GB. T- 269930, dt,;plc. Van<!- bere, butoaie Tl!lefon 065-163815;.QIIcl_78& 036, 

Van<! teren inlravllan In Ghlcroe 
V.alea Domneasca. w vie şî poţnl, 
pentru casă de vacanţă, parcole de 
500-1000 lll>.l""\ negociabil. Rela\i 
t<>lefon 234720, dupa ora 16. 
(27113) 

Vand """ sdWnb cu """""" 5-7 
to, 8,5 ha Intr-o parcelă. Telefon 
532125. (27051) 

vand tet'fJin 2.300 mp, intravilan 
&Iva~ pe Valea T~. acces 
pe stradll asfaltală, zona de agre
mem 7.000 DM, negociabil. T-
269966, 248064. (27136) 

VInd teren, zonă industriala, 
Ated. 5.000 mp. Telefon 094 784 
571, 094 794 572. {5226744) 

11l!f'NVH 1~1 
Vând ANVELOPE camion 

dlarnolru 17 ,5; ARO ·15, 18; auto
turisme ~ 13, 14, 15, 16,·17. 
T.- 563027, 259339. (27222) 

Vând Docia 1300, an 1963, CIV, . 
stare il<llii; preţ1.800 OM:' Toielon 
273504;094.592.290. (27028) 

1997), preţ 1.5000M, şi 5 
ll"fl!î Alldl A4. Telefoo 253 955. 
(27306) 

Vlind avantajos anvelopa aula. 
-.In stare toarte.bunâ. T-. 

m .266248. (27157) ora 18. (27069) !6'f'tontm1r;"...l~~~~ "'mf'il<i• 
Vând c:ak:ulaloent 41 . '" 

Vlnd ..._ __ 
1310 

(schimb), an pn!\Uri negoc-. Toielon 289679; profil confe<;ţîl producţie. contract 
.r"" -• la 1 247182. (27129) extern. Informaţii telefon 280274· · (27056) ~~ 

1997, ."..."""" bu·~. a nm • Vând: UA"'NĂ AUTOMATĂ DE. după ora 16, 094.797.828. (26369) Cumpăr acţiuni: Afforia. . 
T--.. 327. 27146 --r •- · BAT •~• M te - SPĂLAT, pr!ţ100 DM: VITRINA Vând iambriuri, 37.000 leii mp, ~ronena, , ~~eanca. e • 

Vand M, plug, disc. FRIGORIACA, CONGELATOR C!:' cherestea brad. Telefon 220427. llmpex, Agromec Curtlcl. Telefon 
Mlg 4~. ~~fi!'IOCI monoax. sertare, 500 It; COMBINA (26691) 094 69351!. (27191) "" 
LocaliloU.~III\Irile nr. 116. FRIGORIFICĂ. TVCOLOR.prot!IO ,..;..----------, cum~ acţiuni: Astoria, Mata· 
(5213471) ,-- OM; LADĂ FRIG, FR!GIOI'!R. Vând masă de biliard nr. 7. impex, BAT fwllo!!!l1 LIJ11F 1 

van~=.,caroset. bascul, Telefon 275277. (20566} ~T~ol~efon~~2~3334;;2~-~(269;;7~1~) :::;:~~;"Îr50ll'l2"f9'2) · · stare fun 
tanai1Jor,20l VAnd LeMNE FOC TĂIATE, 

. Informaţii sat 
Avram .. 202. (6213470) Vănd CÂNT ARE ELECTRO· 

NICE, CASE MARCAT FISCALE 
Vand Docil -. '0.000 km la 

bolti. T-. 210727, ~ore 19. 
! 127125) 

Vând urgent VW Passat Diesel, 
an 1982, geamuri electrice, 
caroserie, faruri, stopurl rezerva. 
culoare bleu spaţial metalizat preţ 
4.800 OM, negociabil. Locautatea 
CUIIin nr. 19. leie!oo 092 9a5 484. 
(27091) 

vand Dacia 1310, an 1995. 
lnfomlatiltetefoo 46$3Pl1. (27173) 

VInd tractor ~\ P"'\4.300 
DM, negociabil. inbl<le\lf-fon 
562762 (5224898) 

Vând Da<la 1300, *' 11180, stara 
· buna, preţ 1.400 OM. T- 092 

965124 sau 256222. (271815) 
Vand Skoda Felicla, an t999, o 

km, vama pUIUl!. Telefon 057· 
216156. (27189) 

(obf<gatorll din 1.10.1999~ Telefon 
272727. !28424! 

Vind diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (155.000 lei), 
video, satelit; transformatoare 
llntl. Telefon 092.368.666. (mp) 

Vand (sdlimb cu video) calculator 
286, imprimanta A4. Telefon_ 
250065, după oro 15. (27079) · 

VAlid tetevizor Sony, nou, 
Trlnltron, toate opţiunile, Pfl!ţ 550 
OM, negociabil. Telefon 250660 . 
(27165) . 

VIndem -""' 'Tl!J.EVIZOARI! 
COLOR, preţuri foarte conve· 
nablle. Tetofon .280260, onole 111-
20. (27250) 

VAnd congelator, combina, 
~â spătel automati, TV color, 6 
luni garanţie. Telefon 285010. 
(27257) 

Van<! TV COLOR -roa, en
detall, fwncţionole 91 nefunc· 
ttonale; c.le mal miel preturi. 
telefon JIIW.58; 092.239.242. 
(27332) 

esenţă tare. Telefon 277027. 
074 

CERERI ti OFERTB 
. DEIERVICB .. 

GRUPUL ŞCOLAR .MENR) 
COANOĂ" face 1nsa1eri ŞCOALA 
MAIŞTRt eleetromecanici auto., ·"' 
Telefon 280351. (26731) 

vaoo casâ 3 camere. anexe, w 
grtină,ln Q.rllci, Sir. F1lipascu nr. 7, 
preţ 13.000 OM, negociabil. 
lnbmatii teieloo 484453. (27177) 563027; 259339, 262616 •. 

(522.1666) 

Vând Dacia 1300 TX. ",. !i.lllri
catie 1989, crv. stare~. 
pret 2.500 OM, negodsbl. T•m 
420463, orele 18·20, 51111 •. Vănd ............. Pentium S-32 MB· 

RAM. 540 t.m HO, monitor 14, tas
teturll, -..se. 500 OM. Telefon 
280260. (272!5(11 . 

. ANGAJĂM pentru rela!"'"Eii. 
publicul • Administraţie, absol- ·' 
venţi de facultate, sub 27, aR~. · · 
Cu.."Unţe: limba engled. ofJii
rare (programare} PC: program 
flexibil, aspect fi;dc placut, ~nulă .. 
obtlgatorle. Relaţiile 210380; 

vand (schimb, varîente) casă 3 · 
canlere, Pâtneava. 33.000 OM. 
Toiefoo 250754. (27212) 

.. 

Vând (schimb cu Dacia papuc 
....,a+ diferenţa), Mercedes MEI 100 

5226742 ,, 
Vilnd Ope! Voctre 1,81, an 

CO\fe 1992, Euro 2, nelnma1riclllll. 

. : f>!·'L -:·~:~.-;_~~~~ 
..... "" •"" c: . 

- ... .,.,,-~;:-:-/.::

"· .. .._ 
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OMNIASIG oga -. a.RlURI 
CONSILIERI ASIGURARI, ofo· 
rtndu--vă oportunitatea fonnArll '' 
consolidArii ~roprlei structuri tn 
sistem MUL 1 LEVEL MARKET· 
ING. lnfonnaţlltelefon 255520. 
(27155) 

TOMAIFICIO VENEZIANO caută 
PERSONAL cU experienJA ln 
DOMENIUL INCĂL ŢĂMI TEl. 
. Talafon 254233. (27188) 

Angaja~ 2 NECALIFICAJI, str. 
Iosif Lengyel nr. 1, Aradu Nou. 
(27220) . 

Angajez PERSONAL SPA 
TORIE AUTO. Informaţii Calea 
VIctoriei nr. 48. {27225) 

Aifgajez BARMANĂ (OSPĂ· 
TARA), BAR LOTUS, maxim 30 
ani. Telefon 092· 295 353 sau 
LOTUS, 11L 1. (27m) 

Str. Blllcel!cu Nr. 16; 
Telefon 581.426 sau 
~.091 .,, •··. 

• prngam 7,:J0.15,30 

FIRMĂ PARTICULARĂ executii 
ortce fel LUCRĂRI CONSTRUCŢII. 
~~elefon ~~9539; 094.882.112. 

28981; 982 

REPARAŢII FRIGIDERE, LĂZI . ,1 CONGELATOARE, garanţia!. 
ASIGUR TRANSPORT. Telefon 
092 417 397. (27170) 

Execut LUCRARI CONSTRUC· 
ŢII, zld~rll, tencuieli, faţade. 
acoperişuri. Telefon 273233. 
(26804) 

REPAR la domiciliu: FRIGI· 
DERE, CONGELATCARE, ou 
garanţie. Telefon 094.257.151. 
(25888) 

PARC:HETĂRI, RAŞCHETĂRI, 
PALUXARI '"' matet!alele finnel 
(clientului). Telefon 235271; 
094.555.338. (28825) 

MEŞTERUL CASEI repară: 
ilrag&ze, ma,inl spllat, televi-
zoare, audio. Telefon 270098. 
(27044) 

RAPID, CALITATe: tencuieli, 
gletuiell, zugrăveli, vopsitorll, 
f&rpante, hldrolzolaţil, tennolz<>' 
laţii, Instalaţii sanitare. Telefon 
094 267 838. (27225) . 

Ell:atutlm avantajos ZUGRĂ· 
VELI, GLETUIELI, VOPSITORII, 
FAIANŢĂRI, lăcA alcool. Telefon 
262827. (27237) 

MAISTRU INSTALA TOR AUTO-
RIZA T execut in~lzire centrali, 
sanitare. Telefon 210228. (27298) 

TRANSPORT MARFA INTERN 
3-5 tone; avantajos. Telefon 
253629; 251502 dupA ota 16. 
~59) 

DIVERSI 

. .,ACCESSO" vinde fllnchlrlazli 
aparate cafea bar Saeco, jocuri 
distractive, accesorii biliard. 
Telefon 270850, 094 835 132. 
(27152) 

Ofer avantajos VALUTĂ 
IMPRUMUT, cu garanţlllmobl· 
fiare. T-n 250783. (27203) 

SCHIMBURI 
Sdlimb apartament 4 camere, ru 

cas~. in municipiul Arad sau in 
oomunele apropiate. lnbmll9l .... 
tJn 281968,289771. (Z7132) 

1 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO ŢOUR" ARAD 
VAOFEI!Ă: 

• excurete - FRANŢA :ZO SEP11:M
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
• PREŢURI DE EXCEPŢIE le 
MAMAIA, NEPTUN, SATURN fi 

. EFORIE NORD. 
-excursii lunare tn EGIPT, rrALJA. 
SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRANŢA; săptllmfinale 
In: DUBAI, CHINA fi fUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la preţuri 
fin\ concurenţA. _ 
••cursll lndiYiduololll CROA'fiA 
fi UNGARIA. 
- bilete de odihnA fi traWnenl la: 
FELIX, HERCULANE. OLĂNEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ. 
VOINEASA. lnfonnaţll telefon/ fax 
057- 283311, sau str. EminesCu 
nr.13. VĂ AŞTEPTĂM! (c.1000) 

D!!! BERI lE PBI'f1lll 

rioferă: 

zilnic spre Germani& 
PASSAU • REGENSBURG • 

NORNBERG - HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: CililtOtle In auto
care noi, moderne; 2 bagaje 
gratuite; însoţitoare de bord; o 
masă caldă in Ungaria. 

lnforma111 fi InacriBtl fa 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 
telefon 057-561371, telefon 
057 ·563011; TIMIŞOARA, tele
fon 056-200119; LUGOJ, tele
fon 056-359651; REŞtfA, tale
Ion 055-224904. (c.) 

Efectuează zilnic transport 
de persoane tn GERMANIA, 
AUSTRIA'' FRANTA. la preţuri 
acce9ibll8 eLI aulooare mo· -... . 

NOUIII ITALIA Cu trânzlt 
AUSTRIA, SUEDIA cu tranzit 
POLONIA •i UNGARIA la 
SUDAPEST~ ·-

IMi>oRtAHn """ .,A1\Atlo 
ŞIS" puteti cil6torl In toati 
EUROPA: BElGIA, OLANDA, 
DANEMARC_~1- FINLANDA, 
NORVEGIA, """LIA, SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentru grupuri orptrlzatli1 

tnchiriem autocet• .1 -..-..... 
.,ATLASSIB"- _.. 

vicii de mesagerte, asigurAri 
medicale ,; cărţi ....... 

Agenţiile din cenhu: telefon 
251871 _,, 252727 ,, 
AUT\)GARA, to_lefon 270582. 

VA AŞTEPTAM, zilnic. (c.17) 

ÎNCHIRIERI 
Ofer spre inchiriere iocuintă 

(ne)mobffata. Telefon 235784, OlÎ4 

magatilie, depOZite, birouri etc. 
Telelcn 281060. (26707) 

si 

er spre ne 1r ere apa smen 
(ne)mobilat. Telefon 210555. 
(26431) . 

caut apartament 3-4 camere seu 
casă, zona Podgona, pentru lnchlrk 
al. Telefon 220624. (27126) 

Ofer in chirie, pe termen lung, 
apartamerit central. rrfobilat, 2 
caniere, dependinte, TncAizire, apA 
caldă, telefon. Telefon 289966, 
248064. (27138) 

lnchlrlez apartament 2 camere, 
decomandate, la Podgoria. Telefon 
236233, 269190. (27147) 

Ofer spre inchiriere spaţiu oomer· 
dai situat in sat Masca, bine amena· 
jat. apt pentru: prestari servicii. all
mentatie publica. Telefon 531496, 
după of. 17. (27158) 

Ofer spre inchiriere spa~i corner· 
ciale centrale. Telefon 270879, 
240970. (27164) 

FIRMĂ SERIOASĂ cauti si 
fNCHIRIEZE CASĂ 2·3 camera, cu 
curte, baie, inc;ilzlre pe: gaz, 
ZONĂ BUNĂ:; PREFERABIL 
ARADUL NOU. Telefon 084 544· 
099. (27198) 

lnchirieZ spaţiu pentru schimb v~ 
lutar, ultracentral .. Telefon 251885, 
252389. 27278 

Ofer spre in 1riere apartamente 
cu 2 şi 3 camere. felelcn 282854. 
(27199) 

Ofer spre tnc:hlriete apartament 
lhatentral, 2 camere. zooă llnt;tftA. 
Telefon 284156: (27205) 

lnchlriez spatiu ultracentral, 40 
inl>· Telefon 211792. (27Ll9) 

Tnchiriez garsonieră mobilatA. 
Telefon 232059, dupA ora 16. 
(27219) 

Primesc 2 elevi In gaidA, cartierul 
Funcţionarilor. Telefon 238138. 
(27247) 

Prime.sc 2 fete (studente} tn 
gazdă. Telefon 274692. (27253) 

Primesc o fatâ tn gazdă. TEMtln 
245963. (27255) 

Ofer spre tnchiriere gartlonletA 
Micalace, zona 11~111. Telefon 
240760. (27259) 

Doeoc sa iau In cl1irte autotur1sm 
pe 5 zile, afer 60.000 leii zi. Tetelcrl 
255733. 272 

Caut urgent de Tnchlliat sparta
. .ll)ent mobilei frumos; of..- 200·350 
. -·DM. ·falef6h noSB~;- 210255. 

(27351) . 

_PIERDERI 

Plardut oslgutal'll auto ellllerati 
de SC ARDAF pe numele V8flag 
Nicolae, -a CRCAA nr. 885333. 
O declar nulil. 1271401 

P•erdut camet membru ellbetat de 
CooperativS Vladimlrescu, pe 
rumele- Ana. D-rU 
(27234) . 

'li' DECESE 'li' 

BEII O 
592 290. (Z7028) - . 

YRAVEL lnctoir1ez (doiesc) _,..liilililll *' 
eu mara dutai'e tn suflet 

anunţlm Incetarea din vla11 a 
lubiiUIHI ftfltltu 1811, 6octY i!l 
buniC, ilgenlle lntemeţlonali, drg8" 

nlzeazi excursii de excepţie! ·: pasa (ne)mobllai(A). tel&fon 
ISRAEL - 27 septembrie fi 28 li35t/14, !l94 592 :!90. (270211) 
octombrie; ITALIA, FRANŢA, lnchi.rieii! (C>Ier) epertameht 2 
SPANIA • 28 septembrie fi 28 camere, centru, nemobilat, pen1JV 
octombrie. Telefon 057 • birouri. Telefon 235784, D94 592 
256041; Bd. Vasile Mllea, nt. 29(). (Z7028) 

11. (27363) lnchiriem &PIIII -- penltu 

·">· .• \ .. 
·. '-:. 

'tOPOR 'IEODOi&, ·.· 
tn vArstA da 68 ani. lnmor"" 

fnAntaraa va avea lol: IRI, 8 eep. 
tembrle 1999, ora 15, de la domi
ciliul din LIVADA nr. 319. Famllflllt 
lndollate: TOPOR 1 BARTHA. 

Cu rriUitA durate tn suflet 
anunţim treCerea tn neflinţâ a 
dragulul nostru soţ. latA, socru '' 
bunle, 

GALEA TEODOR, 
tn vârstă de 78 de ani, veteran 

de război. lnmonnAntarea va avea 
loc azi, 8 septembrie, ora 14, de la 
domiciliul dh'l comuna 
Vladlmlrescu, str. V. Roaltă nr. 96. 
Familia indurerati. 

Sincere condoleanţe familiei 
FLORUŢA PAVEL, la decesul 
mamei soacre. Colegii de la porno 
pieri 'fi pad MODA SA. (27235) 

Familiile: BREAZ, SENEDECT 
fl MANN suntem alAturi de vecina 
'' prietena noastră BARTHA 
ILEANA tn marea durere prlclnu
ttă de dispariţia tatllul alu. 

TOPOR 1EODOR. 
Sincere condolea . (272IMI) 

Cu mare durete tn suflet, 1
1 

- • 

anunţAm Tncetaraa din viaţă, după 1! Pe aceastA cal• 11n sA 
o scurtA suferinţa, a dragei noas~ · mu·ţumesc doamnei dt. OALEA 
tre sorâ, mâtu,A, prieten!!, NIS- , J-Iul dr. MIUŢESCU cara au lup-
TOR MĂRIOARA, in vlroti de 74 tot pân~ in uftlma eli~ 101 allne 
ani. Inmormintarea va avea loc uferlnţa celui care a 
azi, 8 eeptembrie 1999, ora 14, de 1 ANDRIESI AUREL fi tot po 

llt Cimitirul Eternitatea. Familia 1 1 această cale ţtn să mulţumesc 
1 indoUatA, Valea. 1 conducerii SCA FA:nUinele '' 

Cu adăncă durere anu"l"lm fnce. 
tarea din viaţA a scumpulul nostru 
soţ, tată, fiu, frate 'fi cumnat, 
STANA MIHAI, ln vArotl de 37 ani. 
TnmormAntaraa va avea loc de la 
Capela Ortodoxâ din Cimitirul 
Eternitatea, azl8 septem-1999, 
ora 16_. _Fa_~ilia indollată.====' 

1t IEIIICD FIIEIHII]' 

SC nNOSFERATU" SRL, 
str. Ghlba Sirta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Spriji~ul de 
care aveţi nevoie tn momentele 
grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE CoM

PLETE. 
SICRIE: dllerfte eeenţe '' m<>' 

dale occidentale. RESPETE: 
pând, m3tase (seturi complete), 
voal. CRUCI: lemn 'i metal. 

- ACCESORII: prosoape, batlste, 
pangl~ neagrli, baUturi, mAnera, 
lumânări, catafalc, ~nlce, steag 
de doliu. SERVICII: s~lat, lmbJI
Sămat, imbrlicat, transport intern 
fi Internaţional; ASIGURĂM 
colaci, colivA, coroâne, jetbe, 
fotografii prOfesionale, fanfară: 
ORGANIZAM pomeni; INTERME· 
DIEM gratuit obţinerea actelor 
necesara inhumArli. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce • 
750.000 lol •. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRATUmll. Experienţa noastri, 
este gara"'fa dumneavoastn\1 (c) 

· POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

RO-STYL.COWANY 
-.> PRO!M.IcATDARE III! 

'""" SIGRE , 
lllr.M.-..w..-.4, 
-fan 057-21 Ui2il, ~.1'111; 
094.558.712. 
totul1ntr-un aJngw 5dC, ia ::J; ill 
--,, ""'- oceldoo •IMsRĂCAT GRATlJtt 
•tMBĂLSĂMAT·COSMETIZAT • 

pe timp de VARĂ, LA JUMATATE 
de PREŢ. 

*SICĂIE 10 ~ (408.oie iMo 
1.800.000 lei) 
· • LENJERIE dec•• .. 1 m.ct.re 

(180.000 .......00.000 .. ~ 
. •cRUCI, LUMANĂ.RL. 

TRANSPOR.Tln ARAD GRA.i1..trr. 
TRĂNSPORT GRA'IUIT la flrmolo 

de pompe furtebre, pentru ea si ....... ...._....,.....,-. 
(c.) . 

'ii' CONDOLEANTE 'ii' 

eolaetlvut Cru;fwl Mglll• 
toare .B~ de le GrAdintţa P.P. 
llr. t8 Afad, esti alllutl ihl 
familia !ITANA '' tfansmttl 
eintere condoleanle. (27348) 

tuturor celor cara au fost alAturi 
de noi 1~ clipele grele. Soţia '1 
copiH ~733_5) 

Un an grau, un iln triat a tre"" 
cut da cind am contlus-o pe 
ultlmt.l drum, pe neuitata noas
tră ftici, so11e. mamA, bunici. 
aorâ, cuscrl, .----::-..... 

~~~;u•u. "o mamâ, dulce 
negu~ de vremll Pe 

freamătul de frunze! La tine tu 
mă chemi/ Ottasupta criptel 
negre, a afAntulul tnonnAntl Se 
acuturâ salcAmtl, de toamnA '' 
de v3nt/ Se bat tntet din ramuri 
tngânA glasul Ului Meteu se vot 
tot bate, tu vei dormi mereu." 
Cu lacrimi de dureta '' dor nB 
&mintim de ea. OdlhneascA-si 
tn pacei Soţul Ioan, mama 
Luiza, fiica Gabrlala, ginerele 
Mltruţ Murefan •' otumpa oi 
nepoţică Darla din Socodot. 
(56226458) 

zi, 8 tleptem r11. att 
fmplineac 4 ani de la decesUl 
Iubitei noastte soţle, meml, 
bunici fi aoaerl, cea cart 1 
fQsl 

HEitLO ELiaAVETA. 
·r;umnezeu eA o odlhneaad 

.!"pacei Famiita. J2i'244) 

Astlzt, tii illl an 1111 olnd .i 
pleoat 

IIANIBAI. HOODRI!iiCU, 
fie amintim .. ti nivedam zAma 

~indu-ne 'âgalnlc sau cu lrol1fil 
fiiii, prin fumUl plpel pe care 
ilul tiu Angi ţi·il etrecurat·d 
pentru uHimul dtunt. Nu te vom 
uita nlclodahl! Al III. (27275) . 

ttec 
cerea In nefllnţl a Iubitului 
nostru 

GliE ORGII@ 
'fTTIRIGA. 
R~gtm pli lbfi 

cahl I-au tun«JJi. 
cut al-I plstr8ze 
o clipi de adu• 
clre amlrtta. 
Dumnezeu sl•l 

odihn•aaci tn pac8J Mama 
Aurella, ooţla llr~ghina, fiul 
Adrian, nora Adrlilrtli, culltrll 
Ghfll .1 NUII Bu ... (27288) 

CDIMII 
l't'lmirla Cermsl 

. ' 

·agent publicitar Florlca NII!W 
ŞOMOŞC .. 

• agent publicitar înv. Ioan 
Nagy 
·Telefon: 511.860 

ŞDUA 
Asociaţia Agricolă 1. Slavici 
sau la domiciliul d-nei Bot 
Adriana, din Siria nr. 516 
- agent publidta~.r~~lrli 
• Telefon 531 

···- .. , · .. 
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VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, UNELTE 
ŞI ACCESORII DE VO~IT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru faţade fi interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZlT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRll) 
• Vopsele pentru lemn şi metal- 1000 nuante 
VAPOREX (solwtle pentru pereţi cu lgmsle) 

OFERTA LUND: 
vopsea lavabllă HERA 25 kg - 360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constanfinescu) 

TELEFON 210676; PROGRAM ZILNIC 8,30·16,30. 
SÂMBĂTA 9,00..12,00 (WB88l 

In anull991 

ţ.IJJLtNE 
a oferea televiziunea prin cablu, o. 
flri(J;IIr• deschisa spre lume. . Acu,;;;(f;~ro/ ..... 

TROCAL 
Germania 

Producem si montam 
usi si terestre din PVC armat cu 

geam termopan 
tel-fax. 251461 ;094507211 

Arad str, FELE.ACULUI Nr. 1 . 

'lflwol'tfi' a!!:'···- plăcerea doftl'lmif\1! 
r~!>iffl.chiderea clubului de ll0ilp1:e;: 

program de strlP·tease PLA.YG~IRI.;1 
';:AtmosferA deosebită, program de 
,tate, servicii ireprotabllell, zilnic de la" 
fla,OO la 04,00. Rezervirl la telefoo.j 
,llft2277761J ' . h ' . ' ... ·· ... · ... · ' ., . /!! 
"~:_, __ , .---~·:.: .tJ:.;~~~titt"~trtlWJo~#~ 

- ··_;;-~ ., .. 

(1173828} 

---- ,,CONSTAR•' ...... 
Arad·~· 

convOIId Adunarea GeneralA a Acţlonerllor la 
«ata de 22 septembrie 1999, orele 10,00 la sediul 
unllllţll, sit. Maray.allon Antonescu nr. 14, pentru toţi 
acţionari! lnscritlln Registrul Acţlonarllor la data da 
11 auguat 19119. . 

. ORDINEA DE 11: · ·. 

-• c:f • 

··... ..:.·-,,. · .. ,}'-'~~:~ 
" . • '1 . ..._,.,.. Al.l ··:. 

PVBUC17AT.E 
._,.... n~~- ,._ 

Miercuri, 8 septembrie 1~ ·:.. 't;:. 

Car.ne•• XV 99 
ABCDE 

Deschiderea cursului: 
8emblilll11 septembrie, ora9,00 

intr-o ~modernă abilitată de AR.It 
*Categoria "o1·i ----
• 21 ani !mpliniţi • ' 
• permis categoria C . 
• Asigurăm - în tariful cursului • manuale fi chesllonare de 

legislaţie şi mecanicii 
• Efectuam transporturi ocazionale şlturisllce cu autobuz 

lkarus, la tarife negociabile. 

ANVN'fĂ 
PLANUL DE ŞCOLARIZARE PE ANUL 19911-20110 
1, Asistent medical generalist- 50 lo0Jr1 
2. Asistent medical ocroUre • 251o0Jri 

. 3. Asistent medical generatist leologlco-6anil- 261oouri 
inscrieri %linie la seae!ariatul şoolll (Calea \l1clorlel · 
tnlle orele 8-15, 

·,·fl 

·.t 
ARAD· Calea VlctDrlei 118 Tel/fax: 057·2554lt5 lMcrierlle au IIIC ptn41n data de .<u ..... ,.,... .,".,.,-

ORAR: Luni· VIIHH1 B • 18 s•mbiilli B- 13 
' (~224312} 

Dl CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

loata groslmUa • SOBB 
TBRACOTĂ • UŞI 

• FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 
. ;;-~-·. 

. 
,.. ~ promo~ale ba pritda tună de "'-ărl 
.. Adaos eomereial minbn . 

ALTE INFORMATII. 
LA TELEFONUL 259038 .. 

• Program zilnic: 8,00 • 11,00 
. aâmbălă: 8,00 • 13,00 · .,. " ."",, ."'.,, .. , 

anunlă organizarea Urllllitoa-llor 
cursuri postlicealea 

• Contabilitate· postllceal 
• Referenţi comerţ Intern •• 
Internaţional - postllceal 

Canurile se organinad ia colaborare • 
1Jirecfia Muaell " Protecţiei Sooiale Arad. 

lnfonnaţli suplimentare la sediul CCIA Amd, 
atr. Clolpca nr. 6, camem 31, etajul 2, telefon: :1522.50 

. . aau 25.30.00. {c. 

• Aparata da tmptălftlat tng~imlnte chlmlc8. 
VOGEJ. WQGT. ftP; Y IIMI kl 

• V Pntţ: 6.450.000 lei (stoc limitat) ' • 
IDCiftl tililfllii ~tw: MCP l,ti 

Preţ: f0-~4.000 lei '·ţ altele. . 

PLUG, GBAPI, SEIUIUlTOIU 
Pntţurlle includ TVA. 
Informaţii Peclca Nr. 1928 
(lăngă drumul Paregul Mic) 

'l'alaloa 469224; Orar 8 • 17 
luai • sâJnbălă 

... ,.. 

str. Lucian Blaga, nr. 2..4 
tel. 280175, 281800 

·- ;_~': 
-- _".._ 

' ··-
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