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•;$BOUPE IOCII'ri 
,·: GENiuLE 
î :Sueursala Jud~ţ~ ARAD 
1 Bel. Revoluţia nr. 5-7 

.. Telefon Z53%80 

·:Anul XI, 
ar.2823 

i;j WEST BANK 
ARAD, lklul RevoluJiei nr. 88 

TWJOIU8 4 n, F.U.ass.aG 

BANCA COMERCIALĂ WEST BANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 milleQ 

11ună-50% 
21unl-51% 

o 

BRAT ~ Tiraj mecfiu 
~zilnic vâJictlm 

35.948 
-,_,-4 .. 
i>' ... 
• in numele unui euroeenism 
;! 

1 de raradii, prost înţeles . 1 
., 
~-

DUPA CE AM "REZOLVAT" ~ ,, 

ECONOMIA, CULTURA, 

DE ASTÂZI, CălDURA 
ltJTDillrt .. PROBE 

!' 
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il. ·• 
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SANATATEA ŞI ~IVELUL DE 

TRAI URMEAZA ISTORIA! 

~ 9,1 miliarde lei • datoriile 
ARTERM eătre CET • ne mai despart 
de ealoriferele ealde in permanenfă 

Parcă e un făcut: nu se termină un scan
dal că incepe altul! Abia s-au potolit spiritele in 

cht>Stiia cu celebrul .Parc al prieteniei româno-

··~:~~~1~ah::~~~: că ele au fost din nou inflamate de 
a; faimosului manual de istorie pentru clasa a 

Cum eşi firesc, Ministerul Educaţiei- cel de la care 
a plecat, de altfel, tot bâlciul- o ţine pe a lui: "aşa e mo
dern, aşa e european, gata cu modul ceauşist de tratare 
a istorieil". 

Şi, noile manuale de Istorie elaborate pe baza pro
gramel ministerului amintit tale in carne vie, redueând 

~·' aproapt"" Ia zero unele evenl•ente sau dlm
.,, potrl,·ă lnOamându-le. duPă eum au crezut !Iau 

socotit de cuvllnfă autorii manualelor cu prlel-
1 na. Ba mal mult, acelaşi eveniment este tratat complet 

diferit - ca volum de informaţii 'li, deci ca însemnătate -
in fiecare din cele 5 cărţi de istorie pentru clasa a Xli-a, o 
situaţie care, firesc, naşte unele nedumeriri. 

Prima 'li care sare in ochii oricui prive'lte .,..._,. 
sab semaul lntrebărll a Istoriei ca "llnfă. Adică 
ce fel fi clttă incredere poţi avea intr-o asemenea 
.materia" - vorba autorilor atât de lncrlmlnatulul manual 
- care îţi oferA pentru acelafl fapt Istoric cinci (1) vari
ante. Ca Interpretare bine înţeles. Am fi de acord să fie 1 

j
l afa dacă fiecare din cele 5 manuale ar veni cu ceva date ! 
· cu totul noi, Inedite care sA arunce o altA lumină funda- ' 

1 mental diferitA asupra evenimentului descris, dela care 1: 
' intr-un asemenea context evident, se preteazA.fl cer . 

obligatoriu o nouă interpretare. 1 
MI~ DORGOŞfl" 

· (Continuare in pegina a 5-a) .r 

De mal multi ani, toamna, calorife
rele se dezmorţesc conform HG 
425/94, unde, la articolul 117 se 
spune că: "pornirea încălzirii se face 
cAnd timp de trei zile consecutiv, 
Tntre orele 18,00-6,00, temperatura 
medie exterioară este egală sau mal 
mică de +1 O'." Miercuri-noaptea tem
peratura medie a fost de 9,5'. Tntr-o 
discuţie avută. Ieri-dimineaţă cu 
dl. Adrian Ghllea - şef compartiment 
fumizare energie termică - Sucursala 

Electrocentrale Arad, am aflat că 
Arterm-ul are datorii la CET (scadente 
la plată) de 9,1 miliarde lei. DatQijl ce 
trebuia plătite incă din vară. Pentru 
distribuirea căldurii va trebui pornit şi 
CET-ul pe hidrocarburi. La pornirea, 
acestuia e nevoie de·gaz metan. CET
ul are o datorie către fumlzorul de gaz 
metan de 6,3 miliarde lei. 

SO!tl" G"ILEA 
(Continuare in pagina a 4-a) .r 

> ,•<· ·'·-~'~,!~_5Ji:; ~eo;; .. :~:~.~~~~:w~~t*--~:\ 

··coMUNICAT ~-~J 
-<~-- /tf 

~· ~ 
Avind tn vedere: • :,ţ 

''' ·prevederile HG 425194, ale contractelor de fumizare a -rglel ter-e:; 
. mlce, .. , 

-condiţiile meteo din noaptea 13/1 ... 10.1999 fi prognoza pentru;~ 
"-'unnitoarea perioadă, · · · · 

· . se ARTERM SA anunţă Tnceperea probelor de funcţionare la cald a . 
,. sistemului de incălzire a municipiului, incepind cu data de 15.10.1999. " 

Avarlile vor fi anunţate la Dispeceratul SC ARTERM SA, tel. " 
•. 231.387; 231.627 •. 

Conducerea SC ARTERM SA Arad 
(974130) . 

SE SCUMPESC TARIFELE LA ENERGIA ELECTRICA 

··1· 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPAfll 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
• CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VISINULUI NR. 74 
TEL:oS7/224888 

082/777381 

Tel-fax: 261481 
094607211 . 

lklul 1. Maniu bl26 a .1 

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

GEAM TERMOPAN 

tl1'J~I11 : .::,l!,}E:::: 
MV!.:i!L\Ej-, ... A 
cor~ANDĂ · 

FIRME Sf RECLA"'!E 

r~~,R~~~ 
;' TEUFAXI 057/289053··_: 
"~-·~ ~ ~ .•. . . ~" ''-"" 

Nale - pen1ru energia eleclridl, care \'Orlnlra lh 
vigoare din 15 octombrie, p<IMld o aeştere ru 2,2% a 
peţului pentru COI1Sln181ori Industriali şi ru 8,1% la oon
sumalorii casnici, preţul medkl majori'ndu-se ru 3,5%. 

ln cazul consumalorilor casni<:i care au oplal pentru 
tariful social. pen1ru un consum de pină la 70 kv.Mtma. 
pmţul ~ de la 553 leUkWh la 572 leilkWh, Iar pentru 
larifut standan:l, Cl'llŞlenla este de la 797 leUkWh la 870 
leUkWh. in dolari, preţul la consumaloril cssnid scade de 
la 51,02 dolariJMWh la 50 dolari'MWh. 

Coosumatori indusbiai \oor plAti. lh ~. 602.970 
181.\M'h la ţii de 59!l.1 n leUMWh lh pmzenl ln dolari, 

• 

consumatorii lndustriai\'Orp1Ati37,69 dolariiMWh laţi! de 
40,70 dolari/MWh. 

Preţurile sunt calculate la un curs al dolarului de 
16.000 lei. 

OdaiA ru IICt!8lllA modlllcare se ei1m.!i şi subven\18 
lnaudşalli Intra consumatori induslriai şi cei casnici, a 
precizat, recent, Dan Regman, director in cadrul 
Autorităţii Naţionale de Reglementare a Energiei 
(ANRE). 

Modificarea tarifelor a fost avlzalli de Guvern lh IU1a 
seplembrie ~ a fost pulllicalli lh Monilorul Oficial la 1 oo
tarbrle. oolle- devenind OJieralle din 15 octcmbrie. 

PREŢURI DECENTE 
la tâmplărie din 

aii-8'• c. !'EEK~ENora•o!'!~~J. · · ..... Vtem•• va continua roase, se 

• T~~:!, din in1lCfl f procesul de riclre. Cerul tn lapoviţă fi ninsoare~·· 
~~ti ; va fi variabil, temporar La munte va ninga. •· 

=~~~.;,~=larmOpan ·noros în a doua zi când, Tamperaturl maxima. 
Telefon:'279699;092292M9· ,Izolat, va ploua, ploi cara 7 la 1o•c. Temperatur .•• 

Arad, Str. Voinic/lor, Nr. 34. .,Jfaclito_r~-~~9~~n~la, da~-i:o .mJ!rl~&,;, ~~~-~~·~~)<c;,J 
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Paglna2- ADEVĂRUL ACTVAUTATEA AHĂDEANĂ 

T Astăzi, Soarele 
răsare la ora 7 si 27 de 
minute si apună la· ora 
18 si 46 'de minute. 

T Au trecut 287 de zile din acest an. 
Au mai rămas 78 de zile până in 2000! 

.., Praznicul zilei: Biserica orto· 
doxă: SI. Sfintii Mc. Luchian: Cuv. 
Eftimie cel No~; Biserica romano· 
catolică: Tereza din Avila; Biserica 
greco-catolică: SI. M. Lucian din 
Antiohia; SI. Tereza din Avila 

COMPANIA DE TRANSPORT -NU FACE DISPONIBILIZARI 
Aşa după cum ne informa dl. Petru 

Cuvineanu, directorul tehnic al Companiei de 
Transport PubliC Arad, zvonurile cu privire la 
disponibilitiirile pe care le-ar face compania 
nu sunt fondate. 

De fapt, din cele re1a1a1e de către dl. Petru 
Cuvineanu, reiese că, dimpotrivă, dacă buge
tul ar permite, C. T. P. A. ar mai face angajări! 

in altă ordine de idei, directorul tehnic al 
CTPA ne-a spus că, in schimb, majorări ale 
tarifelor la transportul în comun se VOf face. 

Deja a fost trimisă Oficiului Concurenţei 

din Bucureşti documentarea in care se solicita 
avizarea unei majorări cu 2-300 de lei a preţu
lui unei călatOiii cu tramvaiul. 

in momentul in care se va primi raspunsul 
Capitalei, in 3-4 zile vor fi majorate biletele. 
Totuşi, biletele cumpărate la preţul vechi vor 
mai fi valabile pănă la sfârşitul lunii. · 

Tn ceea ce priveste abonamentele, aces
tea vor fi majorate cti 6-10% abia la sfârşitul 
lunii in curs, când va incepe eliberarea abona
mentelor pentru noiembrie. 

. "· OPREf'" 

iAveDit• 
~~~fV0J";fj(l1~~~ 

VREME• A 
Vremea se va răci nordfc. . d ~d • 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Inspectorul Gadget (SUA) 

9,30; 11,45; 14; 16; 19 
accentuat. Ce,ul va Tem-/ "' / " 
prezenta innorări peratura maximă 9 la 
temporare si izolat va 12o C; Temperatura 
ploua slab.' Vântul va minimă O la 4• C 

Mureşul: Legionarul (SUA) 10; 
12; 14; 16; 18 

Arta: După faptă şi răsplată (SUA) 
15; 17; 19 

Vineri, 15 octombrie 1999 

Creftlnli Baptistă ~tre pliieerea de a 
vii Invita să participati împreună cu noi fi cu toţi fiii . 
Sparanţei la Serviciul Divin de mulţumore pe~ru 

cei 70 de ani de existenţă a Bisericii. 
Slujba dumnezeiască de mulţumire va avea loc 

Duminică, 17 octombrie, 1999 
. tnlocalul de închinare din strada BUftenl nr •. 20-22; 

·. intre orele 9,00-12,00 'i 17,00-19,00. 
Vom fl Qnt;>raţi de prezeni!J. dUmf!Bt,lVOastriH 

Dr. IUGA VlOREL Păstori, ' 

TEATRE 

Goldsmith, iar duminică, 17.10.1999, 
ora 18, piesa ,Titanic Vals" de Tudor 
Musatescu. 

'Teatral da Marlaaata dia 
Arad, prezintă duminică 17 octombrie, 
ora 11, spectacolul cu piesa .,Regele 
cerb" în regia dlui Cristian Pepino. La Arad: Vat Lavinia, Bama 

Paul Marian, Husar Estera, 
Păcurar Laurentiu, Bacis Dotin 
Alexandru, Csitu'Cosmin 'oaniel, 
Ciuciu Radu Ălexandru~ Ciuciu 
Romeo Ovidiu, Colonipar M!:Mse 
Cornel, Salai Bizi!.Lăcrămioara, 

sufla in general mo
derat, cu intensificări 
la munte din sector 

Meteorolog, 
DANA GĂVRUŢĂ 

Sala mică: Armageddon (SUA) 
15: 17,30 

Progresul: Salvaţi soldatul Ryan 
(SUA) 18 

Teatrul de Stat Arad prezintă 
sâmbătă, 16.10.1999, ora 18, 
.Noaptea lncurcăturilor" de Oliver 

Duminică, biserica baptistă 

.Speranţa• va sărbători 70 de. ani de 
existenţă. 

Rostas Gasandra:. / 
La Seb1' 'S Scrtpcaru 

Alexafl<lru · Orlal)do; O arce a 
Natalia Oriana: · · Vineri, 15 octombrie a.c., 

orele 12,00, va avea loc lansarea 
volumului .Uhimii deconservati" 
de Nicolas Red (Nicolae Roş,;), 
apărut recent la Editura .Viata 
arădeană·. Volumul va fi prezen. 
tat de scriitorii Florin BănescU, 
Melente Nica şi Sabin Badea. 
directorul editurii. Având in 
vedere că autorul cărtii este pa
ralizat de 25 de ani, ir1 imposibil~ 
tate de deplasare, lansarea vofu. 
mului va avea loc la domiciliul 
acestuia din cartierul Bujac, str. 
Traian Grozăvescu nr. 9. · 

~~~!U::m $ 
:;zLINIA VIET1r 0 a 

Vă ascultă, vă inţelege 
0&7-214214 ai vă ajută 
între orele 20 00-08 00 T-

UTILITARE 
e FllllMAaA DE SERVICIU 

in noaptea de vineri spre joi 
este de serviciu, cu program non
stop, farmacia "MYOFARM", 
strada Andrei Şaguna, .,., 80, tefe. 
lon251211. 

Farmacia ,.Crai Nou Alfa", 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 2n644 şi 
"Noua Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt 
de serviciu cu program non-stop. 

e COIISULTATD 
81 'I'RATAMEN'I't CU 
fRIIGRAIII NIJII.S'IUI 
GabinetJJI..Apolorja", situatia 

parterul blocului d[n spatele casei 
Albe (zona Gării), str. Miron 
Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 
251225, efectuează tratamente 
injectabile (intramuscular şi intra
venos), aerosoli, EKG., ecografie 
şi analize la!xlrator. 
e CAIIDIET STmlll'I'IILia: 
. Cabinet stomatologic privat, 

Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-
12t?!J j!}00-20,00, iar'"lllll!
• • rBIROPEBI E CWEai' 

in municipiu şi in judeţ nu sunt 
preWzute intreruperi de curent 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.c.. ADEVĂRUL ..... L Arad 
eCODFISCALR 168193MeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 0211886din31 X 1991eCODSIRUES 020956601e!SSN 1220· 7489 

Reda '1ia .a·· • 1 ta~ 2900 Arad. Bd. Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: SECRETARIAT· 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRATIE · CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

Consiliul de administraţiei DOREL 
(prc~cdintc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vice
presedinte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-~cf) telefon 281797. 

Colegiul de l'ellac:fiet MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef): 
AUREL I>ARIE (secretar general de rcdal.:ţic) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf <cctic politic~). telefon 
280943; DORU SAVA (~cf sCcţic socia'l-cconoinic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef s ... -ctic cultură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport). telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tlncrct)'telefon 281855, 
280003; ~ARCEL CANCIU (sef s~etic foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU . publicitate\ telefon/fax: 280904. 

exeeutat la lmpa 1 zia S.C. 

Vineri, 15 oetombrie 
~ ,.J\'BERBECUL (21.03· 
~ .. 20.04). Finalizaţi 

..,. :AIIIproiectele aflate in 
-. fază avansată de 
execuţie, nu le mai tărăgă· 
nati! 

TAURUL (21.04·i] 
20.05). Profitaţi de 
oportunităţile de 
afaceri care vi se 
oferă in această zi, căci puteti 
scoate un profit bunicei. ' 
.",GEMENII (21.05· 
,. ~ •20.06). Chiar dacă 

l sunteti animat de 
l ' 1 cele m'ai bune intentii 
in legătură cu colegii dvs., se 
pare că unii nu înţeleg. acest 
lucru şi adoptă o atitudine 
mai distantă, mai putin ca
operantă. Nu încercaţi să le 
faceti bine cu forta! 
RACUL (21 .. 06·~·--.;' 
22.07). Soarta ii va~ -; 
favoriza pe cei sin-~ 
guri, aceştia având 1 

şanse apreciabila de a-şi găsi 
un partener. 
.· ~LEUL (23.07-22.08). 
fr, liiiiVa fi o zi grozavă \\:li pentru dvs., căci veţi 

avea succes in toate, 
inclusiv la jocurile de noroc, 

dacă le veti practica. 

lf]
FECIOARA (23.08-
22.09). Rezultate 
favorabile obţinute in 
act1v1tatea socto-pro-

Arad, Piata Gării 
Telefon :235221 

Vinde •i~ 
monteaza 
mochetă 
la preţuri 

cu o reducere 
ID-20"1. 

fesională vă penmit să slăbiţi 
tempoul. 
BALANŢA (23.09·~ 
22.1 0). Alcătuiţi şi 
respectati o listă de 
priori1ăţi legată de activităţile 
publice si personale. 

's C O R P 1 O N U L 
~(23.10·21.11). Vizaţi 
Uanumite schimbări, 

dar ezitati deocam
dată să le demaraţi deoarece 
vă lipsesc datele necesare. 
oricum, suntem convinşi că 
veţi găsi soluţii, un?le dintre ele 
de-a dreptul surpnnzătoare, la 

Redactor de serviciu, 

s. "· 

problemele care vă frământă. 
SĂGETĂTORUL 
(22.11·21.12). O indisD pozitie de scurtă 
durată tinde să vă li

m~eze, desigur, nu pentru mu~ 
timp, .raza de acţiune". 
CAPRICORNULh_ ... 
(22.12·19.01). Cei mai~ ~ 
mulţi dintre nativii .al 
zodiei au depăsit cu 
succes perioada mai putin 
favorabilă din ultimul timp. 
Dacă in viata publică se 
impune o reaşăzare a rela~ilor 
cu to~ cei din preajmă, in viaţa 
particulară trebuie să vă 

regăs~i lini'!!ea do~1ă. 
VARSATORUL 
(20.01-19.02). 
Vitalitatea dvs. este in 

• creştere, dar pe plan 
profesional au loc, deocam
dată, doar schimtlări de formă. 
Cu toate acestea, vă străduiţi 
să vă face~ cât mai bine trea
ba. 
PEŞTII (20.02·20.03).~ 
Nu vă asumati noi • • 
angajamente, mai bine • planificaţi·vă astfel ~ 
actiunile incat să nu intrati in 
criZă de timp. Depăşiţi cu suc
ces o situaţie limită. 

Redactor de serviciu, 
D. S. 

• 

PRETUL 
AURULUI 

BANCA NAŢIONALA. 
Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu ridicata • 
171.855 lei, iar preţul de 
achizitie - 154.669 lei. 
Preturi 'valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 
14 K cumpărare: 90.000 
lei/g, vânzare: 100.000 leilg 

Aur 18 K cumpărare: 
120.000 lei/g, vânzare: 
140.000 lei/g. 

Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Arad organizează in 
data de 29.10.99, ora 9,00, la 
sediul institutiei din B-dul 
Decebal, nr. '32, concurs 
pentru ocuparea postului de 
revizor contabil la comparti
mentul CFI. Relaţii supli
mentare la sediul ISJ Arad. 

Inspectorul 'colar 
general, 

prof. MARIA PAŞCALĂU 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA ---.-ntN dOpoziteto &.1 terme 

11una- 671% 
31uni
&luni - 72°/C 
91uni -721% 

- 72°/C 

m crec11ta fn alatem 
cu clollallda anuala M 

22% 
fnf~l ta qertU• din Anul 

Plata SpttalliiiUI de- copil., 
bL H - p.arter (aa..ga IntiM) 

.-.la t.ll'fax. OS:T 1 ZSS 

' Eehipa cte serviciu 
GABRmLA GROZA 
c,,...ş~cret~::;;dacfie. 

Bomorâeeanq, 
Ioan Leac, 

DinaRujan. 
Ramona Vidulescu 

· ''"· -tehnoredactare · · 
'. . computerlzatli. · · · 
::· ., Ioana Fră~ 
';i: ' Doina Jurei, 
t; \ Aurica Telcian 

- corectură. 

i 
.~· 
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Vineri, t 5 octombrie t 999 

ZIUA BASTONULUI ALB 
Ideea ca nevăzătorii să aibă ca semn distinctiv bastonul 

alb a aparţinut contesei franceze Guilly d'Herbemont In 7 
februarie 1931, în cadrul unei mici festivităţi, contesa a înmâ
nat unor organizaţii de nevăzători primele bastoane albe. Cu 
timpul, folosirea lor s-a extins în toată lumea. ln România 
bastoanele albe au ajuns prin grija AsociaVei Nevăzătorilor 
in anul 1960. Din 1964, ziua de 15 octombrie a devenit ,,ziua 
internaţională a bastonului alb11

• 

Doamna ~ Dir-. referent cultural la Asocia~a 
Nevăzătorilor din Arad, ne--a spus că anual, cu prilejul aces
tei zile, organizează întâlniri cu nevăzătorii t;ti concursuri pe 
diferite teme. Pentru astăzi, referenta a organizat un concurs 
literar cu tema "Monografia filialelor". Până ieri dimineaţa 
s-au inscris la concurs patru nevăzători. Numărul con
curenţilor este nelimitat, dacă mai sunt 'i alţi doritori, se pot 
inscrie inclusiv astăzi. Sa vor oferi premii in bani proveniţi 
din sponsorizări. 

TEODORfl MfiTICfl 

ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ 

in urma reetifieării lnlgetului judeţ.an 

SEVORDI~ACHEL~LU! 

PENTRU REPARA TIA 
PAlATULUI ADMINISTRATIV 

Bugetul judeţean pe anul 
în curs, în urma recentei rec
tificări a fost redus cu 763,9 
milioane de lei, întrucât nu 
s-a încasat suma care a fost 
prevăzută la inceputul anu
lui. In aceste condiţii, 
Administraţia publică jude· 
ţeană, pentru a se putea 
asigura resursele la buget 
pe seam~ cotelor defalcate 
din impozitele pe salarii in 
aceste ultime luni, nu va mai 
acorda nici un fel de înlesniri 

la plata acestora. 
Din unele surse din 

cadrul CJA am aflat că se 
vor diminua 'i unele cheltu· 
ieli de reparaţii 'i dotări. Se 
intenţiona repararea acope· 
ri,ului Palatului Administra
tiv, precum 'i dotarea cu gaz 
a Casei de oaspeţi. Dar in 
aceste. condiţii, proiectele 
mai sus amintite nu se vor 
putea pune in practică. 
. s. fi. 
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e Totul s-G întâmplat pe Aleea Ro11111nţ4!i 
• Din primăvară, ILUMI

NATUL PUBLIC PE ALEEEA 
ROMANTA DIN GRĂDISTE 
ESTE INEXISTENT, noaptea 
trecătorii si locatarii aceStei 
zone fiind nevoiţi să bâjbâie. 

In urmă cu vreo trei săp
tămâni, o echipă de la 
CONEL a venit şi a început 
să sape la baza unui stâlp din 
fata blocului .c·. unde un 
muncitor a săpat in patru zile 
două gropi pe care le-a aban
donat. lăsând pe marginea 
unei gropi un cablu cu mai 
multe fire. Atunci când plouă 
gropile se umplu cu apă, iar 
cablul pune in pericol viaţa 
oamenilor. Ce rezolvare o mai 
fi. şi asta?" se întreabă, 
nedumeriti, locuitorii din zonă. 

arde" • ne-au declarat acestia . 

lnfluentati sau nu de recentele eveni
mente de '1a' Arad, legate de infiintarea 
parcului prieteniei româno-magh'iare, 
vameşii unguri au inceput, de câteva 
zile, să-i invete pe români ... unde le este 
locul. • 

maghiari, lasă, in final, foarte pu~ne auto
turisme să intre pe ter~oriul Ungariei. Fie 
că-9 lipseşte emblema ţării de provenienţă 
ori n-ai un anumit document in regulă, 
rezolvarea e aceeaşi. Te· intorci in 
România: Doar dacă cumva vreun pasager 
nu se descurcă cu limba maghiară_ ... 
Vecinii la nevoie se cunosc. Nu-iasa? 

Luând legătura cu anga
jaţii Sucursalei de distribuţie 
Arad, care se ocupă cu ilumi· 
natul public din municipiu, am 
aflat că miercuri seara, ilumi
natul public pe Aleea Ro
mantei functionează la 90% 
din capacitate (?!) .Mai bine 
zis, din 7-8 becuri. unul nu 

In ceea ce priveşte 
intârzierile, cei de la CONEL 
spun că ele au existat, dar nu 
la nivelul de atâtea luni de 
zile, cât au spus locatarii. 
Cauza intârzierilor: .faptul că 
s-au semnalat defectiuni la 
cablul subteran, defecţiuni 
produse de cei care au mai 
lucrat pe la conductele de gaz 
şi la conductele de apă; 
cablul subteran schimbat are 
o lungime de 60-70 de metri; 
abia din august, CONEL se 
ocupă de corpurile de ilumi
nat, până atunci, datoria 
aceasta căzând in sarcina 
Primăriei, dar cum bugetele 
locale sunt aşa cum sunt. .. 
etc." 

Prin urmare, explicatii 
avem. Ce rămâne: gustul amar 
al locatarilor din zonă care, 
contribuabili onesti, asteptau 
ca măcar o rază de civilizaţie 
să vină din partea celor 
responsabili cu iluminatul! 

Maşinile conduse de români sunt trase 
pe dreapta, unde sunt ţinute 2-3 ore. 
Verificările, la sânge, ale zeloşilor vameşi" ' D.L 

CLOBOL •• FROtiTIERfi•• ... 
IMPLINESTE Otl fiti • 

Duminică, 17 octombrie, Clubul de 
jazz .Frontiera·; de pe strada Unirii, 
împlineşte un an de existenţă. Cu 
această ocazie vor avea loc trei con
certe, după cum urmează: vineri, 15 
octombrie - Electric Version; sâmbătă, 
16 octombrie • Garbis Dedeian sextet; 
duminică, 17 octombrie- lnterzone 

(Mircea nberian si invitatii săi din străină
tate). Toate concertele 'sunt organizate 
de la orele 21,00. Totodată, se vor 
viziona performanţe de virtuozitate în ja
zzul mondial (videaproiectii), prezentator 
fiind cunoscutul realizator de emisiuni 
muzicale, Flocian Lungu, zis Mosu'. _ 

. fi. HiiRTfiU 

Măsurile specifice întreprinse de poliţişti au dus la identifi
carea şi introducerea in arestul Poliţiei a lui Bociort PetrifOr, 27 
ani, din Arad, in sarcina căruia s-a reţinut o infracţiune de furt. 

Aceeasi soartă a avut-o si Jurec Mihaela-Tatiana, 26 ani, 
din Arad. Aceasta posedă un' mandat de executare a doi .ani de 
inchisoare pentru trafic de influenţă. 

Tot în arestul Poliţiei a ajuns şi Covacl Vioref Sebastian, 23 
ani, din Arad. Acesta are de executat 3 ani de inchisoare pentru 
furt calificat din avutul privat. 

ri.OPREflrl 

..... ..... .... 

TIGARI FARA 
TIMBRU 

In urma unei acţiuni a 
poliţiştilor arădeni in 
pieţele munidpiului Arad. 
a fost depistat Cornea 
Teodor-Lăzlo, 20 de ani •. 
din Arad. Acesta ooffier. 
cializa ţigări fără timbru. 

Pentru fapta sa, 
Carnea s-a ales cu o 
amendă contravenţională 

de 15.000.000 lei şi i-au 
fost confiscate ţigările 
fără timbru. Acestea va
lorau 7 milioane de lei. 

puncte fixe pe 1 8.250.000 lei si au 
ridicat in vederea suspendării 3 
permise de conducere. din care 
unul pentru conducere sub influ
enta băuturilor alcoolice. ln cauză 
s-a aflat Mitru Gavrilă din 
Secusigiu, cu autoturismul AR· 
03-SKC. 

SCHIMB VAlUTAR .•• 
lA NEGRU 

•:t~e 111 ~:' 1 ,111 i 1 ~ ,, 1:1: r:1 11 t:tf 
poliţiştii arădeni au testat şi verifi
cat 2985 autovehicule în trafic, şi 
ca urmare a neregulilor con
statate au reţinut 8 certificate de 
inmatriculare pentru defecţiuni 
tehnice, au aplicat 91 de amenzi 
pentru încălcarea Legii circula~ei, 

J!tif5.,.,.,, ..... ,. ·p····,-~ ..... , .. ,., .. ···y'·;x'>' ...... . 
~" COMlTETUI. DE INJTIATJVa ~ 
'+\cDE IA C.A..R..P. PRECREAZĂ ;e 
~\ ~ _, ". '' ------:';-;~'~· ·' -, J-/ 

În articolul .,Membrii CARP cer înlăturarea conducerii implicată în 
dclapidări, compromisuri ~i alte ncrc~;.'llli" (,,Adevărul" din 2H august 1999), 
noi, !,'fllpul de initiativă, nu am avut intl .• -ntia de a calomnia sau a aduce pre
judicii morale m~mbrilor Consiliului de 'administratie, respectiv prcscdiu
tclui Neagu Va..,.ilc si Casei de Ajutor reciproc ai cărei membri suntem.' 

Deoarece s-a d3t o a."cmenca interpretare, noi ne-am cerut scuze verbal 
si ne cerem si pc acca...;tă calc ,scuze de la Consiliul de administratie. 
' Ca mcrrlbri CARP, unii cu o vechime de peste 16 ani, am intentionat ca 
folosind căile democratice, printr-o adunare generală, cu participarcci tuturor 
membrilor, să se discute ~i să se hotărască înlăturarea SU!oo"ţliciunilor care 
constituie obiect de diS~.:utie al multor membri CARP in diferite ocazii. 

Considerăm că viitoărca adunare generală, anuală sau extraordinară, a 
tuturor membrilor, convocată in scris, cu semnătura, cu cel puţin 1-2 luni 
înainte, va fi în mă..,.urfl ~ anali7.t..'ZC si să se pronunte a..o.;upra aspectelor con
troversate din activitatea Casei de AjUtor Reciprocă Pensionarilor din Arad. 

t:OMI'I'EII'IJL Dll INQ"IA'I"IV Ă 

producător de confecţii pentru femei, ~nunţă 
de~chiderea magazinului ANCOR din B-dul 
Revoluţiei nr. 43 (lângă magazinul BELFE) 

Vă oferim un bogat 
sortiment de 

... TAIOARE ... COMPt.EURI 

JACHETE ... FUSTE ... MANTOURI ... PAL· 

TOANE DE SEZON • la preţuri fără adaos comer-

In cadrul acţiunilor desfăşurate de poliţiştii arădeni 
pentru combaterea acţiunilor de trafic ilegal de valută, au 
fost depistaţi Toma Cristian, 21 de ani, şi Negrllă 
Adrian, 30 de ani. ambii din Arad. Cei doi se îndelet
niceau cu schimbul valutar neautorizat. S-au ales doar cu 
câte o amendă de 150.000 de lei. In baza Legii 12/1990 ... 

ABONAMENT 

Miercuri, în jurul orei 13,1 O, 
pe raza localităţii Nădlac, pe DN7 
a avut loc un accident de circu· 
latie, soldat din fericire, doar cu 
accidentarea uşoară a lui Pipa 
Aurel, 56 ani, şi Varga Karol, 24 
ani, ambii din Pecica. Cei doi 

. erau pasageri in autocamionul 

AR-04-GHK, condus de lliş Ioan, 
32 ani, din Pecica. In timp ce 
conducea autocamionul, lliş a 
incercat să evite coliziunea cu un 
autoturism. A pierdut însă con
·trolul volanului, iar autocamionul 
s-a răsturnat in santul de pe mar
ginea şoselei. ' ' 

• 



.. 

- "·. 
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După Guvern, Inspectoratul Şeolar 
din Arad va fi aeţionat în judeeatii 
Săptămâna aceasta a avut loc o intâlnire 

intre Federatia Sindicatelor Libere din 
lnvăţământ (F.'S.L.I.) şi Ministerul Educaţiei 
Nationale. Domnul Marius Giindiir a 
reprezentat S.L.I. din Arad la această intâl
nire. Mai trebuie să specificăm pentru cei care 
nu stiu că pe data de 12 octombrie F.S.L.I. a 
acţionat in judecată Guvernul României obli
gându-1 astfel să aplice Legea 154. Deşi 
M.E.N., prin domnul ministru Marga, a promis 
că până la sfârşitul anului va achita toate 
obligaţiile către cadrele didactice inclusiv 
datoriile restante. "Acestea sunt doar 
promisiuni verbale de care suntem sătui!", 

ne spunea liderul S.U.A. M. Giindiir. 
Sindicatul liber din invătământul arădean 

amenintă cu actionareB in Justitie a 
Inspectoratului Scolar Judetean Arad. Motivul 
ne este explicat 'de către dl. 'Giindiir: .,In Arad 
unele şcoli au primit bani altele nu. 
Criterile au fost stabilite ad-hoc ... Dacă nu 
se primesc banii până săptămâna viitoare 
ii dau in judecată!". 

Ca o ultimă solutie, la nivel national se va 
recurge la redeschiderea conilictului de 
muncă şi declanşarea grevei generale din 
invăţilmânt. 

OLIMPIO 

Alocaţiile pentru hrană destinate per
soaneror internate in unităti de asistentă 
socială vor creste cu 8,6 la sută, decizia 
urmind să fie a"plicată retroactiv, de la 1 
octombrie a.c., conform unei Hotărîri de 
Guvern aprobate in sedinta de ieri, a declarat 
purtătorul de cuvint' al Executivului, Adriana 
Săftoiu. 

Preţurile la produse alimentare erau, in 
luna aprilie a acestui an, cu 115 la sută mai 
mari decit in decembrie 1998, indicele de 
creştere prognozat pentru sfîrşitul acestui an 
fiind de 124,6 la sută, la acelaşi tip de produse, 
arată Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 
(MMPS) in nota de fundamentare' a hotărîrii. 
Unităţile de asistenţă socială finanţate din. fon
duri bugetare nu mai pot acoperi aceste cheltu
ieli, uttima. majorare a alocaţiilor pentru hrană 

. avind loc in urmă cu un an. 

Potrivit MMPS, care a initiat acest act nor
mativ, efortul bugetar presupus de majorarea 
alocaţiilor este de o sută de miliarde. de lei, 
pentru anul acesta. 

Alocaţia pentru hrană va fi, la căminele de 
bătrîni, de 12.900 de lei pentru fiecare per
soană şi de 14.700 de lei la centrele de recu
perare şi reabilitare neuropsihică. Centrele de 
reabilitare pentru minori vor primi cite 11.500 
de lei pentru fiecare asistat, iar cantinele pentru 
ajutor social cite 10.600 de lei. 

Nivelul alocaţiilor pentru centrele de plasare 
a minerilor vor fi de 11.900 de lei pentru copiii 
de pînă la trei ani, de 13.400 de lei pentru copi
ii intre trei şi şapte ani şi de 14.700 de lei pen
tru copiii in virstă de peste sapte ani. 

Bolnavii de SIDA internati in centre spe
ciale vor primi alocaţii pentru hrană in valoare 
de 31.000 de lei pe zi. 

ŞAPTE TURCI ŞI 
DOI IRANIENI AU 

ÎfiCĂ O ÎfiTÂLfiiRE fi COALIŢIEI: 
CU ... "DEPLifi SUCCES" 

.... .... 
VRUT SA AJUNGA 
ÎN ••• GERMANIA! 
Ascun'l în podul Rapidului "Jster", 'apte cetăţeni turci 

lntenţi,onau să iasă ilegal din România pentru a ajunge in ... 
Germania. Tot la punctul de frontieră din Curtlci au fost 
depistaţi, in aceleaşi condiţii, doi iranieni. Şi ei visau să 
ajungă tot in patria lui. •. Goethe. Acum nu mai visează 
decât să scape din arestul Poliţiei de Frontieră din Aiad 
unde li se vorJntocmi dosare de cercetare penală. Ei riscă 
o pedeapsă intre unu şi trei ani şi jumătate de puşcărie. 
Nici unul nu avea acte de identitate. Probabil au căzut din 

Liderii coaliţiei majoritare au convenit, 
miercuri, să ceară Guvernului _să-si 
asume răspunderea in Parlament pentru 
L\egea funcţionarului public şi să orga
n zeze in data de 29 octombrie, la Sala 
Mare a Palatului, o reuniune a tuturor 
reprezentan~lor partidelor aflate la putere, 
atit din structurile centrale, cit si din cele 
locale, reuniune la care urmeăză să se 
adopte un document avind drept scop 
întărirea pozitiei României in vederea 
inceperii negocierilor de aderare lş 
Uniunea Europeană. 

terenurilor agricole şi pădurilor. Lupu a dul său, că instituirea comisiilor speciale 
arătat că toti senatorii PD, inclusiv Trită de anchetă a activitătii ministerelor va 
Făniţă, au votat articolul unu al legii, avea loc "numai dacă' va mai fi cazul", 
adoptat marti. .El a anuntat că liderii coa- după ce ministrii vizati vor da explicatii la 
liţiei au fosi de acord ca dezbaterile la comisiile parlamentare de specialitate.' .~ 
această lege să aibă loc pe durata intregii Preşedintele PNL, Mircea Ionescu-
săptămîni parlamentare, inclusiv vineri. Quintus şi vicepreşedintele PNŢCD, Ulm 

In ceea ce priveşte Comisiile de Spineanu, au recunoscut, după intllnire, 
anchetă privind activitatea unor ministere, că PD a ridicat si problema unor membri 
iniţiate de parlamentarii PD, Petre Roman ai acestui partid 'care au fost arestati sau 
a precizat că liderii coalitiei au stabilit ca supuşi unor anchete juridiciare. ' 
miniştrii vizaţi de aceste anchete să fie Potrivit lui Spineanu, ministrul Just~iei, 
chemaţi intii in faţa comisiilor paria- Valeriu Stoica, a răspuns acuza~ilor PD, 
mentare de specialitate şi, după ce vor arătînd că " un ministru nu se poate pune 
oferi informatiile solicitate, se va decide la dispoziţia unor influenţe". 

tren ... 
O. BOLZAft · 

Vicepresedintele PNTCD, Vasile 
Lupu, a declarat că intnnirea liderilor coa
liţiei a fost "un deplin succes" şi şi-a expri
mat regretul că i-a acuzat pe senatorii PD 
că nu susţin legea de retrocedare a 

dacă va mcii fi necesară înfiinţarea Lid.erii coaliţie~ au tra~smis vşi· u~ 
comisiilor speciale de anchetă. Liderul c:omunrcat de presă m care iş• afirma spn
PNŢCD; Ion Diaconescu, a arătat, la rin- 1· Jlnul pentru Guvernul Vasile. 

~~~~~~~~~----------------~--~~--~--~------~~-,, 
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VA OFJliiiMBILI!!I.'B DBA'VION lllJS.ÎNTOBS CU 
PLECAJ!EDINTIMIŞOABA, BlJDJII'ESU SAlJB~PB 
ZBORUBILB COMPANliLOB AliS'I'liiAN AIBUNES, MALEV, 
KLM, B1ll'l'ISRAIRWAYS SAlJPE OBICABE AL'l:A COMPANDI 
PIII!I"EEIATA DBDllliiiNEAVllASTRA 

~ <:._ ... ..)~ 

ZBURAŢI PR~ 

•

ARBITTOUR 
Ja;",preţw:i ., aflate la""'' ·.cea mai 
, •. ._- ,. · joasă altitudine-~ · ·"' 'ifN:I-

e NE\\" YORK. WASHI~GTO~ · 420 USD 
e ATIANTA. DALIAS. DETROIT · (65 USD 
e MIM!!. TAMPA · (65 USD 
e IJJS ANGELES, SAN FRANCISCO · iiM USD 
e TORONTO. MONTREAL - 420 USD 
e BELFAST. BRISTOL. BIRMI:-JGHAM. 
EDINBURGH. G!ASGOW. MANCHE~'TER · 229 USD 
e S\1JNEY. MEUlOURNE · 685 USD 
e AM~'TERDAM. BRUSSF.l. · 192 USD 
e BOLOGNA. FLORENTA. GENOVA. TORINO. 
VENETIA - 256 USD 

GENCY •, 
e MIL'.NO. ROMA · 232 USD 
e USABONA. PORTO · 2'13 USD 
e PARIS · 216 USD 
e DUBUN · 229 USD 
e ~WAGA '. 299 USD • 
e BRE~1EN. FRANKFURT. HAMBliRG. HANOVRA. 
DORTMUND. DUSSEillORF, COLOGNE · 197 USD 
e BARCEUJNA · 217 USD !" 
e ATENA · 16'1 USD 
e TE!: AI'JV · 234 USD 
e CAIRO. IARNACA · 3>1 USD 

CLIENŢILOR FIDEU LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERS !!! 

C. (lJ!I:siTlliiSvl'·l!l~ rn ~-~ [i:OOi!)' '~ 
(1!7~ ~<ru:!. o~" 'UI:!X!lll ~'UI:OOlJ 

. GRECIA CIRCUIT· 10 ZILE· 280U5D; 5PANIA-ANDORA·COASTA DE AZUR-NORDUL 
ITAUEI· 15 ZILE· 675U5D; CIRCUIT GREOA -ITALIA· 15 ZILE· 650USD; 

IIIIÎ61fÎI 111li1i 1/110/IEl/A • .1/IIUlA BAU 
lf!!DIVIDUAL: transport avion INSULA BAU, hotel •••••AEROWISATA 

SAHUR BEACH, cu demipensiune; 

INSULA LOMBOK , hotel*** .. 

SENGGIGI BEACH, cu demipehsiune; avion 

dus-into" din Timişoara; 11 nopţi. cazare cu . 
mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 
excu"ii; preţuri intre 1.282 USD/pe". - 1.848 
\)SD/pers. 

. GRUP: plecare in 31.08.99; transport avion Insula BAU ·Insula LOMBOK şi retur; transfe-

dus-intors din Timişoara; 7 nopţi cazare ruri la/de la aeroport; pret 1. 727 USD/pers. 

. Al TE SERVICII: e TRANSPORT CU AUTOCARUL'iN AUSTRIA, 
GERMANIA, ELVEŢIA.- DOUBLE Te ASIGURĂRI MEDICALE· AIG· :. j· ' e CĂRŢI VERZI e TRANSPORT TIMIŞOARA-· AEROPORT BUDAPESTA. · 

: . '·' ~ . .la cele mai m_ici e_reţuri . . ' '; . 

•. 
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(Unnare din pagina 1) ani. Până in prezent Artennul n-a mai avut datorii 
Această datorie nu poate fi plătită deoarece atât de mari. De fapt Aradul a. fost printre pu~nele 

CET-ul n-are bani. Aşteptăm achitarea datoriei oraşe din ţară fără probleme. 
ele către Arterm ... Toţi agenţii economici ce n-au Directorul Arterm-ului, dl. Doru Câmpan, ne 
achitat facturile scadente au fost debranşaţi. spunea ieri că nu are de unde să plătească datoria, 
Avem de încasat sume fabuloase .. Vă dau câte- în schimb domnia sa a disCutat cu directorul 
va exemple: Altar- 26 miliarde lei, UTA- 3,8 mi- CET-ului, Lucian Bamiciu, pentru pornirea insta-
liarde lei, IMAR • 9,5 miliarde lei, Aris • 2,8 m;. laţiilor in probe. lntr·un comunicat primit de la 
liarde lei, Carne SA· 880 milioane lei", ne spune Arterm am aflat că de astăzi încep probele la 
dl. Ghilea. Tot domnia sa consideră că: .,dacă nu lncălzire. CET Arad a primit aprobarea de la 
primim banii de la Artenn, noi nu putem plăti Bucuret;ti. De acum important este să se rezolve 
gazul ;i pomi Jncălzirea;•• problema datoriilor Arterm-ulu~ . _poate prin ceva 

Cu toate acestea frigul bate la uşă, necesitatea compensări, astfel încă! Aradul să n!rsutere de frig 
pornirii încălzirii fiind imperioasă. Trăim cu speranţa in iarna care se apropie. Aşadar, cel p·u·ţln pe 
că (nici) in această iarnă nu vom răbda de frig. De perioada probelor, ne vom putea încălzi la elemen~i 
al!tfel Aradul n-a avut asemenea probleme in ultimii caloriferelor noastre. 

MDU VASIU VA ~~Nffi~U 
• 

DACA mm~~ WIU~ Bn --------
m~~u AC1IV n WK~~~ 

Premierul Radu Vasile a 
declarat, ieri, ta va controla infor
maţiile mass-media potrivit cărora 
ministrul Apărării Naţionale, Victor 
Babiuc, a continuat sâ functioneze 
operativ ca membru al Corisiliului 
de Administra~& al Bankcoop, sau 
daca., după numirea sa ca ministru, 
s-a suspendat din aoeastă.funcţie. 

Ministrul Apărării Naţionale, 
Vk:tor Babiuc, a admis, miercuri, ca 
este membru al Consiliului de 
Adniinistraţie al Bankcoop de 
aproximativ un an, apreciind că 
prin această calitate nu încalcă· 
legile in vigoare. 

Potrivit articolUlui 104 din 
Constitu~a Romaniei, funcţia- de 
membru al Guvernului "este incom
patibilă cu exercitarea unei funcţii 
de reprezentare profesională 
salariZl!te Tn cadrul ocganiza~ilor cu 
scop comettiai". 

eu sediul În Arad, 
Calea Romanilor nr. 35-37 

ANGAJEAZĂ 

CIJIJ.!ij! .. !~!!{UlD> 
Condiţii: -studii superioare de marketing 

- cunoa~terea limbilor italiană şi franceză scris. şi 

vorbit; 

Se oferă salar atractiv. 

Cei interesaţi vor trimite cuiTiculum "vitae la adresa: 

Arad, Calea Romanilor nr. 33-35. 

Informaţii la telefon 057/280.263. 
·c:..":L•·~:~,~ 

· • Spaţiu comercial • str. Veseliei nr. 21-134 m.p.; 

• Calea Aurel Vlafcu. Bloc K Gară 120--m.p.; 
•Calea Romanilor nr. 35-37.,.40 m.p. 

Victo~ Babiuc mal ocupă şi 
-4 funcţia de preşedinte al Comisiei 
Î de Arbitraj a Camerei de ~rţ " 

Industrie a României. 

· Licitatia are loc in fiecare zi de Joi la 
sediul SO<,fetăfii. Informaţii la sediul socl
etăfii sau telef- "280.263. 

(974107) 
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CADERE - L PD-UL NU SE AFlĂ iN~ DISOLIJ'fiE/ liBERA - - . nimem nu a făcut o pro- adresa preşedintelui nos-
1 e d1seuţ1e eu Vas1_ile Bla_ ga, secretar blema· natională din aceste tru nu este o noutate. fiind Mai e puţin ~i intrăm în anul electoral. n 1 p id 1 D t 

concluzie majoritatea partidelor încep să-~1 a art U Ul emoera plecări. Atunci. de ce tre- avansată pentru prima 
etaleze programele pline de promisiuni po- Blaga, i Pentru compara- buie să tinem noi capul de dată de Adrian Severin. Nu 
puliste cu care să atragă electorii. Febra ultima perioadă asistăm tie, vă dau două exemple: afis, chiar dacă au plecat este vorba despre nici o 
sondajelor de opinie a cuprins politicienii de la o adevărată avalan'ă din PDSR nu s-au desprins patru partamentari? dictatură. Dimpotrivă, 
la mic la mare. Situa~ile diferă. Unii î~i umflă de demisii din PD... doar că~va partamentari, ci - Demisionarii 1'1 Petre Roman ar trebui să 
mu~chii cu mândrie (PDSR-ul) că sunt iar în - De la !nceput doresc două partide în toată regu- motivează plecarea mal fie chiar mai exigent cu 
top, altii caută să atenueze gre,ellle făcute să precizez că nu ne la. Din PNTCD au plecat· ales datorită faptului că unii membri de partid care-
de patru ani încoace (COR-ul). Doar două bucură demisiile unor co- peste jumăiate dintre par- Petre Roman a impus o şi penmit să dea fel de fel 
partide tac. Primul, Alianta pentru România legi de-ai noştri, dar ne lamentari (senatori), astfel adevărată dictatură in de declaratii. 
are ~i de ce. lnregistrează în mod constant o surprinde importanta exa- încăt grupul lor a scăzut de partid. DoRU Sll'tf'CI 
cre~tere a aderentei, liderul lor intră in inima gerată care se dă acestor la 38 la 16 ... Ei bine. - Această acuză la Foto: ŞT. MfiTYf'Ş 
tot mai multor români. ApR îşi crede de trea
bă 'i bine face. Cel de-al doilea P .0. tace· 
pentru că e bulversa!. Din toate părtile 'i 
poziţiile. Parlamentarii au cam inceput să-I 
părăsească, urmând electorii care au făcut-o 
cam de multi,or. Şi e îngrijorător pentru ei 
deoarece, nu pleacă nume sonore din partid 
ci oameni din judete. Iar ace,tia simt pulsul 
electoratului care bate cam slab pe partea 
PD-ului. 

Degeaba încearcă acum să-i ancheteze 
pe altii (a se citi pe colegii tărăni'ti din 
Guvem) pentru că fi ei sunt băg~ până la 
gât în chestia asta. Tactica cu declan,area 
unei noi crize guvernamentale nu mai ţine. 
Nici lor nu le--ar conveni alegeri anticipate 
fiindcă stau prost în momentul de fală deci 
le trebuie timp să mai dreagă busuiocul. 

la PD Arad e lini~te, până acum. Dar nu 
m-aş mira ca la începutul anului viitor să 
auzim că nume sonore au ales altă cale. 
Deocamdată sunt doar zvonuri că aceste 
nume ar fi intrat deja în negocieri cu alte 
partide mai bine plasate în sondaje de aceea 
nu ne permitem să le dăm publicitătii. Ar. 
putea fi doar ... zvonuri. 

Un lucru e cert. După Intrarea la 
guvernare 'i mai ales după povestea cu 
Ciorbea, PD-ul a intrat în cădere care se 
dovedeşte a fi cât se poate de periculoasă. 
Electoratul nu mai are încredere în ei 
acuzându-i de duplicitarism. Nu spun că ~a 
stau lucrurile, dar asta e perceppa în răndul 
maselor. ŞI vria asta în care se învârte PD-ul 
ar putea avea consecinţe catastrofale pentru 
ei. Să nu ne mirăm dacă la alegerile generale 
vom constata cu stupoare că nu vor trece 
pragul electoral de 5%. A.PM!t-o fi PNL-ul în 
92 deci n-ar fi primii. 

ŞERBfll't POPESCU 

în această săptămână, PD Arad si-a deschis 
o nouă organizatie de p·artid, la 'uvada. in 
prezenta unor lideri din staff-ul PD Arad 
(Gheorg'he Seculici, Corneliu Matica, Gheorghe 
Falcă şi Nicu loţcu). democraţii din Livada I-au 

Organizaţia de tineret a PRM a organizat o con
ferinţă de presă, pentru a-şi clarifica poziţia faţă de 
manifestările din 6 octombrie. Adrian Mureşan, 
preşedintele organizaţiei, a precizat că tineretul 
PRM nu a organizat ntci un fel de contrarnanifes
taţie. cei 7 arădeni şi 11 timişoreni întâlnindu-se în 
calitate de persoane particulare. Mai mult, în faţa 
Catedralei romano-catolice nu s-au deplasat în grup 
organizat. Huiduielile au fost rezultatul apariţiei acto
rilor costuma~ in honvezi şi cetăţenii arădeni care 
circulau cu tramvaiul s-au alăturat manifestaţiei 
spontane, fără nici un aport al lui Mureşan. Mihaela 
Covaci sau leran. De remarcat că huiduielile au 
început abia după ce pe treptele catedralei mai mulţi 
cetăţeni unguri sau români de etnie maghiară din 
Arad au rostit expresia .bildiis olâj". adică .români 
impuţiţi". 

Manifestările grupului alcătuft în mod spontan 
au continuat în virtutea provocărilor din partea celor 
care au defilat pe străzile Aradului in costumele 
armatei ungare. 

in concluzie, OTRM !şi declină orice respon
sabilitate în privinţa organizării contrarnanifesta~ei, 
însă consideră că numai datorită membrilor acestei 
organiza~i prezen~ întâmplător, au fost evitate vio
lenţele şi actele huliganice pe care UDMR~ştii voiau 
să le provoace pentru a infiera PRM-ul, prezentân
du-1 ca pe o organ·izatie extremistă. 

. . SIMIOI't TODOCfl 

ales ca preşedinte pe Ioan Someşan. 
Pentru informarea cititorilor, men~onăm faptul 

că Ioan Someşan este viceprimarul din Livada. 
care a trecut de la PNL la PD. 

DORO Sll'tf~CI 

/ ÎNTRUNIREA PRIMARilOR 
, UDMR DIN ROMÂNIA 

incepând cu oare 1 0,00, în 
Sala festivă a Primăriei Arad va 
avea loc intrunirea Ligii primarilor 
UDMR din România. Organi
zatorul intrunirii, consilierul munci
pal UDMR Miklos Murvay rie 
ded3ră: "Consiliul Naţional al 
primarilor şi consilierilor UDMR 
din România se intrune,te la 
Arad. Dimineaţa se vor prezen
ta o analiză politică făcută de 
Takacs Csaba, unnată de două 

prelegeri despre administraţia 
locală ţinute de Ioan Onisel 
(adjunctul) DAPL) 'i Kara Pal 
din Ungaria. Apoi va urma 
prezentarea câtorva acte nor· 
mative, precum 'i elaborarea 
unei strategii a UDMR în legă
tură cu alegerile locale. 
Evident, ultima parte a discuţi
ilor se va face cu uşile închise". 

DORU Sll'tf~CI 

Raportul de mediere la legea Ticu va intra în dezbaterea 
Camerelor reunile. deoarece Senatul a adoptat. joi, o formă 
diferită a acestuia faţă de Camera Deputaţilor. 

Senatul a respins ultimul articol din Raport, potrivit căruia 
"orice alte prevederi legale în vigoare, contrare regl8mentări1or 
legii privind regimul documentelor nu pot fi invocate pentru a 
împiedica aplicarea legii". Acest articol a fost contestat de se
natorii PDSR, sustinuti în.să si de presedintele PNL, Mircea 
lonest:u-Quintus. care' a apreciat că textul este incorect din 
punct de vedere juridic. · 

În numele unui europenism de paradă, prost inteles 
~ 

DUPA ~E IM ~,BEZ~LVIT" ~~~N~Mil/CULTURl, 
~ '11 '11 

SIIATITEI.fl :NIVELVL DE JBAl DRMEAZIIIT~Rm1 
• (Urmare din pagina 1) 
Nu acesta este însă cazul nostru, -te 

a~a~~aalele alteroative de istorie reven
dicânda·se de la aeeea'i programă 'i 
aproape de la acele~i surse de inlor
-1fi. De altfel a~ după cum declara, intr-un 
recent Interviu un reputat istoric ce se 
cunoa'te despre 1821, 1848 sau 1859 - ca să 
dăm doar câteva exemple - se cunoa,te de 
foarte mul~ ani, mc:etaaea .-.w de după 
Revolutie neoe •,md iacă să ~ -'i mai alea spec-taculoaae date despre 
eveaim.eate precum cele amintite. 
Probabil, că peste ani, cănd se vor descoperi 
noi surse ori cănd datorită accesului la surse 
în prezent necunoscute sau interzise se va 
putea scrie o altă istorie, sau se va putea da o 
nouă interpretare faptelor de istorie cunoscute 
de noi. 

ŞI atunci, după ce criterii sau In baza cărOr 
fapte "noi" - cunoscute probabil doar de 
autorii manualului ... - se permite mlnl
malizarea sau chiar ridiculizarea unor date ti 
personaje din istoria RomAniei? Ca de exem
plu, ornislunea Importantei Unirii Principatelor 
sub Mihai Viteazul ori prezentarea mal mult 
decât slmpllstă al lui Mihai Viteazul prin 
propozitia că el "este personajul preferat al 
istoricilor români"! 

Rămânând incă putin la Ideea aceasta a 
manualelor alternative se cuvine să mai 
observăm că normal ar fi ca _.tru o reală ~ 
dreaptă judec:ată ~ opţiune pc of r • ul de 
istorie să lli avut posiJriJitatea să pa&'C1II'gă 
ia _....a -te cele S manuale ~ abia 
după aceea să decidă care manual va li 
-..dat elerilor. Cum se întâmplă însă 
la noi, din cele aşa-zise 5 manuale altemative -
printre care şi manualul coordonat de Sorin 
Mitu şi care a stâmit scandal - s-a reu'it a fi 
tipărite până la începerea anului 'colar doar 

două, aşa că .europeana" Idee cu cele 5 ma
nuale .alternative a constat până la urmă doar 
in două manuale '1 - după mărturisirea multor 
profesori de Istorie - in nu puţine o~ a ajuns 
doar un singur manual de istoriei Ce "alterna
tivă" 111 oferă ... un singur manual, nu mal tre
buie s-o spunem. 

Nu am vrea să flm lnte*/1 greşit Nimeni nu 
contestă că Istoria scrisă in uHimll 50 de ani a 
fost una stufoasă, greoaie, cu date prea multe 
fi evident, puternic ldeologizată. De asemenea, 
nu se poate contesta că unele evenimente ~1 
date au fost prea lngro,ate, că manualul de 
pănă acum a prezentat poate prea mult 
luminile fi mal puţin umbrele istoriei noastre. 
Aşa este, dar, mi se pare că ia - --uă 
tradiţie acum am sărit ia cealaltă 
-bewăl -.:ă am aa.&licat-
până la hanar-zare În ideea aaai ...-zU 
europenism pe care ehit eă oa-1 pricep 
amlţi il afil ă Peatra eă "dă" bine ia 
..oee -•a-fie, el &ioel cel mai la_" 
t:erm.-..;., asimilat ca un eema al auei 
"iaţeeeceri *"if'* i D ft!' ••• 

Nu ştiu căt ~1 cum se predă istoria in alte 
tllrl europene fi cred că mulţi dintre 
"eraropenii" care .e pronunţă cu at:ât:a 
indignare impobi+a "~ 
au ,-.u aid ei mai - ea mine. Doar că 
se jenează- in numele aceluiaşi europenism ... 
să recunoască. Repet: nu !jiitiu cum stau 
lucrurile prin alte pâ~ ale lumii, dar mă indo
Iesc că englezii sau nemţii acceptă astfel de 
experimente, fiind un adevăr de necontestat eă 
ceea ee defioette orice popor ~ care ii 
ţine 1J11i1i pe oa.._m acelui -· care ii 
face să se ămtă aparţinând 1Dlui aa11111e 
loe ~ anei aoUJDe naţiuni sant LIMBA 
--~ISTORIAacelui-. 
~a a fost ~i a~ va fi cătă vreme vor exista 

popoare. Iar românii nu pot face exce~e. 

Oricum te uiţi, 
e cel mal ieftin abonament GSM! 
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PE ARADENI NU·I AMENINTA 
-NICI UN PERICOL ' 

lncepând de astăzi prognoza meteo spuna 
ca vremea se va răci accentuat, iar comisia de 
apărare Tmpotriva dezastrelor a avertizat in 
legătură cu acest luau toate instituti~e in drept. 
Este vorba de Directia Agricolă.' Romsilva, 
RomteJecom, Conei etC. ftMăsurife pe care le ia 
fiecare agent economic in parte nu ne mai 
privesc. Vremea este probabilă si singurul luau 
pe care n sperăm este să nu c3dă lapoviţă. Tn 
zona aceasta, vremea a fost intotdeauna mai 
blândă. Singurul lucru important este ca popuM 
la~a să nu se alarrneze ,:>entru că nu este nimic 
grav," aflăm de la Protectia Civilă. 

minimele de 6°. Iar la noi, maximale nu vor fi 
mai mari de 10• C, iar minimelevor ajunge la o• C. 
Asadar 'o temperatură neobisnuită pentru 
aCeastă perioadă a anului. Răcirea a inceput 
din data de 14, dar Va fi mai accerltuată, va fi 
începând de astăzi. Cea mai scăzută tempe· 
ratură, după datele noastre se va inregistra in 
npaptea de sâmbătă spre duminică. Si această 
răcire va continua si săptămâna viitoare inclusiv 
joi. Este posibil să Cadă precipitatii, dar acestea 

Din toamna anului 1997, fosta 
gară Şeitin, devenită odată cu restruc· 
!urările din CFR hană, pune probleme 
locuitorilor comunei. Atunci Regionala 
CFR Timişoara a avut intenţia să 
scoate din uz cele patru schimbătoare 
de cale (macaze) din halta Şeitin. La 
vremea respectivă, aproximativ 200 
de locuttori din Şeitin au pichetat halta, 
exprimându·şi nemulţumirea Tn legă
tură cu decizia Regionalei. 

interventiile făcute, a reusit să 
convingă' Divizia că macazu'l este 
necesar. Drept urmare. Divizia a 
renunţat la ideea desfi~ării macazului. 
Tn schimb, a inchis linia 1, destinată 
încărcării ~i descărcării vagoanelor. 

care -descărcare, mara.rnureşenii şi 
bistriţenii sunt nevoi~ să opteze pentru 
localită~ unde să-şi poată încărca pro
dusele. Jn această toamnă, şi·au 
transportat porumbul cu căruţele sau 
cu ce·au putut la o distanţă de opt 
kilometri, pană ta gara Nădlac, de 
unde I-au incărcat în vagoane. 
Evident, nu venirea sau plecarea 
maramureşenilor este singura ra~une 
pentru existenţa unui astfel de linii .. 

Dana Găvruţă. meteOrolog la Centrul Melea 
Ara~. spune: .Temperatura normală pentru 
această perioadă ar fi de maximum 1 r C, iar 

vor fi nesemnificative." ' 
Aşadar, chiar dacă, începând de ieri vre

mea a intrat într-o răcire continuă, nu există nici 
un motiv de îngrijorare. Eventual doar pentru cei 
care nu şj.au luat, încă, haine groase .. 

fi. BOCiflltiO 

Macazele deserveau cele trei linii 
din halta Seitin: pnma linie • de încăr· 
cări • desCărcări vagoane, a doua linie 
-directă şi ultima- pentru încru"ciŞări. 

Regionala Timi~ a scos din uz trei 
macaze şi prin adresa 
155/13.08.1999, Divizia Trafic 
Timişoara a vrut să desfiinţeze şi 
ultimul macaz. Primăria Şeitin, prin 

Se pune firesc intrebarea: de ce 
seitinenli luptă pentru men~nerea in 
functie a macazelor si pentru 
neinChiderea liniei? PentrU că exis
tenta unei halte comerciale la Seitin · 
este absolut necesară. Cel puţirl aşa 
sustine primarul comunei, dl. Ilie 
Avr3m care vine şi cu argumente. 
Localitatea Seitin are în total 6600 
hectare tereri administrativ, din care 
circa 4100 hectare reprezintă terenul 
arabil. Populaţia din Şeitin · în mare 
parte imbătrânită • nu reuşeşte să 
lucreze cu forţe proprii această 

De curănd, Centrul de Marfă Arad 
a refuzat cereri pentru încărcarea a 
cinci vagoane cu porumb din halta 
Şeitin. Oamenii au fost indrumaţi să 
facă cereri pentru gara Nădlac. 

Ultimul capăt de aţă de care s'e 
agaţă primarul Ilie Avram este promisj. 
unea Direcţiei Infrastructură Timişoara 
care este dispusă să accepte 
redeschiderea liniei unu, lncărcări
descărcări vagoane, pentru o perioadă 
limitată in sezonul de toamnă. Să 
sperăm că promisiunile vor deveni 
realizate cât mai curând. Altfel, anul 
viitor oamenii care prestează munci 
agricole s·ar putea reorienta spre 
localităţi unde sunt .accesibilităţi de 
care au nevoie. Si s·ar putea ca o 
bună parte din heetarele de la Şeitin 
să rămănă nelucrate. 

-... ............. - -
-~---· ~1~ADOUI.FARCELEAU FOSIADJUDECĂTE ÎN ZONÎUBERI CURTICl,,~,. 

e Oferind doar un $/mp, firmele timisorene au iesit din cursă · 
' ' la cea d&-a două ~icitaţie, pentru concesio

narea unor parcela in perimetrul Zonei Libere 
Curtici, organizată ieri la hotelu! Continental 
Astoria, au participat patru firme. Ciferind doar 1 
dolar/metru pătrat, pe an. firme·e timişorene 
.PAB-ROMĂNIA" si .PROMPr au iesit din com
petiţie, comisia fespingându-le o'fertele. in 
schimb, finnele .SARA LEE CORPORATION" 
USA. şi Societatea Naţională a Petrolului 
.PETROM"- sucursala, .PECO" !Irad au oferit 5 
$/metru pătrat ~i ~i-au adjudecat fiecare câte o 
parcelă. Reamintim, că prima parcelă conce· 

sionată in Zona Liberă Curtici a revenit finnei 
arădene .SAT-LINE". 

sionat circa 13.000 metri pătrati intr.o parcelă 
care are si linie de cale ferată. 'u1111ează ca in 
zona lib8ră să desfacem iniţial produse 
petroliere en-gros·şi en--detail. Ulterior ne vom 
diversifica activitatea şi cu· alte mărfuri alimenta. 
re, nealimentare şi servicii de inmagazinare." 

Edmond Delac~m. reprezentantul firmei 
americane .SARA LEE CORPORA TION" ne-a 
spus imediat după licitaţie: Jn parcela licitată 
dorim să realizăm o fabrică pentru textile. O 
declaraţie în acest sens voi face abia după ce 
fabrica va fi pusă pe picioare." l·am cerut o 
scurtă dedara~e şi reprezentantului S.N.P'. sur· 
cursala .. PECO" ARAD, care ne·a spus: 
.. Participarea la o licitaţie de-o asemenea impor
tanţă este unică pentru orice firmă. Am conce-

Adrian Niţu. directorul Administraţiei Zonei 
Libere apreciază că vor fi create in cele trei 
parcela circa 600 locuri de muncă. El a mai pre
cizat că unnătoarea licitaţie va avea loc pe data 
de 12 noiembrie a.c . 

FLOitltl TltOŢ 

V 

B~MTI~I~M ~~~UTmNIAU D~AR Rt~~AMATII~I ~ITATINI~~R OI "BUNA~RIDINTA"!! 
' ' ' ' De când cu "grccizarca" 

Romtclccom, la redactia ziarului 
nostru s-au prezentat mai multe per· 
soanc cu n::clamatij diverse fată de 
serviciile prestate' de acca."tă Însti· 
tutic. Cele mai multe se referă la 
suPraîncărcarca facturilor, ahonatii 
nefiind de acord cu suma apărută Pc 
factura telefonică. Dintre cei care se 
adresează Romtclccomului cu a-.tfcl 
de SQ~Îzări prea putine sunt cazurile 
în care li se dă ilrCrtatc abonatilor. 
Pc lângă faptul că ta.rifCie suni din 
ce in ce mai mari, iar abonamL"11lul 
la fel, oamenii mai au de suferit si 
după unna acestor probl\!me. Chiăr 
dacă n-ar fi să dăm crezare tuturor 
celor care reclamă, iar Romtclcco
mulla fel, totusi este indiscutabil că 
există cazuri' în care sărmanii 
abonati plătesc în plus, căci fără 
foc nu' este fum. Cazul pc care vi·l 
prezentăm este ceva mai aparte, 
prin faptul că cei de la Romtclccom 
au avut bună-credinta de a rezolva 
sesizarea n..-spcctivă.' 

.,Cal de la Romlalecom 
vorbesc pa banD mal" 
Zacoi Ana - Maria a făcut in 

două rânduri reclamatii pc adresa 
Romtclecom cu pnvii-c la factura 
telcfonjcă de pc lunile iulie şi 
august. In factura de pc luna august 
apar 464 de impulsii, iar pc cea din 
luna iulie sunt calculate nici mai 
mult nici mai putin de 943 cre 
impulsii, ceea ce eSte foarte mult. 
Acest lucru i-a dctcnninat pc sotii 
Zacoi să ceară o audienţă la coh-

ducerea unitătii pentru lămurirea 
problemelor. lh urma acestei audi· 
entc, au p~mit o IAn~tiinţarc în cru:c 
se speelf1ca: " n urma veri
ficărilor efectuate nu s-au depis
tat deranjamente care ar fi putut 
influenta contorizarea. Anali:t..ând 
traficui telefonului pe mai multe 
luni şi luând afirmaţia dvs. de 
bună credinţă, conducerea 
unităţii a aprobat scăderea sumei 
de 28"7.500 de lei, care va apare 
pe factura din octombrie 1999." 

Desi putini au acest noroc, 
răspunsUl Rointclccom a fost favo
rabil si asta probabil că i-ar fi 
multuinit pc sotii Zacoi dacă nu 
interVeneau câteVa probleme referi· 
toarc la acest aspect. lată ce ne 
declară dl. Zacoi Vasile: "De mai 
multe ori, stând acasă mi s-a 
părut că cineva formează un 
număr pe aparatul meu telefonic. 
Am ridicat receptorul si o voce 
feminină m-a întrebat c1ne sunt. 
La rândul meu am întrebat-o 
cine e şi mi-a răspuns că c de la 
Romtefecom ~i verifică telefonul. 
Or, nu ~tiu pentru ce I-au verifi
cat pentru că n-am reclamat nicl. 
o defectiune. Eu cred -că lucră
torii diri unitate se conectează pe 
telefoanele noastre şi vorbesc m 
ne~tire, ceea ce duce la su
praîncărcarea notei de plată. Şi 
asta nu s-a întâmplat doar o 
dată." 

După cum se stic, asemenea 
reclamaţii sunt frecVente, dar poate 

,a,~ll1n1V1111WI!f11~fl re ' 
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ARAD 2900 
Str. Voevod Moga nr.65-67 

email: arcommat_group@inext.ro 
TeiJ Fax: 057/ 281 779, 0571 276 333 

în calitate de distribuitor autorizat 

vă oferă la 
pr~ţ de producător 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, 

construcţii civile şi industriale. 
(973847) 

oare cctăteanul de rând să 
dovedească 'cumva? Arc el puterea 
să facă ceva? De cele mai multe ori 
nu, si la atâtca sesizări un sâmbure 
de aClcvăr tot există. 

41 da lmDUisll intMI 
săRiămână, '943 intMJiună 

In um1a acestor întâmplări, dl. 
Zacoi S·a prezentat din nou la 
Romtclccom pentru a primi o fac
tură detaliată pc lunile în care i s·au 
adăugat impulsii, după cum declară 
dânsul. 

Pentru că nu este "pc Alcatel", 
el a primit doar dcsfăsurătorul pc 1 O 
zile, in care au fost cOnsumate doar 
41 de impulsii. Ne întrebăm si noi, 
la fel ca dânsul cum de s·au' putut 
aduna r.ână la stărsitul Junii 943 de 
impuls1i. ' 

~c. _lângă impulsii, în Josul 
pagm11 sunt enumerate catcva 
numere de telefoane prezente pc 
factura detaliată cu următoarea 
mentiune: "Apelurile spre aceste 
num'ere au fost efectuate de către 
personalul Romtelecom ~i nu 
sunt incluse în valoarea factorii 
dvs." (~?!) 

Domnul Zacoi S·a arătat foarte 
nemultumit de acest aspect: "Cum 
se poa'te ca cei de la Romtelecom 
să vorbească pe numărul meu. 
Cine ~tie de câte ori au mai 
făcut-o fÎ eu am plătit convorbi
rile lor. 'Dacă nu ceream 
desfii~urătorul nu ~tiam niciodată 
acest lucru. Cine ştie câti mai 
sunt în~la\i in acest fel 'i Ou ~u 

nimic", a afirmat dl. Zacoi. 
"Dacă nu sunt multumiti 
.... dasftlnţaza ..Ostul 

· talafonlc" po 
Pentru a aud ia ambele părţi, am 

luat legătura ~i cu un reprezentant al 
Romtdccom, care nc·a declarat 
următoarele: "Am cunostinţă 
despre această reclamatie, dar s-a 
rezolvat, scăzându-i-se aproape 
300000. Iar acele numere 
necunoscute au fost apelate de 
~ătre lucrătorii no,tri pentru a 
verifica alli abonati ale căror tele
foane sun puse sUb urmărire. Se 
numesc flashing-uri, ~i nu sunt 
incluse în factura abonatului. 
Oricum, dacă nu sunt multumiţi 
de serviciile noastre pot renunta 
foarte simplu la postul telefonic. 

Y·am prezentat atât opinia d·lui. 
in cauză cât si a Romtclccom, con
sidcrând că aCesta este totusi un caz 
fericit, pentru că multi Cctătcni 
rămân doar cu rcclamatia. ceea ce 
·nouă nc·a atra.., atentia a' fost o frază 
din răspunsul primit de la condu
cerea unitătii, de către această fami· 
lic "luând 'afirmapa dvs. de bună 
credi_nt:··· se aprobă scăderea 
sume1 ...• 

Oare, ceilalti cctătcni n·au fost 
de bună crcdintă, sau de data accruo
ta Romtelccoffi s·a cam simtit cu 
musca pc căciulă? 

SOitiHfl fiMBitOŞ 
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A REFUZAT si PREZINII ACTELE 

La S.C. MONTREAL TRA
DING SRI din. Arad, str. Tribunul 
Dobra, nr. 1, comisarii Gărzii 
Financiare s·au lOvit de refuzul 
agentului economic de a pune la 
dispozi~a organului de control docu· 
mentale legale şi contabile solici
tate. În urma acestei situa~i, comi- · 
sarii Gărzii Financiare au lăsat o 
invitatie ca reprezentatntul S.C. 
MONTREAL TRADING SRL să se 
prezinte la sediul Gărzii Financiare, 
cu documentele in cauză. 1w lăsat 

şi un proces vetbal de contraven~e. 
cu amendă de 4 milioane de lei. ' 
Numai că deşi invita~a respectivă a 
fost lăsată pe 22 septembrie, agen· 
tul economic nu şi·a făcut apariţia la 
Garda Financiară. 

Pentru nedeclararea punctului 
de lucru al S.C. MONTREAL 
TRADING SRL, din Sebis, Calea 

. Aradului, comisarii Gărzii FiOanciare 
au mai aplicat o amendă de un mi
lion de lei. 

D.L 

L~'~o=ţ~=tl,~ ~ •'~!:::::~. 
:_~Arad, şi Chmac VaJentm. 21 anJ, de libertat~ iar Chidac a aju 
~dlo Vadul, au Jost identificati de la Peniteociand Ar~d urmând~;; 
I~poliţtştii a.~ăd.eni ca fiind aut~rii executa 3 ani de iitchisoare: pe~ .. j 
.?fustrage.-n diA aoaptea de 9,1 O b. _ ~ ·ţ&l 
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suprafaţă. Munca terenului ara· 
bil se face, în sezon şi in special 
toamna, cu fortă de muncă din 
Maramureş şi Bistriţa·Năsăud~ 
Cei care vin să·şi câştige exis
tenţa sosesc cu vagoanele, in 
care încarcă inclusiv caii si 
căruţele şi prestează muncă in 
schimbul cerealelor. La plecare, 
isi încarcă bucatele tot Tn · 
vagoane şi se duc spre casă. 
Prin scoaterea din uz a 
macazelor şi a liniei de incăr- TEODOitfl MfiTitfl 

· Pentru motoare · Asigură consum minim de ulei • 

Diesel si 
pe benzina 

" 

pornire uşoară la temperaturi 
scăzute • reduce uzura pieselor în 
mişcare • conservă motorul pe 
timpul staţlonărll • măreşte durata 
de func~ona" şi reduce cheltuielile 
de între~nm 

In anul1991 

~47LtNE 
ă oferea televiziunea prin cablu, o 
fereastra deschisă spre lume. 

Acum vă oferim şi .•• 
,&UASntA 

TROCAL 
Germania 

Producem şi montăm 
uşi şi ferestre din PVC armat cu 

geam termopan 
Tel-fax 25 14 61; 094 50 72 11 

Arad B-dull. Maniu bl. 26 ap. 1 
În curând SHOWROOM - P-ta M. Viteazu bl. M7 
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... In urmă cu 12 ani, la 
Roterdam (Olanda), Aurelii! 
Dobre căştiga titlul mondial la indi
vidual compus, devenind cea mai 
bună gimnastă a lumii.. De-atunci, 
nădăjduim la ziua in care cineva fi 
va călca pe urme. 

A trebuit să treacă două-trei 
generaţii de excepţionale gim
naste, pentru ca, in sfârşit, visul 
nostru să devină realitate. Noua 
stea a gimna.sticii feminine 
mondiale este, începând de ieri, 
Maria Olaru. Lupta pentru titlul 
suprem in concursul individual 
compus feminin a fost dramatică. 
Totul s-a decis la ultima rotatie ... 

Mana.Oiaru a inceput la para
lele cu un 9,587, destul de mo
dest, care o plasa pe locul 7. A 
urmat un 9, 737 la bârnă, care a 
propulsat-o pe locul 4. Solul i-a 
adus Măriei noastre din Fălticeni 
cea mai mare notă: 9,825 si a 
urcat-o pe locul2, Tot concurs~! a 
fost condus până atunci de 
Victorya Karpenko din Ucraina. 
Era clar, săriturile aveau să 
desemneze noua campioană 
mondială. în timp 'ce, ucraineanca 
a luat 9,457, Mana Olaru a cumu
lat 9,625 şi a devenit noua regină 
a gimnasticii mondiale. 

Un concurs foarte bun a făcut 
Andreea Răducan (9,750 -
bârnă, 9,837 - sol, 9,450 - săntun 
şi 9,612- paralele), care s-a clasat 
in final pe locul V. Din păcate, 
după un 9,687 la bamă, un 9,812 
la sol si un 9,625 la sărituri, 
Simona' Amânar a căzut la Para
lele (doar 8,575) si in locul unei 
medalii de bronz, a ajuns pe locul 
14. 

lată cum se prezintă podiumul 
feminin al concursului individual 
compus, de la Tianjin (China): 

1. Maria Olaru (România) -
38,774p. 

2. Victorya Karpenko 
(Ucraina)- 38,705 p. 

3. Elena Zamolodchikova 
(Rusia)- 38,673 p. 

5. Andreea Răducan 
(România)- 38,617 p. 

14. Simona Amânar 
(România)- 37,699 p. 

Asadar, după .aurul" mondial 
pe echipe, Maria Olaru aduce a 
doua medalie din cel mai pretios 
metal delegaţiei ţării noastr8 şi 
C.M. de gimnastică continuă ... 

Tot ieri s-a desemnat şi cel 
mai bun.gimnast al lumii, la indi
vidual compus. Acesta este 
Nikolay Krukov (Rusia), care a 
totalizat 57,485 p. Vicecampion 
mondial a devenit Naoya 
Thukahara (Japonia), cu 57,377 
p., iar ,.bronzul" i-a revenit lui 
Jordan Jovtchev (Bulgaria), cu 
57,315 p. Cea mai bună com
portare românească a avut-o 
Dorin Petcu, care s-a clasat pe 
~ocul21. 

Astăzi sunt programate jumă
tate din finalele pe aparate: săritun 
si paralele la feminin si sol, inele si 
Cal cu mânere la masCulin. ' 

Sanse la medalii există prin: 
Maria Olaru (sărituri şi paralele), 
Simona Amânar (sărituri) si 
Marius Urzică (cal cu mânere). ' 
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Vechea arenă din Calea Aurel Vlaicu găz- dică, două luni de zile. Almăsan are unele 
duieste mâine, începând cu obisnuita oră probleme la rotulă însă este apt de joc, aşa 
11 ,00, meciul dintre UTA si "U" Cluj. Două cum sunt CI. Drăgan şi Kent, ultimul suferind o · 
echipe de traditie ale fotbalului românesc, care o contuzie la meciul de debut sub culorile .alb-
au ajuns însă, iată, in situaţia de a se lupta cu rosii". Rămâne indisponibil portarul Pap, a 
adversarele ligii a doua. Clujenii au avut un căf-ui revenire intre buturî se va produce, pro-
start mai slab, am spune ezitant in campionat, · babil, peste 2-3 săptămâni. lntrucăt Ciubâncan 
dar şi-au revenit pe parcurs, dispunând in este suspendat, "unsprezecele" echipei ară-
precedenta rundă de Corvinul Hunedoara, dene poate arăta astfel: Huţan-Zaha, Botiş, 
printr-un gol marcat in minutele de prelungiri. Găman, Panin, Baciu, Almăsan, Todea, Kent, 
UTA este deci conştientă de faptul că nu o CI. Drăgan, Manş. ' 
asteaptă un meci usor, donndu- ... "'li.•~~~ .u· Cluj va conta, se pare, 
si' victoria si ne'repetarea pe o forma~e standard alcătu-
~experienţel'or Corvinul şi ită din: Mârne-Morar, Cireş, 
ASA", de pe propriul teren. De Veltan, Sărmăsan, Astilean, 
altfel, .secundul" Crescentini Olariu, l. Mihai, Târr10van, 
i-a urmărit pe universitari in Dăscălescu si Popescu. 
jocul de la Sibiu, cu lnter. liniile de clasament ale celor 
.Mi-au lăsat o impresie pozitivă. Clujenii două grupări sunt următoarele: 
pun destule probleme unei echipe aflate in 3. UTA 11 6 2 3 20-9 20 (+5) 
ofensivă. Evoluează bine, se apără ordo- 8. "U" Cluj 11 5 2 4 14-14 17 (-1) 
nat, sunt rapizi ~i tehnici. Cred că trebuie "Ciocnirea" va fi arbitrată de trioul 
să abordăm partida cu atenţie <ri incredere" Gheorghe Venveş (Bucureşti) - centru, Ştefan 
- ne-a declarat domnia-sa. Din tabăra formaVei Ioan (Bucuresti) si Stan Prodan (Alexandria). 
UTA remarcăm faptul că patru jucători, Anca, Celelalte intăiniri ale etapei cu numărul12: 
Ciortan, Diaconescu si Almăsan, au efectuat Minerul Motru-ASA Tg. Mureş, Gaz Metan 
un control medical in Perugia, la o clinică pn- Medias-Apulum Alba Iulia, Flacăra Rm. 
vată. Cel mai grav diagnostic este al lui Vâlcea-Eiectro Bere Craiova, Chimica 
Ciortan: ruptură de ligament anterior, care Târnăveni-Drobeta Turnu Severin, Olimpia 
necesită intervenţia chirurgicală. Fotbaliştii Satu Mare-UMT, Corvinui-FC Bihor, Jiul 
sunt recuperabili in timp - Diaconescu in circa Petroşani-ARD Câmpulung, lnter Sibiu-Poli 
trei săptămâni, Ciortan până in luna februarie, Timişoara. 
in vreme ce Anca va purta încălţăminte ortope-

LAC. 5. UTA 
SE ALEGE 

CONDUCEREA 
, Marţi, 19 octom<, 
brle, la orele 16,00, laC, 
'baia sportivă UTA d ' 
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~:organizează Adun 
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lubulul Sportiv (JŢ . 
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Situaţia explozivă de la ultimul tumeu înaintea intrării in 
echipa de baschet masculin linie dreaptă. West Petrom are o 
West Petorm Arad s-a mai linişt~. misiune dificilă, fiind condamnată 
Jucătorii au fost dusi cu zăhărelul să câştige meciurile cu CSU 
că vor primi banii ~inăine, mâine, Gala~ şi Rapid, iar dacă • jocurile 
mâine" si tot asa in fiecare zi. Ei de culise" lucrează impotriva 
au fost păcăliti.'practic, incă de la .petroliştilor", trebuie învinsă şi 
inceputul campionatului. Cât nu .PoW laşi. Acum, toţi, trebuie 
au fost probleme, echipa s-a să-si demonstreze de ce sunt in 
comportat bine. Exemplu, turneul stare. T oU trebuie să dea dovadă 
de la lasi. Când ele au apărut, ,că au valOare. Iar dacă se intâm-
.petroliŞtii' au şchiopăta!. plă ca West Petrom să nu 
Exemplu, turneul de la Sibiu. meargă in grupa valorică 1-8, toţi 
Când situaţia a. scăpat de sub trebuie să-si dea demisia, pentru 
control şi jucătorii şi-au exprimat că se fac răspunzători de dezas
public nemulţumirile, West tru. Bine ar fi să se întâmple a~-
Petrom s-a făcut de râs. fel, deoarece nimeni nu ar mai 
Exemplu, turneul de 1a nm~ra. spăla ru~inea de pe obrazul celor 

Au fost adusi o multime de care se dau atotstiutori. 
iucători şi un 8ntreno'r sârb. lată, in continuare, cum se 
Inainte de începerea campiona- prezintă situaţia ,.la zi", inainteC! 
tului se promitea .. marea cu turneului ce va începe mâine, ir:J 
sarea·. Din sala ~Construcţia" din Bucureşti:, 
păcate, acum, 
in .ceasul al 1. Poli Moldrom laşi 11 9 2 701-603 20 
doisprezece- 2. CSU Petrom Sibiu 11 -11 2 ~18 20 

ARAD· Calea Timiljorii nr. 50, Tel. 057/286283; 286085; Fax: 057/278767 

CALITATE SI TRADITIE 

lea", baschet- 3. Soced Bucureşti 11 8 3 673-579 19 
baliştii arădeni 4. West Pelrom Atad 11 6 5 710-650 17 
- deşi ocupă 5. Rapid Bucureşti 11 5 6 683-735 16 
locul 4 - nscă 6. Elba Timişoara 11 5 6 624-614 16 GĂSESTI ÎN MAGAZINELE 

' AUTO M.D.A. 

NOU! NOU! NOU! 
w@@[1 U1J@:l@J@:l~Ow m@:l@U® U1Jo®o@:lo m 

MI CALA CA 
Calea Radnei nr. 203 

Tel. 219050 
Amortizoarele SACHS, nu numai pentru o călătorie 

confortabilă, ci mai ales pentru una sigură 

1 i fiii ;1;1 111 [i] ;J i fl11;1 ;) 1 
e Testati-vă amortizoarele acum 

folosind tehnologia avan&ată oferită de 
firma SACHS. Noi vă vom arăta -
NEGRU PE ALB- starea acestora. 

SACHS 

TESTAREA SI MONTAREA AMORTIZOARELOR SACHS CUMPĂRATE DE LA 
AUTO M.D.A. se face in mod GRATUIT pe testerul montat la "STATION 

CAR SERVICE" Str. Ştefan cel Mare nr. 26 Tel. 287666. 

~ nu meargă 7. CSU Galaţi 11 2 9 693-872 13 
1n pnma gru-c..:::::..:..::..2.--,---o<c.:c=.,.,..,_:,..,..:_.:..",=."-:~!" 
pă valorică. Programul turneului de la 

West Petrom a fost şi cam- Bucureşti (15-17 octombrie): 
-pionatul trecut in play-out, rea- ziua L CSU Sibiu-Eiba; Poli laşi
li.zând şi performanţa de a te'ITI~ West Petrom; Rapid-Soced; 
na pe locul 9. Acum, acest loc ar ziua a 11-a: Poli laşi-CSU Sibiu; 
insemna o mare rusine pentru Soced-Eitijl; West Petrom-CSU 
toţi cei implicaţi in destinele Galaţi; ziua a III-a: CSU Sibiu-
clubului arădean. Soced; CSU Galaţi-Poli laşi; 

La sfârsitul acestei 'săp- Rapid-West Petrom. 
tămâni, la B'ucureşti se dispută LEO Sffti{A 

fJlfDGIAlVtcoiPITJTII'r 
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oa~;;:f;llsămbătă, ora 11,00, pe stadionul UTA, in cadrUl 
Diviziei B, are loc meciul: FC UTA- Universitatea Cluj. 

e în Divizia C, duminică, ora 11, se dispută partidele: FC Arad 
Telecom. Minerul Uricani si lnter Arad~ Cetate Deva. 

• în Divizia D, sâmbătă, ora 11,00: Tricoul Roşu- Şoimii Upova, 
de la ora 15: Crisul Chisineu Cris- Podgoria Chioroc. • Duminică, ora 
11,00: FC lneu: Gomera, de la ora 15: Dacia Beliu- CPL, Păulişana 
Păuliş - Romvest, Semlecana Macea - Gloria Arad, Frontiera Curtici -
Şoimii Pâncota. Crişana Sebiş stă. 

e .Onoare", duminică, ora 15: Şimand- Şepreuş. Felnac- ICRTI, 
Apateu -A. lneu, Şeilin- Vladimirescu, Şiria - Ţipari, lratoş- Dorobanţi, 
Bărzava- Sântana, V. Semlac- Sânmartin, Zăbrani- Zărand. 

e "Promotie~, dUminică, ora 15, Seria A: Cruceni- Covăsânt, 
Secusigiu -Mit, Glogovăţ 99 - Făntânele, Horia - Munar, Zimand Cuz 
- Pecica (ora 11), Ususău- Sânleani, Satu Mare stă. Seria C: Hăşmaş 
- Lunea Teuzului, U. Sebiş - Gurahonţ, Chisindia - Buteni, Dezna -
Hălmagiu, Vârfurile- Bocsig, D. Sebiş stă. 

O!tt:lti:J:l! Astăzi, ora 17, la Sala Sporturi10r, in cadrul 
Diviziei A la handbal masculin, se dispută partida: Arbema Mure~ul 
Arad - Armătura Cluj. Sâmbătă, ora 11,30: LPS CSS Arad - LPS 
CSS Banatul Tlmi~oara uun. 11/fem.). Duminică, ora 10: LPS CSS 
Arad - CSS 2 Comat Baia Mare uun. 111/fem.). 

0:ljfi3\l;i8sâmbătă, ora 10, la Sala $porturilor, in cadrul 
' Diviziei B masculin: West Petrom U Arad - Sanex Cluj . 

. - .. -~ ' -~ . 

.;. 



· .. 
:~ 

.. 

,\ 

Pagina 16 - ADEVARUL 

2900 ARAD ·I'(UIMAINIA 

Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

PUBUCITATE 

S.C.HO&HO 
TRADES.R.L 
Program zilnic 

10-17 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 

Orice tip sau 
cantitate 

Tel. :&79739, 
0948I~M% 

·
1 

DE CUSUT INDUSTRIALE. 
Pentru comenzi fenne se asigură toată gama de maşini, 

[·! subansamble, accesorii şi piese da schimb. 

~ 1 - .n..R.#L7~.#n-~- 1 VQ/ ~~~,-~,,-. -
1 --'-~ 

>- Mori de grâu 
şi porumb din: 

e Oradea 

• Oşorhei 
e Sălard , 
e Diosig 
eTulca 

>- Subunităţi de 
panificaţie din: 

e Beiuş 

• Şiei 
• Vaşcău 

>- Clădiri cu 

DORIŢI CĂSĂTORIE in 
ermanla? Pentru fete 

lnere, drăguţe serioase, 
unaţl cu incredere, telefon 
~251. (29704) 

liivt:H~ 
Vând garsonieră confort 1, 

str. Praporgescu, lmbunata
F===========;, ţita, 16.000 OM. Telefon 

235784; 092.308.400. (31832) 

MA,.RIMONIALE [;.l 
AGENŢIE 

caută doamne '' 
varsta 18-50 ani, 
torie SLOVENIA, At:tsl'RIA.I 

ITALIA. Telefon 
092.807.917 

DOMNI 
cunoască ne ser1oase1 

intre 20-45 ani, fără! ~~~;~~~~~ 
familiare, pentru p 
serioasă, eventual ca••Uori•e. 
Dacă vă interesează trlrnit•etil 
scrisoare ţ:u toate datele fl 
fato recente, număr de telefon 
la adresa: PAGGI ADRIAN, 
VIA CESARINA, nr. 37060 
SOMMACAMPAGNA VEIROI~AI 
• ITALIA. Teiefon 0039 - 045 

(32062) 

Doamne 
serioase .intre ani, 
obligaţii, disponibile 
cunoască domni itai 
serlolfl pentru prietenie, 
torie. Trimiteţi scrisorile 
fotografii la adresa: 
BAZZENI LORIS, VIA 
CONCILIO 13 E, 37060 
MACAMPAGNA VERO•NA 
ITALIA. Telefon 
8581873; 0039 - 339-84:54732.1 

• 

Ocazie! vand garsonlenl el. 
1, Confecţii, parter, cu imbuna
taţiri, 6.500 OM. Telefon 
270856. (32300) 

vand garsoniera zo~a Mio
rtţei. Telefon 279196 şi 514296. 
(32097) 

vand garsoniera mobilata, 
Micataca, str. Abrud, etaj IV, 
acoperiş nou - garanţie 1 O ani; 
design occidental, telefon, 
satelit, balcon mare inchis, mul
tiple. imbuniltatiii. infonnatii tele-
fon 260094. (3,1108) ' 

vand garsonieră confort 1, 
in Micălaca (Mioriţa), totul 
refăcut nou, gresie, faianţă, 
parchet; preţ negociabil; 
11.000 DM, posibil şi in rate. 
Informaţii telefon 094.868.708. 
(31698) 

v i:!Ou ge~rsomere~, zona cen· 
trala, confort il, et. IV, acoperiş 
garantat, complet mobilată, gaz, 
satelit, telefon. parchet, gresie, 
faianţa, preţ negociabil. Telefon 
230324. (31784) 
Vănd garsoniera confort 1; 

stare excepţională, ocupabilă 
imediat, Mică Iaca, str. Abrud, 
bloc 236, ap. 8. Telefon 263953. 
(32112) 

vand garsoniera, confort 1, el. 
III, Vlaicu, (ne)mobilata, neim
bunatăţlta, 38 mp, 9.500 OM, 
negociabil. Telefon 220338, 
dupil ora 18. (31937) 

·Str. Crinului nr. 2 colţ 
cu Iuliu Maniu 

(vizavi de restauran
tul FLORA) 

Ocazie! Vând garsonieră, 
confort 1, Mioriţa, 8.000 OM. 
Telefon 253326. (31789) 
Vănd apartament central 1 

camera, 60 mp, cu posibilităţi 
extindere, etaj V/V, acoperiş 
ţlgla, preţ 14.000 OM. Telefon 
092.509.397. (30146) 

Vând convenabil apartament 
1 cameră, confort 1, el. III, Gnl
dişte. Telefon 233098. (31992) 

vand garsoniera, bl. G1, 
parter, 3.000 OM. Telefon 
244353,249770.(32149) 

Vând apartament una ca
meră, Micălaca, zona Orizont, 
el. III, preţ 9.950 OM. Telefon 
094 926 209, 094 555 584. 
(32144) . 

Vand garsonienl, str. Buşteni 
nr. 14. lnfonna~~telefon 439239, 
231529. (32051) 

Vând apartament tn curte, 
una cameră, bucătărie, baie, 
cămară alimente, str. Eminescu 
nr, 51, ap. 2. Telefon 245974. 
(31950) 

Vând garsonieră cOnfort 1, 
parter, Vlalcu. Telefon 275930. 
(32170) 

Vând garsonieră confort 1, 
8.000 OM, str. Poetului bl. Z60, 
ap. 58. Telefon 241939, 056-
370170. (32176) 
Vănd garsonieră, el. 1, str. 

Poetului bl. P3, et. III, ap. 59. 
Telefon 245947. (32249) 

vand garsonieră el. 1, 
Micillaca. Telefon 289638. 
(32269) 

I}HWW' 1~ III .. 111 J :1 o 

Ocazei! Vând apartament 2 
camere, zona Fortuna, 9.000 
OM, negociabil. Telefon 270834. 
(32300) 

vand apartament 2 camere, 
decomandate, localitatea Pilu 
nr. 41 (bloc). Telefon Pilu 177, 
Arad 237687. (31917) · · 

vand apartament 2 camere 
decomandate, etaj il, str. Ecate
rina Varga, preţ 31.000 OM 
negociabil. lnfo(maţfi telefon 
231410. (31108) 

Vand apartament in curte, In 
Centrul Lipova sau schimb cu 
garsonieră in Arad. Telefon 
245738. (3040396) 

vand apartament 2 camere, 
parter, Micălaca 308. Telefon 
267282 sau 092.597.541. 
(31161)_ 

vand apartament 2 camere, 
in Vlaicu, pe 'osea, refăcut 
nou, stil occidental, gresie, 
faianţă, parchet, uşă blindată; 
preţ negociabil; 28.000 OM, 
posibil şi in rate. Informaţii 
telefon 094.868.708. (31698) 

Vând apartament 2 camere, 
contorizat, dependinţe, garaj, 
Romanilor. Telefon 211808. 
(31782) 

vand apartament 2 camere, 
bl. 12, se. A, .ap. 16, preţ 10.000 
OM. Telefon 092 295 340. 
(31920) 

vand apartament 2 camere, 
confort 1, el. 11, zona Mioriţa. 
Telefon 234407. (31956) 

vand urgent apartament 2 
camere, zona Intim, et. III, 
16.500 OM, negociabil. Telefon 
237377, după ora 16. (31921) 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa, total îmbunătăţit, bucatărie 
cu bolta, 13.500 OM, langa 
piaţă. Telefon 270856. (31938) 

Vând apartament 2 camere, 
semidecomandate, confort 11, 
Fortuna, el. III, îmbunătăţiri, 
12.500 OM, negociabil. Telefon 
272657, 252302. (31905) 

vand avantajos (sau ofer 
spre inchiriere) apartament 
două camere, confort 1, str. 
Poetului bl. A22. Telefon 
252264 (orele 7-15); 244717, 
211005, după ora 15. (31984) 

vand urgent apartament 2 
camere, Vlaicu, 10.000 OM. 
Telefon 270856. (31938) 

Doriţi un apartament exce
lent? vand 2 camere confort'!, 
86 mp, decomandat, cu abso
lut toate îmbunătăţirile posi
bile, etaj IV, acoperiş fără 
probleme, in zona Confecţii, 
la un preţ mai mult decât 
atractiv. Sunaţi la 252009. 
(32102) 

vand urgent apartament 2 
camere, el. IV, Vlaicu, bl. Y12, 
12.000 OM, negociabil. Telefon 
245913. (32165) 

Vând apartament 2 ·camere, 
decomandate, el. 1 + garaj 
autorizat, zona 300. Telefon 
266975. (31909) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Aradul Nou. Telefon 
268549, seara. (31986) 

Vând apartament 2 camere, 
et. 4/4, Gradişte, 9.500 OM. 
Telefon 237048. (31974) 

vand apartament 2 camere, 
imbuniltaţit, faianţat, gresiat, 
scurgere separată, balcon 
inchis, preţ negociabil. Telefon 
269~13. (32119) 

vand apartament 2 camere, 
~aicu, bl. A 15, parter, Tmbună
atit, 11.500 OM. Telefon 

123'7215. (32182) 
Vând apartament 2 camere, 

central, 2 balcoane, semideco
mandat, str. T. Vladlmirescu nr. 
14, el. 1, 27.500 OM; negociabil. 
Telefon 245061. (32192) 

.~ ·:. 
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Vineri, 15 octombrie 1999 

Vând apartament 2 camere, 
parter, uşi, ferestre noi, bun pri
vatizare, Piaţa V. Roaită, pret...._ 
25.000 OM, negociabil. Telefon~. 
093 218 262, orele 10-16. · 
(32244) 

Vând apartament 2 camere, 
imbunătaţit, decomandat, str. 
Or. Ioan Suciu. Telefon 270290. 
(32250) 

IPANA:SOrlltC S4 <65cm) 
la preţul de numai 

4.990.000 lei 
(Prel vechi: 5.498.9001ei) 

la epuizarea sto;cululi!l 

ARCOMMAT· 
GRUPS.A. 

2IXI Allf. Rattrit 
St. \IJIMxllqa lr. &W 

tiar. 0040 51281119, 0040 57276333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
Wnde ~ meţ de puducătw: 
ECifAMENT DE PROTECTIE 

' 
'CIZME' QĂNUSI 'PELERINE ' SORTURI' 
'COVOARE PVC' tAATERIAl PI PRElATE' 

ARTICOlE TEHNtE DIN CAUCIUC ~1 PVC 

'FIRE' TUBURI' FURTUNE 'CHEOERE' 
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vand apartament 2 camere, 
Piaţa Spitalului, 25.500 OM, 
negociabil. Telefon 256547 sau 

. 092 536 600. (32252) 
: 'FOLIE POUPROPILENĂ . · 

• ' • 1 

Ocazie! 14.000 OM, In 2 rele, 
apartament 2 camere (+garaj), 

·el. 1, multiple imbunătatirl, bloc 
contorizat, zona r'ic-Tac. 
Telefon 210555, 210255. 
(31916) 

vand apartament 2 camere, 
el. 1, zona Confecţii, lmbunătăyt, 
11.000 DM, negociabil. Telefon 
253120. (32265) 

vand apartament 2 camere, 
confort 1, parţial îmbunătăţit, et. 
III, central. Alfa,. preţ 13.500 
OM, negociabil. Telefon 257850. 
(32317) 

ilto'tjt:JIRfi{f/ilf. nt apartament in zonă cen;1 
lă, 3 camere, fn casă, ~i~ 

~c;~~~P~·n~a~s. ~:il::~ 
:;~;:!;;~:~~~~;· 

Vând apartament 3 camere, 
zona Vlaicu, 18.000 OM, nego
ciabil. Telefon 235784; 
092.308.400. (31832) 

vand urgent apartament 3 
camere, zona V, Mică Iaca, cu 
garaj. Teleion 279312, 094 616 
315. (32203) 
Vănd apartament 3 camere, 

decomandate, 15.000 OM, Alfa, 
bl. 8, se. A, et. 11, ap. 6. Telefon 
094.141.911. (31952) 

OCAZIE UNICĂ! Deosebit 
de avantajos, vând 2 aparta
mente 3 camere sau 1 aparta
ment 6 camere; n1obllat sau 
nemobilat. Telefon 258920, 
după ora 17. (31914) 

vand apartament 3 camere, 
confort 1, decomandat, cu 
imbunătăţlri, etaj il, zona UTA, 
preţ negociabil. Telefon 243568. 
(32042) 

Vând apartament 3 camere, 
-decomandat, zona Orizont, etaj 
4/4, 13.500 OM. •Telefon 
219190; 094.935.406. (32127) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, garaj. Telefon 258271; 
283064. (30929) 

Vănd, in Lipova, apartament 
3 camere, cu garaj. Telefon 
279231, după ora 17. (32100) 

Vând apartament 3 camere, 
el. 1, el. il + garaj, zona Vlaicu. 
T~lefon 245506. (32107) 

. -· ., 

EnCHfJE Alfl'OCOLANTE '-. 
BENZJ ADEZJVE 

' 

vand apartament 3 camere, 
central, 39.000 OM. Telefon 
253282. (32116) 
· vand apartament 3 camere, 
Bd. Revoluţiei,_ semldecoman· 
dat, el. 4/4, 80 mp, 21.000 OM, 
negociabil. Telefon 219190, 094 
935 406. (32127) 

parter, Alfa, preţ 16.000 OM. 
Telefon 258669. (32204) 

vand apartament Samantha, 
urcător, 3 camere, confort 
sporit, et. 7110. Telefon 094 929 
440. (32200) 

Vănd (schimb cu 
rtament 3 camere, 

mand;•te. el. 1. Telefon Z4UII"''·' 

trai, confort 1, cu 3 şi 4 camere, 
et. III-IV. Telefon 254375. 
(32336) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, zolfa 500 Mica
Iaca, preţ 17.000 OM, negocia
bil. Telefon 057/267034. 
(32317) 

(Continuare fn pagina 17} # 
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Vineri, 15 octombrie 1999 

Vând urgent apartament 4 
camere, aranjat occidental, fl
nisărj deosebite, balcoane 
inchisa, etaj 1, zonă liniştită, 
Mlcălaca, bloc 715. Telefon 
094.661.161. (31709) 

Vând apartament 4 camere, 
zona 300, toate imbunătăţirile, 
garaj autoriza!. Telefon 259891. 
(31785) 

Vând apartament 4 camere, 
Fortuna, etaj III, 87 mp, 14.900 
OM negociabil. Telefon 256913; 
249221 - seara. (32086) 

Vând apartament stil italian, 4 
camere, bucătărie, 2 bai, garaj, 
Micălaca. Telefon 092 470 807. 
(32189) 

Vând urgent apartament 4 
camere sau sc'hlmb cu 2 sau 3 
camere, Mlciilaca. Telefon 
264393. 

Vând apartament Samantha, 
4 camere, preţ negociabil, la 
vedere. Telefon 057-231162. 
(32229) 

VÂNZĂRI CASE I'J 
Vând casă nouă, in Şiria, 

posibilităţi privatizare. Telefon 
531218. (32238) 

Vând casă, Grădlşte, str. I.B. 
Oeleanu, 4 camere, garaj. 
anexe, grădină. Telefon 
276353, orele 14-20. (31925) 

Vând casă mare, demis.ol, 
parter + mansardă, telefon, 
Tncălzire centrală, apă curentă, 
Sambăteni. Telefon 216293, 
094 600 296. (29223) . 

Vând casă cărămidă, 3 
camere, gaz, canalizare, gră
dină, posibilităţi construcţie, 
Grădişte, sir. Porumbului nr. 15, 
38.000 OM. Telefon 255976. 
(31942) 

Vând casă 6 camere (2 spatii 
com·erclale), toate utilitătile, 
1.000 mp, Piata Soarelui. 
Telefon 092 292 S59; 092 621 
611. {30016) 

Vând casă (Micălaca), foarte 
mare, stil oonac, toate utilitătile, 
nouă, la cheie, construită 1997/ 
1998. Telefon 092 292 559, 092 
6.21 611. (30016) 

OCAZIE! VÂND CASĂ, 
utilitilţile, suprafaţa 
Telefon 092.239.471· --·----· 

i mare, 
la Sânpaul, nr. 27~. (30969) 

Vând casă în Sântana, zona 
Gării, grădină, apă, gaz. Telefon 
462819. (3041381) 

Vând casă tot confortul, 
comuna Vladimirescu. Telefon 
255981; 092.284.409. (31672) 

Vând urgent casă, toate 
condiţUie, SânicolaUI Mic. 
Telefon 288772. (30211) 

Vând casă central (parter: 
restaurant, alimentară; etaj: 3 
camere, dependinţe). Telefon 
234862. (31792) 

Vând urgent casă 3 camere, 
curte + grădină mică. Telefon 
270854. (31802) 

Vând casă, 3 camere, gaz, 
apă curentă,' grădină, anexe, 
etc. comuna Sînleani nr. 25. 
Telefon 240739, dup.ă ora 17. 
(31908) 

Vând urgent casă 3 camere, 
bucătărie + anexe, grădină cu 
pomi şi sistem irigare, preţ 
17.QOO OM. Telefon 278236 . 
(zona gării Aradul Nou). (31938) 

Vând casă de odihnă, mare, 
Insula Mureş, compusă din 
parter: sufragerie, bucătărie si 
baie; et. 1: trei camere, hol si 
baie; mansardă cu două camere 
şi balcon, preţ 22.000 OM, 
negociabil. Telefon 250271 sau 
092.295.320. (31903) 

Vând casă în Pirneava, gră
dină şi gaz. Telefon 211792. 
(31961) . 

Vând casă, grădină mare, 
centru, posibilităţi gaz, locali
tatea Sinleani nr. 141. (31962) 

Vând casă- mare cu loc de 
casă, mare, Pirneava. Telefon. 
210373. (32011) 

Vând casă mare, ocupabilă, 
toate facilltă~Je + grădină, str. 
Gh. Doja nr. 94. Telefon 
284811,223636. (30138) 

Vând_ casă cu teren pentru 
constructie. 1.000 rnp, Micălaca, 
30.000 bM. Telefon ·264032, 
092 344 621. (30914) 

Vând casă in Cuvin nr. 386 
cu grădină şi pomi fructifer!. 
Ocazie unică, plec din tarăl 
(32096) • 

Vând casă cu grădină in 
Chişineu. Criş. str. Cuza Vodă 
nr. 33. Telefbn 262377. (30051) 

Vând casă in lneu, str. 
Argeşului nr. 3 (cartier), preţ 
accesibil. Telefon 511298. 
(2055801) 

Vând casă cu etaj, in 
Grădişte. Telefon 220182. 
(32104) 

Vând casă 4 camere, grădină, 
localitatea lraloş nr. 175. 
Telefon 248080. (32161) 

Vând casă, str. Pădurii nr. 25-
27-29, posibilităţi privatizare. 
(32136) 

Vând casă cu grădină, anexe, 
localitatea Macea. Telefon 
536244. (32138) 

Vând casă cu etaj, in Aradul 
Nou, str. Gladiolelor nr. 8. 
Telefon 287137, 094 209 721. 
(32067) 

Vând (schimb cu 2 aparta
mente 2-3 camere zona Alfa, 
auto Mercedes 250 o.+ dife
renţă) casă compusă din: 5 
camere, pivniţă, hol, bale, par
chetată. faianţată, apă, telefon, 
anexe, situată şoseaua Arad
Deva, km 76, sat Stejar nr. 123, 
70.000 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 057-258169. 
(32038) 

Vând vilă, demlsol, parter, 
mansardă, in Ghloroc, zonă 
centrală, apă curentă, telefon, 
garaj. grădină 1.400 mp. 
Telefon 056-244032. (31977) 

Vând casă, grădină mare, 
localitatea Vărşand nr. 388. 
Telefon 530151. (31945) 

Vând casă mare, la 23 km de 
Arad. Telefon 535169. (31872) 

Vând casă cu grădină. in 
Sântana. ln~ormaţii telefon 
462766 sau 094 122 727. 
(3041935) 

Vând casă 4 camere, curte şi 
grădină mare. Telefon 278171. 
(32199) 

Vând casă in Chişineu Criş, 
lncălzire centrală gaz, 2 băi, 
anexe, trifazic, etc, 55.000 OM. 
Relaţii telefon 520198, 094 200 
115. (3041370) -

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz nr. 114. 
(32210) 

Vând casă mare, 4 camere, 
bucătărie, baie, curte şi grădină 
mare, incălzire gaz, 35.000 OM, 
negociabil. Telefon 283278. 
(32241) 

Vând casă 4 camere. cu ABC 
720 mp, 40.000 OM, Grădişte. 
Telefon 224322. (32251) 

Vâînd urgent casă Zimandul 
Nou nr. 81. Telefon 224322. 
(32251) 

Vând casă nouă cu etaj, posi
bilităţi mansardă, 6 camere, 2 
băi, bucătărie, garaj, gaz, 220 
mp, grădină 800 mp, Bujac, 
lângă Biserica .Golgota•: 
Telefon 243536, 094 783 877. 
(32274) 

Vând 2 case (una veche) cu 
· curte şi grădină Th comun, . 
piscină, incălzire proprie cu sau 
fără mobilă, in Secusigiu nr. 42. 
Telefon 289727. (32262) 

VÂNZĂRISPATII~~~ 
Vând spaţiu central, pentru: 

bifou, prestări servicii. Telefon 
'259715, 280753. (31905) 

Vând spaţiu comercial, 
Micălaca, zona III, suprafaţă 
140 mp. Telefon 259651. 
(21126) 

Vând firmă mixtă paste făl-
• noase şi alte îndeletniciri, cu 
casă propr:etate, 3 camere + 
dependinţe + hală de 60 mp, 1 
malaxor, 2 maşini de tăiţei, site 
şi rafturi pentru uscat, gaz, 
curent trifazic,- mlcrobus. 
Informaţii telefon 286333. 
(32031) 

Vâhd ieftin gberetă, Piaţa 
Pincota. Telefon 512844, orele 
8-10. (30325) 

. VInd 1 ha pădure, In zona 
lneulul. Telefon 265104. 

VInd TEREN pentru con
strucţie, GRĂDI~TE, zonă· 
bună, toate utllltăţole. Telefon 
253575, 253366, 219211. 

. (30388) . 
Vând urgent teren 1.680 

mp, Grădişte, pret' 11.500 OM. 
Telefon 092 537 335. (31956) 

PUBUCJTATE 

Vând Intravilan pentru con
strucţie, str. C. Pavelescu nr. 1, 
colţ cu malul Mureşului şi str. O. 
Coresi nr. 2, colţ cu malul 
Mureşulul, posibil apă, gaz. 
Informaţii telefon 286333. 
(32030) 

Vând teren intravilan 600 mp 
front 15 m. Telefon 262619. 
(32090) 

Vând 2,30 ha pământ arabil 
In Arad. Telefon 271122, 092 
587161. (31149) 

Vând loc de casă In comuna 
Macea nr. 388. Informaţii zilnic, 
localitatea Ma cea nr. 317, 
(32202) 

Vând loc casă 460 mp, 12 m 
front stradal, apă curentă, posi
bilitate gaz, Grădişte, str 
Cometei, 7.500 OM, negociabil. 
Telefon 057-261786. (32206) 

1'P:fVi 11hi"~l 
Vând Dacia 1300, din 1975, 

stare functionare, necesita 
tinichigerie, Civ, VT 2001, preţ 
950 OM. Telefon 253744, 094 
253 788. (31971) • 

Vând Mercedes 250 Diesel, 
an fabricatie septembrie 1992, 
tnmatricuiat persoană fizică, 
stare impecabilă. Telefon 094. 
616 315. (32203) 

Vând autodubă frigorlfică 
MAN, 3 to. Telefon 259715, 
280753, 255522. (31905). 

Vând autoduba Jveco, J,5 to. 
Telefon 259715, 2&0753, • 
255522. (31905) . 

Vând Jeep Toyota RAV 4. 
Telefon 092 239 198 .. (32222) 

Vând convenabil Da dai O km, 
orice model, livrare imediata. 

1 .896. 

CAMION diametru 17,5; ARC, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoli. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040386) 

Vând Renault 21, 1986,2.800 
OM, CIV. Telefon 092,272.960. 
(3040395) 

Vând Saviem lzotenriă 5,5 
tone, preţ avantajos; negociabil. 
Telefon 094.517.763. (30964) 

Vând Dacia 1310, 1999, stare 
bună, preţ avantajos. Telefon 
094 908 548. (31895) 

Vând BMW 5181, albastru 
Inchis, an fabricaţie 1992, 113 
PS, pe benzină, Euro 2, arată 
foarte bine şi are multe 
imbunătăţiri, 136.000 km par
CU"ii. Informa~! telefon 536808, 
între orele 9-18 sau localitatea 
Sânmartin nr. 336. (31804) 

Vând Lada 1500, 1979, stare 
bună. 2300 OM, negociabil. 
Telefon 094.392.557. {31902) 

Vând Dacia zero km (schimb 
orice tip Dacie, nouă cu una 
veche plus diferenţă); Opel 
Vectra, 1994, Turbo Diesel, 
intercool, toate extrasele (even
tual schimb). Telefon 
056/219869; 094.291.600. 
(31931) 

Vând urgent Dacia 1300, per
fectă stare de funcţionare, preţ 
900 OM. Telefon 278236. 
(31938) 

Vând camion Scanla cu 
remorcă (10 + 19 tone). Telefon 
273492. 31952 

Vând Milsubishi Pajero 
(Jeep), 60.000.000 lei sau 
schimb + diferenţă. Telefon 
277181. (31587) 

Vând Ford Scorpio, stare 
excepţională, 1991, injec.ţie, 
benzină, 114 km la bord (10 in 
ţară), 11.000 OM. Informa~! tele
fon 252868, după ora 20 sau 
092.576.144. (32015) 

Vând tractor U-650, stare 
foarte bună. Telefon 456115, 
comuna Fintinele, 'familia 
Homorogan. (32035) 

Vând urgent BMW 525 1, 
1990, stare excelentă, inmatri
culat. Telefon 092.274.828. 
(10981) 

Vând autoturism VW Golf 11 
GTI, 1987, rieinmatriculat Full 
Option; stare excepţională. 
Telefon 092.532.097. 32000 

Vilnd Volkswagen Passat 
Break 1984 Diesel, non-profit, 
4.000 OM negociabil. Telefon 
276607. (32075) 

Vând mlcrobuz VW 
Transporter 8+1 locuri,_ bies~l. 
an 1990. Telefon 092.880.999 
sau 211763. (32019) 

Vând Fiat Ducato Diesel, 
transport marfă aprox. 2 tone, 
stare excepţională, funcţionare 
ireproşabilă inscris pe persoană 
fizică. Telefon 050 - 722454, 
R mni V 1 

Vând remorcă. 500 kg, de 
Salu-Mare. Telefon 532125. 
(32103) 

Vând Dada 1990, stare foarte 
bună, 2.900 OM, negociabil. 

. Telefon 238425. (31027) 
Vând Fiat Croma, benzină 

2.0, an fabricatie 1987. Telefon 
268152. (31914) 

Vând piese Fiat Croma din 
dezmembrare. Telefon 268152. 
(31914) 

Vând Peugeot 605, 1989, 
3000 cmc, inmatriculat, clima, 
ABS, scaune piele, negociabil. 
Telefon 250030, 251181, intre 
orele 8-16. (31930) 

Vând Opel Kadett Caravan, 
1987, benzină, motor·1.300 
cmc, inscris fundatie. Telefon 
286887. (31968) ' 

Vând Dacia 1300, stare bună. 
Telefon 092 679 937. (32170) 

Vând Ford Escort 1 ,8 Diesel, 
an 1992, Euro 2, 7.600 OM -
neinmatrlculat, 1.0_200 OM -
inmatriculat. Telefon 094 592 
275, 270688. (32173) 

Vând (schimb cu Dada până 
la 5 ani) VW Passat CL motor 
1,6 injecţie, înscris persoană fi
~~.7~formaţil telefon 269175. 

Vând haion cu parbriz pentru 
Opel Kadett, 150 OM. Telefon 
232943. (32171) ' 

Vând tocătoare de !ulei, pe 2 
randuri. Telefon . 286180. 
(31952) 

Vând Opel Vecira, 1991; 1,8 
Euro 2, stare exceptională. 
Telefon 262192, seara. (31999) 

Vând VW Passat 1,8 i, an 
fabricaţie 90, inchidere centrală, 
trapă, inscris normal, pret.9.500 
OM, negociabil. Telefon 094 784 
406, 057-241963. (32070) 

Vând tractor L445, stare bună 
de funcţionare. Telefon 287848. 
(32069) 

Vând Dacia 1300, stare bună, 
an 1980, preţ convenabil, 1.100 
OM. Telefon 094 267 341 .. 
(32117) 

Vând ARC 243, motor 
Braşov, remorct1, trailer, talon . 
de trailer, elevator, str. Prunulur·· 
nr. 38. (32106) 

Vând VW GoK 1, inmatriculat, 
cu numere vechi, avariat, cu 
piese de schimb, tnlocuitoare şi 
motor rezervă 1-3, 1.500 OM, 
negociabil. Telefon 094 267 
399. (32151) 

Vând semănătoare păioase, 
ceapă, fasole, etc. Informaţii 
telefon 094 507 990. (32141) 

Vând Dacia Combi 1310, an 
fabricaţie 1986. Informaţii tele
fon 272905. (32162) 

Vând 2 motoare tip Raba, 
unul nou şi _cutie viteză de Raba 
cu G.V. Telefon 216556. 
(32198) < 

Vând Dacia 1310, stare bună, 
an fabricatie 1985. Telefon 094 
623 420. (J2220) 

Vând Daewoo Damas, fabrl
ca~e 1999 (10.000 km), preţ 
avantajos. Telefon 093 226 090, 
093 217 736. (32219) 

Vând Dacia 1310, CIV, VT, 
1.700 OM, negociabil. Telefon 
057-269635. (32212) 

Vând VW Golf III, 1993, 
Turbo Diesel, netnmatriculat. 
Telefon 094 611 012. (3041387) 

Vând Renault 18 Diesel, 
Tnniatriculat persoană fizică, 
preţ 2. 700 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 462590. 
(3041938) 

Vând ARO 243 4x4, motor 
Braşov. Telefon 286258. 
(32255) . 

Vând Dacia 1300, an 1973, 
stare excepţională. Telefon 
.284520. (32254) 

Vând Audl 5000, model ame
rican cu motor 2,5 TOi Diesel, 
fabricaţie motor 1994. caroserie 
1987, preţ .9.000 OM, negocia
bil. Telefon 092 284 423. 

·.(32231) 

Vând Ford Mondeo TD, an 
1995, 14.800 OM şi VW Golf III, 
TD, aor 1993, 13.400 OM, inma
triculat persoană fizică. Telefon 
092 267 563. (32264) 

Vând Renault 20 Diesel, an 
80, slare perfectă, persoană fi
zică, preţ 3.800 OM, negociabil. 
Telefon 223859. (32271) 

• . . ,,._ 
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Vând DACIA PAPUC, 1989, 
stare de funcţionare, preţ 
negociabil. Informaţii telefon 
270405. 32310 

Ctfl1 1H% j,j .. ,. 1 
Vindem LĂZI FRIGORIFICE; 

CONGELATOARE; VITRINE; 
COMPRESOARE 5.000 W; 
CAMERE FRIG; DULAPURI 
FRIG; inox; garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(29999) 

Vând combină frlgorfflcă şi 
congelator; vitrină frtgorlflcă, 
un an garanţie. Telefon 
274118. (32305) . 

Vând maşinii automată 
spălat-80 OM, un an garanţie. 
Telefon 274118. (32305) 

Vând TV color-80 DM, 6 luni 

vand canapea piele, ger
mană. Telefon 274118. (32305) 

Vând dorm~or Ludovic al XIV, 
alb, tn stare excepţională, preţ 
14.000.000 lei, negociabil. 
Telefon 057/257850. (32317) 

Vând făină soia penTru furajat 
animale şi păsări, 5.200 leU kg; 
motor tractor 45 CP. Telefon 
531218. (32238) 

garanţie. Telefon 274118: -lru!~~~Ulli~h=,....,"JI 
(32305) en gros, 

Vindem o gamă mare de COND HAND, Import G~>r, 
TELEVIZOARE COLOR stereo mania, peste 20 sortimente. 
(100 modele), preţuri conve- Telefon 289456, 092 239 242. 
nobile. Informaţii telefon (31166) · 
280260, 211213, orele 10-20. Vând termotei(a BereHa, con-
(31022) vectoare şi boilere pe gaz. 

Vând TV color, 800.000 lei, Telefon 253973. (31995) 
combină frlgorifică, congelator, Vând lemne foc tăiate, 

masină spălat automată. 180.000 leUmc. Telefon 214010. 
Telefon 285010. (29962) (31705) 

Vând M!'ŞINÂ SPĂLAT Vând seră din sticlă cu 
AUTOMATA, 880.000 lei; TV lncălzire centrală, 144 mp. 
COLOR 700.000 lei; LADĂ Telefon462611. (31742) 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, Vând pompe recirculare pen-
ofer garanţie. Telefon 259339, 'Iru incălzlri centrale. Informaţii 
563027. (3040385) telefon 224159.' (31780) 

Vând FRIGIDER ,1 MAŞINĂ 
DE SPĂLAT automată. 
Telefon 220242. (32108) 

Vindem TV COLOR,. 
800.000-1.100.000 lei, garanţie 
6 luni. Telefon 244904, orele 
9-17. (32146) 

Vând TV color, maşină spălat 
automatică, cuptor microunde, 
calorifer electric pe ulei, cu 
garanţie. Telefon 284604., 
(31707) 

Vând Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT şi BOXE 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (28770) 

Vând TV color stereo, 90 OM. 
Telefon 285010. (30159) 

Vând congelator cu sertare, 
180 OM. Telelon 285010. 
(30159) • 

Vând TV color, pret 1,5-2,5 
milioane lei. Telefon 211028. 
(32001) . 

Vând imprimantă A3; centrală 
telefonică; fax. Telefon 285010.
(30159) 

Vând frlgldere, congela
toare, combine frigorlfice, cu 
garanţie. Telefon 284857; 
092.556.562. (30101) 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX AMD Ko/266 32 MB 
SDRAM 1,44 MB FDD, 3,2 GB· 
EX HOD, in garanţie. negociabil. 
Telefon 245077; 468920 seara. 
(~42152) 

Vând TV COLOR en - gros, 
· en - detail, multe modele, 
preţuri minime; negociabil. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(31166) 

Vând diferite TELECO
MENZI pentru · televizor 
(160.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. Telefon 
092.368.868. (31923) 

Vând maşină spălat automată 
1.000.000 lei; TY color 700.000 
lei; frigider 700.000 lei; combină 
frigoriflcă 1.500.000 lei, chiuvetă 
Inox 300.000 lei. Telefon 
215277. (28757) 

Vând TV color Phillips -şi 
Grundlg, stereo, teletext. 
Telefon 264004. (32196) 

vand casă marcat, memorie 
fiscală, tip Raxon. Informaţii. 
telefon 236800, după ora 17. 
(32201) . 

Vând casetofon maşină 
autorevers, digital, "Loudnes, 
'1100.000 lei. Telefon 286805. 
(32226) 

OCAZIEJ VInd urgent 
STAŢIE PROFIMATRIX 80 watt 
utilizabilă ,i.pentru formaţie şi 
bQice (2) a 80 watt bucata, preţ 
600 OM, negociabil. Telefon 
094.847.712. (32082) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

. vand !ieus, inalt 1,80 m. 
Telefon 241700. (32216) 

Vând FIER BETON 5.900 
leUkg; B.C.A. 605.000 loi/mc; 
11tr. Independenţei, nr. 7; 
BUJAC. Telefon 273785; 
092.457.280. (32159) 

Vând ouă prepeliţă (medica
ment, incubaţie), cu instruc~uni. 
Telefon 289966, 248064. 
(31902) 

vand plăci rigips armate cu 
de sticlă. Telefon 273492. 

Vând lemne foc, esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(32010) 

vand maşini. automate de 
spălat; combină frigorifică; ladă 
congelator: biciclete. Telefon 
092.311.586. (30953) 

vand covor persian nou 
(China), model minunat; praf de 
aur şi bronz pentru rama 
blondei. Informaţii telefon 
286333. (32030) 

Vând mobilă, porţelan, 
tablouri diverse, llchidez 
gospodărie. Telefon 284811, 
223626. (30138) 

Vând Dacia 1100 şi piese de 
rezervă, pavilion aptcol, 36 
familii populat. Informa~! lelefon 
094.917.920 sau 257667. 
(32080) 

Vând şrot floarea soarelui 
(cocă), 1000 lei/kg. Telefon 
235587 - seara sau Apateu tele
fon 248. (32052) 
Vănd instalaţie de sifon cu 8 

tuburi de 30 kg. Informaţii tele
fon 462172. (3041933) 

vand in stare excelentă, 
litografie in ramă originală, an 
1586. Telefon 252009. (32102) 

Vând canapea pluş, bi
bliotecă, dormitor, nou. Telefon 

·271122 sau 092 887 161. 
(31149) 

colţare şi , noi, plu,. 
Telefon 284892. (30076) 

Vilnd EUROBOLŢARI TER
MOIZOLANŢI cu garanţie; 
300x250x200; 3.600 lei/buca
ta; 1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (30259) 

Vând maşină tocat carne, 400 
kg/ oră şi mobilier vechi. Telefon 
512844, orele 8-10. (30325) 

Vând cazan pe gaz Beretta, 
1.050 OM. Telefon 252313. 
(31906) 

Vând grâu PANIFICAŢIE, 
5.500 kg, Ceala, 1.350 lei/ kg. 
Telefon 270955. (32142) 

Vând CĂRUCIOR HANDICA
PAŢI, german ŞI PĂDURE 
3.173 mp, sat Dud. Telefon 
247497. (32143) 

vand teren, zona Ghioroc, 
pentru cabană; maşină tam
plărie, cazan incălzire. Telefon 
287965. (32167) 

vand minlte.rm 25 p<> gaz, 
Import. Informatii telefon 
287744. (32130) ' 
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Vând cazan instant Junkers 

23 KW, parchet lamina!, teava 
cupru diametru 15, izolată ter
mic. Telefon 230129, 270916. 
(32175) 

Vând·carucior lnvallzi, model 
gennan, aproape nou, 150 DM 
şi 2 maşini de scris cu masă, 
250.000 lei/ buc. Telefon 
232943. (32171) 

Vând tub oxigen, reductor de 
forţă mare. Telefon 2754 73, 
dupa ora 15. (32124) 

Vând motor trifazic de 4,5 
KW, de 9.40 turaţii pe minut. 
Telefon 223293, orele 19-22. 
(32118) 

Vând 2 locuri de veci, la 
Cimitirul Eternitatea. Telefon 
283966. (32148) 

Vând garaj metalic autoriza!, · 
lângă bl. 102 (Via duct 
Micălaca), preţ negociabil. 
Telefon 230344. (32145) 

vand carţi, culegere de pro
bleme de drept administrativ, 
preţ redus. Telefon 057-255916 .. 
(32152) 

Vând lambriurl, 40.000 lei/ 
mp, cherestea de brad, grinzi, 
coarne. Telefon 220427. 
(32153) 

l(ând scaun invalizi, 50 DM. 
Telefon 268048. (32180) 

Vând rochii mireasă. Telefon 
276553. (32190) 

Vând cazan tuica 110 It, com
plet. Telefon 2S8365. (32193) 

Vând făină tip 550 in saci de 
50 kg, cu 2. 700 lei/ kg. lnfonna~i 
telefon 094 782 552. (3041936) 

piramidale pentru găini ouă
toare. Telefon. 520917. 
(3041386) 

Vând termoteka Ocean, 
Bereta, Ariston, 24 i<JN, sigilat, 
1.150 DM şi toate tipurile de 
convertoare. Telefon 259854. 
(32187) 

Vând cazan Ocean ECO 20, 
pentru gaz, apă şi incalzire 24 
KW pentru 550 mc locuinţă, 
1.200 DM. Telefon 287191. 
(32221) 

Vând cazan Junkers, pe gaz, 
nou, sigilat. Telefon 267309. 
(32259) 

Vând grâu panificaţie 15 ta, 
preţ negociabil. Telefon 094 151 
388. (2055809) 

Vând cisme belgiana nr. 35 
36. Telefon 222494, dupa 
16. 

r garso sau 
apartament 1 cameră, zonă 
centrală, preţ rezonabil. Telefon 
235784: 092.308.400. (31882) 
Cumpăr casă la ~osea prin

cipală in Arad: str. Şaguna, 
Iuliu Maniu, '\llaicu, P. Rare,, 
etc. Telefon 289456, 092 239 
242. (31136) 
Cumpăr casă sau schimb 

apartament 2 camere, Mioriţei, 
cu casă aproape de orice pia\ă. 
Telefon 268048. (321 

Cumpăr microbus Fiat 238, 
stare funcţionare, acte în regula. 
Telefon 256829. (31947) 
Cumpăr Renault 18 Diesel, 

neinmatriculat. Telefon 264401. 
(31907) 
Cumpăr Citroen Visa (nein

matrkulat), caroserie bună 
(motor defect). Telefon 256445. 
(32140) 

Cumpăr telefon Siemens 
5.100. Informaţii telefon 
461541; 094.557.738. (31919) 

Cumpărăm: -ORZ, GRÂU 
FURAJER, ORZOAICÂ, PO
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885, 
094 789 036; 094 789 037. 
(0974068) 
Cumpăr actiuni SIF Banat • 

Crişana, Astorla, BAT, Ferone
rla, Metalimpex, Arădeanca. 
Telefon 094.557.938. (31671) 
Cumpăr grau furajer şi orz. 

Telefon 094 245 752. (32019) 

Cumpărăm TĂURAŞI bălţa
ta românească şi Simenthal: 
greutate 150- 250 kg; preţ 
15.000 lel/kg ~1 250-350 kg, 
preţ 13.000 lel/kg. Relaţii tele
fon 092.500.343. 29683 
Cumpăr buşteni cireş, can

tltă~ mari. Telefon 216556, intre 
orele 16-21. (32198) 

CERERI ŞI OFERft 
DE SERVICII · 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează 

4 MUNCITORI NECALIFICAŢl, 
pentru perioadă determinată 

(2 luni). Relaţii la telefon 
276727, 276272, orele 9-16. 

(32248) 

SELECTAM: ZIDARI, DUL
GHERI, FIERARI BETONIŞTI, 
pentru lucru in STRĂINĂ
TATE. Relaţii luni-vineri, tele
fon 057-257529, orele 9-16. 
(32303) 

SC ADIA IMPEX 
angajează 

ASISTENT MANAGER; 
condiţii: studii superioare; 

- GESTIONAR DEPOZIT; 
- 3 AGENŢI COMERCIAL!; 

condiţii: absolvenţi liceu; 
Candidaţii să posede per

mis categoria 8. Curriculum 
·vitae la sediul firmei, str. 
Ştefan cel Mare bl. 5, telefon 
288768. Ofertele se primesc 
până la 18 octombrie 1999. 
(32197) 

.ZASSPROTEUS" anga
ează, pentru magazin electro-

casnice, VÂNZĂTOR! cu expe
rienţă, vârsta maximă 30 ani. 
Telefon 092 275 556 sau 
289581, orele16-18. (32211) 

SOCIETATE COMERCIAL 
angajează BARMANĂ. Telefon 
256735. (31985) 

Societatea .EXIMPAR" an
gajează VĂNZĂTOARE pentru 
alimentara. Condiţii: liceul 
absolvit, vârsta 30 ani. 
Telefon 094.577.976. (32156) 

Angajilm V NZATOARE şi 
MUNCITORI NECALIFICA ŢI. 
Telefon 094 618 952 (vânză
toare); 094.795.508 (munci
tori). {29930) 

SC .CORLEONE" anga
jează ZIDARI şi LĂCĂTUŞ!. 
Telefon 281074. (31933) 

SC .BELSIRIM" SRL anga
jează ŞEF AUTOBAZĂ; con
diţii: vechime minimă 10 ani 
in domeniul transporturi auto, 
studii superioare cu specific 
auto. Telefon 284125; 275576. 
(32043) 

ANGAJEZ AGENT COMER
CIAL; femel piaţă. Telefon 
258048; 092.624.848. (32047) 

• .ASTRA VAGOANE ARAD" 
SA A TRINITY INDUSTRIES 
INC COMPANY angajează 
SUDORI ELECTRICI. Condiţii: 
absolvenţi şcoală profesio
nală - bărbaţi. Informaţii: 
Serviciul Parsonal, telefon 
234698. (31996) 

Brutăria .MAMA ALIA" 
angajează PATISER! CALIFI
CAŢI. Telefon 253829. (32186) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează BARMANĂ. Telefon 
256835. 

SOCIETATE COMERCIAL 
angajează LĂCĂTUŞ MECA
NIC şi STRUNGAR, stagiul 
militar satisfăcut, vârsta maxi
mă 35 de ani, str. Bodrogului 
nr. 8. Telefon 280279. (32154) · 

Angajez V ÂNZĂ TOARE ali
mentara, cu cunO!;tinţe evi
denţă primară. Telefon 
276732, orele 17-20. (32181) 

Angajez BARMAN(A). Tele
fon 057-235980. (32178) 

Angajez ~UCATAREASA şi 
OSPATARA cu experienţă, 
pedanta. Telefon 254304, 
orele10-15, Lazăr. (32168) 

.,_ ~----

PUBUCJTATE 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajăm VĂNZĂTOARE pen
tru gheretă, cu carte de 
muncă. Telefon 266211. 
(32223) 

MAGAZIN ALIMENTAR an
gajează VÂNZĂTOARE CA
LIFICATE intre 25-40 ani, cu 
domiciliul în Arad. Telefon 
280876. (32242) 

"EURO STIL" angajează 
BĂIEŢI pentru montaj mobilă. 
Telefon 270930. (32261) · 

FILARMONICA DE STAT 
ARAD organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor 
vacante la corn, în data de 1 
noiembrie 1999, ora 10 la 
sediul Instituţiei. lnfonnaţii la 
secretariatul Instituţiei. 
(32266) 

"STEL-PROD IMPEX" anga
je~ză CONFECŢIONERI IN
CALŢĂMINTE petru ma~ina 
de cusut, manual, MECANIC 
maşina de cusut, str. Renaş
terii nr. 47/A. Telefon 259674. 
(32294) 

SC TE TE LIZA SRL - HONG 
KONG RESTAURANT anga
·aază OSPĂTARI (băieţi sau 
fete), vârsta maximă 25 ani, 
cunoscători au limbii engleze. 
Telefon 252401 sau 094 254 
766. (32301) 

"ARD~L-PLU_S" anJJajează 
BARMANA-OSPATARA. Infor
maţii telefon 094.781.155. 
32311) 

PRES7ĂRI SERVICII 

REPARĂM: FRIGJDERE, 
CONGELATOARE, domiciliu, 
garanţie 6 tuni. Telefon 
272371' 094 867 352. (28987) 

EXECUT lucrări de: INSTA
LAŢII SANITARE_. ÎNCĂLZIRE, 

. CONFECŢII METALICE; găuri 
in betoane; montare de di
blurl. Telefon 258073. (32354) 

EXECUT GARANŢIAL: zu
grăveli, falantări, greslerl, ten
cuieli, instalaţii sanitare. 
Telefon 248494, 531373. 
(32205) 

LABORATOR PSIHOLOGIC 
autorizat efectuează exa
minări periodice-angajare, ta
rife minime. Telefon 092 925 
768. (30980) 

"WES" execută reparaţii: 
FRIGIDERE, CONGELATOA
RE, garanţia!. Telefon 284857; 
092.556.562, DEPLASARE 
GRATUITĂ. (30100) 

"IZOREX" execută HIDROI
ZOLAŢII cu membrană hidroi
zolatoare cu ardezie import 
Austria; garanţie 10 ani. Tele
fon 057- 266230; 094.612.877. 
(32121) 

"INSTAL CONSTRUCT" 
executăm: zidărie, tencuieli, 
zugrăveli, faianţărl. Telefon 
567269. (30360) 

RENOVARI interioare ZU
GRĂVELI, ZIDĂRIE, GRE
SIERI, PARCHETĂRI, etc. 
Telefon 277353; 094.909.535. 
(31963) 

REPAR CANAPELE, COL
ŢARE, rolete, tâmplărie, domi
ciliul clientului, negociabil. 

1
Telefon 268529. (31983) 

Particular, execut CON
FECŢII METALICE (BAL
COANE), preţul negociabil. 
Telefon 263053, zilnic. (32134) 

Reparăm prompt, la domi
lciliu: FRIGIDERE, CONGELA
rroARE, garanţia!. Telefon 
262967. (32188) 

xecut tot felul qe lucrări·: 
NSTRUCŢII, ZIDARII, TEN

CUIELI, ZUGRAVELI, ACOPE
RISURI, FAIANTĂRI, GRESI
ERI, IZOLA ŢII. Telefon 273233. 

Reparăm, taplţăm, canape
le, colţare, scaune, rolete, 
domiciliul clientului. Telefon 
264419. (32247) 

• 

' 

Execut lucrări de con
strucţii: ZUGRĂ~ELI, TEN
CUIELI, FAIANŢARI, GRE
SIERI şi DULGHERI. Telefon 
275924. 

Executăm lucrări con
strucţii garanţia!, renovărl 
apartamente, placări riglps, 
Instalaţii sanitare. Telefon 094 
928 837. (32232) 

AUTORIZAT execut: ZU
GRĂVELI, VOPSITORII, TA
PETĂRI, TAVANE FALSE, 
GLETUIRI. Telefon 286452. 
(32267) 

R_eparăm garanţlal MAŞINI 
SPALAT AUTOMATE, micro
unde 'i aparatură electrocas
nlcă. Telefon 531106. 
5226660 

·DIVERSE 

SA "AGROVITIS" MISCA 
vinde prin licitaţie in data de 
19 octombrie 1999, ora 1 O, 
următoarele; tractoare U 650 
şi utilaje agricole aferente. 
Relaţii telefon 094.630.628. 
(5226659) 

Efectuează zllnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA, la pntţuri acce
sibile cu autocare modeme.-

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

IMPORTANTI Prin .,ATLA
SSIB" pute11 cilitorl in toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, NOR
VEGIA, ANGLIA, SPANIA, POR
TlJGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
inchiriem autocare fi mlcrobum 
rnod<Ono. 

.,ATLASSIB" efectuează ser
vicii de mesagerie, asigurări me
dlcaJe ''cărţi verzi. 

Agentiile din centru: telefo__n 
251871 fi 2SZ727 fi AUTOGARA, 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zilnic. (c.17) 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

vă oferă: 
zilnic spre Gennanla 

PASSAU - REGENSBURG -
NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - WORZBURG -
FRANKFURT - MAINZ -
GIESSEN. 

SERVICII: căJătorfe in autocare 
noi, moderne; 2 bagaje gratuite; 
însoţitoare de bord.; o masă 
caldăin Ungaria. 

Informaţii •1 inscrieri lă 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tele
fon 057-252291; UPOVA, telefon 
057-561377, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIŢ A, 1elefon 055-224904. (c.) 

SC"ZĂRANDUL"SA 
vă oferă sejur plăcut in 

staţiunile:_ FELIX, HERCU
LANE, SLANIC MOLDOVA, 
SOVATA, MONEASA, BAL
VANYOS, VATRA DORNEI, 
PREDEAL, POIANA BRASOV, 
SINAIA. Excursii în străină
tate: TUNISIA, EGIPT. De ase
menea vă oferă un revelion de 
neuitat in: TUN.ISIA, TURCIA 
(ISTANBUL, ANTALYA), GRE
CIA, CRETA, ISRAEL, CIPRU, 
DUBAI, EGIPT, FRANŢA, 
ANGLIA, AUSTRIA, IT ALIA, 
CEHIA. Informaţii la _telefon 
257279; 256225. Servicii de 
comisionare vamală. lnfor
m~~elefon 255244. (c) 

- 8CBIMBURI·· =1 

Schimb casă situată în Arad, 
zona UTA, cu apartament 3 
camere, zona UTA, gară. 
Telefon 057-273580, după ora 
17; 092 377 840. (30080) 
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Schimb apartament 3 
camere, Micalaca bl. 101, cu 2 
camere, Piaţa Mihai Viteazul 
(imprejurimi). Telefon 092 605 
833. (32233) 

ÎNCHIRIERI 

Caut colegă de apartament, 
cameră separată, Piaţa Spi

lului. Telefon 237042. 
Ofer spre închiriere garso

nieră şi apartament (ne)mobilat. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(31882) 

Doresc să închiriez locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784, 
092 308 400. (31882) 

Ofer pentru închiriat aparta
ment 2 camere, nemobilat (se
mimobilat), cu telefon, in zona 
Podgoria. Telefon 289174, dupa 
ora 16. (32225) 

lnchiriez spaţiu depozitare 
500 mp, in Aradul Nou. Telefon 
092.207.518; 276353, orele 14-
20. (31925) 

Primesc 2 studente In gazdă. 
Telefon 261076. (31728) 

Tnchiriez spaţii comerciale pe 
Calea Lipovei nr. 113, vizavi 
Restaurant Flora. Telefon 
270053, după ora 16. (31775) 

Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, ·nemobilat. 
Telefon 280772. (31922) 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
comercial situat in Chişineu 
Criş. Telefon 520664. (3041377) 

Ofer spre închiriere aparta
ment (ne)mobilat, zonă ideală 
pentru studenţi. Telefon 
210555;210255. (31916) 

Doresc să închiriez pe termen 
lung, apartament (ne)mobilat, 
ofer 100-150 DM. Telefon 
210555;210255.(31916) 

1nchiriez spaţiu ultracentral, 
40 mp. Telefon 211792. (31961) 

Tnchiriem hală producţie 
5.500 mp + birouri P+2 700 mp 
in Arad. Informatii telefon 057-

· 464429, intre' orele 8-15. 
30901 

Familie Intelectuali, căutăm 
să inchirlem apartament 2 
camere, nemobilat, term.en 
lung, zona Vlaicu, exclus etaj 
IV. Telefon 278928; 271123: 
(32120) 

Familie serioasă dorim să 
inchiriem apartament 3 camere, 
Micălaca. Telefon 259582. 
(31780) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 1 camere, mobilat, central. 
Telefon 211879. (32091) 

Ofer spre inchiriere hală pro
ducţie 280 mp, Aradul Nou, cu 
toate dotarile necesare. Telefon 
287744, seara. (32130) 

Tnchiriez cameră separată, 
bloc central, unei fete. Telefon 
231064. (32055) 

Tnchiriez apartament 2 
camere, la casă, preferabil fami
lişti. Telefon 274525. (32078) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment privatizare, Micălaca-MiO.: 
riţa. Telefon 268529. (31983) 

Primesc in gazdă elevă (fată 
serioasă). Telefon 237893,orele 
7-13, 17-19. (31896) 

Tnchiriez garsonieră confort 1, 
zona Mioriţa. Informaţii telefon 
412258. (32195) 

Dau in chirie garaj Vlalcu, bl.. 
X6. Telefon 252620, 248522. 
(32207) 

închiriez aPartament 3 
camere, mobilat." gaz, telefOn, 
conditii foarte avantajoase. 
Telefon 264698, 238242. 
(32213) 

închirieZ spaţiu ultracentral 30 
mp şi depczit 89 mp (toate 
condiţiile). Telefrn 093 226 090, 
093 217 736. (:-2219) 

Primesc o 1ată in gazdă, 
Arad, Bd .. Revoluţiei nr. 71, ap. 
8, ultracentral. (32237) 

Tnchiriez garsonieră i'nobilată, 
Grădişte, ielefon, gaz, 100 DM/ 
lună, anticipat 6 luni si aparta
ment deco"mandat, ultracentral, 
pentru birouri firmă. Telefon 094 
782 552. (3041940) 

Dau in chirie apartament 2 
camere, Vlaicu. Telefon 240811. 
(32270) 

Pierdut legitimaţie eliberată 
de SC Moda SA pe numele llia 
Carmen. O declar nulă. (32160) 

Pierdut carnet şomer nr. 
51942 eliberat de DMPS Arad, 
Pe numele Ovorzsak Francisc 
Robert. 11 declar nul. (32230) 

Pierdut ecuson de agent 
cartoane Super blngo 
cu nr. 1034. 11 declar 

acces 
eliberată Arad, pe 
numele Pincluc Mihai. O declar 
nulă. (32240) 

lt32227l 

chltanţler 1873301-
apa!"\inând INFINJTI 

11 declar nul. 

Le declarăm nule. 

avize 2263159-

aparţinând 
PROD-IMPEX 

Le declarăm nule. 

adinci durere 
Fncet:an>a din viaţă, la vârsta 

ani, a celei care a fost 
bunică şi soră, 
BOTAŞ MARIA _ 

născută HODOROAGA. 
lnmormantarea va avea loc 
, 15 octombrie 1999, ora 13, 

Capela Cimitirului Eter
Familiile indoliate: 

i SZABO IANOS. 

Cu 
glnită durere 
in suflet 
anunţăm stin
gerea din via
ţă, după o 
lungă ~1 grea 

JIE,.;;;::IIII!!!_. suferinţă a 
noastre soţie, mamă '1 

cea care a fost, 
FLORICA BILA. 

Relaţii privind inmor
in ziarul de mâine. 

vom plânge în veci şi nu te 
uita,cat vom trăi: soţul 

, fiii Cătălin şi Cosmln, 
An~ mama Florica. 

durere 
anunţăm înce~ 
tarea din viaţă 
a scumpel 

~~T·-.J noastre 
DAMIELA 

ll!ill.!âi::ilill LUCIA POP, 
care soarta nemiloasă a 

;sn,uos-o fulgerător dintre noi 
ai 43 de ani. inmor

lm•!ntarota va avea IO<fl'll data 
16 octombrie 1999, ora 13, 
Clmitirvl Eternitatea. Dum

să te odihnească suflet 
şi scump. Soţul Pop 
fiica Oana, mama Maria, 
Ioan Ana 

Cu durere anunţăm in
cetarea din viaţă, după o 
lungă suferinţă, a calul care a 
fost· 

TOROK ZOLTAN 
(NENEZOLT) 

in vârstă de 82 ani, pen
siOnar de la Intreprinderea 
Sere. inmormântarea va avea 
loc azi, 15 octombrie 1999, 
ora 14, de la Capela Cimitiru

Eternitatea. Familia Ro-

durere anunţăm 
vlată, la 94 'ani, 

curtă ~uferlntă a 
nostru soţ, tată, 'i străbunic, 

BIROAŞ IOAN, 
după 70 de ani fericiţi petre~ 

alături de iubita lui soţie 
!'ILUKII;A. Tnmormântarea va 

sâmbătă, 16 octom
ora 12, de la Capela 

ICimitirtolul ETERNITATEA. 
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Cu adâncă durere 
trecerea in veşnicie 
lungă fi grea -suferinţă 
bunicii noastre 

.JUCU MARJA. 
lnmormântarea va avea 

azi,15.10.1999, ora 14,30 
domiciliul din str. Petru 
nr. 1i1, Bujac. Nepoţii: 

Cornel fi Voichiţa, 

încetarea din 
scurtă dar grea su1fe1rint~ 
varsta de 71 ani, a iuloit•el 
noastre mame, soacră 
bunică 

MICLlJTA VJORJCA-
fnmormântarea va avea 

sambătă, ora 16, de la ca~~~:::l 
Cimitirului Eternitatea. F 
Lungu. 

SC "NOSFERATU" 
str. Ghiba Sirta nr. 26, 

fon 270437; 094.554. 
Sprijinul de care aveţi 
in momentele grele 

NON- STOP 
SERVICII FUNERARE 

PlETE. 

SICRIE: diferite es;~~~;~J:~I 
modele occidentale. 
TE: pânză, mătase (s 
complete), voal. CRUCI: 
~i metal. ACCESORII: 
soape, batista, panglică 
gră, baticuri, mânere 
manări, catafatc,_s!!'~i~:~•·l 
steag de doliu. 

spălat, î~~!l~ă~~~~j,:;;::~~;:~:.:;j transport tntem 'fÎ 
ASIGURAM col 

RO·STTL-COMPAN 
ftrmă producătoare de 
str. M. Eminescu nr. 4, 
Cinema MURESUL) tatefonl 
211929, 094.537 
094.558.712. 

TOTUL iNTR-UN 
~UR LA 

TE 'i OPER~ 
OCCIDENTALA: 

- îmbălsămat, lm1brlcial.l 
cosmetizat 

-alerte: 400-1.8QO.OOO lei 
- slcrle lux 
- lenjerie deces: la'"·''"''"l 

800.000 lei 
-cruci, minere· 
OFERTĂ• sicriu, lerljelrie,l 

cruce - 730.000 lei; 
Transport In Arad 

TU IT. 
Transport GRATUIT 

firmele concurente, pentru 
să puteţi compara preţurile 
calitatea. 

i' CGNDOLEUTE i' 

Mulţumesc 
celor care mi-au impă•1ă1fit 
rerea ;i au condu.s-o pe 
drum pe iubita mea mamă 

CRISTIAN VIOARA 
(VJVO, 

In mod special colec:tl•'uil,il 
Centrului Militar Judeţean 
in frunte cu domnul col. 
colectivului U.M. 01 
frunte cu c;lomnul col. 
•eclnllor '' prieteni 
VOfnic indurera~ Călin. 

Cu durere '' lacrimi ne 
despărţim de buna 'i minuna
ta noastră prietenă 

FLORJCA BILA, 
plecată prematur dintre noi. 

Nu o vom uita nlciodatăl 
Dumnezeu s-o odihnească! 
Sincere condoleanţe, intregii 
amilli. Coca i Felicia. (32358 

Familia BILA ALEXANDRU, 
anunţă cu multă durere, stin
gerea din Ylaţă a iubitei lor 
cumnată · 

FLORJCA liDA 
fi transmite sincere con

doleanţe familiei. Dumnezeu 
să te odihnească in pace şi 
nu te vom uita niciodată. 
GHIŢĂ, NELI fi RAMONA. 
(32338) 

Sincere condolnanţe dom
nului inginer MLP.DIN NICO
LAE la trista despărţire, de 
soţia dragă 

MLADIN VIORICA
Colectivul SCCA PRECIZIA. 

Colectivul Camerei de 
Conturi Arad este alături de 
colegul 1or, CRISTESCU 
DORIN, in greaua incercare 
pricinuită de pierderea mamei 
dragi 'ii transmite sincere 
condoleanţe. (32218) 

Regretăm cu toţii trecerea 
in eternitate a celui care ne-a 
fost prieten si colaborator 

TOROK ZOLTAN, 
un coleg de o corectitudine 

exemplară, bun profesionist, 
om de mare nobleţe sufle
tească. Consiliul de Adminis
traţie ~i personalul SC DITAR 
SA ARAD. (32277) 

Colegii de la SIF BANAT 
CRIŞANA, sunt alături de 
domnul DEMETER ARPAD, in 
durerea pricinuită de decesul 
mamei sale. (32288) 

Suntem alături de familia 
POP ~i de salariaţii de la SC 
IMAR SA ARAD, greu încer
caţi prin dispariţia fulgeră
toare 'ii prematură a celei ce a 
fost 

POPDANIELA 
'ii transmitem sincerele 

noastre condoleanţe. Dl,lmne
zeu să o odihneascA in pacei 
Banca Comercială RomAnă 
Arad. 

Suntem alături de familia 
POP din comuna Vladlml
rescu, in aceste dureroase 
momente, pricinuite de moar
tea fulgerătoare a celei care a 
fost colega 'ii prietena noat.-. 
tră, in funcţia de director eco
nomic, 

DANJEI.4.WCIA POP. 
Un respectuos omagiu '' 

sincere condoleanţe! Familia, 
Andrei Grecu. (32306) 

CONDUCEREA SOCIETAŢII 
COMERCIALE .IMAR" SA 
Arad transmite sincere con
doleanţe 'fi intreaga-i compa
siune familiei POP ţlin comu
na Vladlmirescu, lndollată 
prin decesul prematur al celei 
care a fost colega noastră, in 
funcţia de director economic 

DANIELA-WCIA POP. 
Dumnezeu s-o odihneascil 

(32307) 

Suntem alături de familia 
POP in aceste clipe de grea 
incercare pricinuite de 
moartea celei care a fost 

DANIELAPOP 
fi transmitem sincere con

doleanţe familiei indoliate. 
Dragă DANA, Dumnezeu să te 
odihnească in pace! Familia 
Dan Ungureanu. (32308) 

~----~-----

PUBUClTATB 

Suntem alături de familia 
POP la tragica dispariţie a 
celei care a fost un om de 
aleasă omenie fi un coleg 
minunat, 

DANIELA POP, 
din partea colectivului 

Serviciului Financiar. (32343) 

Colectivul de Proiectare de 
la IMAR SA este alături de 
familia POP la tragica dispa
riţie a celei care a fost o bună 
colegă de muncă 

DANIELAPOP 
'' transmite sincere con

doleanţe! (32344) ~ 

Comitetul Sindicatului Liber 
din SC .,IMAR" SA Arad este 
alături de domnul Pop Ioan in 
greaua incercare pricinuită da 
trecerea in nefiinţă a soţiei 

ee.. POP DANIELA 
WCIA, 

fost director economic al 
societăţii noastre ;1 transmite 
sincere condoleanţe intregii 
familii. (32328) 

Sincere condoleanţe fami
liei la trecerea in nefiinţă a 
celei ce a fost 

POP DANIELA WCIA. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să-i 

măngAie pe cei întristaţi .!ii să 
le săd9ască in suflet nădejdea 
revederii in ve'fnicie. Familia 
BUTACIU PETRU. (32329) 

Din tot sufletul deplangem 
dispariţia prematură a ml
nunatei prietene 

ee.. DANIELA WCIA 
POP. 

Suntem alături de familie in 
pierderea ce nu se poate 
exprima in cuvinte. F:amilia 
CULDA VIRGIL. (32330) 

Suntem alături de familia 
POP la dispariţia celei care a 
fost, director economic 

DANIELA POP. 
Sincere condoleanţe fami

liei indoliatel Serviciul 
Contabilitate SC .IMAR" SA. 
(32345) 

Cu durere ne despărţim de 
cea care a fost o bună colegă, 
director economic 

DANIELA POP. 
Dumnezeu s-o odihnească! 

Colectivul Serviciului Marke
tln g· VA nzărl-lm po riu rl. 
(32346) 

Suntem alături de colegul 
nostru Pop Ioan in marea 
durere pricinuită de decesul 
soţiei sale, director economic, 

ee. DANIELA WCIA 
POP. 

Sincere condoleanţe fami
liei! Colectivul Serviciului 
Llvrărl-Tranaport-C.F .U. 
(32353) 

Suntem alături de fostul 
nostru coleg Pop Ioan tn 
greaua Incercare pricinuită de 
moartea fulgerătoare a celei 
care. a fost un om de aleasă 
omenie 

DANA POP. 
Familiile: Rotarl '' Not. 

(32356) 

Dumnezeu si vi mingile '' 
să vă alina durerea la 
despărţirea de cea care a fost, 
director economic SC"IMAR", 

ee.. DANIELA POP. 
Biroul de Analiza Cos

turilor. (32346) 

Colectivul SC .ARTERM" 
SA este alături de colega lor 
Maghici Ileana in momentele 
grele pricinuite de moartea 
tatălui său '' transmit sincere 
condoleanţe. (32319) 

un ultim omagiu celui care 
fost colegul nostru 

ciBsTA TllAIAN, 
44 ani, din partea colectivu

de la Serviciul de 

Colectivul SC .,ARĂDEAN
CA" SA Arad transmite sin
cere condoleanţe fostului 
coleg, slng. NOVAC MIHAI in 
momentele grele pricinuite de 
decesul mamei sale. 
Conducerea. (32332) 

Suntem alături de colega 
noastră Popa Rodica, in 
greaua incercare pricinuită de 
trecerea in nefiinţă a celui ce 
a fost 

POPA FLORJAN 
Sincere condoleanţe fami

liei indureratel Dumnezeu să-I 
odihnească! Colegii de la SC 
.,MOBILA"SA Arad. (32320) 

Mulţumim rudelor, priete
nilor, colegilor, na!filor, 
vecinilor !fi cuno'ftinţelor care 
prin prezenţă, telefoane, 
coroane, flori sau cu gAndul 
au fost alături de noi fi au 
condus pe ultimul drum pe 
dragul şi Iubitul nostru 

ARDElEAN 
~BEORGBE. 

Familiile indoliate. ARDE
LEAN LIVIA, ARDELEAN 
EMIL, ARDELEAN FLORICA, 
ARDELEAN VIOREL, CIORBA 
'i MOCA. (32359) 

i' COMEMORĂRI i' 

Cei 
patru 
a n i 

care au trecut 
n-au făcut 
decit să 

adancească 'i 
mai tare rana 

lăsată în sufletele noastre, 
dragul nostru 

ALIN NĂSĂUDEANU. 
Recuno'itinţă celor ce-i vor 

acorda un moment de 
reculegere, participând du· 
mlnică, 17 octombrie, ora 16, 
la parastasul ce va avea loc la 
Catedrala Ortodoxă (Piaţa 
mare). lţi vom păstra o 
ve.!iinlcă amintire rugând pe 
bunul Dumnezeu să-ţi aducă 
pace '1 lini;te acolo unde noi 
te vom însoţi mereu cu gân
dul. Al tăi cei dragi, pe veci 
indureraţl. (32006) 

Se impli
nesc 6 săp
lămAnl de la 
trecerea tn 
nefiinţă a ce
lui ce a fost 
soţ fi tatli, 

ARDELEAN IOAN 
PETRU, 

din Mini,. Parastaau( do 
pomenire duminică, 17 
octombrie 1999, la Biserica 
Ortodoxă Păull,. Dumnezeu 
să te odihnească In pace fi 
să-ţi fie ţărâna u'oarăl A ta 
soţie Llllana '' fiica ta Luclca 
Ardelean din Păun,. (32279) 

Au trecut 9 luni de la tre
cerea In nefllnţli a celei ce a 
fost mamă, soacră, 

ARDELEAN ANIJ'fA, 
· născută Brad, din Mini,. 

Dumnezeu a-o Ierte fi să o 
odlhne~scă tn pacei Nora 
LIIJana cu nepoata Luclca 
Ardelean, din Piullf. (32279) 

Pios omagiu '1 ve,nicl 
amintire, la 2 ani, de la tn.
glcul sfartlt al soţului, tatălui 
'' bunicului nostru, 

SÎRBU NICOLAE, 
din Conop. Familia. (31055) 

Se Impli
nesc 6 luni de 
la decesul 
Iubitei noas

tre mamă '' 
bunică, 

JUliiANCA 
MARJA. 

Parastasul va avea loc 
duminică, 17 octombrie 1999, 
ora 11, la Biserica Ortodoxă 
SAnlcolaul Mic. Familia lndu
reratli. (32209) 
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au plecat spre cele ve;nice. 
~nică recuno,tinţă fi 

Dumnezeu să-i odihnească in 
pace 'i să fie ţărana u'oarăl 
"Am da bani, am da avere/ Să 

scoatem din tăcere/ Dar 
cum asta nu se poate/ Vă vom 
plange mai departe/ Chipul 

lw>d•;., cu noi va fi/ fn orice 
loc, in orice zi/ Niciodată n-om 
uitai Că aţi fost cu noi cand-

• Un gând pios, lacrimi 
lflceblnti dragostea şi 
rec:ur•o'ş•tinţa noastră ve,nicăl 

nepoata Lucica 

Trist 
giu şi 

mărginită 

durere pentru 
soţul meu 
drag, 
MĂRCUf 

. PETRU, 
azi, la un an de la 

in .eternitate. Dumnezeu 
odihnească! Soţia 

886) 

Cu tristeţe fi dor amintim 
că au 5 ani de la decesul 
dragului nostru soţ, tată '' 
bunle, 

llATJU NICOLAE. 
Dumnezeu să-I odihnească 

In pacei Soţia, fiica, fiul cu 
familiile. (32033) 

Se im-
plirie,te un 
an de când a 
trecut in eter.. 
n 1 1 a t ~ 
scump.a 
noastră sojle 
''mamă, 

PAUL ELEONORA. 
Slujba de comemorare '' 

sfinţirea crucii vor avea 'loc 
sAmbătă, ora 14, la Cimitirul 
Eternitatea (UTA).;Famllla 
îndurerată. (32099) 

bu•lc, 

Au trecut 6 
luni de la
crimi 'i dure
re de cind a 
plecat dintre 
noi, cel mal 
bun fiu, soţ, 
tatli, socru ti 

NEGiliiĂ IOACIIDI. 
Parastasul va avea loc 

duminica, 17 octombrie 1999, 
ta Biserica Ortodoxă din 
Aradul Nou .• sunetul ne 
doare/ Durerea ne apasă/ 
Dumnezeu te-a luat ln ceruri/ 
ŞI nu mal ••tr·cu noi acasă." 
Dumnezeu să-I odlhneasca In 
pacei Familiile: Negrllă, 

Belllnger '' Clrebea. (32105) 

Trist prilej de aducere 
aminte, lacrimi de durere '' 
flori pe mormântul calul care 
a fost 

NICOLAE .JUilCA- . 
Parastasul de 6 luni va avea 

loc duminică, 17 octombrie 
1999, ora 11; la Mănăstirea de 
maici din Gal. Dumnezeu să 
odihnească in llni,te sufletul 
lui nobil fi blind. li vom 
plange veşnic: soţia Letlţla fi 
fiicele: Teodora fi Nicoleta. 
(32147) 

Se implinesc 6 silptămanl 
de la trecere.a in nefiinţă a 
celui care a fost 

ANDRJEŞI AUREL 
din Fântânele. Dumnezeu 

să te odihnească in pacei 
Familia Bauer. (32236) 

'. ·.~ .. ,., 

Au trecut 6 
luni de la
crimi 'i dure
re de la ple
carea dintre 

nici un cuvânt/ Ne
durere·n sufleU Cât 

trăi pe pămlntl Ai ţinut la 
suflet/ Tot necazul ce· al 
l·ai păstrat doar pentru 
Ca să nu superi 

nimeni/ Frate dragă, de 
plecati Şi pe noi ne-ai iă••ar?lll 
La mormânt când ne 

lţi sărutăm sfânta cn•ce.rll 
tot cu lacrimi mereu/ 

uda mormintul tău/ 

rugăm pe bunul Dumr•ezeu,rll 
Să ••toarnă pace pe sufletul 

u." Dumnezeu să te odih
nt;tască in pacei Fratele Flore 
cu cumnata Maria 

Florin. 

Au trecut 6 
luni de la tre
cerea in ne· 
fiinţă a celui 
ce a fost 

bag. 
VASILE 

ABRUDAN. 

!invităm pe cei ce I-au cu1no••·ll 
'' apreciat Soţia, ftlca şi 

linlrea<>a familie. (32285) 

Nimic nu 
poate ştttrgelf 
durerea fii 
suferinţa din 
suflo_telo 
noastre, 
acum, la tm

lnlllnlraa a 6 luni de cand a ple

fulgerător dintre noi, Iubi

nostru fiu, frate, nepot, 

lcu1mn•at fi verlfor, 
CĂUN PlĂMĂDEALĂ, 

la numai 37 de ani. VOfnlcă 

lro,cu•'o'l~n~ colegilor de ser
prietenilor pentru spri-

moral '' material. Dormi 
CĂLIN scump. 

IPar.tslasul de pomenire va 

toc dumlntci, 17 
locoto•mll>rlo, ora 12, la 

rala Nouă, Podgoria. 
IFo>milla nemângAiatli. (32292) 

Ntmlc nu poate tterge du

'' tristeţea din sufletul 
acum cind n comemo

pe toţi cel dragi fi apropl
mle 

dr. DELIA TREJIUS 

dr.IIIAJUANA 

CARAŞCA 

IOANTREBUS. 

Parastasul 'i sfinţirea crucii 
avea loc, sambătă 16 

loc:to1mbrte, ora 14, la Cimitirul 
Grădi,te. Bunul 

ID'"mnel•eu să-i odlhneasca in 
Mama. (32333) 

O clipă de aducere aminte 
4 ani de la decesul acelui 

a fost tată, ftu ''frate 
FILIP DOREL CRĂCIUN. 
Dumnezeu să-I odihnească 
pacei Familia. (32350) 

'. 
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ÎNTR·O ECONO~IE DE 
TRANZITIE, EXISTI' UN POL 

AL STABILITATII 
T ri!irn in nişte timpuri in care tranzi~a prin 

care trece economia detennină o scădere conti
nuă a puterii de cumpărare a leului. Specialistii 
Băncii Populare Phoenix au inteles perfect acest 
lucru, incercind să transforme 'nesiguranla finan
ciară a cetăteanului de nlnd in stabilitate,' creând 
astfel un climat in care bani fiecăruia pot avea 
valoare. Au reuşit pe deplin acest lucru prin sis
temul de dobânzi practicate la depozilele la ter
men, care prin procentele mari se constituie 
intr-un enorm avantaj pentru dientul care alege 
această bancă drept alternativă. 

lată ce ne spune domnul borel Sblrcea, 
director al băncii, omul care conduce această 
echipă de specialişti: "Ca o concluzie a analizei 
efectuata asupra situaţiei economice actuale, 
am stabilit o strategie a depozitalor la tennen 
care este pe deplin întocmită pentru a se 
mula pe nevoile cetăl"nilor care apelează la 
serviciile noastre. Awm, astfel, cele mai mari 
dobânzi din intregul piesaj financiar- bancar 
arădean fi nu numai. Suina minimă necesari! 
pentru constituirea unei depozit este de 
500.000 lei atit pentru persoanele fizice, cit '1 
pentru persoanele juridice, dobinzile fiind 
următoarele: pe tennenul de o lună, dobinda 
se calculează la 65% pe an; la un depozit pe o 
perioadă de trei luni, dobinda asta de 66%; 
pentru o jumă- de an dobânda asta de 67 
de procente; la depozitate pe nouă luni, 
clienţii primesc o dobândă de 68%, Iar pentru 
un an dobânda asta de 70"/o. Spre deosebire · 
de alte Instituţii slmllanr, Banca Populară 
Phoenlx nu percepe taxe la depunere. La noi 
dobinzile nu sunt lluctuanta, respectlndu.se 
intocmai procentele înscrise in contract, 
acest fapt dovedind inel o dată (dacă mal 
asta nevoie) politica de stabiumta pe cara noi 
o praonovAm." 

vom faca niciodată rabat da la calitatea 
serviciilor noastre. Principalul nostru cen
tru de Interes este clientul, acest fapt rnanl
festăndu-se prin grija >;1 respectul pe care 
le avem fală de acesta. Pentru el doar 8f8 
Increderea pe care '1-a căpătat-o in noi va 
rămllna neftlrbită pentru totdeauna" - ne-a 
declarat domnul Mike Olari, preşedintele 
BAncii Populare Phoenlx. 

In agenda de dezvoltare a băncii se mai 
află deschiderea unei filiale in Oradea şi la 
inceputul anului viitor, una in Timişoara. 
"Premlzele dezvoltării sunt constituita toc
mal de stabilitatea '1 siguranţa care 
dublează calitatea serviciilor bancare pe 
care noi le oferim, ne-a mal spus domnul 
Olari. Suntem o banci cu o structuri 
sondă, o banci pentru viitor." 

Un alt punct forte, care conferă un statut 
aparte Bincll Populare Phoenlx este faptul 
că sediul central este aici, la Arad, ceea ce se 

.,."..,.,..,..-------.,----::--...,-_,..,-- uce printr-o mai mare 

O RETEA CARE SE EXTINDE 

de lucru, elminAndu-se 
drastic elementul birocratic 
care ingreunează semnifica
tiv contactul intre factorul 
dec:izicM1al şi executan~i care 
transpun faptle hotărllrile 
acestuia. _ 

O NOUA· 
SOCIETA~E DE 

ASIGURARI 
Planurile lndrăzneţe de 

dezvoltare, concepute de cei 
care conduc destinele 
Băncii Populare Phoenlx 

..... nu sunt doar lărgirea a 
reţelei de filiale. Este vorba 
aici şi de activităţi conexe 
celor cu specific financiar
bancar. 

In paralel cu Banca 
Populară Phoenlx, in incin
ta sediului de pe strada 

heorghe Popa (fostă 

&e~~)lia'a nr: 
de asigurări: Phoenlx 

L-am intrebat pe domnul Mike 'Olari de ce 
a hotărât să diversifice activitatea holdingului. 
"Societatea noastră promovează valorile 
civilizaţiei umane. Prin această societate 
noi vom asigura liniftea clienţilor no>;tri. In 
viaţă se pot intimpla multe lucruri naa>;laP" 

tate '1 neplăcute. Prl 
poliţele de asigurare pe 
le semnează, cei care ape· 
laază la noi se pot 11imţi mal 
in slguran!ă. Accidentele de 
circulaţie, lncendille fi alte 
evenimente de acest Q&n, ni 
se pot intimpla tuturor. In 
acesta momente este bine să 
fi asigurat. Tocmai din aces
ta motive societatea Phoenlx 
Sest, oferă .clienţilor săi o 
gamă largă de poliţe privind 
asigurarea de accidente ale 
persoanelor, as 
clădirilor '1 a co1ntil>utulu 
acestora, asigurarea tuturc>r r• 
tipurilor de autovehlcule 

un 
eztrem de pentru clienţii noştril 
din mediul rural, asigurarea cul.turilor agri
cole >;1 a rodului viilor." 

Pentru reasigurări, PhQenix Best este In 
negocieri avansate cu societatea americanA 
General Electric, puternic concern ce are ca 
domeniu de activitate reasiguri!rile. 

Intreg setul de servicii bancare şi de asigu
rare se regăseşte in activitatea tuturor fi
lialelor. Totodată clienţii pot beneficia de un 
serviciu de schimb valutar avantaJos. 

••• Banca Populară Phoenlx este o Insti-
tuţie creată pentru • satisface perfect 
nevoile arădenllor. Av•nd sediul central 
a/el, rn oraşul nostru, factorul de 
autonomie este mal mare decit al multora 
dintre Instituţiile similare. 

Principalul obiectiv al băncii este 
CI'INtrea unul climat de siguranţă financiară 
a c/lenţ//or, totodată fructificlnd depozitele 
pe care aceşt;. le au. Tocmai din aceste 
motiWJ, este cea mal profitabilă altematlvii 
pentru fiecare dintre noi. 

$TEFAn TODOSE 
Foto: OHOI{I(I FELEA 

Afe cum s-a Intenţionat inel de la inceput, 
pentru a fi mai aproape de nevoile dienţilor de 
pe intreaga rază a judeţului nostru, Banca 
Populară Phoenlx şi-a deschis filiale in prin
cipalele centre demografice ari!dene: Nădlac, 
Sebiş, lneu şi, din 1 noiembrie, in lipova. 
Personalul angajat in aceste centre a fost 
pregătit pentru a răspunde cu promptitudine şi 
profesionalism cererilor care vin din partea 
clientilor. Se folosesc tehnici de ultimă oră, 
toate' activităţile băncii fiind nionitorizate pe 
reţele computerizata. "Nu am făcut '' nu 
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