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BANCA COMERCIALĂ WEST BAII( SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitele la tennen ale 

persoanelor fizice 
(auma minimă 500,0 mH lei) 

11ună-50'% 
21unl-51% 

BRAT ~ Tiraj mecfiu 
~ zilnievândut: Anul XI, 

nr.283s Vaneri, ~9 octombrie 1999 e ~o pagini e 1400 lei e e-mail; adevarul@arad.ro ; ---< 1n ......trull1181. 
JS.948 

PÂNĂNUE 
A 

PREATARZIU ... 
Ca de obicei, siplimina pe are ne pragi

tim s-o incheiem a fost plină de ştiri conlradi,ctorii 
r.llndul cărora se deta'l"ază ceri două. Prima w fi 

uţia găsită pentru moment de către Executiv pentru 
rea atAI de spinoase! probleme a încălzirii şi apei 

calde, oara doua, surprinzătoarea ,.mutare" a PDSR·ului de 
a propune ca negocialor""'"f al RomAniei la celebra Uniune 
Europeană pe nu mai puţin celebrul Theodor Stolojan. 

Nu vom stărui asupra diplomaticei 'fi inteligentei pro
puneri a PDSR-ului, cel puţin nu in aceste rânduri, subliniind 
doar bobamacul public pe care Puterea este nevoită astfel 
să-I încaseze fără să crâcnească, ţinând seama că mai acum
cătăva vreme liderii coaliţiei şi chiar P~edinţia vroiau si-i 
ofere lui Theodor Stolojan funcţia de vicepremier, o funcţie 
ce unna si fie infiinţată special pentru el. Abilă şi perspicace, 
conducerea PDSR şi-a pregătit cu grijă această propunere • 
repetăm, deosebit de inteligentă' ieşind cu ea şi public exact 
la momentul potrivit, când RomAnia încearcă să-şi constru
fasci o cit mai bună reprezentare la negocierile pentru 
intrarea in Uniunea Ewopeană, negocieri care vor avea loc 
peste două luni. 

Revenind insi la ceea ce doresc cel mal tare şi mal tare, 
respectiv asigurarea căldurii, acum, in prag de i8f11li, trebuie 
si spunem că Guvernul prins pe picior greşit • se putea alt
fel? • a fost nevoit să apeleze la o nouă rectificare de buget, a 
doua (!) in cele 6 luni care au trecut de la adoptarea lui (prin 
deblocarea a 400 de miliarde pentru subvenţionarea căldurii 
~a apei calde). 

O sumă, evident, insufiCientă • de altfel ea acoperA doar 
necesarul pe următoarele două luni .. dar care, cum ziceam, a 
reuşit să aducă cât de cât linl'ftea in casele ~omânilor. 
Spunem c.it de că~ deoarece dacă aţi urmărit ziarul nostru 
de miercuri, cheltuielile pe care va trebui să le suportăm in 
lunikJ care vin sunt ceva de speriat, ele dep~ind, tn medie, 
un milion de lei la un apartament obişnuit de bloc, de trei 
camere. De fapt, nu cheltuielile sunt mari, ci salar1ile 
romAnilor sunt foarte mici, puterea lor de rezistenţă financia
rA • dacă se poate spune aşa • este dlsproporţionată. Şi, 
- publicate mai zilele trecute de către Comisia Naţională 
pentru calitatea vie~i sunt edificatoare, 40'/o dintre români • 
demonstrează aceste date ·trăind in prezent sub pragul sără
cieL 

\~:? . MIRCEA DORGOŞfiN 
- (Continuare in pagina S) • 
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REVOLTA PE .. 

STRADA TURBEI 
Ajunsi-la disperare, oamenii au blocat drumul ' . ' 

~ 

Intrunit într-o ~dinţă extraordinară ce nu mai. suferea amânare 

CONSDdUL LOCAL MUNICIPAL ARAD A 
APROBAT IERI TAXA PE. •• 
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DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

mi~lJ 
MOBILIEH o..A 
COMANDĂ 

FIRME ŞI REC_AME 

r••nt5$16M& 'i 
W.~~.0~.?~âl 

PREŢURI DECENTE 
la tâmplărie din 

ALUMINIU 

VA oferă 
e T~- dilin1XII 
'liromAneşli 
oPVC. '!igemui -.cpan 
• Rolele '!1 jaklzele 

Telefon: 279699; 092292ŞŞJ 
Arad, Str. lltlinic.iloo, Nr. X 

MAESlJUL IOSIF CONTA ESTE, DE 

!A~~!~AL~!~~ 
jorului IOSIF CONTA l·a fost lnmllnată Diploma de cetăţean de 
onoare al Aradului de către primarul Valentin Neamţ Este un semn de 
recunoaştere a unei prodigioase activilăti artistice de peste 45 de ani, 
de-a lungul căreia maeslrul IOSIF CONTA a slujit scena şi cu~ura 
noastră, ducllnd faima ariei inlerpretative rornao~ pe 1oa1a meridi
anele globukJL D. T. 

~=-riDliii'IN;=:~;;;;;;;;;i: 
PVCARMAT 

GEAII TERIIOPAN 
Profile ~Germania 

~47LtNE 
Tel-fax: 261461 

094607211 
~ B-duii.Maniubf.26~.1 

.. 
'1 

• MOBIUER MODERN 

• ~~fJ'i~~~~AŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 

·SUPERIOARĂ 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:IMI'I/224888 

092/777381 

~--~"'· . 

in week-end, 
vreme 

frumoasă 

Mâine noapte se trece la 

Vremea se mentina fru
moasA şi caldA pentru 
aceastA dat.ll. Cerul va fi 
degajal vant slab. Noaptea şi 
dimineata. local ceaţă, care 
Izolat va persista In prima 
parte a zilei. 

Temperaturl maxime: 16 
la 19"C. T emperaturi minime: 
sia a·c, 

ABOIEAZI-TE lA 

in noaptea de sâmbătă, 30 
octombrie, spre duminicA, 31 
octombrie, pe Intreg teritoriul 
Romaniei se va trece la aplicarea 
orei de iamll (ora Europei 
Orientale). 

Ceasurile ..,.. fi date Inapoi 
cu o ori, astfel că ora 4,00 a zilei 
de duminlci va -ni ora 3,00. 

Trenurile de călători aftale In 
. circulatie vor opri in sta~i pAnă la 

ora de plecare previlzula In t..4ersU 
lrenunlor. ' 

• Pentru luna noiembrie, preţul 
abonamentului asta die numai 20.000 
lei • Se pot face abonamenta fi pe 
următoarele trei, f8t18 luni 91 un an • 
Abonaţll pot c:Aftlga lunar 1 O premii 
de ftdiel~ in valoare de o jumltata 
de mUion die lei fiecare. 

+ La afirfltul 
1111alul, a--.ţllor le 
Yer B olelite pnmii 
apedale ia Yaloare 
de zeci de ..Woaae 
dei&L 
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19;u ~a'':',, 
T Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 şi 48 de minute şi apune la ora 18 şi 10 minute. 
T Au trecut 301 zile din 

acest an. Au mai rămas 64 zile 
pănă in 2000! 

'f' Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: Cuv. Anastasia Ro
mana; Cuv. Aviamie: Biserica 
romano-catolică: Narcis. patri
arh de Ierusalim; Biserica 
grec<H:atolică: SI. M. Ans1asia 
Romana (+309); Cuv. Avramie · 

~·tA~vetllt1 
I'J't>•() ,,. ! e . . 
La Arad: Brădean 

Alexandru Cristian, Ceciu 
Anastasia, Kotulics Valmir 
Florin, ~anei Silvi~~na, 

. Ştefan Daniela,Â • J?_ oţ 
Alexandra. .> :· 

La ine.,:t;lă " . 

~}~huş 

Vlooerl, 29-~ ,.J\'BERBECUL (21.03-
~ ... 20.04). Este cazul să vă 
· .,...... •pregătiţi penti-u un 

41L.•week-end mai deoseb~. 
Sunte~ mai dinamic, mai plin de 
ini~ativă ca niciodată. 
TAURUL (21.04-20.05). {] 
Chiar dacă azi lucrurile 
nu vă cam ies, nu vă 
impacientaţi. În curând 
ve~ avea motive să fi~ mai opti
mist. 
rYlGEMENU (21.05-20.06). 
~ ~ • Unii dintre cunoscuti nu 
~ l 1 • sunt tocmai corecţi Jaţă 

de dvs. Ar trebui să fiti 
ate_nt, căci se ţes o mulţime de iri
trigi in jurul dvs. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Prob&emele sentimentale~ -: 
vă interesează in modf-'~ 
deosebit azi, dar inclinati să 
exagera~. ' 
•. ~LEUL (23.07-22.08). Ar 
ti, 11111 fi bine să nu inoorcaţi o 
\\ .....:4 soluţie imediată, dacă 
· ~ doriţi o diminuare a prcr 

blemelor. E~~ ~ impulsive. 

22.09). Furia v-a trecut 
FECIOARA (23.08-lf] 

şi sunte~ din nou in cele • 
mai bune relaţii cu pri- · ' 
etenii şi cu cei din jur. 

BALANŢA (23.09-
22.10). Dacă ati fi mai 
obiectiv(ă) ati V<idea că 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde •t 
monteaza 
mochetă 
la preturi · 

cu o reducere 
da 10-20"1. 

nemulţumirile dvs. nu sunt justifi
cate şi nu este cazul să inoorcaţi 
o schimbare in cadrul rela~ilor 
afective. 
SCORPIONUL (23.1.0-8 
21.11 ). Sunt~ foarte agi-

. lat căci ave~ o mulţime 

de drumuri de făcut şi nu sunteţi 
sigur că _!e ve~ tennina la timp. 
SAGETATORUL (22.11-r~ 
21.12). Relaţiile cu şefii, . ~ 
in general, cu persoanele iiJ 
bine pozitionate social se ~ 
pot imbunătă~. Şi acest lucru vă 
poate aduce o ameliorare a situ-
8\iei dvs. materlale. 
h, 'WCA PRICOR NUL 
III'= -,(22.12-19.01). Pute~ să 

câştigaţi nişte bani fără 
...... să faceţi un efort sau aţi 

putea pleca intr-o călătorie. 
VĂRSĂTORUL (20.01-~ 
19.02). Vă doriţi o 
schimbare de mare 
anvergură, ·dar nu ştiţi III 
care este momentul cel mai pro
pice pentru a o declansa. 

PEŞTII (20.'02-20.03). 
Acceptaţi măcar din 
cănd in cănd că nu sun
te~ atotştiulor şi mai ple

caţi urechea şi la sfatul celor de 
lângă dvs. Sunt posibile 
neinţele!ieri cu prieteni care pot 
duce la discuţii neplăcute, chiar 
tensionate. 

I:H i'I)JJI'I:I:ti~ll 11:1 
La telefonul dimineţii, 280.944, 

. intre orele 9,00-12,00 , 
" De ce bonuri valorice? a) 40 la sută din preţul de 

Mai mu~i cititori s·au interesat referinţă pentru medicamentele 
de ce la eliberarea medica· al căror preţ de vânzare ·cu 
mentelor, conform retetei primite amănuntul este mai mic de 
de la medic; iarmaciile 50.000 de lei plus o Sllll1ă fixă 
încasează încă 2000 de lei, de 2000 lei; 
contravaloarea unui bon valoric b) 20% din preţul de rele-
emis de Casa de Asigurări de rintă al medicamentelor al căror 
Sănătate a judeţului Arad. OI. pnit de vânzare cu amănuntul 
Ioan Precup, şef Serviciu acre- este mal mara de 50.000 lei, 

ditare şi statilli'~s:ti~·că~, ~~~~~oopl~~~~~~d~e;i2000 lei. 
că aceste h. 

baza Or<lil1'iilui 

de 

i 

1 

ACTUALITATEA CULTURALĂ l'l!ltlll~~~ :~~~~fc~~~i~~i~; .După căte zile 
111 cheltuielilor comune la bloc 

se pot percepe majorări de inblrzi,ere pentru ră~J,pl<jtnici?" ar vrea 
să ştie dl. Constantin Lupău, din Arad,_ str. Predeal nr, 14. 
Dânsul sus~ne că sunt unii vecini. de-ai săi care nu şt--au pUitit 
datoriile de 2-3 ani şi nu·i penalizează nimeni. Tn schimb altora, le 
sunt percepute penalizări după o săptămână-două de intârziefel 
Legea nu prevede un termen anume în privinţa penalizărilor 
la care vă referiţi. In schimb, prin hotărâre a adunării ga. 
nerale a proprietarilor poate fi stabilit exact cuantumul pena
lizărilor de intirziere, care poate fi calculat din chiar prima zi 
de întârziere. Cu specificaţia că hotărârea odată adoptată tre
buie aplicată, fără discriminări, tuturor membrilor asociaţiei 
de proprietari. Dacă nici afa nu·ti vor Plăti datorlile, rău
platnicii pot fi acţionaţi in judecată, mergându-se pănă la 

CDEMA.TOGRAFE 
Dacia: W.W.W.-mare ne

bunie in vest (SUA) 9,30; 11,45; 
14; 16; 18;20 

Muretul: Dragostea unei 
vrăjitoare (Fran~&) 10; 12; 14; 
16; 18 

. Arta: Intr-un pat cu opozilla 
(Ungaria) 15; 17; 19 · 

Sala mici: Godzllla (SUA) 
15,30; 18 

TEA'IRU 
Teatrul de Stat Arad, sta

glunea 1999-2000, prezintă 
duminică, ora 18 comedia 
poliţistă de mare succes 
.Capcana· de Robert Thomas, 
cu Ioan Peter, Ion Văran, Dan 
Covrlg, Dorlna Darie-Peter, 
Alexandru Bairactaru, Oltea 
Aciocârlănoaiei-Biaga, Ana
Maria Dum~rean. Regla artistică 
• Ion Văran. Scenografia -
Ştefan Oroian (Ungaria). 

. ; 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 156.966 lei, iar 
preţul de achizi~e • 141.269. lei. 
Preţuri valabile ieri. • 

PIAŢA NEAGRA· Aur 14 K 
cumpărare: 90.000 lei/g, vânzare: 
100.000 lei/g 

Aur 18 K cumpărare: 
120.000 laVg, viinzare: 130.000 
iaVg . 

Ch1ar dacă iarna nu i 
intrat încă in drepturi, pe ară· 
deni i-a apucat deja frigul la 
gândul a ceea ce va unna. Mai 
bine spus la nota de plată a 
cheltuielilor cu încălzirea. 

O fericită excepţie In acest 
sena şi. totodată, o premieră, o 
reprezintă jnteresanta ini~ativă a 
locatarilor blocului numărul 12 
de pe strada Brătianu (fostă 30 
Decembrie). Este vorba de 
realizarea unui instalaţii care. 
constă Jn montarea in fiecare 
apartament, după separarea cir
cuitelor, a unor contoare de apă 

.. -_-

. ' -'.- ; .. 

Sâmbâfâ1 Ja 
Jllehereehl, wa avea loe 

ZIUA «;,.UIJI1JRAIĂ A 
ROMANILOR DIN 

·UNGARIA 
· Tn organizarea Uniunii 

Autoguvernărilor Româneşti din 
Ungaria şi a Asociaţiei 
Românilor din Micherechi, săm
bătă, la Căminul cultural din 
Micherechi • Ungaria se va 
desfăşura ZIUA CUL TURALĂiA 
ROMANILOR. · 

Festivitatea va incepe la Qra 
10,00, judeţul Arad fiind 
reprezentat de formaţia .Doina 
Mureşului". 

DORCJ Slltfl(l 

CURSIJRI 
Casa de Cultură a 

Municipiului Arad anunţă 
inscrieri la următoarele cursuri: 
limba engleză, limba germană, 

limba italiană, mecanică·auto, 
dactilografie si lucrări de secre
tariat. lnscrierile se fac zilnic, la 
sediul instituţiei din str. Gh. 
Lazăr nr. 1. Informaţii la telefon 
211.918, intre orele 10-13. 

TEZAUR 
FOLCWRIC 

Marţi, 2 noiembrie 1999, 
d-na Mărioara Murărescu se va 
afla la Arad, pentru presela~e 
a tinerilor intrepreţi de muzică 
populară, in vederea realizării la 
Arad a concertului concurS 
Moştenitorii, concertului va fi 
preluat şi difuzat in cadrul llflli. 
siunii Tezaur Folcloric. 

Preselecţia. va avea loc la 
sediul Orchestrei Rapsozii 
Zărandului, B-<ful Revoluţiei nr. 
85, orele 10,00, şi pbt participa 
tineri cu vârs1a cuprinsă intre 15 
- 25 ani, informaţii la telefon 
281522. . ~ 

_ Astăzi este zi de piaţă la 
lneu, Upova, Covăsînţ, Mişca, 
Moneasa1 Şepreuş, Şimand, 
Vladimlrescu. Tot astăzi se 
organizează targuri săptăma· 
nale la lneu, Şepreuş. Şimand. 

Maine, sambătă, vor avea 
loc targurl săptămAnale la 
Felnac, Lipova, Păncota, 

Hălmagiu şi Moneasa, Iar 
duminică, la Sântana si Vinga. 
e FDUCIA DE KnicnJ 

In noaptea de vineri spre 
sambătă este de serviciu, cu 
program non·stop, farmacie 
.Salvla", Micălaca, zona 300, 
telefon 267.997. 

Farmacie ,.C111I Nou Atfa", 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 2n644 şi 
.. Noua Farmacie"", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro
gram non·stop. 

e CONSUL'I'ATD 
$1 'I'U'I'AIIEN'I'l C1r 
PBOGIWI NOII-S'I'OP 
Cabinetul .,Apollonia", situat 

executare silită ..• . ___ . r ~ f 
. " REVIZIA UFTULUI - MAl SCUMPĂ DEC.h.ÎiLoeOf : .. . 
Un Interesant calcul (foarte simplu, de autelk<!..JAI:ui-dl.loslf 
Tă""'f. cunoscutul nostru colaboratDr de pe calea Aurel Vlaicu, 
calcul care reflectă căi se poate de bine galopanta devalorizare a 
monedei naţionale in ultimii 10 ani. Şi odată cu ea şi nivelul de 
trai .... Rău am ajunsi Revizia liftului ne-a costat 4.074.000 
lei. Adică mai mutt cu 700.000 lei decât valoarea de deviz a 
blocului, care are 44 de apartamente" ••• , spuna, Ţjmaş. Şi are 
dreptate. . 

Redactor de serviciu 
FLORIIt'TitUŢ 

. :. ' ... _ r 
1 

) 

"!!!!!~f!vi~~~!!!~~!la 
la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectuează trata· 
mente injectabile (intramuscular 
şi intravenos). aerosoll, E.K.G., 
ecografie şi anarae laborator. 

~-

supravieţuire la revărsare·. Iisus a spus .... am venit să vestesc 
săracilor Evanghelia". Duminică, 31 octombrie, orele 10 şi 17, str. 
Eminescu, nr. 28. 

. • CAIUIIE'I' . 
S'I'OU'I'IILOIIC 

AU PLECAT DINTRE NOI Cabinet stomatologic privat. 
Bd. Revolu~el nr. 62 (vizavi da 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic Tntre orele 8,()()-. 
12,00 şi 14,00-20,00. 

Program: luni-vineri: 9,00-18,00 
sâmbătă: 10,00.13,00 

'i(
Kempf Elisabata (1921), Tornea Sava (1937), Petru'e 
Mihaela (1989), lncicău Mihai (1953~ Varga lstvăn (1941), 
Stanciu Mircea-Gheorghe (1937) 

~~-.......... ~ J 
... 1 ·"~---- ............. _ .. '_45811&1. {411487tl) 

caldă identice cu cele de apa 
menajeră (şi de 20 de ori mai 
ieftine ~ecât un contor de 
energie termică) pentru 
măsurarea volumului de 
caldă recirculată. Fiecare 
calorifer este dotat cu robii>et de 
reglare sau inchidere. · 

Specialiştii apreciază ţâ prin 
astfel de instala~i (executată In 
cazul de fată de firma arădeană 
S.C. il&M TECH SRL) va 
reduce la maximum risipa de 
energia tennică economisind de 
2 până la 4 ori, faţă de con
sumatorii necontorizaţi . 

·• ,' 

'i 
' """'''~ ·; ., . 

Miite~V. .... a .... ~-1 1 
tn. .. 1 11 ::dt 11 .. *-' ~ 

11una- 67 ·{ 
Pentru un apartament cu' 2 1Dare sofisticate, ineo QISINle ca la minim a spaţiilor lncălzite, 31uni - 70° 

camere, cum este cel al domnu- preţ fiecărei familii: eliminarea supraincălzirii · .-:--- f 
lui Iosif Dlhel, locatar in imobilul Domnul Gelu Florlncaş, apartamentelor in perioade cu 61uni - 72°A , 
amintit, 0 asemenea ins1ala~ a director al oficiului judeţean par>- temparaturi exterioare mai ridi· 

91 
___ • __ ",,-

7
. 
20

, i. 
costat in jur de 4 milioane de lei tru protecţia consumatorilor din eate cum a fost ultima ~ăp- -- -,c r· 
(din care contorul 500.000 lei). Arad, ne-a declarat: .Acum tămana cănd am primit multe Î 
.lncă de iarna trecută m-am când cheltuieiÎie de lncălzire sesizări de la consumatori care 21unl • 72% 1 
gând~ că trebuie să fac ceva să pentru un apartame~t depăşesc au fost obligaţi să-şi deschidă .....,.. - - •- ; 
am şi căldură şi să plătesc mai jumătate din salariul mediu pa geamurile in timp ce caloriferul EPOZJTELE aUMT ASIGUIIAT1! t 
puţin. Lucrările au inceput in economie, datorate in mare functiona. Sistemul realizat per- c.redlt:e 1n atat.m c 
martie şi le-am terminat in câte-- parte sistemului de distribuţie mite, cu cheltuieli minime, cu doiNancla anual•• !; 
va luni. Acum, pentru o lună m~tenit, învechit cu un randa- reglarea sau oprirea fiecărui 22 % 'l -, 
plătesc lncălzirea doar 30.000 ment scăzut şi inerţie mare, calorifer şi cuantificarea energiei 
lei. La iarnă, probabil o să consumatorii sunt tot mai pre- termtce pe apartament. 1•'= * ._ ._........., ..._. l ~-·-·. 

lună. Acesta sunt avantajele" - energie termică prin reducerea Foto: f'L Hfl~lfi"(JŢ -,. - ...-r' _,.. 
ajungem la vreo 70.000 lei pa ocupaţi de eliminarea risipei de COSHI" 'Titlf ~ =--= :; l 
~~~ărturiseşte satisfăcut di.IF.II!III~~~~~~piiii:lfi;i;i.llilfi;ii;~p·p~"'P'-"""'P""' '•·· 

Jn ceea ce .priveşte' exacti
tatea măsurării prin acest sistem, 
domnul Cons1antinescu, director 
executiv la Contor Zenner, apre
ciază: .Prin măsurarea pe 
fiecare apartament a debitelor 
de apă caldă racirculată este 
posibilă distribuirea cheltuielilor 
de încălzire intre apartamente 
cu o eroare maximă de 1 O la 
sută faţă de măsurarea cu con-

1 

\ .· . 
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REVOLTA PE STRADA TURBEI DIN ARAD 
Ajunfi la disperare- oamenii au blocat drumul.~·· 

deja se află banii (aferenţi 
tot lunii septembrie). Azi 
sau luni cel trâziu, Trezo· 
reria va vira CEC-ului banii 
urmând ca dupa maximum 
cinci zile, să fie da~ oame
nilor. 

.Din păcate, nu aceleaşi 
veşti bune le putem trans
mite şi celorlalţi 2500 de 
disponibilizaţi, pentru care, 
deocamdată, nu avem din 
partea Bucurestiului decât 
înştiinţări verbcile. Oricum, 
in perioada următoare 
sperăm să primim şi pentru 
ei plăţile ·compensatorii" 
ne-a declarat dl. Ştefan 
Pascu, directorul executiv al 
Agenţiei judeţene· de ocu-: 
pare şi formare profesio
nală. 

".OP~Efl" 

Poliţia va media conflictul! 
... Şi s-a construit FNC-ul. După vreo câţiva ani, prin '82, 

cetăţenii de pe strada Turdei, din Arad, pun mănă de la mănă şi !fi 
p1etnuesc drumul. Cu pietre de caldarim. Suficient insă peritru ... 
şoferii de maşini grele. Veni şi Revoluţia. FNC-ul a dat chix. 
Problemele au rămas. Câteva firme s-au instalat in incinta fostei 
fabrici. TIR-uri după TIR-uri au reinceput să circule zi şi noapte. Din 
cauza trepidaţiilor, casele au inceput să se crape .,de poţi băga 
pumnul pe acolo". Cetăţenii au tot protestat, autorităţile au tot 
promis, Poliţia a Impus restricţie de vHeză, patronii şi-au prelucrat 
şoferii să nu conducă nebuneşte pe acolo. 5-a- instituit sens unic, 
s-au mai dat şi amenzi, patronii s-au dat in judecată. Nimic. Stres, 
tensiune, case tot mai degradata "pe ... TIR ce trece!", până când ..• 

TRECE!" 
Ieri dimineaţă, zeci de cetăţeni 

de pe strada Turdei s-au adunat 
cu mic cu mare. La intrarea din
spre Făt-Frumos, au instalat o· 
barieră. ca sa nu mal treacă nici 
un TIR. oamenii s-au postal şi ei 
in faţa barierei . .,Pe-aici nu se 
mai trece, că ne-a ajunsi Se 
dărâmă casele pe noi. Nu mai 
avem lini!;te, nu mai avem odih
nă. Noi nu dorim să dăm in cap 
la nimeni, dar nu mai avem 
nervi să vedem cum agoniseala 

nr. 
Acesta din urmă i-a şi spus d

lui It. col. Nicolae Mihuţa, 
adjunctul comaridantului Politiei 
Municipiului Arad: ,.Domrlu• 
colonel, faceţi ceva, că noi nu 
putem i&fi cu bâta in mână, la 
fOferi, ca să ne apărăm case
lei". 

asemenea:, au ridicat in ve- noastră se distruge zi !fi noapte. 
derea suspendării 6 permise Ne pică tavanele in capi o să 

Poli,ia pe ,ase le· 
ajungem boschetarl, să dormim 

de donducere, din care unul in gară dacă nu se face ceval". 
pentru conducere sub influ- Bărbaţi tn toată firea au zis 
ehţa băuturilor alcoolice. ln asta, cu lacrimi in ochi, cum ar fi 
această situatie s-a aflat domnii Ghiţă Adrian (de la nr. 2 
RATOTHI FRANCISC, de A), Mihai Ion (de la nr. 2B); Bejan 

GESTUL DISPERAT 
ARE ECOU 

Calmând spiritele, dl.lt. col • 
Nk;olae Mihuţa a pledat penllu o 
rezolvare pe cale legală a pro
blemelor~ Ca să fiELŞi mai bine 
inţeleşi, oamenii i-au spus: "Dacă 
incercările care s-au făcut până 
acum, s-ar fi rezolvat, totul era 
bine. Dar ..,.,, am recurs la ges
tul acesta disperat pentru a 
atan~ona autorită~le. • 

Ca rezultat imediat al actiunii 
cetă,enilor, s-a convenit ca aZi, la 
ora 1 0,00, să aibă loc la .Clubul 
Presei· o întâlnire a reprezen
tanţilor Poliţiei, Primăriei, firmelor in 
cauză şi, bineinţeles, a cetăţenilor 
de pe strada Turdei. 

Inainte de a se despărţi de 
reprezentan~i Poliţiei, oamenii au 
făcut o sumedenie de propuneri. 

general acceptată fiind stra
pecaresepoate 

Numai că, Grădinarilor nu are 
drum asfaltat. Allă bubă! De unde 
bani pentru asfalt! "Oricum, pă
rerea mea este că vom ajunge la 
consens", a afirmat dl. It. col. 
Nicolae Mihuţa. 

LINIŞTEA DE ••• 
CliCI MINUTE 

După câteva minute, s-a rid'ocat 
bariera. Poliţiştii au plecat şi ei. 
Locu~orii de pe strada Turdei s-au 
reintors la treburile lor. Părea că 
totul a reven~ la norinal, cănd un 
TIR, cât toate zilele, a intrat pe 
'stradă, inainland cu mu~ peste cei 
10 kmlh, (viteza imită). Cutremurul 
a inceput din nou. Atunci cănd va 
~ la şosea. TIR-ul va folosi stra
da Jiului, de pe care, mai ieri, un 
grup de cetăţeni ne-au spus: "Ni se 
dărimă casele pe noi. Am ajuns 
la capătul răbdării" ... 

tiiCOLfiE OP~Efl" 
OtiO~IQ F<:IL., .. 

In puncte fixe şi pe 
trasee poliţiştii au testat şi 

,.••< verificat 2.890 autovehicule 
în trafic, şi ca urmare au .. 

1•., reţinut 7 certificate de inma
~ triculare pentru defectiuni 

tehnice şi, au aplicat '153 
amenzi pentru încălcarea 
Legii circulaţiei, in valoare 
de 15.134.000 lei. De 39 ani, din Arad, cu autotu- ~~E~m~il~c~a~r~e~s~t~ă~p~e~T~u~r~d~e~i ~n~r·~~~.l~:::::::==3~i~::::::::::::·~·i"'; rismul AR-03-GBA. · '' ~! \. U de la nr. 3, sau 

.. 
~omisarii Gărzii Financiare, în acţiune 

NEREGULI LA O ... ~" 
FUNDAŢIE.t. UMANITARĂ 

In autoturismul a doi suedezi 
s·au d~scogerit două pistoale 

,1 ... 1~ pa,apoarte 
Că mulţi se folosesc de tun- Ananciare din Arad, au depistat stând din diferite bunuri mobif10r 

daţiile umanitare spre a-şi rezol- un astfel de caz, aflăm de la Ioan imbrăcăminte, incăHă;.,inte n~ 
va, pe alocuri, şi unele probleme Gică Ototoc, comisar şef adjunct s-au intoan~ notele d6 .8cepţi., şi 
umanitare, este ştiut. Şi nu de al acestui organism de control. constatare a lipsurilor. 
Ieri, de azi. C~ de muHe ori, se La Funda~a Sigma S§L, din S-a consUltat, de. asemeni, 
intămplă ca C8l care .patronează" Arad, str. Călimăneşti, ce are ca că la aceeaş1 fund?ţ1e nu este 
asemenea fundaţii să nu obiect de activitate ajutorarea '~ evidenţa te~nico-operativă 
respecte reglementările legale, persoanelor nevoiaşe, a că- a aJutoarelor umanitare. . 
nu e iarăşi o noutate. Asemenea minelor de bătrâni si a caselor de Pent~u ac.est.e n~regull, 
nereguli există şi, probabil, vor .copii, S·a constat~t că in urma cor~usaru Gărzn Fma~lare au 

isla atâta ti căi functiona · · .. ·. . aplicat două amenzi contra-
ax m~ vrx , pnm1n1 unor aJutoare umanitare ventionale in valoare totală de 
asHel de fundaţii. . . din străinătat.~, in valoare de 5.ooO.OOO lei. · 

Recent, com1sarll Gărzii peste 49 de m1hoane de lei, con- Dfll'lfl LfiSC 

Miercuri, in jurul orelor 11,00, 
s-au prezentat la P.P.F. Nădlac, 
pentru a ieşi din ţară, doi cetăţeni 
suedezi, de origine irakiană: 
Talani Simko, 21 de ani, Talani 
Taib, 37 ani, cu un autoturism 
marca Toyota, cu. numarul de · 
irvnatriculare NLC-355. 

In maşina celor doi, aflam de 
la Biroul de Presă al I.P.J. Arad, 
s·au găsit ascur;-se in lăcaşul 
schimbătorului de viteză şi allnsla
laţiei de incălzire, două pistoale 
calibru 9 mm, cu câte un incărcă-

Gamă completă de telefoane GSM J, 
Diversitate MAXIMĂ de ACCESORII! 

. . ·? 

Noi. suntem importatori 1 
Cu noi numai afaceri bune 1 

. ' 
. - ··:r--·- -.- -~.,.,.._~ -~- . 

---··"· 

.... 

tor gol, marca Marcov şi ~ · 
Tara, 3 bucăţi port-pistol din piele 
şi 14 paşapoarte suedeze pe 
dilerile nume, emise in Suedia. 

Cu ocazia cercetărilor intre
prinse de SeiViciul de coinbatere 
a crimei organiZate şi oorupţie, din 
cadrul UP Arad, s-a staboTrt că cele 
două pistoale au fost Cumpărate 
de Talani Talb, in cumul luni sep
lembrie a.c., de la 'O rudă d&-a lui 
şi inten~ona să le transporte in 
Suedia, la domiciliul său, unde 
urma să obţină autorizaţia legală 

de port armă. 
Cele 14 pasapoarte, spune 

Talani Taib, apa'rţin membrilor de 
familie şi unor prieteni de familie, 
care int8fllionau să obţină vim 
pentru lnlk. 

Talalli Taib a fost re~nut şi 
este cercetat pentru săvârşirea 
infracţiunilor de contrabandă şi 
nerespeclarea regimului armelor 
şi muniţiior, urmând a fi prezentat 
Pa~ Bunurile au fost ridi
cate In ............ confiscării. 

Dfl"fl UISC 

1 Poliţia pe scurt 1 
e Poliţia n cercetează In stare de pe """' localită~i Rănuşa, bici

de libertate pe Sas Iosif, 49 ani, din cleta lui Holciu Danlol, din 
Bihor. Sas este, spune Poliţia, Moneasa. Pre;xliclul a fost recupe-
autorul furtulul comis In noaptea de rai. 
4/5 octombrie de la Grăcllniţa nr. 9 e Lupuilln Pavel, 19 ani, din 
de pe str. Conduraşilor. Sas a Peregu Mare, fără ocupaţie şi 
patruns prin elracţie In Interiorul gri- anle< ei' 1 penale, este, aflăm de 
diniţei, de unde a sustras diferite la Birouhde presă aii.J.P. Arad, 
bunuri. Autorul urmează a fi prezen- autorul furlJlul comis In noaptea de 
lat Parchetului de pe 14ng6 26/27 oQornbrie din autolurismul 
Tribunalul Arad. AR-02-Giff. Prejudiciul a fost ~ea>-

e A fost depistat conducănd pe perat. 
drumurile publice un autoturism, • ·e_ste cercetat pentru 
fără a poseda pennls de conducere, părăsirea · locului de muncă, 
Gabor Valentin-Gheorghe, 18 ani, Slrboiu._Dan-Martn, 29. ani, din 
din Alioş. jud. Timiş. · Anld. Pe 23 octombrie, fiind de ser-

• lndrelca Ioan, 45 ani, din viciu, fn calitate de pompier la 
punceni, ·fără ocupaţie :şi ante· Feroneria SA, a părăsit locul ci& 
cadente penale, este cercetat de muncA fiii aprobare. 
poliţişti penlru faptul de a fi sustras . D. L 

In noaptea de miercuri spre joi, 
In jurul orei două şi jumatate, pom. 
pierilor rililitari arădeni li s·a dat. 
.ALARMĂ". FOC IN VECINII Nici 
nu s-a stins băţul de chibrit, că deja 
o grupă de intervenţie se şi afta in 
autospecială. Pornind sirenele, 
pompierii au Ieşit in IIDirbl\ pe_.,_ 
ta unitatii. 

La 'o palmă de loc, pe <Strada 
Andl9i Şaguna nr. 65, un BMW era 
cuprins de flăcări. Aşa după cum S& 
ştie, maşinile ard ~tila. De 
această datll, spre proprie
tarului (~ Rusovăţ Stanca) 
nu au ""' slopurile, Sfllolerul 

·-

şi capota din spate. Pompierii au 
reuşit să localizeze şi să stingă 
rapid incendiul. Pagubele sunt doar 
(71) de cinci milioane lei. 

Dupa ce au efectuat cercelărlle 
de .rigoare, pompierii au ajuns la 
concluzia că .focul a fost provocat 
de către o persoenă neidentificată", 
llEHI Îl'1k'.m::J! ·:.i: It ool. Ioan Sechel, 
şeful 8.-,,;ic:i :n~ pentru pi&
venire~~ :flC qflitcir din cadrul 
Grupu'u1 o~ ompietl .Vasile 
Goldlş" <1 ju<.' ,1illui Anld, cu sediul 
pe-·· A.-<h'i Şaguna rw. 68. 
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Internaţional a decis, mier~ 
curi, Tn cazul Romaniei, 
modificarea -conditiei initiale 
de mobilizare de' pe p]aţa 
externă a unui imprumut pri
vat de 400 milioane dolari, 
solicitindu-se ca România 
să imprumuta 100 milioane 
dolari, restul sumei din 
imprumut urmind a fi con
tractată după acordarea 
celei de~a doua tranşe, a 
declarat Mircea Geoană, 
ambasadorul RomAniei la 
Washington. 

Tn baza sedintei de mier
curi a FMI si a 'recoman
d.ărilor la adresa României, 
urmează ca la următoarea 
şedinţă a boardu-lui FMI să 

se 
datei ac•ordării 
doua tranşe din acordul 
stand~by, Autorităţile ro~ 
mâne nu au primit încă un 
răspuns oficial in privinţa 
rezultatelor din şedinţa de 
miercuri a FMI, au declarat 
agenţiei MEDIAFAX surse 
din cadrul Ministerului 
Finantelor. 

ArTibasadorul RomAniei 
la Washington a .afirmat că 
România mai are de realizat 
imprumutul de 100 ·milioane 
dolari de pe piata externă, in 
condiţiile in ccire celelalte 
elemente care mai trebuie 
rezolvate cu FMI vor fi 
indeplinita Tn ucm~toarea 
perioadă. 

REGIMOL ACCIZELOR LA 
ŢIGĂRI S-fl MODIFICAT 

Guvernul a aprobat, j(/1, 
Ordonanţe de Urgenţă de 
modificare a ordonanţe! 
82/1997 privind regimul 
accizelor şi a altor Impozite 
indirecte, prin care la ţigări 

· acciza fixă scade de la 7,5 
euro la 2 euro la 1.000 de 
llgărl, Iar cea variabilă se, 
modifici de la 20% din 
_preţul de produ~e la 1.000 
de ~gAri la 25% din preţul cu 
amAnuntul declarat. 

Conform noului aet, 
preţul maxim de vfnzare se 
va de p~blica de către 
agen~l economici, producă
tori sau·lmportatori, In cotldl· 
ene de mare tiraj, cu mini
mum 24 or~ inainte de 
Intrarea preţurilor in vigoare. 
Astfel. agen~l "!''nomici "'-'! . 
face -astfel de declara~! de 
cfte ori vor trece. la modifi
carea preţului maxim de vin> 
zare. ~ 

. Festivalul international 
de teatru liceal francofon 
· · la ora premierii · · ... , ·. leri seara" a avut loc pre

mierea la cel de-al VII-lea 
Festival internaţional de. 
teatru francofOn. lată care au 
fost premiile eate mai Impor
tante: locul III • la egalitate 
trupa ar.ldeană AMIFRAN şi 
Uceul ..Jean-louis Calderon" 
din Timişoara. 11 Liceul 
.Andrei Mureşanu" din 
Bistriţa, 1 Liceul .,Mihai 
Eminescu" din Bala Mare. 
Marele premiu a fost adjude
cat, absolut meritat, de către 
Uceui-Cotegtu N 642 Sankt 
Petersburg din Rusia. Au 
mal fost acordate numeroase 
men~uni pentru: interpretare, 

creaţie, dramaturgie, 
scenografia, originalitate etc. 
Micii artişti francofoni s-au 
sim~t extraordinar la Arad şi 
.au promis că se vor intoarce 
·cAt de curand. Festivalul a 
fost Inchis de către directorul 
acestuia, Florin Didllescu, 
.Papa Didi" a_şa cum il 
·cunoştea ·toată Jumea din 
sală. Pănă la edi~a urmă
toare a ,.Festivalului teatrului 
tanăr francofon" au revolr. 
Rendez-vous au Jll~e mJ .. 
lltmaire! 

OUI1PIQ BOUAn 
Foto: oncmiO ~lEA 

CRIZA OSTATICILOR DIN 
ARMENIA A LUAT SFARŞIT 

Atacatorii care au pătruns, mierruri, in Par1amentui 
din Erevan, ucigTndu-l pe premierul Vazgen Sarkisian si 
pe alţi şapte oficiali cu rang inalt, s-au predat, jOi 
dimineaţa, in UiT.-ii:l ·unor (u;:guci~~~ C-al't: au durc.l tuc.td 
noaptea, şi au eliberat ostatidi, relatează AFP. 

Rezotyarea situa~ei de criză a fost JX>Sibilă după ce 
p~intele Kocearian_ a negociat cu liderul atacatorilor, 
Nauri Unanlan, şi i-a promis că vor avea parte de un pro
ces corect. Atacatorii şi·au predat annele şi au fost duşi 
de poliţie la sediul Ministerului Securităţii, pentru a fi 
interoga~. a anunţat biroul de presă al preşedintelui 
Robert Kocearian. · 

fj;! ~;! :J III] j l)! :JRfi i11 :JI 
Veniturile actuale ale directorilor generali ai societătilor 

şi companiilor naţionale aflate in subordinea Ministerlllui 
lndusbiei şi Comerţului sint cuprinse intre 21,4 şi 8,2 mi
lioane de lei net, sume care cuprind salariul si sporurile 
acordate de fiecare societate, se arată Tnb"-o nOtă a minis
terului. 

Cele mal ma~ venituri. lunare ~ete sunt ob~nute de 
directorii generali ai Societătii Nationale REMIN • 
21.426.956 de lei, Socletă~i Naţionale 'Romgaz Medlaş • 
transpori ·cu 17.824.768 de lei şi Socl~i Na~ale a 
Sălii -16.298.770 de lei. 

Potrivit notei ministerului, directorul general al 
Societăţii Na~onale a Petrolului Petrom are un venit tunar 
net de 15.199.400 de lei. 

1 i 1 1 1 li 
avut 1 ,.faţă·Spate~ intl-e o Dacie, cu 
numărul AR-02-BMS şi un Mercedes AR-03-UGP. 
Dacă ~Merţanul~ avea doar un stop spart şi câteva 

Intrunit intr-o 'edintă extraordinară ce nu mai 
1 

. ' 

1 
1 

. CLM fiitfiD fi fiPitOBfiT IEitl 1 

,- TfiXfi PE ·~· FLOTORfiŞI ~~:- 1

1 

Ieri, la orele 14,30, a 
inceput şedinţa extraordinară a 
CLM Arad. "Doar· cu 30 de 
minUte intarziere pentru că aşa 
cum spunea presedintele· 
şedinţei de iÎui, cOnsilierul 
Frandsc Roncov: ,,Am Bftep-
tat destul ca să ne putem 
aduna, să nu fim lmprăttia~"· 
Subiectul principal al şedinţei 
de ieri 1-a constituit proiectul de 
hotărare ce vizează modifi
carea şi completarea H.C.L.M. 
nr. 35118.03.1999 privind impo
zitele şi taxele locale. Mul~ din· 
tre consilieri au fost nemultu
miţi. că pentru ataia treabă, au 
fQst convocaţi intr-o şedinţă 
extraordinară. U s-a spus însă, 
că, in conformitate cu prevede
rile legale, data pană la care 
acest proiect de hotărare tre
buie adoptat expiră in .ac:eSte 
zile. 

Proiectul adoptat ieri de 
· CLM aduce cu sine o ""'tere a 

· unor Impozite şi taxe locale cu vigoare de la 1 ianuarie 200<h-. ! 

procente cuprinse intre 30 şi Fiindcă votul a fost nomina( -..... ;~ 
50%. suntem iO măsură să vă. 

De asenienea, prin spunem şi dne au fost consilierii ~ ·-- ! 

hotărârea adoptată ieri de con- care s-au opus aceStui proiect "··· ~1 
sllierii municipali au fost instituite (Gheorghe Pantea, Octavian ~~t--.U:··~ • · 
n_oi taxe locale. Una dintre ele Ban, Ioan Popa şi Leontin 
se referă la disbibuirea de flutu- Buha). Au fost şi trei consilieri ~~-:.::.:. 
raşi pe calea aerului. Astfel, .care ar fi vrut să se abţină de la ·-· ..... l'. 

pentru fiecare fluturaş distribuit vot, întrucât erau de acord doar 
in acest mod, se datorează cu o parte a proiectului de 
Primăriei Arad ... 100 de 181 •.. hotărare, dar cum acest lucru --;-
Suntem curioşi să vedem cum ~~nU este posibil, datorită regula- · 1 

se va pune in practică aceaStă menhliUt de .. funcţionare a CLM, 
hotăr.lre in perioada campaniei au cerut să tie trecuţi absan~ la . · 1 

electorale şi nu numai. Cine -va şedinţa de ieri. Deşi au' parO~:-~ 
1 

număra fluturaşli? Aceeaşi pat ... Este vorba de Corneliu ~ 
intrebare ne-o punem şi in Jegă~ Matica, Maria Qragomir şi 
tură cu afisele care se vor face Ecaterina Oprean. 
(asta pentru fiecare zi de Tot Ieri, constHertt munlclpaH 
afişare) .. Clrie va sta sa le au votat o hotărAre prin care d· 
numere si să tină evidenta căt lui Ovidiu Comea, fost director.,,..._ 

• • · al Teatrului de Stat Arad, i s-a ··~~ţ;-
acestea stau lipite cu lunile pe 
stalpi, garduri, vibine etc.? conferit tiUul de .cetăţean pro 

Hotărârea votată ieri de urbe•. 
OQilSIIierii muntclpaU ~· intra In / 

DflltA UISC 

FOMI TII DE 
LA"FOAI VITELOR 

DE PRIPAS" 
O foaie care se doreşte ziar, susţinută 

fraudulos de unii afaceristi arădenl, spqn fraudu
los folosind un tennen eUfemistic, pentru că foaia 
respectivă, pe care un mare scriitor clasic ar -·~ ·1 
numi-o Joaia vitelor de pripas• dă tunuri peste 
tot. Deşi sponsorii oficiali bagă bani cat intr-un 
prepeleac de fân, Indivizii de la această foaie, 
nişte fomlşti q~re vor să facă pe grozavtt;frighit' 
tot ce apucă pe nerasuftate. Unii dintre ei, cei cu 
statut privilegiat, pentru că folosesc din plin forta 
de muncă intelectualâ, in special tineri cu posibi-· · 
lităţi, pe care·i secătuiesc cu un cinism rar intâl· 
nit. Pe aceşti indivizi noi nu·i putem numi 'COlegi 

Text 'lloto: onORIO FELEA 
din mai multe motive. Nu sunt profesionisti ai '''•'·•·-·• 
genului, ci compun articole de gazetă de p6rete 
pentru Ci'P .Lumea Nouă", n_umit astăzi in mod 
bombastic .Combinatul Agroindustrlal Curtici". 
Megaloman, şeful COOlbinal!Jlui, a tras un chef 
pe cinste- nu orgie- de "Sf. Mitn(, la care pro-
babil nu a lipsit nici fom.istul şef de la foaia 
amintită. Am spus probabil pentru că megalo-
manul de la Curtlcl, la chefurile strasnica flicute, 
incuie uşile şi nu-şi lasă .pretenir sâ pleCe până 

CREDITE PENTRU 
CONSTRUCŢIA DE 

. LOCUINŢE ~ . 

1Nl!~ M~~~P~1~!~!!s~~1~eri~~! . 
nu ajung cu el Tn stare bahlcă şi transformă 
biroul sau locul de desfăşurare de la subsol in De la Agenţia Naţională pentru 

locuinţe aflăm că pentru definitivarea 
primei tranşe cu solicitan~i de aedite 
pentru construirea, achizitionarea, con
s.olidarea sau extinderea de locuinte 
prin A.N.L. şi stabilirea priorită~lor ia 
.contractare, vor fi luate in considerare 
numai formularele e:Xpediate intre 
15.09.1999 şi 15.11.1999 (ultima detă 
a poştei, indusiv). 

Cererile primite prin oficlile 
poştale, după 15.11.1999 şi pănă la o 
dată care va fi anunţată din timp, vor fi 
luate in considerare la transa a 11-a. 

Lista cu cererile admise - nume, 
prenume, adresă - precum şi lista cu 
cereri respinse - seria, numărul formu
larului şi 1110tivul respingerii · vor fi pu
blicate in ziare centrale ~i locale pănă 
la epuizarea lor. · 

orelor 15,00, intre funda~ile unui bloc din Vladimirescu. De loc din 
Arad, str .• Steagului, nr. 10, Mascan era medic veterinar la 
Vladimirescu. După ce a div<xţat de soţie, acesta trăgea diri ce in 
ce mai mult la măsea şi deseori dormea pe la cunoscu~i din 
Vladimirescu. 

Din eate susţin câţiva martori, iert dimineaţă Mascan a luat la 
rAnd barurile din localitate şi destul de bine ..afumar a fost văzut 
ultima oară intrând intre fundaţiile din centru, funda~i abandonate 
incă de dinainte de '89 .• ln jurul-orei 15,00 am fost anuntati 
despre un mori aftat In locul cu pricina şi am trimis o echipă 'cii. 
poliţişti să verifice informa~a. In unna veriticăritor am stabilit iden
titatea mortului. Tn jurul ore1 17,00 au sosit la fata locului fosta 
Soţie şi tatăl decedatului pentru a-1 duce la mOrga Spitalului 
Judeţean Arad, unde-i va fi efectuată autopsie•, ne-a infonnat It. 
Oorel Petrean, comandantul biroului de poli~e din Vladimirescu. 
··· · . . FLORin TRCIT 

WC pu~lc, respectiv pentru publicul invitat. 
Unul dintre cei ce-şi fac veacul pe la fOaia 

vitelor de pripas,· un tAnăr cu caş le gură şi pană. 
nu de mult cu coşuri pe faţă, altfel bAiat ftn' ·cu. ,~ 
origini turanlce. a fost pus de şeful lui să scoată 
un fel de hârţoagă tipărită, de un gust indoielnic, <-...-.: 
să nu spunem de prost gust. Acest individ, cu cei 
care fac această compilaţie fn multe foi, s-a apu-
cat să-I ia in deradere pe un coleg al nostru de la ::_.,..~_,_ 
,.Adevărul" că a stat ta o bere intr·un local, pe 
propriii bani. Tocmai de aceea aceşti·indivizi nu - ,,.~ 
pot fi colagi cu noi, merită dispreţul nostru şi un 
scuipat pentru cel care a vomat, in urma ingurgi-- . :t:~·.J 
taţiilor pe care le fac la restaurantul din Piaţa 
gării, condus de un birtaş cu state vechi, dinainte 
de '89, pe cand umbla cu Kent·ul in buzunar, 
decl care a yomat in hârţogăriikt amintite in care 
au scris despre colegul nostru. 

. 11. 1. HOTAnDO -· 
"..........." 

. . ~ ~~ \ S.C. LIPTAK· S.R.L. ARAD 
..4c.0~o~~ , str.G.CosbucNr.26 ~~~~ 

. V' 0~ ' Te11Fax:0571270040 
~'(O~ Mobl/:0921638586 

I Vâofera: 
·Calorifere dm aluminiu gama Liptak-Panel la 10-11 OM/element (eu TVA inclus) 
·Cazane pentru încălzire centrală şi preparareAC.M. pe gaz de la 12 kw (200 mc.) 

la 40 kw (1000mc) · . .. . 
·cazane numai pentru incătzlre de la ~2kw pină la 150 kw pe gaz · · 

REALIZĂM INSTALATII TERMICE SI SANITARE 
. .! ~ ' ~ . 

LA PREŢURI FARA CONCURENŢA! 

-investitie sigură si pr0tit3bilăin 2-5 ani banii se intorc cu dobindă chiar! 
Micsor3rea chettUielilor de inCalzire de 2-4 ori fală de modalitălile dasice de încălziie · 

. Durata lungă de tunctional8 . .. · · _· . ' · • • _. . · . · 
• Cele mai mici preturi ! · · · · '·" · · · ·. : ~ · · .. . · · 
- Oferim mari r&dueeri de P{8ţ pentru firme si iilstatatoril · ·. ' • ' 

. Căutăm distribuitori in toată pra! · 

ECONOMIC- EFICIENT- ELEGANT 

· .. 

. . 

~ prtnGI MOTOR ARAD 
TttiiFaJU 057/: 288009 

S.C. MATIZDL S.l. PLOIEŞTI P<..h. ~ """"';.m..za lotnfmi ~ . 
lfemllrtu&e h~tpar!"" l!ot6 de bilumoti modili<ulr .. ....; .. ~i~ ..... ".,~;,. 

prio lipilf ru fkmv, It gllKini de 2-6nm. 11" ..,.!uri clif.rilt ii pmaialr m nisip.., .. dezitmlook >>'· c'4' · 

--

K8!!!l!rqM N1rrtrk'P3" 9:!1f991 ::f" pnliv ~i lilife ~ iniJ"hiolt,d,.-i. pocb; lili-...l---~~!!11"'" 
,;a&K~ur; de - . . . . . • 

lll'eml!ru!w! ~ .... I!Îtl&m o:ri"qţ ....... ,.tic4 prin lipiJt .... oid; 

fi>!dri&! llidrpiaowoa.nr m ....s-i<o m'9'""#- ~la laale .".. dţ IXapoĂI; 
Madf..a&ri~adiHJHUrpedns"pireiamc ~ 
•q"'riAAe Hrmo fi. llmoi!!Olqtoc!rc din voia ninor.M' SILIIl e 

Pr•wtl• ...-tn ual~ in Ralllillia prill MLPAT- PRGCEMA.. 
cit piR o.nn .. ia. b -.ultRtAL PADfUNBSAMT NDRDRHEUil - WESTFALEII"; 

iw"CAUUJU- _...,_prin IS8 8002. 

··, ... · . . .. 
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Deputatul Endl Putin ne 
declară in exclusivitate: SECUBITIBI. SBI ŞI 

PĂCIRL niĂMOŞESC COHSILIUL HfiŢIOHfiL 
"PSDit ESTE HESTfiTUTfiit Duminică, lnce

pând cu ora 10,00, in 

sala Iuliu Maniu va 

avea loc Adunarea 

Generală de alegeri a 

Tineretului 

Universitar Naţi 

Ţărănesc Cre!itln

Democrat (TUNŢ
CD). 

,.Nu ai dreptul oă ~ pe Yor - el oă dlapară, apua ci 
aimeai ~ himic- mult docât actualul SRI eate o poliţie 
pe Dumnezeu. Orice Iubire, politică, ••• CUJ! a loat: 
năravuri sau paaiuai de-..la Securitatea. Fala! la pollţla 
picate ataDd câad peatru ..- politică au - câlh'a ~ 
facerea lor uiţi de Duma.,...u .... latu.",_ţi doar de-'
.. u il b.....,U. Dacă- - oeahe.ln-, • ..-
1" pwuaw:lt să au miaţi, să au ficeau paopaille iate:ew lără a 
furi, oă au udai ~ ~1 lael ...... habar de marile laterea 
acede lucruri • toate laolalti ale Româaiei. Or, marlle 
aa doar anal· iatru implinirea latereae ale Boaaâaiei răJDâa 
poftelor tale, ÎDSeamnă că ai acelea" jn sheut ciae coaduce 
păcătuit. D_ar chiar dacă ai vremelnic, iadilereat de orâft. 
făcut-o, au iaaeamaă că eftl dulre.. n.-11 care utăzi aleăm
eoada.Jaaat la eazaele iadalai, iMc elita SRJ aa ptat să Be 
peatru că D : eu, ia asarea coatrolaţi, ia mod etern · ade, 
Lai indwwe it iartă pe eel care de către cel mai înalt lor al 
ee căiefte ~ .. nacă oă se ia- de.-craţiei. PartameatuL Eno 

_fi DupA •••eul lucrărilor 
recentulul Congres al PSDR, 
slmbltă este convocat la 
Bucu""'ti Consiliul Na~onal al 
partidului. Deputatul Emil 
Putin ne declară că acest for 
este convocat in mod NES
"TATUTAR. 

.,.::,..· 

- Domnule deputat, sAm· 
bătă, la Bucure!iiti este Convo
cat Consiliul Naponal al PSDR. 

· In ceea ce vă prlve~te, consl- . 
dera11 că va fi vorba despre o 
,.ultimă infăJi~are"? 

- Nu cred ca poate fi vorba 
-;:..~· · despre o ultimă Tnfătisare, 

deoarece acest Conslnu Na\ional 
este convocat in mod nestatutar. 

-Dece? 

Tema a conferinţei 
de ·presa a organizaţiei judeţene a 

'~-":~ Partidului Umanist din România 
.{PUR) a fost Protocolul incheiat 
Intre acest partid şi PDSR. Cele 
mai importante prevederi ale 
Protocolului, semnat de catre cei 
doi preşedi~. Ion mescu şi Dan 
Voiculescu: 

·~~{, . • PDSR va promova şi 
susJine In Parlament obiectivele 
şi interesele PUR In domeniile 
convergente din platfonnele-pro--

- --~:·· < ·~ gram . 
: , .. :f'i'' • PUR va participa In mod 

direct la elaborarea şi sus~nerea 

-_ ,.-..' .. 
unor programe şi proiecte legisla
tiv ale PDSR 

• Cele două partide se vor 
'' ~ . consulta sistematic In problemele 

'" ' · »t care vizeaza economia, cuHura, 
sanătatea etc. 

• Participarea la alegerile 
. locale va fi pe liste separate, 

· ~;,;.4- urmând ca Tn even.tualitatea 
· clştigării alegerilor de catre unul 

din cele două partide, sa fie pro
movaţi membri şi simpatiza~ ai 

.. ;_~ celuilalt partid, recunoscuti ca 
.. • . profesionişti de valoare ' · 

~ .. ·, 

:;.._-. 

'"'-' • Colaborarea PUR-PDSR 
va funcJiona atit la nivel central 
cii si la nivel teritorial 

Organizatorii conferinţei de 

- Deoarece nu po~ sa con
voci ceva ce nu există. După ce 
Congresul 1-a descărcat de 
autoritate pe foştii membri al 
Consiliului Na~onal, in locul lor 
n-a mai fost ales nimeni. Asadar; 
din cei 93 de membri, juniătate 
nu există ... Mai mult, pentru ca 
acest Consiliu Naţional sa fie 
statutar, ar trebui un cvorum de 
doua treirri. De unde? 

• mai mulţi J>""'''df~ de ftlale au 
fost deja derrişi ... 

- Care ~1 de ce? 
- Cel din Cara~-Severln, 

Bihor ~1 Timi~oara. De ce? 
Pentru simplul fapt ca au votat 
pentru mine. ln actualul PSDR 
nu mal există democraţie. 

-Cum ve~ p=-ln con
tii1U\ra? 

- O-voastra veJi participa? 
· - Nu voi participa, după cum 

nu vor participa nici alţi ~inJi 
de fifoale din teritoriu. 

- S-ar putea să fiţi 
s;~nc~onap ... 

· - De ca~ un organism nes
tatutar? Mă-ndolescl De altfel, 

- Pe 6 octombrie, la Paris, 
se va desfăşura Congresul 
Internaţionalei Socialiste. Voi 
incunoştiinţa Internaţionale 

despre nedreplă~le care se prac
tică astăzi In PSDR. Apoi, vom 
vedea ... 

Vor participa mem

brii TUNŢ-CD Arad 

care au cel puţin 6 
111nl vechime 'li !il•aU 

achitat cotizaţia la zi. 

ta-t". bine, c1ar mi roc 
Paradoxal pentru lui Dumcz=eu ca 

unii, cuvintele de ~ ace,ti tineri să 
mal sus mi-au fost · dialiajjă aJbal de 
spuse de un fost nepu, să au ae 
ofiţer de Securitate, lase maaevraţi 

presă - preşedinte Cornelia 
Ardelean, vicepreşedinte Maria 
Dihelu şi secretar-general Radu 
Cioroboiu au· plasat semnarea 
protocolului rn sfera profesiona
lizării partidelor, Intr-un moment 
In care doctrina mileniului III este 
singura care are şansă de 
reuşită. Mai exact, este vorba 
despre o doctrină umanistă, eco
lagistă şi religioasă. In vederea 
promovării acesteia, Tnafară de 
Protocolul cu PDSR, PUR a avut 
discu~i la n_ivef central şi cu alte 
partide, cum ar fi ApR, PNŢCD, 
PNL. 
PIR Arad rb!!f!B hdlbt-w 

..5falulul Biltrinl1ar 
La Conferinţa pe Transil

vania, desfăşurată Tn octombrie la 
Cluj-Napoca, organizaţia ară
deană a propus lnfiinţarea Ferului 
legislativ consultativ, sub numele 
generic de .Sfatul bătranilor", 
aCeSta unnand sa fie alcătuit din 
profesionişti de valoare din ţară şi 
din diaspora, economişti, scriitori, 
artişti etc., care au dovedit că 
doresc sa ajute la redresarea 
Romaniei. Propunerea va fi dis
cutată Tn cadrul viitorului Consiliu 
N.aţional. 

S. TODOCfl 

DO~O SIHfiCI T. S. atât de mult hulita de către cei care 

ION RAJIU ACORDĂ AUDIENJE 
Instituţie, pusă - ziceau f1 zic aici măcar ia via au au Uecutla 
acela~l tovarăşi -In slujba odiosului epurarea propriilor -ricii de 
regim comunist .,Oricât ele mult ialormaţii, păatrâadu·i pe 
am loat huli't_i, nu am. lăcuţ ma~ penuaaiunii de orice 
altceva cleeât A aM-ăm integri- natură, ia slujba propriului 
tatea României, de multe ori aeam, a aaei eUte europene ti 
cbiar ÎmpotriYa voiaţei lai IIM f le". 

Pe toată perioacla 
sfân;itului de săp~ 
tămână, deputatul 
PNŢCD Ion Raţiu va fi 
preze'nt in Arad. 
Astăzi va acorda audi
enţe la Biroul senato
rial, situat în str. 
Horea nr. 2 începând 
cu orele 10,00. 

Ş. P. 

Cea~ Nu am folooit iatot;. Confesiunea fostului .boss" al 
deauaa mijloace ortodoxe, pea- Securităpi ar putea continua pe zeci 
tru că au dădeau nici ua rezaJ.. sau chiar sute de pagini. Mă opresc 
tat. Noi am plecat., cJait că am aicf, speclflcând că aveam toate 
vrut, cbit: că n•alll vrut. Dia rriotivele să urăsc fosta Securitate, 
păcat:e, cei care au veait după care printr-o coadă de topor mi-a 
DOi auat mult - crunt loviţi- făcut col mal mare rău care se putea 
Ce e mai durere•, .unt loviţi face: distrugerea unei cariera. Am, 
tDcmal de către cei pe care ..._ Inteles mal tlrzlu că nu Securitatea 
oi-i apere, aă-i afut>e. Ei auat ia m~a făcut acel rău ... 
continuare otipaatizaţl de un 
.... picat .trăim '1 1 a: Cei eare SIHIOH TODOCfl 

UNICAMERALISM SAU BICAMERALISM? 
Urmărind dezvoltarea vieţii 

constituţionale din ţara noastră, 
tradiţia organizării ferului 
reprezentativ, cel puţin la 
Inceputuri, este In favoarea unei 
adunilri unicamerale. 

Astfel, potrivit Regulamen
telor organice, ce debutează cu 
anii 1831-1832, -eele două 
Adunări Obşteşti din Moldova şi 
Ţara RomaneaSfi:ă aveau carac
ter unicameral. 

Sistemul unicameral a fost 
păstrat şi sub regimul Conventiei 
de la Paris din 1848, aceasta 
stabilind drept for reprezentativ 
aşa-numita Adunare Electivă. 

Acest sistem a ramas In 
vigoare pană calld domnitorul 
Alexandru Ioan-Cuza impune, 
prin plebiscit, In 1864, Statutul 
Dezvoltător al Convenţiei de la 
Paris. Pentru a contrabalansa 

Influenţa Adunării Colective, 
Statutul lui Cuza a părăsit sis
temul unicameral şi a creat un 
Senat, pe care 1-a numit .Corp 
ponderator". 

BlcameraHsmul a fost preluat 
şi de cele trei Constitutii 
monarhice, respectiv de 
Constltuţllle din 1866, 1923 ~1 
1938. 

In anul 
1946, prin 
Decretul nr. 
2218 din 15 hflle 1946, s-a 
renunţat la bicameralism Tn 
favoarea unicamerallsmului, sub 
presiunea guvernului comunist 
care li avea in frunte pe Petru 
Groza. Practic, Decretul nr. 
2218/1946 pentru organizarea 
Reprezentantei Nationale a 
revizuit Tn mod necorÎstitu~onal 
Legea fundamentală din 1923. 

Acest model de organizare a 
forulul reprezentativ a fost trans
pus şi In Constitu~ile socialiste 
din 1948, 1952 şi 196~. 

Odată cu Constituţia din. 
1991 s-a revenit la organizareA 
blcamerală a Parlamentului, 

- motivandu-se că bicameralismal 
constituie o tradiţie In orgarll

zarea con
stltuţlonaTa 
democra
tica · din 

Romania. Această revenire la .un 
sist~m bicameral a venit şi ca o 
reacţie, fireasca din punct de 
vedere psihologic, de r:&splngere 
a modelului socialist de organi
zare a puterii leglsialive Intr-un 
orQanism unicameral; Iar din 
punct de vedere politic oonstituie 
rezultatul revenirii Tn viata 
politica a ţării a unor partide 

legate Istoric de un parlament 
bicameral. 

Modelul teoretic al blcame
rallsmulul constă In Imbinarea a 
două planuri, perfect echilibrate 
~1 compatibile sub aspect demo
cratic: alegerea pe langă Senat a 
unei Camere, cu o componenta 
numerică · mult majoratA, 
reprezentind pe langă interesele 
naţionale, Interese teritoriale, 
locale. 

In ceea ce priveşte cele două 
·sisteme de organizare a 
Parlamentului, şi anume sistemul 
unicameral şi cel bicameral,_ 
fiecare dintre acestea prezintă 
atat avantaje cat şi dezavantaje, 
lnsă Aduanrea Constituantă a 
optat, in ceea e priveşte 
Constitu~a din 1991, pentru sis-
temul bicameral. • 

ALINDRAGAN 

.Oricum te uiţ~ 
e ·cel mai ieftin abonament GSM! 
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Ara~ ~tr. ~ofia nr. 1 

.. (Unnare din pagina 1) 
O realitate dură, care· vorbe,te de la sine despre 

degradarea continua a vle~iln Romania, in eluda declaraţiilor 
contrarii ale Puterii. Apropo da asemenea declaraiJI. In unnă 
cu căteva zlle am unnărlt o dezbatere televizată la care, pe 
lângă doi reprezentanţi al Opoziţiei au participat fi doi 
reprezentan~ ai Coaliţiei majoritare, dezbatere care, nonnal, 
nu putea să ocolească şi chestiunea nivelului de trai. El, bine, 
lăsând la o parte lrriervenţiile vizibil părtinitoare ale Opoziţiei, 
ceea ce a surprins neplăcut a fost prestapa celorlalţi doi Invi
taţi - unul de la PNŢCD şi altul de la PNL - care cu un zâmbet 
ml~toc.ăresc Pl> feţe - fie-ne iertati expresia - luau in uşoară 
deridere situaţia in care se află românii, declar.lnd că cele mai 
multe plângeri nu există in reali-. ele fiind, de fapt, o pură 
Invenţie a Opoziţiei! 

Am mal spus-o: dacă actuala Putere va pierde viitoarele 
alegeri, ea va trebui să-şi dea singură palme, pentru că este 
clar că pierderea de credibilitate şi. prăbuşirea in sondaje se 
datorează in primul r.lnd ei, faptului că nu a ~tiut ce să facă şi 
cum sa se folosească de Putere şi mal ales, pentru că aseme
nea celor doi parlamentari de care pomeneam mai inainte a 
continuat ~i continuă să se mintă singură, nerecunoscând 
g'~lile săvâ~ite şi neacceptând sâ·fi facă curăţenie in ogra
da proprie. O ogradă in care mişună tot felul de trepăduşi şi 
llngăl urcaţi in tot felul de posturi doar pe bază de fidelitate 
faţă de partid, nişte pseudoprofeslonlşti, Interesa~ doar de 
obţinerea unor avantaje şi a căror "măturare11 grabnică ar face 
ca credibilitatea coaliţiei sa crească vertiginos. 

Cel aflaţi acum in fruntea mesei au uitat- se pare- că exact 
cam in acela~l fel a procedat inspre sfâ,.itul mandatului şi 
fosta Putere, care a pierdut pe mâna ei, cu;a cum, probabil, se 
va intimpla fi cu cel da astăzi dacă ei refuză in continuare sa 
deschida ochii ~1 sâ spună lucnullor pe nume. ŞI indeosebi sâ 
ia măsurile care se Impun. 

Până nu e prea tirziu. Dacă, nu e cam tărzlu. 

.• 
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-· 
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FEBRA "GREVEI GENERALE" NU I·A 
CUPRINS ÎNCĂ PE STUDENTD ARĂDENI 
lncă de la înfiinţarea 

Universităţii "Aurel Vlalcu", 
studenţii arădenl se plângeau 
pentru faptul că nu există o 
adevărată viaţă studenţeascâ 
fi că nu au o Ugă care să le 
susţină Interesele. lată că, 
Tncepând din acest an, se 
simte tot mal des Implicarea 
Ligii Studenţilor de la 
,.VIalcu" pentru rezolvarea 
problemelor studenţilor pe 
care n reprezintă. Astfel cikld 
a-a pus problema regiei 

căminului de pe strada greva care a cuprins ml'l· tattvi la nivel de ţară ... ". 
Ursului, Liga Studenţilor din ca rea studenţească din Aşadar, chiar dacă sunt soli-
Universitatea "Aurel Vlaicu" a Intreaga ţară. dari cu unele din revendicările· 
protestat vehement reutlnd . Dar iată care este poziţia li- L.S., studenţii arădeni nu le 
reducerea acesteia de la ·darului Stundetilor arădeni, A 

200.000 de lei lunar la 175.000 Al d C , lmpărtăşesc intru totul ... O posi-
exan ru heret: .suntem bilă grevă a studentilor arădeni 

lei. l de acord cu revendicărll.e de la stat nu a; putea 11···~·'·. 
n sflrtlt, studenţii de la cerute de Liga Studenţilor, in 

"VIalcu" simt că au repre- afara celor doui puncte In declanşată decât săptămâna '··'--
zentare mal buni care lupti care se cere ca patrimoniul viitoare, când se va Intoarce de 
Intr-adevăr pentru drepturile· studenţesc ti căminele si la Bucureşti preşedintele Ligii · """"'' 
lor. Pe lingi multele pro· treacA la L.S. Nu sunt de acord Studenţilor din Universitatea 
bleme ale Ligii am abordat 'li cu acest .lucru pentru ci ,,Aurel Vlalcu". 
poziţia L.S.U.A.V. fată de • această ligă nu este reprezen- OUI1PIO BOLlfl",. .. ·~n••-:,-.. 

Participantii la simpozionul 
.Identitatea cUlturală a tuturor 
românilor", desfăşurat recent 
la Timişoara, la care au parti
cipat 'i câţiva arădeni, au 
adresat un apel Consiliului 
Europei, prin care se solicită 

cereri şi memorandumuri, că 
Mitropolitul Corneanu al 
Banatului a cerut ierarhilor 
Bisericii Ortodoxe Sârbe drept 
de slujbă in limba română in 
bisericile din Timoc cu ani in 
urmă, şi câ diplomaţia· română 
a facut demersuri in acest 
sens, cu. ocazia negocierii 
tratatului româna-iugoslav în 
1995-1996 (mai ales inter
pretarea art. 20) izbindu-se de 
refuzul sârbilor. Ultimul 
demers fliră rezultat a fost 
Tntâlnirea din februarie 1999 a 
delegaţiei Mişcării Românilor 
şi Vlahilor din Iugoslavia cu 
ministrul iugoslav pentru drep
turile omului, lvan Sedlak". 

ConforJD afirJDaţiilor unuia d.inh-e asociaţi 
v------t ca acestorganism .să facA, de 

indată, demersurile necesare 
şi permise de dreptul inter
na~onal cu privire la drepturile 
minorită~lor româneşti (vlahe) 
din cele 320 de localităti ale 
Serbiei de Est (Timoc), în' care 
aceasta trăieşte compact. 

Despre S. C. Pelgrom and 
Reynolds Estates SRL din Arad, 
in coloanele ziarului nostru s-a 
scris de nenumărate ori. Şi nu 
de bine... E firma care-si 
racolează dien~i cu ajutorul tel,;.. 
tonului mobil. Posesorilor unor 
astfel de aparate li se spune câ 
au căştigat un atractiv premiu şi 
sunt invila~ la sediul firmei de.pe 
str. Cozia nr. 5, cu 1000-1500 
USD, spre a asista la o 
prezentare de produse. Produsul 
este in fapt unul turistic ... Cei de 
la Pelgrom and Reynolds spun 
că vând proprietatea, timp de o 
săptămână anual, asupra unui 
apartament situat la unul din 
cluburile de lux din intreaga 
lume, cu care cicA firma ar avea 
contracte. Multi se lasă ametiti 
de aceastti .fantasticA" ofertă·.:. 
Când se trezesc, ajung să-si 
plângă de milă pentru ceea ce 
au făcut şi se adresează la 
organismele de control ale statu
lui, sperând câ într-o ·zi isi vor 
recupera banii ... De premii. nici 

t 

.Aici, in Timoc, regăsim 
cea mai numeroasă comuni
tate românească ce trăieşte 
compact dincolo de hotarele 
României şi Republicii 
Moldova. In nici o şcoală şi 
nici o bisericA nu este permis 
vreun cuvânt romanesc, chiar 
dacă unele sate sunt 
româneşti sută la sută. Doar 
numărul lor impresionant de 
mare şi aşezarea compactă a 
făcut ca ei să îşi păstreze încâ 
acasă limba maternă. 

Deputatul Vlado Dasce
vici, membru al MiscArii Sarbe · 
de reinnoire a' lui Vuk 
Draşkovici, recunoştea Tn 
paginile zairului .Srpska Rec" 
din decembrie 1996 că 
numărul acestor romAni 
rebotezati, din 1953, vlahi 
este de f 100.000. Străinii Ti. 
numesc .vlahi" pe aceşti 
români, asa cum Ti numeau in 
evul mediu şi pe românii din 
Ro~t~ânia, fenomen similar cu 
denumirile diferite sub care 
străinii ro numesc, de exemplu, 
pegeimani. 

Amintim eli delegaţii ale 
MiscArii Românilor si Vlahilor 
din Iugoslavia s-au adresat de 
ani de zile autoritătilor 
iugoslave şi bisericii sârbe cu 

Cele de mai sus sunt con
firmate şi de o delegaţie 
arădea~ă care s-a deplasat in 
zona respectivă, dar pot fi 
intărite şi de Mişcarea 
Românilor si Vlahilor din 
Iugoslavia, 'cu sediul in 
Zajecear, str. Pozarevacka 8, 
Iugoslavia, tel. 0048-019-
29619. 

.Suntem pentru respec
tarea integrităm teritoriale a 
Iugoslaviei, dar dorim in 
acelaşi timp ca această impor
tantă comunitate romAneascA 
(vlahă) din Serbia de est, 
loială. statului iugoslav' sa 
poată asculta serviciul diviri in 
limba maternă, limbă pe care 
să şi-o poată cu~iva şi in şcoli. 

Nu vă cerem decât să 
uzaţi de mijloacele paşnice 
ale diplomaţiei, cerând 
Belgradului s.ă acorde nimic 
mai mult decât dreptul unor 
cetăţeni loiali ai statului 
iugoslav de a-şi vorbi şi limba 
strămoşilor lor, pe lângă limba 
oficială a statului" - se spune 
in apel. 

DE CONSTRUCŢII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 

• ŢIGLE • COAME 

vorbă ... 
Despre ce se întâmplă cu 

banii oamenilor noi am mai scris 
in coloanele ziarului nostru, am 
sCris şi despre neinţelegerile din
tre cei doi patroni ai societă~i 

· comerciale în cauză. In cele ce 
urmează vă prezentăm o 
scrisoare deschisă a unuia dintre 
asocia~. respectiv Andrew Paul 

INSTALATII SANITARE:·• GRESIE • FAIANTĂ 
' ' · • OBIECTE SANITARE 

--··-- . "PRETURI PROMOTIONALE . , , . . 

"Adaos comercial minim 
ALTE INFORMATII LA TELEFONUL 259088. 

' < • 

Program zilnic: 8,00- 16,00 
sâmbătă: 8,00 - 13,00 

(973863) 

.. 

. -"+ 

Reynolds, scrisă .in atentia celor 
interesa~·... · ' 

.Subsemnatul Andrew Paul 
Reynolds, cetăţean englez, 
domiciliat in 7 Deacons Way, 
Monk Bretton Barnsley, S71, 
2HU, Anglia, Marea Britanie, 
asociat in cadrul S. C. Pelgrom 
& Reynolds Estates SRL 
Romania-Arad, cu sediul în 
Arad, str. Cozia nr. 5, jud. Arad 
şi cu punct de lucru în Braşov, 
Strada de Mijloc nr. 104 A, 
judeţul Braşov, respectuos vă 
supun atentiei următoarele: 

Societa'tea mai sus-mentio
nată, al cărei asociat sun~ a ibst · 
infiinţată in anul 1997, in locali
tatea Arad, fiind administrată in 
prezent de către asociatul meu, 
Hans Pelgrom, cetăţean englez. 
Datorită unor neînţelegeri dintre 
subsemnatul şi administratorul 
societătii, datorate faptului că 
toate decm~e au fost luat& uni-
lateral de cătr9 administrator, nu 
am mai avut nici un fel de putere 
de decizie la societatea mai sus-
amintită. 

IncA de la lnfiinţarea sa soci
etatea desfăşoară In exclusivi
tate în regim de comision, in 
baza contractului de comision nr. 
PR100, încheiat cu firma brita
nică Pelgrom and Reynolds 

-Estates UK LTD, in calitate de 
comitentă, aclivilăV in regim de 
timeshare. 

Pâncota a avut norocul de a 
se număra printre localită~le care 
au primH bani din fondul special 
pentru modernizarea drumurilor. 
Suma care a fost alocată loca
lităţii de către CJA este de 
aproape 600 de milioane de lei . 

Cu aceşti bani, Primăria 
Pâncota va continua repara~ile 
inceputa in acest an .• Noi am 
executat 500 de mebi de drum, 
iar pe str. Gării încă 500 de 
metri sunt in lucru. Inten
ţionăm să mai asfaltăm aproxi
mativ un kilometru de drum, 
investiţie pe care am dema
rat-o anul trecuf, ne-a declarat 
dl. viceprimar Lazea Nicuşor. / 

Lucrarea cu pricina a fost Uei
tată la 1 miliard 83 de milioane, 
dar datomă inflaţiei preţul va 
depăşi douâ mOiarde şi jumătate, 
este de părere dl.- viceprimar. 
.Licitaţia a fost câ,tigată de 
R.A.D.M., dar momentan au 
oprit lucrările In zonă pentru 
câ aveau altă solicitare şi nouă 
ni se terminaseră banii. Dar 
am luat legătura cu ei fi nu 
peste mult timp vor reincepe 
lucrul 'i probabil că ne vor 
aştepta de bani", a mai adăugat 
dl. Lazea. 

SORin~ fi11BRCJŞ 

Potrivit obiectului contractului 
de comision, societatea britanică 
se obligă să furnizeze societătii 
comisionare române pe intreaga 
perioadă de derulare a contrac
tului, certificate de timeshare pe 

. care comisionara urma· să le 
vândă potentialilor clienti. 

Tn prezent societatea 
română desfăsoară aceste acti
vităţi in baza' contractului de 
comision mai sus-amintit atât la 
sediul oentral din localitatea Arad 
căt şi la punctul de lucru deschis 
in localitatea Brasov, Strada de 
Mijloc nr. 1 04A.' jud. Braşov. 
Aceste aetivităti se desfăsoară 
numai prin inteffilediul adminis
tratorului Hans Pelgrom, sub
semnatul solicitând cu mai mu~ 
timp in urmă la Tribunalul Arad 
dizolvarea societătii datorită 
modului nelegal de desfăşurare 
.a activităţilor curente, . . 
· Pentru a nu avea· de suferit· 
subsemnatul si potentialii clienti 
ai societăţi( prin Prezenta 
sesizare vă supun atentiei că 
societatea engleză coniitentă 
Pelgrom and Reynolds Estates 
UK Ud este in prezent, conform 
actelor originale ce le anexăm la 
prezenta, dizolvată de drept şi 
ştearsă din Registrul comerţului 
din Anglia şi Ţara Galilor 
Tncepând cu data de 
14.09.1999, întrucât, conform 
S~unii 642 (5), această soei-

etate nu a mai achitat nici un fel 
de taxe către organele fiscale 
engleze. .' 

In concluzie, Tn prezent S. C. 
Pelgrom and Reynolds Estates 
Romania nu mai are nici un 
temei juridic pentru desfăşurarea,.,.,.,,._. 
de activităţi de prospectare a 
pietei pentru identificarea unor , - · 
potenVali ciien~ doritori să achi-
ziţioneze certificate în regim ..;, 
timeshare, aceasta nemaiavând 
nici un drept odată cu dizolvarea 
societătii britanice. ""' ·. 

Faţă de această nouă situ- "'' 
aţie, intrucât subsemnatul am '""'-
mai formulat plângeri adresate. 
organelor procuraturii, poliţiei şi 
Registrului Comerţului in legji..,. .,, ~ 

tură cu această situ~. neluân-
du-se nici o măsură, ·ba mai .." 
mult, S. C. Pelgr~J!t,.!'GIJwP,... 
Reynolds EslateS SRL Romania 
Arad continuă să încheie con-
tracte cu ciien~ în numele 'i pe •.'<'' '
seama societăţii britanice comic 
tente dizolvata, consider ci '~""·· 
această s~uatie nu se doreste a ·~,, 

fi rezolvată cu' celeritatea pe'care 
o reclama situaţia in fapt, de, ., , 
către or!lanele··;n drept, sunt 
nevoit să o aduc. la cunoştinţa c"""' 
mass-mediei.• 

Comentariile sunt, credem, 
de prisos... -""~, ... ~- "'· 

iU;L·'•'"'''
2

"i'n''c''et, Sebisz~u~l ~~~~~~~~~~~~~! ~: 
devine un oraş al bisericilor, 
care, ce-i drept, trăiesc intr-o 
perfectă toleranţă. Recent, In 
prezenta credinciosilor din 
localitate şi a .altora Veniţi din 
lmprejurimi a fost inauguratâ 
Biserica Adventistă, o confe
siune ae!itină de dată recentă 
In Sebiş. Cei 3540 de măm
bri ai biseridi vor avea ca k>c 
de adunare o clădire reno
vată, utilată cu tot ceea ce tre-

. bule pentru ca credincioşii şi 
oaspe~! lor să-şi desfăşoare In 
bune condiţii serviciile divine. 

Tvxt ji foto 
O"OIUO FELEA 

toamna aceasta, la discote
ca ,.Staod by" lneu a început 
stagiunea concertelor şi show
urilor live, avand ca invita~ !oonaţli 
aflate in topurile interne şi artişti de 
renume. După ce sâmbăta trecută · 

· âu Concertat, la ,.Stand by"· lneu; 
cel de la .Gaz pe foc", la s!ălşitul 
acestei sâptămâni, sâmbătă, sunt 

· Invitati componenţii !oonatiel Papa 
Jr. ce1 mai de succes hit a lor, 
"Ploaia" se va auzi live sâmbătă
seara la lneu. De altfel, această 
piesă se aftă pe primele P<>zilll In 
topurile româneşti. Fiesta va 
11100pe după orele 22,00 şi va ~ 

până către dimineata. Vă reco
mandăm pentru această sâmbătă . 
discoteca "Stand by" lneu acolo 

• 

unde cu numai 15.000 lei biletul de . ,....,.,., 
Intrare, v~ putea urmări un spec-~ 
tacol de nota zece. Tn compania .. ·• • 
·formaţiei Papa jr.·saptămana·· ···:.:-· 
viitoare, la rubrica .ce facem · · 
sAmbăta asta?" veţi putea 
cunoaste mai bine discoteca 
"Stand by" lneu dar şi planurile. 
patronului pentru această toamnă. 
Vă spunem doar atât, pe la lneu 
vor mai veni, printre alţii, 

Marijuana '1 LA. Fiţi pe fază! 
S. CI. .. 

-~ -~ ' 

.. . . ;- ( 
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UlA POATE GRIPA 
MOTORUL LUI ARD 

Dupli ce a trecut cu bine hopul .,Poli", la doar trei zile dis· 
tanţă, UTA se află in fata unui alt examen dificil, confruntarea 
cu liderul serl$i a 11-a a Diviziei B, ARO Câmpulung. Muscelenii 
au două puncte Tn faţa "Bătrânei Doamne", fi vin după o vie~ 
torie nesperată in bârlogul hunedorenilor de la Corvlnul. 
Precum in sezonul trecut, ARO se dovedeşte aceea'i echipă 
de top a seriei, obiectivul declarat al acesteia fiind pro· 
movan!a pe prima scenă a fotbalului românesc. 

De partea cealaltă, băieţii pregătiţi de Lorenzo Rublnaccl 
sunt decifl să-şi vândă scump pielea, pentru că un rezultat 
favorabil la Câmpulung ar deschide largi orizonturi pentru 
visurile de mărire ale anldenilor. Din păcate, tehnicianul italian 
nu va putea conta pe aPortul mijlocatului Todea (suspendat), 
iar Găman şi Claudiu Drăgan sunt incerţi până la ora jocului. 
Echipa a plecat incă de ieri dimineaţă, a efectuat un antrena~ 
meni la Piteşti acolo unde a şi innoptat, urmând ca astăzi să 
aibă ultima şedinţă de pregătire inaintea jocului. Din lotul de 
19 jucători deplasat la Câmpulung, Mister va alege probabil 
următorul "unsprezece": Pap (Huţan)~Diaconescu, Găman, 
Zaha (Drida), Bolif, Panin-Aimăşan, Mărginean, Ciba-Kent, 
· ~riş. Gazdele pot co~ta şi pe aportul a 3-4.000 de susţinători 
t• nu concep să nu~t• treacă Tn cont toate cele trei puncte. 
Antrenorul muscelean Ionel Augustin nu are probleme de 
efectiv, !l.imbătj putând alinia cea mai bună formulă. Aşadar 
Atanasescu~Gorgonaru, Ceapraz, Glăvan~Moldoveanu, 
Tome,, Ştefănică, Bucuroala, 1. Ilie-Bălan, Butaru. 

lntâlnlrea de la Câmpulung va li condusă la centru de arbi· 
Irul bucure,tean Valeriu lonlţă, el fiind ajutat de asistenţii 
Nicolae Grigorescu şi lulian Spătaru (ambii din Timişoara). 
Observator din partea F.R.F. va li domnul Vasile Filimon din 
Bucure,tl . 

. latj programul celortalte meciuri ale etapei: Electro Bere 
Cralova-Drobeta; ASA Tg. Mure,·UM Timişoara; .,U" Cluj· 
Flacăra Vâlcea; Apullum Alba Iulia-Chimica Târnăveni; 
Olimpia Salu Mare·lnter Sibiu; Jiul Petroşani-Corvinul; .,Poli"· 
Gaz Metan; F .C. Bihor-Minerul Motru. 

CĂLin 11nE~IE 

• CAMPIOANELE 
-t CĂUJ'ARFA IJNI<)I 

· NOI Vll-"TORU 
.~-';'.f'" .. Prima divizie de baschet fe.. 

miniri a ajuns inaintea etapei a 
IX-a din cadrul actualului sezon 
competiţional. Campioana en
titre, B.C. ICIM Arad a inceput" 
ezitant acest tur, in ciuda celor 7 
victorii obţinute Tn 8 partide. 
Fetele noastre nu-fi găsesc 
radenţa, chinuindu-se_mai mereu 
pentru a obţine victoria. UHimul 
!'Xemplu jocul cu BNR-ul de pe 
teren propriu, câştigat cu mare 

bună performantă din istoria 
clubului, calificai-ea in prima 
grupă valorică, băietii de la 
West Petrom nu se mulţumesc 
cu atât. Ei nu acceptă statutul 
de .cenuşăreasă" a grupei va
lorice 1-8 şi e decisă să urce 
căt mai multe trepte In clasa· 
ment. Din păcate, debutul a fost 
unul cu stângul, la Sibiu, acolo 
unde, ne-au invins campionii 
en-titre .. , _ ),·. _ _ .. _ __ . 

Echfpii'' >'•lut '<tihlgan•· 
Petricevici are o nouă misiune 
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Rubinacci 
pune punctul pe "i" 

' • La starşilul partidei UTA· 
Poli, antrenorul principal al 
.Bătrânei Doamne" a să fie 
extrem de concis in 

Lorenzo Rubinacci dorette ~ 
ca presa să nu destabilizeze 1 

echipa: .,Vă rog, domnilor •.• 1 

Fiţi profesioniştii" 

Foto: V. 11USCfl 

prezenţi la conferinţa de presă. 
Se pare, deranjat de ultimele arti
cole apărute In presa locală şi 
chiar cea centrală, referitoare la 
jocul mediocru al echipei din 
ultimele etape, Mister a precizat 
.Trebuie să fim cu toţii uniţi pentru 
ca echipa să promoveze. Nu uitaţi 
că la vară eu pot !l.i accept aKe 
- şi !l.i las UTA tot In Divizia 
B. Este in avantajul nostru ca să 
lucrăm In Divizia A, antrenori şi 
zia~. Totul este o atacerer. Asta 
!işa e, dar când va juca echipa la 
nivel de Divizia A? • Duelul UTA
Poli a fost transpus in tribune 
printr-un excelent duel al fumi~ 
genelor. Cei 60 de timişoreni 
prezenţi pe arena UTA au 
răspuns puternic fumigenelor ară
dane, cu un nor de fum alb, spre 
necazul spectatorilor din partea 
stângă a bibunei întâi, care nu au 
văzut terenul pentru minute bune. 
• Aftuenţă mare de public, peste 
6000 de oameni luând drumul 

sladionului, intr-o zi de lucru, de la. 
ora 11,00. UTA-Poli a fost intot· 
deauna o atracţie deosebită • 
Cristian Todea a reuşit golul victo
riei şi o evollJ\ie bună la mijlocul 
terenului. Din păcate, Todea nu 
va evolua in importantul joc de la 
Cămpulung, acumulănd in partida 
cu .Poli", al nouălea galben In 
acest sezon. In acest ritm, mijlo
ca,ul arădean riscă să nu işi 
poatj ajuta echipa in prea multB 
partide .• Pentru UTA, victoria cu 
.Polr a adus multă bucurie, fiind 
prima la Arad, in partide de 
Divizie 8. Acum subiectul este 
Inchis, urmând partide grele plină 
la inchiderea anului. Trei 
deplasări de foc, la Câmpulung, 
Sibiu 'i Corvinul, echipe de top 
care cedează greu pe propriul 
teren. Să vedem cănd se va trage 
linie, pe ce cai va sta Mister · 
Rubinacci. Noi dorim să rămănă 
un invingAtor. 

DfiCifln TODUJfl 

UTA, care doresc să-şi 
însoţească favoriţii la 
Câmpulung-Muscel pentru a~ 
incuraja sunt anunţaţi că au la 
dispoziţie un autocar .speciar · 
pentru el, cu care pot face 
depalsarea. 

Preţul deplasării este de 
30.000 de lei, iar plecarea este 
prevăzută pentru vineri seara, 
in jurul orei 23,00. Inscrierile se 
fac la autocar, adunarea supor
terilor fiind prevăzută pentru 
era 22,30, in faţa stadionului 
UTA. 

Relaţii pentru Inscriere se 
pot obţine de la liderul galeriei, 
Luca Alecu, la numărul de tele
fon: 094/507980. 
"SUPORTER CLUB UlA· 

RED FIGHTERS" 

Ma~i 'i miercuri s-au disputat partidele 

1 Liga Camp·ionilor 1 
etapei a cincea din cadrul grupelor de califi-
care ale celei mai prestigioase competitii 
europene la fotbal, Liga Campionilor. iată 
clasamentele celor opt grupe inaintea 
ultimei etape ce se va consuma săptămăna Porto • B. Dortmund; Feyenoord- Rosenborg IBUPAI 
vi~oare, pe 2 şi 3 noiembrie: IBUPAD . 1. Bordeaux 5 3 2 o 7-4 . 11 

IBUPAA 1. Manchester 5 3 1 1 7·3 10 2. Sparta Praga 5 2 3 o 8-4 • 
1. Lazlo 5 3 2 o .12-3. 11 Utd 1 2. Spartak 

2. Marseille 5 3 o 2 8-11 • . 
2. Dinamo Kiev 5 2 .1 2 . 8-7 7 Moscova 5 1 2 2 7-7 5 

3. B. Leverkusen 5 1 3 1 7-7 6 
3. Sturm Graz 5 2 o 3 4-10 6 4. Willem 11 5 o 1 4 7-15 1 

4. Maribor 5 1 o 4 2-12 3 
4. Croaţia Zagreb 5 1 1 3 5-5 4 Ultimele meciuri din grupă: Sparta 

Ultimele meciuri din grupă: Bayer 
Ultima etapă: Manchester Utd • Sturm Praga • Spartak Moscova; Willem 11 • 

Leverkusen - Maribor Teatanic; Oinamo 
Graz; Marseille -Croatia Zagreb Bordeaux 

Kiev - Lazio Roma. 
IBDPA 1 IBUPAB 

IRUPAB 
1. F.C. Porto 5 4 CI 1 9-5 12 1. Hertha ·5 2 2 1 7-8 8 

1. Barcelona 5 4 o 
2. Real Madrid 5 3 1 ' 14-7 10 2. Chelsea ·5 2 2 1 8-3 8 1 18-11 13 3. Olympiakos 5 1 1 3 8-12 4 

2. Florentlna 5 2 3. Milan 5 1 3 1 4-4 6 2 1 6-4 8 4. Molde F.K. 5 1 o 4 6-13 3 
3. Arsenal 5 1 2 2 6-7 5 Ultimele meciuri din grupă: 

4. Galatasaray 5 1 1 3 7-11 4 

4. A.I.K. Solna 5 o 1 4 2-13 1 Olympiakos • F.C. Porto; t.lolde F.K. • Real 
Ultima etapli: Chelsee - Hertha Berfln; 

Ultima etapă: AIK Solna • Arsenal; Madrid 
. Galatasaray - A.C. Milan 

••• 
Florentina • Barcelona. IBUPAF Men~opăm .că echipele subliniate sunt IBUPAC 1. Valencla 5 2 3 o 7-4 9 
1. Rosenborg 5. 3 2 o 12-4 11 2. Rangers 5 2 1 2 7-6 7 

virtual calificate în faza următoare a corn~ 

2. B. Dortmund 5 1 3 1 7-8 6 3. B. Munchen 5 1 3 1 6-6 6 
pet~iei, i<:.·r ,ocupantele locului trei din fiecare 

3. Feyenoord 5 o 5' o 6-6 5 4, P.S.V. Eindh 5 1 1 3 5-9 4 
·grupă, cl,lp.~ u!tima etapă, vor cont;nua 

4. Boavista 5 o 2 3 3-10 2 Ultima etapli: Bayem Munchen - Glasgow 
cursa In lllrul al treilea al Cupei UEFA. 

Ultimele meciuri din grupă: Boavista Rangers; Valencia • P.S.V. Eindhoven C.l1nERIE 

~- greutate, spre nemultumirea 
-;., suporterilor, care au inceput să-şi 

piardă răbdarea şi increderea in 
antrenorul George Mandache. 

ţaproape imposibilă. Ei vor juca 
sâmbătă dimineaţa la Piteşti, cu 
lidera la zi a campionatului 
intern. Este o bună ocazie pen
tru baschetbaliştii noştri de a 
demonstra că nu intămplător au 
făcut pasul spre prima grupă 
valorică. Suntem convinsi că,. 
Marianovici şi compani8 pot 
furniza o mare surpriză, dacă 
se mobilizează la maximum. Tn 
plus, mai e şi o chestiune de 
orgolii, pentru că, Şerban Sere, 
cel care pânll mai ieri evolua la 
West Petrom, acum a trecut la 
echipa din Trivale. 

IN ATENTIA 
IUBITORitOR 

DE ŞAH 

,. 

•'ţ;. 

. , .. Totu,i, datoritj nivelului slab 
âl intrecerii, echipa arădeană, 
chinuit sau nu, işi trece in cont 
succes dupA succes. Chiar şi 
fără Bianca Drăgu,, nerefăcutj 

,.... complet, BC ICIM merge la 
Bm~v doar la victorie, şi in mod 
normal, Fartecul nu le poate 
Incurca socotelile. Aşadar, cu to~i 

__:;-,. 

/ 

··mergem pe mâna Ancuţei el 
company. 

il VA FI 
WEST PEIRO.MIJL 

"BUHJRUGA MICĂ."? 
După ce au realizat cea mal 

SCHOLES A V 

LOVIT O FETITA 
· ·CU MINGEA 

Oricum, noi le dorim mult 
succes celor d'auă echipe ară~ 
dene in confruntările de mâine. 

DAniEL SC~IDOn 

Şahiştii arădeni sunt invitaţi 
a lua parte la Adunarea 
Generală ce va avea loc in 2 
noiembrie a. c., ora 17,00, la 
sediul Casei de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor, din Piaţa 
Avram Iancu nr. 21. 

Se vor discuta problemele 
şahului arădean 'i se vor lua 
măsuri de activizare a acestei 
ramuri sportive, in care oraşul 
nostru are vechi şi frumoase 

tradiţii. · CORNEL MARIAN 
director DJTS • Arad 

avut loc Naţion~a~le~~!~~r~~~!!~c~ă~~t~ra~d~u~c~e~r~e~.~K~y~o:k~u:s~m:ln:kai 
Kyokushinkai pentru copii, eate- înseamnă, calea ultimului ade-
goriile 9-10 ani si 11-12 ani. văr.. · 
Sportivi de la C.S. ARIS TEHSHO La această competiţie s'-a evi-
(antrenor: Teofil Câmpian) au avut denţiat Melinda Gyiire, termlnănd 
o bună comportare obţinănd urmă- toate meciurile in primele 30 
toerele rezultate: secunde, fiind cea mai bună 

La cat. 11 ·1 2 enl: sportivă a acestui campionat De ' 
e Melinda Gyiire - Locul 1 la fapt Melinda a reeditat succesul de · 

Kumite, campioană naţională anul trecut cănd a devenn pentru 
e Cristina Ta~ - Locul III la prima dată campioană naţională. 

Kata şi t.ocullllla Kum~e Antrenorul aduce mulţumiri pe 
e Marius Stoiadln - Locul III la această cale S.C. ARIS S.A., In 

P 1 
KUmite speciat d-lui manager Rusalin 

r O g r a m 11 La cat. 9 ·10 ani: Opruţ, datorită căruia s-a bene-
. U Kumite• Radu Gancea - Locul III la ficiat de concflţii bune de pregătire, . 

precum şi firmei S.C. TOLEDO c o m p e t • t • •1 e Ovidiu Condrea - Locul III la S.A., care a sprijnit financiar actM-. . 1 • 11 o r Kuj~ stilul Kyokusmln, se tatea~ cei in1ef9saţi in practl-
punctează doar cănd partenerul carea acestui stil de artă martială 

• Fotbal. Duminică, ora 11, 
In cadrul Diviziei C, se dispută 
partidele: FC Telecom Arad • 
Cuprirom Abrud şi U. West 
Petrom Arad "Minaur Zlatna. 

•In Divizia D, !l.imbătj, ora 
11: Tricoul Ro'u - Romvest, de 
la ora 15: VICtoria Nădlac • CPL, 
Şoimii Pâncota - Gloria Arad. 
Duminică, ora 11: FC In eu -
Motorul Arad, de la ora 15: 
Păuli~ana Păuli' - Podgoria 
GhiOroC, ·s.emlecana Macea ~ 
Gomera, Frontiera Curtici • ŞoimD 
Lipova, Dacia Beliu - Crişan~ 
Sebi,. ~1 Crişineu Criş stă. 

• .Onoare·, duminică, ora 
15: Felnac-Zăbrani, Apateu -
Şapreuş, Şaitin- ICRTI, Şiria- A. 
lneu, lratoş - Vladimirescu, 
Bârzava - Ţipari, V. Semlac -
Dorobanţi, Sănmartin • Sântana, 

Şimand · Zărand.. • _ este doborât in urma folosirii unei extrem de greu, se pot primii lritor-
• .• Promoţie • Seria A, tehnici permise. . maţii la tel. 251651, plină la ora 15,00. 

dum1n1că, ora 15: Glogovăţ 99 - Meciurile sunt extrem de dure şi inving cei care D. SCRIDOH 
Covăsănţ Horia - Arkn, Zimand · · 
Cuz- Fântânele (ora 11), Ususău 
- Munar, Sânleanl - P. Pecica, 

· Şatu Mare • Cruceni, Secusigiu 
st!l. 

• Handbal. Sâmbătă, la 
Sala Sporturlor .Victoria" se dis
pută meciurile după următorul 
program: ora 9,30, LPS CSS 
Arad • CSS Silcotub Zalău 
(Jun. 11.· fem.), de la ora 11, 
Arbema Mureşul Arad • CSM 
Reşija (Divizia A • masculin). 

• Inot. Sâmbătă, de la ora 
10, la Bazinul acoperit .Dellinur, 
are loc ooncursul international de 
inot dotat cu Cupa Aradului, cu 
participarea sportivilor din 
Ungaria, Iugoslavia şi România. 

~-·.' 

,._, ~·, _ .. t 

NOUA ECHIPA DE FORMUlA 1 BAR-HONDA VA PARnCIPA, 
lNCEPÂND DIN SEZONUL VIITOR, IA CAMPIONATUL MONDIAL 

Noua echipli de Formula 1 
BAR-Honda, creată prin 
semnarea unui acord intre gru~ 
parea British American Racing 
(BAR), condusă de scoţinaul 
Craig Pollock 'i concernul 
japonez Honda, a fost prezen
tata oficial, marţi, la Tokyo, 
urmind !l.i participe, din sezonul 
viilor, la Campionatul Mondial, 
informează AFP. - . 

·:-, .. -

'<:· 

Responsabilii din cadrul con
cernului Honda Motor au .. 
anunţat, marţi, că firma japoneză 
a dezvoltat un nou tip de motor, 
cu care va fi dotat monopostul 
noii echipe .. Acest monopost va 
putea fi folosit in competiţiile de 
Formula 1, incepind cu sezonul 
viitor, in situaţia in care va core
spunde regulamentului tehnic al 
Federaţiei Internaţionale de 

Automobilism (FIA). 
. Directorul general al deparla· 

mentului competitii din cadrul 
concernului Honda, Takefumi 
Hosaka, a afirmat că noul motor 
(RAOOOE) ara 1 O alindri, aşeza~ 
in V, are o mărime redusă şi 
poate dezvoHa 800 de cai pu
tere. Hosaka nu a oferit detalii 
despre greutatea motorului şi 
despre numărul de supape. 

_:: ' 

' 

·,. 
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OFERTĂ SPECIALĂ 
CARCASĂ ATX 23M · 
PLACA DE BAZĂ 

- Calculatoare 
$IS 530, BUS 100.11:1110 

AMD Kf-2 400MHZ 
- 1 mprimante HDD 4,3CB UOMA 

I'LACA VIDEO SIS ACP 
I'DD 3,5"1U4MB -Retele 

-Soft 
-Service . 

SOUND YAMAHA + 80XE 
$DRAM 32f011 1'<;1110 
MONITOR1-4" 
TASTATURA 
IIICJUSE!: • ND ARAD, CLOSCA 2 . 

~1./Fax.: 2518311 
INIKIINIII Ula Hk.ll~'li.U:YOLUIIW 485USD+NA 

· Intotdeauna mal IEFTIN decât 
cel mai IEFTIN 

Prezentare gratuită la comenzi. Comisioane. 
Toate acestea la un tarif de 2100 lei 1 km. 

TELEFOANE: 
284444 si 285555. 

J (c.b) 

,..".".,_ ci'MIIufillllbi dltllfi·--
CONTOR ZeNNI!R 

Sdnf8m o llrmi ..,..aiiDti rn ges~~cn- • ·~ blturar 
Cfleltuielilor uoc:iallllor dllocalafl/ propM!an, In confamllall! cu 
11111111. ramAni In '1111--. prin .. - ... unnlloalelor aer.tcll: 

· ~. Cllkullil ~ al c:NMnielilcrr C(WAIJM«:e n1111n 
lleclrul apaltament din asociaţja de locatari 1 

. llfOillietari. w llpM'eallslelorşi chîlan1eJor af81Wl1e; 

~ RepartiD- c:Milu .. llor ele Tncllzi,. dupl 
. consumul mi pdn montarea şi citirea periodicll 
• nspart~~oare~or de energie telmicl. 

Noi"' o#afm """."",...IJI Cllllt&IR. 
Râflla lei. 250889/2511114. (974163) 

tfJe vânzare: 
lmobile din Oradea 'i in impre
jurimi, pentru activităţi industri· 

ale, comerciale, depozitare. 

se poate 'i l'l{CJII!I(Jit . 
in condiţii avantajose. 

Chiria minimă. 2 U51J • TVA/mpllună. 

· Vin sărbărorile de iarnă 
Doriţi: e televizoare e frigidere e radiocasetofoane· e lăzi 

higoriflce • congelatoare e masini de spălat? 
Dacă DA vizitaţi magazinul 

Arad, Bd. Revoluţiei nr. 83, tel. 280817 
(lângă magazinul Porţelanul) · 

Progra~' 
zilnic: 8-19 sâmbătă 8-13 
Atenţiei e vindem 'IÎ cu plata in RATE, fără avans la 

cumpărarei · · 
• asigurăm garanţie la produsele vândute 

(974045) 

" In anull991 

~IJJLtNE 
1 oferea televiziunea prin cablu, o 
fereastră deschisA spre lume.· 

. Acum vi oferim şi ••• 
,~ 

- .-.: 

TROCAL · 
Germania 

Producem şi montAm 
il§i şi ferestre din PV C armat cu 

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

· Arad B-dul I. Maniu bl. 26 ap. l .: 
în curind SHOWROOM - P-ta M. Viteazu bl. M7 

'· 

PUBUCJTATE 

organizează preselecţia pentru ocuparea 
unor posturi de inspectori de asigurare 

la Sucursala ASIROM Arad: 

Condiţii:· 
• Studii superioare economice sau tehnice, pro· 

moţiile 1997, 1998,1999; 
• Cunoscători al limbii engleze; 
• Cuno!i'tinţe operare PC 
• Abilităţi de comunicare, negociere, contractare; 
Se asigură perioada de training gratuită înainte 

de începerea activităţii.· 
Scrisoarea de intenţie !11 CV-ul vor fi depuse per

sonal, până la data de 08 noiembrie 1999, la sediul 
Sucursalei ASIROM Arad, Str. N. Grigorescu nr. 1·3, 
Arad. · 

Relatii la telefon: 057/255927 
(974196) 

. ARCOMMAT· 
GRUPS.A. 

-...... - 2lU1 Arii. Ranril 
St lliiMxt lbJa 11: 6567 

1 • iLfar. 0010 57 281779, 0010 57 276333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
: - Wnde la rnJ de poducătoc 

ECHIPAMENT Df PROTECTE · ... 
' '. . 

' CIZME ' MANUSI' PEtERIIlE ' SOOURI' 
'COVOARE I'VC' ~TERIAL PI PRElATE' 

ARTmE TEHNICE DIN CAUCIUC~/ PVC 

'FIRE 'TUBURI' FURTUNE' CHEDERE' 
'F(liE POUPROPILENĂ 

VINDE LA CELE MAl 
MICI PREŢURl VOPSE· 
LE, UNELTE ŞI ACCE· 
SORII DE VOPSIT DIN 

IMPORT 
• vopsele lavabile pentru 
fatade şi interior, 800 nuante 
(DlSZPERZIT TIT AN, SUPRA
LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn şi metal 
• 1000 nuante· 
VAPOREX' (solujle pentru 

pe~a~lrA 
LUNII 1 
vopsea lavabilă 
HERA25 kg • 

360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga 

nr. 19 (fost Miron 
Constantinescu) 

TELEFON 210676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30· 
16,30; SÂMBĂTĂ9,0D-

12,00 ET1CHETE AIITOCOLANTE •. '"· 

• ,. BENZJ ADEZNE ...k-~ "'"'"""'"""'""""""",.":,;~ 

Vineri, 29 octombrie t 999 

LA INTERSAT SI STARLINE 
' 

(ffii 
SC "IN!ERSAT" SRL !1i SC "STARLINE" SRL 

COMUNICA: in această perioadă se conectează gratu
it (fără taxă de instalare) la televiziunea proprie prin 
cablu. Toţi cei care optează pentru această cablare, 
beneficiază de gratuitate cu condiţia să achite abona.
mentul TV anticipat pănă la sfârşitul acestui an ( 1999). 

Vă aşteptăm la casiariile noasha: 
INTERSAT: e Calea A. Vlaicu, bloc 'l7; e 

Micălaca bloc 501; • Alfa, bloc 47, se. A; e str. M. 
Eminescu, Cinema Muresul. 

STARLINE: e Bd. luli~ Maniu, bloc 26. 

ARAD ...•. ··· 
·Biv. R@.'Oiotit'ii Nt. td-i" 

Unga dispeceratul .. GETAX~ 
-ORAR luni-Vineri 9-17 

Sarnbata·9-13 

tel. 057-280.785 

·.•6> ........ ... 

(974159) 

DORITIOT. 

.·_.-~_-_: 

'. ,·.,·_ .--.-

' _, 

MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
+ Preferaţi ea această tâmplărie PVC eu sti· 

elii termopan să fU! de calitate fi din import?' .· 
• . -·.., -~-':J?<:· 

,r. -t-"-·- ... 

Apela'i ·la: 

• Casa dvs. poate avea de 
astăzi: ~··· 

UŞI. ·FERESTRE CU 
STICLĂ TERMOPflrt! 

·"':-/. 

•' 



] . 
1 

f 

'l"' 
! . 
r 

t 
l· 
t 

-.·.·- -~--

··~ •• ·- -. 

Vineri, 29 octombrie 1999 PUBUCITATE 

MATRIMONIALE~ 

ITALIAN, pensionar, caut 
femeie pentru convieţuire, 
m~xlmi seriozitate, scop 
căsătorie. Informaţii şi detalii, 
telefon 094.111.730. (33480) 

Sunt din AUSTRIA, am 39 
ani, caut o prietenă supUi, 
până la 35 ani, care vorbe,te 
germana, sau engleza. Căsă
toria nu este exclusă. Cu 
tOate că stau in Scaun cu 
rotile arăt destul de bine, sunt 
activ '' a' fi bucuros dacii 
mi-a' putea petrece timpul 
liber cu tine. Dacă vrei să mă 
cuno,tl mai bine, scrie-mi te 
rog cu fotografle. JOSEF 
ENTHOLZER STEEGEN
STRABE 27 4722 PEUER· 
BACH. AUSTRIA. (4113067) 

Vând apartament 1 cameră, 
zona UTA. Informaţii telefon 
240788, orele 16-18. 

ment 2 camere, 
centru, Praporgescu. etaj 1, 
decomandat, supiafaţă mare_; 
30.000 DM. Telefon 
092.308.400. (33529) 

Vând apartament 2 camere,· . 
doo'omandat, Micălaca, etaj 4/4, 
acoperiŞ' ţiglă, îmbunătăţit,. 

vand apartament 3 camere, 
zona III, Micălaca, ocupabil ime
diat. Telefon 272019. (33794) 

Ocazie! 21.500 OM aparta
ment 3 camere, central, 
imbunătăţit. Telefon 21025.5, 
210555. (33205) 

Vând apartament 3 camere, 
decoinandat, zona Vlalcu, bl. 
X.~4. Ta:efon 417191 sau 
092.995.057. (33358) 

Vând urgent apartament.3 
camere, Samantha urcător, et. 
111-IV. Telefon 531594. (33424) 

19.500 OM negociabil. Telefon Vând urgent apartament 3 
235784:092.308.400. (33529) camere in casă proprietate, 190 

Vând ieftin, apartament 2 mp suprafaţă locuibilă, anexe: 
camere, toate imbunătăţlrile, ll<>d propriu, pivniţă, garaj. Sunt 

vand casă central, sin.gur Tn 
curte, 43.000 OM negociabil. 
Telefon 094.837. 193; seara • 
259248. (33515) 

Vând casă 4 camere, 
lncălzire centrală gaz, grădină, 
garaj, str. Arhitect M. TabacoviGi 
nr. 35, Arad. Telefon 
092.640.821; 473012. (32312) 

ve.r.d· cas~ in Pecica, 3 
camere, baie, anexe. şi grădină 
sau. schimb cu apartament Tn 
Arad. Telefon 468540. (3042157) 

Vând casă mare, cu grădină, 
pivniţă, incălzire gaz, calorifere, 
toate fadlităţile, total 1200 mp; 
preţ 55.000 dolari, str. 
Gheorghe Doja, nr. 94. Telefon 
284811. (32548) 

excelent, et. IV, acoperiş in posibilităti de extindere a dădirii. 
garanţie, Confecţii. Telefon Central: str. Gh. Bariţiu nr. 15, Vând casă central, 3 camere, 
252009. (33669) et. 1. Telefon 287776 sau dependinţe; parter: alimentară, 

Vând apartament 2 camere, lnao ?OR oaR " 
1 

~~_:;~~~rant. Telefon 234862. 
Confecţii, bloc 12, se. B, 10.000 Vând apartament 3 camere, 1 "~-~• 
DM. Telefon 092.295.340. Micălaca, bloc 506; 16,000 OM. Vând casă tot confortul, 
(33619) Telefon 057 210066; comuna Vladimirescu. Telefon 

Vând apartament 2 camere, 092.706.028. (33429) 255981,092 284 409. (33666) 
central, et. IV, acoperiş ţiglă, Vând apartament 3 camere, Ocazie! Vând casă ocupabilă 
Tmbunătăţit. Telefon 255867, Mlcălaca, bloc 718. Informaţii Imediat, (ne)(llobilată, in Arad, 
094 612 881. (33233) telefon 219145, după ora 18. str. Aprodul Purice nr. 30, 2 

Ocazie! 23.500 OM aparta- .. (33418) garaje, telefon, satelit, 450 mp, 
ment 2 camere, ultracentral, tot confortul.· Telefon 057: 
multiple imbunătă~ri +mobilă. Vand urgent, 3 camere, ultra- 289757, intre orele 16-20. 
Telefon 210255; 2-10555. central, et. li, cf. 11, 25.000 OM. (33652) 
(33206) · Telefon 255443, 092 990 164. Vând casă mică cu grădină In 

Vând apartament 2 camere, . 33588) lneu, str. Avram Iancu nr. 147. 

--------·-

ADEVĂRUL ,.. P~ina 17 

Vând casă veche, 2 aparta
mente, teren'540 mp, str. :Andrei 
Şaguna, aproape de Spitalul 
Judeţean. Telefon· 211820, 

ra. 33755 
Vând casă tip vilă 170 mp, 

Tncălzire centrală gaz metan, 
60.000 OM, casă 100 mp, · 
ze.coc mp, sti. Grigoie 
Alexandrescu nr. 42. Telefon 
256661; 288686; 094/785.866. 
(33753) 

Vând urgent casă In 
Sinicolaul Mic, 24.000 OM. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(33746) 

vand case in Secuslgiu nr. 42 
şi 42A, curte asfaltată, grădină 
mare, anexe, piscină, incălzire 
centrală proprie, baie, amenajat 
tip occidental, cu sau fără 
mobilă. Telefon 289727. 
(33762) . 

Vând casă In str. Renaşterii 
nr. 75A. Telefon 263572, 
261879. (33768) 

Vând casă In Slnlcolaul Mic, 
· str. Coase! nr 21, preţ 11.000 
OM, negociabil. (33769) 

Vând (schimb) casă In Galşa 
cu apartament cu 2 camere 
Arad. ·Informa~! telefon 466723. 
(33915) . . 

VÂNZĂRI SPATII~ 

Vând lveco· Turbo Daily 35-
10, TD, an 1993, 8+1 locuri, 
lnscrisă, modelul lung, loc mare· 
bagaje, roţi duble, etc. stare 
impecabilă. Relaţii telefon 
094.534.745; 056/222616 .. 

vand Dacia 1410, an '99luna 
06, 11.000 km, culoare maro 
sidef, impecabilă. Rela~i la tele
fon 094.534.745; 056/22213~'3. 

Vând Ford Mondeo, an 1995, 
lnmatriculat persoan·ă fizică, 1,8 
16 V, 115 CP, central, fuil servo, 
stare impecabilă, nerulat tn ţară. 
Telefon 094.534745; 
056/222616. 

Vând motoretă Yamaha 48 
cmc şi motoretă Piagio, noi. 
Telefon 092.292.611. (33794) 

vand Opet Omega .B" an 
1995, benzină 2.000 cmc 16V, 
13.000 OM; Opal Kadet 1,3 ben
zină, an 1988, inmatriculat ·non
profit, 4.300 OM. Telefon 
257730; 092.281.015. (33909) 

Vând Mercedes 350 S; Jeep 
Toyota Land Chrysler. Telefon 
092.227.450. (331 09) 

Vând convenabil Dada O km, 
orice model, livrare Imediată. 

Vând DACIA 1310 TX, an 
1986, preţ2.150 OM, negocia
bil. Telefon 260869. (33368) 

ultracentral, decomandat. VAnd apartaemnt 3 camere, Telefon 057-289293. (33652) 
·Telefon 234538, 254330, după Piaţa Spitalului, multiple Vând urgent casă Gal, str. Ion Vând căsuţă lemn (spaţiu 
ora 16. (33340) · lmbunătătlrl, 39.000 OM. Creangă nr. 27, 1.750 mp, vlz- . comercial) cea 30 mp. Informaţii ANIVERSĂRI 11!1; 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 

·12 13, 14, 15, 16, 17 ţoti. 
T·•lefon 259339, 563027. 
(3!140386) ' Ocazie! ,Vând apartament 2 . Telefon 253282. (33731) · !bilă zilnic. (33680) telefon 094 282 449, non. stop. 

camere, Vlaicu, 10.000 OM. Vând apartament 3 camere, Vând casă, comuna (33199) 
Pentru SAVU ALIN, 20 de 

tandaflrt, .tA MULŢI ANII" fi 
armată u'oară. Tata fi Mica. 

Telefon 270856. (33347) _garaj, Alfa. Telefon 258271_; Vladimir8şcu, -a paralelă cu. Vând gheretă, Piaţa Fortuna. 
· VAnd ·. apartamen1" ·'str.-. ·:.283064. (33007) · . . .. ··~ loseaua cu · '4 camere, ··1nfor(3333m6a)~l telefon .092.287:602. · 

Vând Savlem izotermă 5,5 
tr-ne,_preţ avantajos; negociabil. 

Ecaterlna Varga, 2 camere, · Vând apartament 3 camere + bucătărie, baie, anexe şi gră-
decomandate, et. 11, pret 27.000_ . garaj, Vlalcu, bl. B21. ,Telefon' dină mare. Informaţii telefoo 094 · VAnd (inchlrtez) gheretă pe 33632 . 

lelefon~:517.763. (30964) ·. " 

VÎIIZĂRI APART8MEftE-
OM, negociabil. Telefon 231410. 271747, seara. (33320) · · 245 735. (33686) · · "peronul gării. Aradul Nou. 
(33357) Vând apartament 3 camere, Vând casă, oferă posibilităţi .Telefon 092.679.936. (33741) 

OCAMERI• 11ii1 vand apartament 2 camere, ultracentral, decomandat, et. 1.. privatizare (en gros, birouri 
Mioriţa, etaj 1, bloc cărămidă, Telefon 252014, 094 531 605. ~rmă, depozite), str. Pădurii, colţ Vând hală Industrială In lncln-

Vând Dacia O km, orice tip 
saU schimb cu una mai veche + 
dlferentă. Telefon 056-219869, 
094 29i 600. (33293) 

Vând garsonieră in Fa teză amenajat, preţ 17.000 OM. (32672) cu Rebreanu nr. 25-27. Telefon ta Abatorului Vechi, suprafaţa 
Sud, parter. Telefon 531218~ Telefon 250209. (33474) Vând urgent apartament 3 092 264 539. (33695) 252 mp. Telefon 094.698.659; 
(33737) · · Vând apartament 2 camere,- · camere, decomandat, cărămidă, Vând casă cu etaj, In roşu,•· .094.770.634. (33500) 

.;vand garsonieră In Mlcălaca, parter, Podgoria, imbunătătit, centru Vladimirescu, str. Chişlneu Criş, str. Dragoş Vodă 
Vând Opal Vectra Turbo 

Diesel, lntercoler, cu toate 
tmbunătăţirile, adus recent in 
ţară, fabricaţie 1994 sau schimb 

_.tltf: Abrud, et. IV, acoperiş preţ 21.500 DM. Telefon Llbertă~i bl. 5, ap. 2, posibil pri- nr. 2, telefon 521186. (4113156) 
garanţie 10 ani, design occiden- 220400. (33607) vatizare, gaz, intre~nerea foarte Vând convenabil casă 
tai, condi\ii deosebite, preţ Vănd apartament zona Gării, mică, 18.000 OM, negociabil.. spaţioasă in Aradul Nou. 
10.500 OM, negociabil. Telefon amenajat stil 6ccidental, mobilat (33741) Telefon 092 226 357. (33740) 
260094. (33357) parţial; preţ 35.000 OM negocia- Vând urgent apartament 3 Vănd casă veche cu 28 artl 
_ .. Vănd (schimb) garsonieră bil. Telefon 094.160.581. camere, decomandat, confort 1, grădină, in Olari, Telefon 
confort 1, etaj III, Micălaca, zona (33539) · zooa Gării, et. X (sau schimb cu 274536_ (329&4) 
500, cu lmbunătăţlrl. Telefon - Vând urgent apartament 2 · 2 camere + diferenţă). Telefon vand casă în Zlmand Cuz nr. 
2Ş1183. (33961) camere, lntrm, et. III. Telefon·: · 235676, 18.000 OM. (33754) .258, 20_000 OM. Informaţii tele-. 
• yand garsonieră, confort 1, el 237377. (33573) Ion 248053. (33723) 
IV, zona UTA. Telefon ~1.. • Vând (inchirb<Japartament 2 , vand la 30 km, de Arad, casă 
(3042159) · "· camere, parter, Mlcătai:a. 
-Vănd garsonieră cf. · III, Telefon 277388.,133697) 3 camere, grajd, magazie de 

Fortuna. Telefon 246993. Vănd . l camere, Vând apartament 4 camere, cereale şi 60 ani de grădină, si-
( tuate la marginea satului. 
33670) dece":,,-_ ... o, et. 1, zona 160.mp, str. Cosbuc; aparta- Telefon 251662, int. 14_ (33649) 

Vând ga~nleră, Aurel Vlal- Podgoria: Telefon 254619. ment 3 camere,'140 mp, str. 
cu. Telefort~•5068,.2.8llj44., ~33726) . . . -~i Telefon 092 227 450 
(33681) _ _ · ' • · Vănd urgent, convenabU;: , {33109) · · · · • · 
Vănd urgant garsbnlefa i:u'· apartament 2· · camere, Vând apartament 4 camere, 

multiple lmbunătăţlri, zona Piaţa îmbunătăţit, zona Mioriţa. zona 300, Malul Mureşului, 
Soarelui, Micălaca. Telefon 094 Telefon 269213. (33725) toate imbunătă~rile, garaj autor-
588844. (33701) Vănd apartament 2 camere, Iza!. Telefon 259891. (33600) 

Vând garsonieră, .confort 1;- confort. 1, et. III, Calea OCAZIE UNICĂ! Vând foarte 
central, str. Buşteni nr. 14, bl. A, . Romanilor. Telefon 057/2831.25: Ieftin apartament cu 4 camere, 
se. B, ap. 12. Rela~l zilnic, orele.: (33677) . decomandate, parter înalt, 
17-~9. (33491) 'Vând apartament 2 camere, bun pentru privatizare, zona 
· Vând apartament In curte,.· parter, cu lmbunătă~ri. Calea 6 UTA, 112 mp, vedere pe sira-
una cameră, bucătărie baie, Vlnătorl, mobilă dormitor lip da principală. Telefon 233002 
cămară alimente, str. Eminescu Nădlac, pene de gâscă. sau 092 251 535. (33687) 
nr. 51, ap. 2. Telefon 245974.· · Informaţii telefon 231869. Vând apartament 4 camere, 
(33739) (33639) Mlcălaca. Telefon 263925. 

Vând apartament una Vând apartament 2 camere, (33763)' . . . 
.cameră, bucătărie, baie, Confecţo, bl. 12, se. B, 10.000 Vând apartament 4 camere, 
dependinţe, casă str. Mărăşeşti OM. Telefon 092 295 340.· la Podgoria, In casa cu farma-
(zona Intim). Telefon· 289280. (32981) . ela. Telefon 272227, după ora 
(33401) · Vând apartament 2 camere, 2 20. (33749) 
Vănd garsonieră, confort 1. balcoane, parchet, faianţă, gre- Vănd apartament Samantha 4 . 

Telefon 057/269122. (33772) sie, etaj 2; zona 300, in fată, camere, preţ negociabil la · 
Vănd apartament o cameră, 21.000 OM. Telefon 270856. vedere. Te.lefon 057/231162. 

Vănd. teren (500 mp) tn . cu Dada. Telefon 056-219669,. 
Subcetate (apă, gaz). Telefon 094 291 600. (33293) 

.250411. (33633) · vand Dacia 1310, an 1987, 
Vând teren intravilan 1000 mp preţ 1800 OM, negociabil. 

In Lipova, amplasat ideal pentru ,.elefon 253572, ·094.544.832. 
construH casă. Telefon 561053, (33406). . 
după ore 18. (33713) · Ocazie! Vând Skoda Fellcla O 

vand teren arabil, 1 '72 ha, i km, sub preţul de pe factură; 
din Asocia~a Sânpaul. Telefon negociabil, eventual la schimb 
244552. (33312) cu o Dacia mai veche. Telefon 
VărJd teren lntravllan,- 056 • 219869 sau 094.291.600. 

· Subcetate, str. 13 Martiri nr. 6, (33467) · 
921 mp. Telefon 28023-1; VAnd Lada 1500, an 1979, 
092.645.958. (33088) stare bună, 2.000 OM negocia-

Vând casă nouă, cu Vând vie cu colnă, lo:ieu; bll. Te-lefon 094.392.557. 
mansardă, 4 camere+ anexe, 6.000 OM. Telefon 219.181 •. · (33506). 
ti j (33543) , Vând autoturisme Dacia, zero 

u ac, 40·000 0,~· "'!~ociabll. vand teren Intravilan, 800 mp, km, 46.000.000 lei albe şi 
Telefon 244431~3350) 1 ·15 T 1 47.000.000 lei metalizate·, stoc Vând casă cu grăd. ină In , ront. . m. ele on 262619. 

(33665) - limitat. Telefon 092.290.473; 
Mini•, cu fântănă •1 apă curentă, 

T T Vând toc de casă 1 000 mp si 057 • 250030. (33507) la nr. 145. Informaţii Păullş', · • 
, familia Ardelean Liliana nr. 125 teren af!!rent 29 ari in localitatea vand autoturism marca Opal 

(alu' Concea) sau telefon servi- ~;~~)"-Telefon 057-416281. ~!ţ ~~~~"o"~ 1:~·o~~~~~: 
clu 255280, Llll Ardelean. Vând 2,30 ha pământ arabil . Telefon 094.160.581. (33539) 
(33S84) . 1 A d T t f 271122 . VAnd Dacia Nova GT, In 

Vând casă mare 4 camere, n ra · e e on : 
092.887 161 (33727) - garant,ie până in septembrie 

bucătărie, bale, curte •1 g~d;-• . · · · · 
T oa ... Vând loc casă vizavi de 2000 cu sistem de Inchidere şi 

mare, încălzire gaz, str. Vasile Biserica Ortodoxă din Radna alarmă, stare Ireproşabilă. 
Ureche nr. 30, Arad; 35.000 (Lipva 2). Telefon 094_393_7~7. • Informaţii telefon 237470. 
OM. Telefon 283278. (32241) (33034) (33432) 

Vând la preţul de 3.300 PM, vand urgent 1,5 ha teren pen- Vând autobenă Savlem 6,5 
_casă 3 camere, 1100 mp, pomi tru utilizări diverse, lângă ·tone, an 1980, stare bună de 

fructifer!, apă, curent, sat şoseaua spre Nădlac.'inlormaţii functionare. Telefon 276488. 
Voevodenl, lângă Moneasa. ţelefon 246295_ (33716) . V:ind.Dacia 1310, stare foarte 
Telefon 057!238209; . Vând şapte ha pământ arabU bună, preţ negociabil. Telefon 
094.862.353. (33742) In Olari. Telefon 274536 _. 094 887 708. (33637) 

VÂNZĂII,ERENURI~ 

-..-., (ne)mobilat bl. X.38, et. 11. (33623) (33742) •· 
lrifonilaţil telefon 288520, după Vănd apartament 2 camere, 

Vând casă cu grădină, gaz, (329S4) Vând Dacia 1310, stare 
canallzare, Grădişte, str. ,----------, excepţională, preţ-convenabil. 

ora 16. (33764) · . , confort 1 iinbunătătit, str. llanu 
Vând garsonieră, confort 1, • Mărădne. Telefon 235017 după 

Vlaicu, et: 11( nelmbunătătltă, ora 13. (33505) 
(ne)mobllat, total 38 mp, 9.000 Vând (închiriez) apartament 2 
OM, negociabil. Telefon 220338. camere, confort 1, et. 1, complet 
(33761) îmbunătăţit, Vlai :u, zona Z-uri. 

· .; Vănd garsonieră, central, Informaţii telefon 272710, 
9.700 OM. Telefon 230856, 275904, după ora 17. (33745) 
după amiază. (33759) vand urgent apartament 2 

Vând urgent apartament una camere, parter, modificări multi-
cameră, confort 1 sporit, . ple, posibiiMţi spaţiu comercial. 
îmbunătăţiri, et. IV/IV. Telefon. , Telefon 092.569.883. (33744) 
092.927.679 sau 057/271211. · Vând apartament 2 camere, 
(33744) ta Podgoria, în casa cu larma-

Vând apartament 1 cameră ... eia. Telefon 272227, după ora. 

VÂNZĂRI CASE III 
Vând casă, împreună cu ali

mentară, vad bun. Telefon 092 
. 636 497, (33656) 

Vând casă, Grădlşte, toate 
fadlităţile; deosebită. Informa~! 
telefon 092,207 .518; 27635 . 
33918) 

OCAZIE! VAND CASA, toate 
utllltăţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 • 
Ll>_ână la ora 16: (31726 31955) 

Telefon 257851. (33750) ., ·20.,(33749)- · . mobilier. Telefon 092 599 416. 
Vănd apartament O -cameră·,·. Vănd apartament 2 camere, (33333) 

Vâna casa_ cu curte, 400 mp, 

la Podgoria, deasupra farmadei, . . . bucătărie, bale, antreu, Cămară___ Vând casă In Vladlmlrescu 
spaţiu mare. Telefon 272227,. · aUmente, pivniţă şi ll<>d. centrat. _ zonă. centrală, ·4 camere: 
după ora 20. (33749) • : Telefon 283746, Intre orele 11· .•. --dependinte, incălzlre centrală 
Vănd garsonieră, coniort 1; 20. (33781) · . ·.:,,_.,..,tomată, preţ negociabil. 

Mlcălaca, bl. 173, et: 1, amena- Informaţii teltifon 514207. 
jări multiple. Telefon 2611 11; · · (~2993) · · · · 
094.533.258. (33765) · Vând. cad In Părneava, cu 

Vând .apartament,. B-dul. grădină şi gaz. Telefon 211792. 
· Dragalina nr. 18, et. III, ap. 29, O. __ Vând apartament 3 camere. Eli. . • ,(33165) . · 
cameră. bale; bucătărie, teraSă · · w, Alfa, Tmbunătăti~ deoomand8t,. · ·Vand casă. netermlnată, tneu, · 
mare. lnlorma~i telefon 280484;. 15.000 OM. Te(efon 257946·. · $1r. Avram Iancu, nr. 38. Telefon 
01.335.62.35, (33765) '.. . .: . ,(33292) .. ' ,511630. (33552) 
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Porumbulul nr. 15, vizibilă vineri, Vând cabană localitatea Telefon 094 887 708. (33637) 
orele 16-18, sămbătă orele 10- Baraţca cu 500 mp teren; 1060 Vand Opel Rekord, numere 
13 sau telefon 255976. (33475) mp, grădină Intravilan Zlmand noi, stare bună funcţionare. 

vand casă cu grădină, 3.800 c Telefon 243443. (33624) 
. uz; 0,50 ha teren localitatea Vând Ford Escort XR3i, lnma· 

mp, In Gal. Telefon 254477. Arăneag (zonă turistică); gră• 
(33476) d' • . . . 1 1.1 1 tr1culat, 1984, 1.600 cmc, 2.600 

'"• cu pom1 ŞI v1e, oca 1 a ea OM, negociabil. Telefon 279153. 
. Vănd casă mare, 3 camere, 

1 
?!'_' ,o,roc. Telefon 282940, orele (33606) , 

dependinţe, posibilităţi privati- Wb::O. 
zare sau cre•tere a animalelor, va dO 5 h pă-• t b'lln Vând Renault 18 (schimb) 

T n • a "~" ara 1 · · benzină, înscris p.f., fabricaţie z:Ona Aradul Nou, sau schimb cu SI · 1 1 M' ta gă SMT pret mco au IC, n • , 1980. Telefon 439199. (3>576) 
apartament 2 camere + difer-. 4 milioane tel, negociabil. Vând motor tractor U650. 

, enţă, preţ 28.000 OM, negocia- Telefon 057/278908. (31953) T 1 1 281166 d ă 17 
bll. Telefon 057/278908. · vand teren intravUan 400 mp, e 8 on • up ora · 

. _(33654) . . 
(31954) front 15 mp. Telefon 286476. Vând TV carosat, stare 

Vând casă In comuna (33756) funcţionare, CIV, verificae auto 
Secustgiu nr. 307._ Informaţii l.r'"~""',.~~'!lr-:":':"1 f' te· 1 · f t tax t ...,.., ,),'•·-~ 1 il·l'c·'tl~~ acu m una111<1n, oae ee telefon 255662. (33425) • '1 ' • ..,_ plătite, pret rezonabil, sat Oud 
. vand urgent şi convenabil nr. 175. (33662) . · . 
casă mare, comuna Livada. ,Qe vânzare Ford ··orion . 
Telefon 412204. (32489) . Diesel, an 1994, Diesel, kata· 1 VInd , MERCEDES SEL 

Vând casă 1500 mp_, Gal. lizator, Euro 2, central, servo,- 5.000 cmc, full optlon, 53.000 
Telefon 240744. (33561} ABS, alrbag, radlo cas, .preţ · km, 22.000 USD, lnmatriculat 

Vând casă 2 camere, str. persoană fizică. Se acceptă 
Lăcrămioarelor nr.'15 Arad. 8·500 OM. Informa~! la telefon variante. Telefon 092 544 447 
Telefon 263~25; 245646. 057/266901. (33793) 
(33763) . • VInd CIELO rotu full-extre, 
·Vând urgent,- ·convenabil, · tngrtjllli, 70.000 km, prel 10.000 . · 

Vănd Jeep Mltsubishi Pejero, 
4.650 DM. Telefon 277181. 
(33885) casă, zonă centrală. Telefon OM. Telefon 092/273742 •. 

094.122.890. (33758) (33750) . . (Continuare Tn paginii 1B) .-
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- (Unnare din pagina 17) Vând autocar MAGIRUS In 
Vând Golf 1, an 84, lnmatricu- stare de funcţionare şi pentru 

lat, preţ 2.500 DM, negociabil. ·piese schimb. Telefon 057 • 
Telefon 259236, 267236. 285412. 
(33700) Vând Ford Orion Diesel, fabrl· 

Vând BMW 525 TDS, lnma- caţie 1987, consum 5/100 sau 
trlculat persoană fizlccl, motor schimb cu Nava pe injecţie. 
TDI, din 1994, multe extra, CD, Telefon 094.887.451. (33958) 
impecabil, preţ 17.000 DM, 
negociabil. Telefon 092.684.662 1'1 llţJrlil''1t)IN •1' 1 
sau 057/276957. (33657) • III 11111 1 1 1. III 1 -

Vând Renault 10,. cu CIV, Vindem TV COLOR, 
slar~ buna, 800 OM. Informaţii 800.000·1.100.000 lei, garanţie 
telefon 092.518.892 sau 6 luni. Telefon 244904, orele 
276957. (33657) 9-17. (32146) 

Vând piese Mltsublshl şi Opel Vând TV COLOR en • gros, 
Kadet. Telefon 274536. (32984) en • detall, gamă diversificata, 

Vând Saviem 7,5 tone, preţuri minime; garanţie. 
Inscris, vizibil duminica, piaţa Telefon 289456; 092.239.242. 
maşini. Telefon 264816, seara. (33626) 
(33714) Vindem LĂZI FRIGORIFICE; 

Vând ARO 320, 1989, motor CONGELATOARE; VITRINE; 
Braşov, localitatea MAsca nr. COMPRESOARE 5.000 W; 
188. (33706) . CAMERE FRIG; DULAPURI 

vand Oltcit RM, fl!ira motor, FRIG; Inox; garanţie un an. 
preţ convenabil. Telefon Telefon 281384, orele 8·18. 
222318. (33704) (29999) 

Vând urgent Peugeot 405, an Vând Ieftin INSTALAŢII 
1990 şi Ford Slerra, an 1988, SATELIT şi BOXE 50 W. 
Inmatriculare persoana fizica. Telefon: Arad 237471; lne.u 
Telel:ln 094.129.163; 094.134.963. 511485. (28770) 
(33720) . Vând M}IŞINĂ SPĂLAT 

Vând Opel Astra TD, inma- AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
triculat; Dacia noua; RABA 16 COLOR 700.000 lei; LADĂ 
tone; ARO inma1rlculat. Telefon FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
057/279722; 094.286.769. ofer garanţie. Telefon 259339, 
(33574) ~3027. (3040385) 

Vând VW L T ;!8 D, 1985, Vând TV color Phillps, Nolda, 
lnmatriculat, transporter marta. Grundlg, teletext, telecomanda. 
Telefon 276163. (33451) Telefon 264004. (33304) 
· Vând Dacia 1410, 1995, me- Vând toată gama de piese 
tallzată, bord C.N. geamuri ion- pentru frlgldere casnice şi 
lzate, trapa. Telefon 284848. comerciale, frlgldere second-
(33224) . · hand. Telefon 270622. (33362) 

Vând talon + maşina Opel Vindem o mare gamă de 
Kadett, avaria!, fabricaţie 1978._ ' TELEVIZOARE COLOR, STE· 
Telefon 094.182.966. (33730) REO. Informaţii telefon 

Vând Dacia 1310, an 1985. 280260, 211213, orele 10-20. 
Telefon 289432, dupa ora 15. PREŢURI CONVENABILE. 
(33373) (33185) . 

Vând Renaull rapid autoutill- VAnd cuptor patiserie şi 
tara 1100 cmc, an 88, inscris cuptor pentru pizza. Telefon 
normal, numere noi, preţ 4.600 210019. (33447) 
DM. Telefon 094.508.658. Vând TV color, maşina spalaţ 
(33459) automată, calorifer electric, cu 

vand Fiat Regata Diesel, an ulei, cu garanţie. Ter'efon 
1986, stare buna de 284604 '(33442) · ·. 
funcţionare, preţ 3.500 OM. ,..---·---,--------, 
Telefon 092.632.340 sau VAnd CĂNTARE ELEC-
257728. (33452) TRONICE şi CASE MARCAT 

Vând lsuzu Troper Diesel FISCALE pentru comerţ, 
Mlcrobus, an 1995, 80.000 km; restaurant, servicii, benz• 
~~ţ9S:7;~~(33~~Q) Telefon .lnlrle. Telefon 272727:• (3341Sl 

Vând combma fngorifica, 
maşini spălat automate, cuptor 

plug, remorca auto şi motoare 
Dacia complete. Telefon 
513001, seara. (2055828) 

vand tractor U-650, renova!. · 
Telefon 057/511806. (2055827) 

VAnd in lneu motor ARO 
Braşov+ cutie. Telefon 511615. 
(2055826) 

VAnd Lada Samara 1993, 
Inscris recent persoana fizica. 
Telefon 057/269122. (33712) 

Vând Dacia papuc, fabricatie 
1990. Teleion 278897, duPă oia 
16. (33762) 

Vând ieftin sau schimb cu altii 
maşina + dijerenţă, Opel Astra, 
fabricaţie 1993, tnmatrlculat, 
stare lreproşablla, preţ 9.000 
OM. Telefon 094.845.888; 
058.225.901. 

Vând Espero, Impecabil , 
8.000 km. Telefon 057/256732. 
(33743) 

VAnd Dacia 1310; Dacia 
papuc, pret convenabil. Telefon 
484027. (3:3738) . 

Vând Mercedes 250 Diesel, 
an fabrica~· septembrie 1992. 
lnmatriculat, alarmă, genţi atu
miniu, central. Telefon 
094.616.315. (33787) 

VAnd Dacia 1300, elemente 
1310, fabricaţie 1982, stare 
foarle bună, motor Renault, CIV, 

cu microunde. Telefon 216143, 
dupa ora 17. (33594) • 

Vând congelator marca AEG, 
stare bună. Telefon 284846. 
(33675) 

Vând instrumente muzicale, 
Instala~! de sonorlzare, negative 
SMF marcile Peavey, Roland. 
Telefon 059 416034, 
094.251.207. (32466) 

. Vând diferite TELECO·· 
MENZI pentru televizor 
(165.000 lei), video, satelit, 
transformatoare linii. Telefon 
092.388.888. (31923) 

Vând maşină spalat automată 
1.000.000 lei; TV color 700.000 
lei; frigider 700.000 lei; combină 
frlgorifica 1.500.000 lei, chiuvetă 
1nc:IX 300.000 lei. Telefon 
275277. (28757) 

VAnd cuptor patiserie, Inox. 
8 tavi. Telefon 054.240.581. 

Vând casa de marcat. Telefon 
263925. (33763) 

Vând congelator cu sertare şi 
combină frigorlflcă. Telefon 
458195; 094.774.509. (33777) 

vand congelator 5 sertare, 
Zanussl, nou. Telefon 
094.887.451. (33958) 

VAnd videorecorder, Tv color 
37 • 72; turn audio, pe compo
nente, boxe 50-170 W. Telefon 
094.577.944. (33792) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
VT 2000, preţ 1600 OM, nego- Vând FIER BETON 5.900 
<:iabll. Telefon 514723, lel/kg; BCA-605.000 lel/mc, 
Vladirnlrescu. (33733) d ţ. 1 7 

vand combina reco.ltat str. lndepen .an e nr. ' 
Bujac. Telefon 273785; 

porumb pe 2 randurl, auto· . 092.457.280. (33776) 
propulsată, motor 4 cilindri, con- ' Vând făina soia pentru turajat 
sum foarte mic, marcă franceza, animale şi pasari, 5.200 leUkg, 
stare foarte buna. Telefon motonractor 45 CP. Telefon 
057/462486. (33759). 531218. (33737). 

VAnd FORD SIERRA lnma- Vând termoteka Beretta şi 
trlculată, 2.000 DM şi ARO Ocean; convertoare şi boilere 
camlonată, 3.500 OM. Telefon pe gaz. Telefon 253973. 

PUBUCITATB 

Vând PLASĂ GARD zlncată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA· 
BITZ şi CUIE CONSTRUCŢII, 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997, 094.558.552. (27190) 

Vand PARCHET fag aburit, 
uscat; pervazuri; palux. 
Telefon 235271; 094.555.338. 
33541 

Vând cuptor patiserie electric, 
fabricaţie Germania. lnformaVI 
telefon 514207. (32995) 

Vând vitrina frigoriflcă şi 
mobilier magazin. Telefon 
468470. (33191) 

Vând EUROBOL ŢARI ter• 
molzolanţl cu garanţie:. 
300x250x200, 3.600 lel/buc; 1 

· mc-240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (33294) 

vand linii telefonice 89xxxx 
(erotice, matrimoniale, party 
line). Telefon 094 523 312. 
(33379) 

Vând oua prepeliţă (medica
ment, reproducţie) cu instru~u
nl. Telefon 289966, 248064. 
(33430) 
. Vând--pian. scurt, marca 

· ., Beiekszaszy. lnformaVI telefon 
251229. (33489) 

Vând SRL cu activitati multi· 
ple. Informaţii ielefon 
094.397.410. (33523) 

vand boltari termoizolatori, 4 
modele, pcivele, borduri; etc. 
Telefon 245889. (33534) 

Vând colţar albastru, preţ 
avantajos. Telefon 251412. 
(32312) 

Vând sufragerie Lengyel; hol 
complet nou; vitrină, masă 
birou, bufet; antica, fotolii sculp
tate; persana manuale; tablouri; 
porţelan; sticla. Telefon 284811. 
(32548) 

Vând scaner Imprimantă; fax 
şi telefon Panasonlc, Sega, 
video camera, defect, bicicletă 
copil, uscător prosefional, 

· expresou cafea. Telefon 
284811. (32548) 

Vând caldare fiert ţuică, 50 It; 
cazan pentru baie. Telefon.· 
220408. (33577) 

Vând porţi de garaj, rabata
bile, Gennania, la mana a doua. 
Telefon 092 684 661. (33883) 

Vând canapele şi colţare noi, 
la preţuri avantajoase. Telefon 
270700. (33549) 

Vând urgent, convenabil,• 
cazan ţulca complet. Telefon 

' 258365. (33724) 
Vând maşina de spalat, 

aragaz, biciclete, boller pe gaz, 
calorifere, geamuri, chiuveta,.~ 
aparat echilibrat roţi. Telefon .· 
271949. (33702) 

vand viţea de 8 luni, Zlmand ' 
· Cuz nr. 8. Telefon 217231. 
(33691) 

vand urgent complex 
zootehnic In localitatea 

· Secuslglu, in suprafaţă totala de 
8 ha, compus din: 5 hale 
creştere animale, magazie 

. cereale, moară,· abator aUto· 
rizat, birouri, locuinţă şi anexe, 

. gradina 1,5 ha, lntabulare imedi
ata, preţ avantajos, negociabil. 
Informaţii telefon 094/129.163 
sau 094/134963. (33720) 

VJind pamant Intravilan 2500 
mp Mlcalaca şi apartament zona 
300 bl. 339, ap, 17, el. IV, in 
staţia de tramvai la capat 18. 
Telefon 263186; vând urgent şi 
convenabil. (33721) 

Vând masa de biliard, 650 
OM, stare foarte buna. Telefon 
0921622887. (33631\ 

Vând garaj metalle, Piaţa 
Soarelui, 1800 DM, negociabil. 
Telefon· 251662; 289499. 
(33848) 

Vând avantajos prepel~e. str. 
Bradului, Grădlşte nr. 67. 
(33575) 

Vând dormitor maron; două 
paturi, 2 dulapuri, 2 noptlere, 
oglindă şi sufragerie Llwlng. 
Telefon 276064. (33604) 

Vând (inchirlez) garaj metalle, 
situat central. Telefon 234668. 
(33402) 

Vând cazan baie arama, focar 
·fontă. Telefon 284498. (33732) 

Vând bibliotecă, măsuţă ste
jar, canapea din pluş. Telefon 
271122; 092.887.161. (33727) 

Vând utilaje de moară com
pletă, adus din Germania. 
Telefon 057/287312, după ora 
19. (33403) 

Vând buxuşl pentru gard viu; 
mobila dormitor deosebita; 
cameră combinată. Telefon 
255945 seara. (33495) 

Vând ţiglă Jimbolia din demo
lare. Telefon 276359. (33426) 

Oferta sezonului! vand thuja 
smaragd, 50 cm inalţlme şi alte 
plante ornamentale. __ lnform~~ii 
telefon 094.617.936. 130419481 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 277027. 
(33592) 

Vând mobUa bucatărie şi vit
rina Nădlac. Telefon 247798. 
(33780) 

Vând porci mari; 137 arii, 
Aluniş marginea satului. Telefon 
287119. (33774) 

Vând dormitor ludovic, 
colţar bucătărie nou, canapea 
cu două fotolii. Telefo~. 
241478, orele 8-16. (33770) 

Vând o sută de oi, sat Agrişul 
Mare nr. 539. (33747) 

Vând prin lichidare, scule tam
plărle, preţ convenabil abrlcht 
grosime banzic, freză. Telefon 
094.845.888; 056/225901. 

Vând saxafon .Guban", dupa 
reparaţie capitală. Telefon 
094.774.509. (33740) 

Vând 2 fotolii pat extensiblle, 
maşină spalat automată, aragaz. 
Telefon 276158. (33736) 
. Vând toate tipurile termotecl,. 

convertoare pe gaz, sigilate. 
Telefon 259854. (33754) 

Vând termoteka Arlston-24 
KW, 1050 OM. Telefon 252313. 
(33753) 

Vând casa cu grădina mare, 
apa, gaz, In Vladlmlrescu şi 
presa de bolţari. Telefon 514372. · 
(33767) 

VAnd cazan Yunkers pe gaz, 
nou, sigilat. Telefon 267309. 
(33773) 

Vând 2 biciclete Pegas noi, 
patine cu rotile nr. 37, 41, 
maşini de cusut Slnger. Telefon 
251406. (33788) 

Vând garaj ultracentral, electri- · 
ficat, B-clul Revolutiei nr. 26-38. 
Telefon 230972, 094.557946. 
(33803) 

Vând 9,5 mp, parchet, stare 
excepţională, din stejar + mar
gini, preţ avantajos. Telefon 
211804,092.664.981. (31953) 

vand sobă teracota; aragaz 4 
ochiuri; baterie duş, flexibil; 
baterie lavoar; vană baie 1500 
mm; chiuvetă faianţă; butol tabla . 
200 It; butoi plastic 130 It; 
calorifer eleclric 2 buca~; arzli· 
tor gaz metan. Telefon 233563. 
(33472) . 

Vând sufragerie lip Lengyel. 
compusă din 4 piese. Telefon 
286587. (33936) 

CUMPĂRĂRI TERENURI, B\1 
IMOBILIARE Em 

Cumpăr teren pentru casă, 
maxim 500 · mp. Telefon 
057/210066; 092.706.028. 
(33429) 

Cumpar urgent apartament 2 
camere, central. Telefon 
210791,462067. (33611) . 

Cumpar urgent apartament 2 
camere. Telefon 253326. 
(33070) 
cumpăr garsoniera confort 1, 

ofer 7.500 OM. Telefo/1 270872, · 
(33070) 

8%' 1 h!J 1HM~I 
Cumpăr tractor U 445 până la 

2.000 DM şi Dacia lnscrisă, 
caroserie bună (600 DM). 
Telefon 466413, Pancota. 
(33522) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpar porumb; plata pe loc. 
Telefon 094.7'72.259. (33204) 

Cumpar porci graşi peste 80 
kg, cu 11.500 lellkg; plata pe 
loc. Telefon 092.315.679. 
(33591) 

Cumpar .Zodlacul chinezesc": 214010. (33774) (33532) 
vand Citroen Xanlla, an 95, Vând an-gros, HAINE SE· · Vând canapele extensibila, 

colţare, fotolii pluş, toate noi, -
preţuri mici. Telefon 264892. 

Ofer preţ in valută. Informaţii 
telefon 279379, non-stop. 

·. 

tnmatriculat persoana fizică, km COND HAND, GERMANIA, 
Mni 1,6 benzina sau variant~. peste 20 sortimente. Telefon 
Telefon 094.164.885. (33922) 289456,092 239 242. (33626) 

VAnd Talbot Horizont 1986, Vând termoteca gaz, instant . 
benzină, lnmatriculat persoana .. beie, bucatărie, calorifere, ofer 
fizica, preţ 1.500 OM. Telefon . un an garan~e. Telefon 092 989 

' . ···: . .:.....,;__, 
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(33220) . 
Vând armă de vanatoare 

Mari in, calibru 12/1, producţie 
americană. Telefon 244833. 
(33421) 

. _, ·'~ 

,. 
.. , 

(33634) • 
Cumpărăm, vindem, acţlu· 

ni: SIF BANAT CRIŞANA, 
ASTORIA, PARC. Telefon 
094.693516. (33748) 

"- ,__._,.. 
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CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

Angajez MUNCITORI pentru 
spălătorie auto. Informaţii tele· 
fon 092.823.732; 057/223586. 
(33755) 

SC "BELSIRII\'!" angajează: 
~EF AUTOBAZA • absolvent 
acuitate mecanică (constituie 

avantaj absolvirea unei fa· 
cultăţl cu profil auto), salar 
avantajos, maşină de $arvlciu, 
celular; 20 MUNCITORI NECAL· 
IFICAŢI, pentru construcţii; 10 
ZIDARI, salarii avantajoasa. 
Telefon 284125, 275576. (33259) 

'COMERA ARAD, str. Iuliu 
Maniu nr. 64, angajează INSTA· 
LATORI GAZ. Telefon 258045. 
(33673) 

Angajăm OPERATOR cărţi 
muncă, cu cunoştinţe de con-
tabllllate. Telefon 272812, 
orela12-16. (33698) 

Restaurantul "LA PIRAMI· 
DE" angajează OSPĂTARI, 
BUCĂTAR! (pentru plzzerle). 
Selecţia-sâmbătă, 30 octom-
brie, ora 10. Telefon 256351. 
(33734) 

SUPERMARKET Alimentar 
ZIRIDAVA, angajează CASIE· 
Rl. Cererile se vor depune in 
Incinta magazinului (parţer 
ZIRIDAVA). (33171) 

SOCIETATE COMERCIALA 
angaÂează TAXATOR·parcar!t, 
OSP TARE,AJUTORIBUCA· 
TARI şi MUNCITORI NECALI· 
FICA ~1 (femel), Informaţii str. , 
N. Bă cescu nr. 2. (33778) 

Angajez SPALA TOR AUTO, 
str. Fulgerului nr. 14. Telefon 
241291. (33739) 

Angajam urgent pentru 
GERMANIA Ingineri CON· 
STRUCTORI c'unoscitorl 
limba germani; MAlŞTRI 
CONSTRUCTOR!. Telefon 
057/270884; 094.396.189. 
(33773) 

Universitatea de Vest 
"VA~ILE GOLDIJ" Arad anga-
jeazi FEMEl E SERVICI. 
Rela}li la serviciul administra-
tiv d n B-dul Revqtupei nr. 81, 
intre orele 7-8. (33771) 

"RO-GER CONSTRUCTION" 
angajeaza MAISTRU sau 
INGINER DRUMURI; MAISTRU 
sau INGINER INSTALAŢII, 
ZIDARI, INSTALATORI, 
MECANIC AUTO-UTILAJE 
ctg.5-6, necallflcaJI, Calea 
Tlml,orll nr. 1. (33772) · 

• 
.ROD! LINE" angajeaza 

CONFECŢIONERE calificate 
pentru maşini llnlare. 
Informaţii Aradul Nou str. 
Orşovel nr. 5. Telefon 255864. 
(33770) 

Angajiim ASISTENT SO· 
CIAL c.u studii In domeniu. 
Telefon 217227. (33757) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează AGENŢI VĂNZĂRI. 
Condiţii: absolvent liceu aco-
nomlc, avantaj facultate mar .. 
ketlng, pennls conducere cat. 
B, c~no,tlnle P.C. Relaţii 
Calea VIctorie nr. 22. (33787) 

ANGAJEZ BARMANĂ. Tele-
fon 092,735.983. (~3~38) 

Angajăm INSTALATOR 
INSTALAŢII SANITARE, cu 
experienţă. Telefon 250053; 
250955. (33954) 

Angajăm REGLOR ti PRE· 
LUCRĂTOR PRIN AŞ HIERE 
pentru centru de prelucrare in 
serie mare, 2 schimburi; 
maxim 35 ani. Telefon 257432. 
(33965) 

ANGAJAM VANZATOARE 
pentru magazin alimentar. 
Telefon 289300. (33962) 

PRESTĂRI SERVICU 

.ANA-FRIG" repari: FRIGI· 
DERE, CONGELATOARE, la 
domiciliu, garanţie 6 luni. 

- . ·------ - -~-- ··. : . ._ 
__ ... 

'c .. 

.. ··~ . 

execută 
MA,RF'A 1,5 lone-3 

092.924.709. 

zugrăveli, zlclirl'e, 
chel, etc. 
094.909.535. 

Reparăm 
frlgldere, co 
garanţia!, seriozitate. 
262961. 

Efectueaâ zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS

TRIA fi FRANŢA, la proţurl -
.Jbile cu autocare moderne. 

NOUIII ITALIA cu tranzit AUS. 
TRIA, SUEDlA cu b'linzlt POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "ATLA
SSIB" puteţi cilitort In toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA. FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA; SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentru grupuri organlute, 
tnchlrkHn autoc:ar. f' mlcecb14D 
moderne. 

.,ATLASSIB" efectueazi ser· 
vicii de ...._ne, aslgurilrl .,.. 

- '' <"1' verzi. Agenţiile din c.ntnl: telefon 
251871 fi 2571XT ,1 AUTOGARĂ, 
-270562. 
VĂ zilnic. (c. 17) 

. ' 

., 

.j 
' 
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vii oleni: 

-"""' Germania PASSAU - REGENSBURG • 
NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ -
GIESSEN. 

SERV!CD: -In autocare 
noi, IT100eme; 2 bagaje gratuita; 
tnsoţitoare de bord; o masă 
.,_mu._a 

lnforma1il fi fnscrlerl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tal&
fon 057-252291; UPOVA, talefon 
057~561377, telefon 057-563011; 
TIMIŞOARA. talefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIŢA,- OSS-224804. (c.) 

SCHIMBURI 

SChimb (vând) apartament 3 
camere, Alfa. bl. ~. el. 11, mu~ · 
ple Tmbunătă~ri. cu casă in Ared 
plus diferenţă. Telefon ~77818. 
(33779) 

S6himb (vând) apartament 
·una cameră, confort 1, el. III, 
zona Boul R~u cu apartament 
2 camere,_ central. Telefon 
262170. (33785) 

ÎNCHIRIERI 

fnchiriez garaj, zona Vlaicu 
(Făt Frumos). Telefon 235784 

, f<UII2 JIJ8 400. (33529) 

Primesc două fete in gazdă, 
UTA. Telefon 223854, zilnic, 
orele 14-20. (33647) 

fnchiriez, vand. garaj, zona 
Poiivalentă. Telefon 253856. 
(33605) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 1 cameră, central, mobilat, 
telefon, gaz, satelit. Telefon 
092.411.970. (3~10) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, gaz, 
satelit. Telefon 266227. (33516) 

lnchiriez garaj, central; vând 
parbriz Audl 80, geam u,ă. 
Telefon 230478. (33737) 

Dau in chirie casă 3 camere, 
Tncălzire centrală, caftier 
Podgoria. Telefon 236628 sau 
094.555.064. (33482) 
Tânără serioase, caut să 

Tnchiriez cameră mc.~bilată, preţ 
avantajos. TelefO•l 282359. 
(33789) 

Ofer pentru Inchiriere aparta
ment 2 camere, ultracentral. 
Telefon 092.206.285. (37760) 

Ofer chirie apartament 2 
camere, mobilat, termen lung. 
Telefon 282199. (33752) 

Primim băieli In gazdă, la 
easă cu bale, şi incAlzire .cen
trală. Calea Llpovei nr. 270. 
(33748) . 

Ofer spre tnchlriere garson
. ieră decornandată, Grădişte, pe 

termen lung, plata anticipat 3 
luni. Telefon 462342. (4114751) 

Tnchirlez apartament O 
cameră mobilat, 100 OM. 
Telefon 266102, după ora 19. 
(33751) 

Cu adinci durere anunţăm 

Incetarea din viaţă, după o 

grea suferinţă, a celei care a 

fost soţie, mamă 'i soră 
LEilNER EVA.. 

Inmormintarea duminlcl, 

31 'octombrie 1999. tn 

BUCUREŞTI. 

't SERVICII FUNERARE 'i' 

NON-sTOP 
RO·STTL·COMPANT 

firmă producătoare de sicria, 
str. M. Eminescu nr. 4, (vizavi 
Cinema MUREŞUL) telefon 
211929, 094.537.715; 
094.558.712. . 

TOTUL ÎNTR-UN SIN
GUR LOC, LA PRET DE 
PRODUCĂTOR, CALITA· 
TE fÎ OPERATIVITATE 
OCCIDENTJUĂJ 

- im bălsămat, ImbrAcat, 
cosmetizat 

-sicria: 400-1.600.000 lei 
- sicrie lux 
- lenjerie deces: 180.000-

600.0001el 
-cruci, mânere- ·sicriu etc. 
OFERTĂ: sicriu; lenjerie, 

cruce- 730.000 lei; 
Transport In Arad GRA TU

IT. 
Transport GRATUIT 'la 

·. flnnele concurente, pentru ca 

să puteţi compara preţurile '' 
calitatea. (c.) 

Suntem alături de familia 
COMAN in marea durere prlc~ 
nuită de dispariţia prematură a 

soţului '' falălui 
COMAN AUGUSTIN, 

Dumnezeu să-I odihnească In 
pacei Familia Fazaca~~. (33917) 

Conducerea SC .FERONE
-RIA PROD" SA transmite sin· 
cere condoleanţe ~ este alături 
de familia greu incercati 
INCICĂU, prin dispariţia după o 
grea suferinţă a celui ce a fost 
un om de aloasă omenie, un 
coleg minunat '' un proiectant 
deosebit da apreciat 

JNCK:ĂU MIIIAL 
Transmitem familiei indoliate 

compaslunea noastră fi sincere 
. condoleanţe. Dumnezeu să-I 
odihnească ln pacei (33920) 

Colegii. din cadrul Univer
sităţii de Vest .vasile Goldl'" 
Arad, transmit sincere con
doleanţe familiei GABOR greu 
lncercată de pierderea tatiillul, 
PETRU PANTEA. (33953) 

Suntem alături de fostul noe
Iru· vecin LERNER PAUL in 
greaua .incercare pricinuită de 
decesul soţiei. Sincere con
doleanţe! Vecinii din str. V. 
Milea, nr. 2$-27. (33963) 

îi' COMEMORĂRI îi' 

S-au Implinit 6 siptămlnl 
de la pierderea Iubitei noastre 

vrp:1AR GIIIULA 
(TI'J'A). 

Parastasul duminicA, 
31.X.1999, la Biserica 
Ortodoxă 6 Vinătorl. Dum
nezeu s-o odihnească! Fa
milia ARDELEAN. (33571) 

La 31 octombrie se 
Implinesc 7 ani de cănd bunul 
fi Iubitul nostru tată, bunic fi 
străbunic 

SCROB PE'nlU, 
din SOMOŞCHEŞ, a plecat 

dintre noi Iar la 15 noiembrie 
se implinesc 6 luni de când 
inima celei mai bune mame, 
bunică '' străbunlcă 

SCROBTIANA 
a Incetat să mai bati. Noi 

cei care nu i-am uitat rugăm 
pe bunul Dumnezeu să-i Ierte 
şt să-I odihnească! Copiii cu 
familiile. (33580) 

~, Ofer spre inchiriere sparta-
~ meni şi casă (ne)mobllate(ă). 

Ofer spre Inchiriere spatiu 
ultracentral cca.25 mp. TelerOn 
094/296621. (33758) SC "NOIDERATV" SllL, 

str. Ghlba Blria nr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

Timpul nu 
poate 'terge 
durerea din 
sufletele 
noastre fi 
chipul tau ne 
insoţeftl 
mereu. 

Pentru tine frate dragă, am 
dat clopotul să tragă. Se 
implinesc 6 luni de cănd dorul 
fi durerea lăsată in sufletele 
noastre nu le putem exprima 
in cuvinte, despărţlnd!"'ne de 
unicul nostru fiu 'i frate 

lll_'' Telefon 235784; 092.308.400. 
& (33529) . • .. · 

· Doresc să lnChlriaz ,__,......., '· 

Ofer spre Inchiriere aparta-· 
ment1 cameră, nemobilat, zona 
\llalcU. T!llefon 531041. (33776) 
· lnchiriez apartameot 2 
camere, zona Vlalcu bl. X.30. 
Informaţii telefon 421 ţ24, Sebiş. 
(3042219) 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
" -· ... j ,., (ne)mobilală. Telefon 235784; 

~~- lr00--2._308 __ .400 __ .(_3_~_29_! ____ _, 
PÎilV IOAN (NEUJ) 

r 

.,_;·; 

lnchlrlez spatiu 600 mp, 
preferabil producţie, depozit 
mentar, nealimentar; de<>Selblt; 
preţ la vedere. 
002.207.518. (33919) 

Ofer spre 
meni bloc, pentru sltKie1ntoo, 

Spitalului. 

spre aparta-
ment (ne)mobilat. Telefon 
~10555; ~10255. (33206) 

Doresc oii inchiriez apartit~ 
meni frumos mobilat. Telefon 
210555,210255.(33~ 

Ofer spre lnchirier" spa11u 
ultracentral 40 mp. Telefon 
211792. (33165) 

lnchiriez spaţfl comerciale " 
depozit pe Calea Lipovel nr. 
113, vizavi Restaurant Flora .. 
Telefon092.92.11.03. (33387) 

lnchiriez (ofer) apartament 
ultracentral (str. Unirii), tot cor>
fortul. Telefon 264995. (33488) 

'fnchiriez apartament 2 
camere, ideal birou. lângl 
Tribunal, Telefon .252120. 
(32453) 

Primesc 2 fete In gazdii. 
Telefon 237662. (33565) 

inchiriez căsuţă In Subcelale 
(poate fi depozit). Vând conge
lator, televiZor alb-negru, mollii
er vechi. Telefon 237163 .. 

Ofer spre Inchiriere garso
niera, confort III, nemobilatA, 
zona Romanilor. Telefon. 
282654, 21208;!. (337829 

Tnchirlez apartament 2 
camere, ultracentral, str. T. 
Vladimirescu nr. 14. Telefon 
222653, 094.557946. (33802) 

Ofer spre Inchiriere jocuri de 
noroC Pokker American 11, 
numai in oraşul Arad. Telefon 
237439. (33916) 

PIERDERI 

Pierdut legitima\iB de student 
eliberată de Universitatea 
• Vasile Gold"" pe numele Paul 
Eiena-Melanta. O declar nulă. 
(337~) 

Pierdut carnet şomaj eliberat 
de DMPS Arad pe numele GaiA 
Petru. b- nul. (33788) 

'11' DECESE '11' 

Anunţăm dispariţia dintre 
noi, a scumpulul nostru tată. 
soţ fi socru, 

STANCIU MJac:EA 
GBEORGIIL 

lnmorm~ntarea va avea Joc 
la Cimitirul Aradul Nou, sAm
bătă, 30 octombrie 1999, ora 
13. FamiUIIe lndollate Stanclu 
fi Popa. 

' 

Sicria, respete, cruci, imbăl
sămat, spălat, imbrăcat, 

prosoape, batista, panglică, 
ballcurl, catafalc, sfe,nlce, 
steag doliu, colaci, cozonac!, 
colivA, coroane, jerbe, foto
vldeo, transport, fanfară. 
Organizăm pomeni. Oferta: 
sicriu + respete + cruce = 
750.000 lei. NOUl Toate aces
te produse se găsesc fi In 
Semlac, prin .ADIS ABEBA" 
SRL (lingA_ Loto Prono). 
Pentru ziua de 1 noiembrie 
punem la dispoziţia clienţilor 
no,trl, GRATUIT, lumânări 
specifica. ANGAJĂM PER
SONAL Condiţii: bărbaţi, 
maxim 35 ani, stagiul militar 
satisfăcut. constituţie fizică 

adecvati, minim 10 clase. 
Interviu: dmbătă, ~.10.1999, 
ora 13, pe str. Făt-Fu..-, nr. 
5. Relaţii la telefon 
094.554.874. (c) 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Cu profundă tristeţe n 
lulm rămas bun de la colegul 
nostru, un om de o dlstfn 
nobleţe sufletească 

a.c. MIŞ1J INCICĂU. 
Sincere condoleanţe faml 

llei indollate. Colegii de 1 
FERONERIA. (33795) 

(33661) 
Primesc 0 elew In gazdă, Bd: Cu adincA durare anunţăm Mulţumim celor care prin 

Revoluţiei nr. 71, ap. 8, Arad, Incetarea din viaţă, la vărsta prezenţa lor au fost alături de 
IJIIracentral. (33678) de 79 de ani, a celui cara a noi la despărţirea da mult Iubita 

Duminică 31 octombrie 1999, 
la Biserica Ortodoxă din 
GROŞI NOI va avea loc slujba 
da tomemorare a 6 săptămAnl 
da la despărţirea fulgerătoare 
da scumpul nostru 

GlllfĂ MANGVC1 
ple"'!l prematur dintre noi. 

Dumnezeu să-I Ierte ~ să-I -
nească In pacei Famlla lndu-
rerată.(33807) 

Dumnezeu s-o odihneascl 
llnlfta fi pacei Soţul, copiii 
surorile, fraţii ti cumnaţll. 
(33093) 

Cu durere In suflet 8llUIIţAm 
.... da cAnd scumpul nostru fiu 

....MTilÂNIUE 
COIINEUU, 

la numai 38 de ani, Intr-un 
tragic accident. ne-a plrlslt 
lăsând In urmă lacrimi fi 
durere. Dumnezeu să-I odih
nească! Părl"!'l .. fratele Doru, 
~A(~ . 

Nimic nu 
poate tterga 
amintirea 
chipului tău 
blând, nici cel 
5 ani lungi 
care au trecut 
in intristare. fi 

lacrimi, la mormăntul tău 
COCIUBAN RADU. 

Familia. (33625) 

· · fost soţ tată b 1 mamă, bunică '' sori! Primesc o fală In gazdă tineri • • un c ANA PLOIUCA. Azi, cănd ar trebui să-ţi 

căsătoriţi. Telefon 251934. lnm:.=ap:: .. !~~ loc Familia: Balaciu Dan, Maria- spunem .La mulţi anii" 
. (33S89) na, Anamaria •1 Laurian.' aducem, flori" lacrimi pe mor~ 

Primesc 2 fete In gazdă. azi, 29 octombrie1999, ora 14, (33761) T mănlul tău, soţ Şi tată 
Telefon 246295_ (33711 ) de la Capela Cimitirului JIR•PPJOAN, 

Eternitatea. Familiile indo- -• 
Ofer spre inchiriere aparta- llale: PANTEA 1 GABOR. Familia Lazăr '' familia din UPOVA .• Ne-al vegheat 

meni 2 camere, mobilat, zona Sucigan P. sunt alături de lam~ destinul, flacără ne-al fosU 

din APATEU, In vărstl de 
numai 27 ani .• Tănăr. fui, tănăr 
trecui/ Parte de lume n-avuU 
Căci o mAnă nemiloasă/ M-a 
răpit de IAngă casi/ De lăngă 
al mei părinţii ŞI cel doi copil 
micuţi/ ŞI-o soţle tănără/ Ce 
rămase văduvă/ Cu tot greul 
singură/ Frate amintirea W Va 
rămăne căi vom exisW .Glume 
" mustrări/ Imi lipsesc acum/ 
Cănd mie dor de line/ Mă uit 
In album/ Casa fără line, 
astăzi e pustie/ Nuinal 
am.lntirea-ţt va rimlne :VIe. • 
Dumnezeu să-ţi dea llnlfte fi 
odlhnlll Te plingem' nein
cetat: părinţii, soţia cu copiii 
fi surorile o;u familiile lor • 
(33589) 

Cu dunre In suflet amintim 
că azi, 29 octombrie se 
Implinesc patru ani de la tre
cerea In nefiinţă a bunuluf 
nostru soţ. tati, .ocru, frate. 
unchi 

-.aDAR NICOLAI!. 
Nu te vom uita niciod3tll 

Dumnezeu să te odihnească 
In pacei Familia lndollată. 
~3471) 

s-au scurs 6 săp!Aminl de 
cănd am condus-o pe ultimul 
drum pe scumpa noastrA 
mamă fi bunică 

VANEAUVIA. 
Căi a trăit am Iubit-o fi am 

stimat..o, cAt vom trăi o vom 
plănge mereu. Parastasul de 
pomenire se va ţine la 
Biserica Ortodoxă de la UTA, 
sămbătă 30.X.1999, ora 12 . 
Dumnezeu s-o odihnească in 
pacei Familiile indoliate: dr. 
Toma V. Ştefan '' dr. Vanea 
Traian. (337639 

· .Yiaicu. Telefon 271949. (33702) c 1 ă d lia BENE in greaua incercare Sufletu-ţl prea-pllnu, ne-a fost u mu 1 urere anunţăm s · 11 ii 
Primesc o fată In gazdă, zonă t - fii ă pricinuită de pierderea fiicei adăpost, scumpa mo•tenlre, e omp nesc 'ase s P-recerea on ne nţ , după o T •• • 1 d 1 t 1 fi-

centrală. Telefon 211423. uf ţă 1 MANUELA. Dumnezeu. să o amintireata,varămăneta .. cAt ~man. ea recerea n ne grea s erin , a ubitei noas- -. 
(33682) inţă a dragei noastre mamă. · · tre soţle, mamă, soacră fi odihneasc:AJ (33784) vom exista. Mustrări, glume, 

Dau In chlrie garaj Vlaicu:' bunică sfaturi ne lipsesc acum, cănd soacră, bunică 
negociabil, bl. X6. Telefon BARA.T TERDA, Colectivul Schelei de Petrol mi-a dor de tine, privim In STAMA JIABI&. 
252620; 248522. (33659) Ilo vârstă de 54 ani. inmor- Arad este alături de familia album. casa fără line, aslăzl e Parastasul va avea loc, 

Dau In chirie apartament3 măntarea va avea loc săm- BENE In greaua incercare ~ pustie, numai amintirea-ţi va duminică, 3"1 octombrie 1999, 
camere, mobilat, Micălaca, plata bătă, 30 octombrie 1999, ora nuită de pierderea fiicei. rămăne vta" Soţia Floare, copiO, ora 12, la Biserica Ortodoxă 

Slmbătă, 

30.X.1999, 
cănd trebuia 
să-i 

săm ziua de 
nat;tere, eu 
durere fn 
s u f .... 1 

~~~:~~~::~~::~ 6 luni de la fui-
le rea despărţire, 

minunatul nostru 

care va rămine pentru tot

I ~:~:~:.in amintirea '' inimile 1• De atunci zimbetul 
inlocuit cu lacrimi, bucu-

cu tristeţe Iar locul lui nu 
fi loJ>uil cu nimeni '' 
Oumnezeu să-I dea 

lodllhn1ă veşo1ic<ă. Nu te vom 
nlc:lodată: soţia Neli, 

Florina, In veci 

l~;,:~i~::!~::~~~l Parastasul '1 l11 va avea loc la 
Mlc:ăl•oca, săm-

29 octombrie, se 
llmplhles.c 7 ani de cind ne-a 
IP"'"""'cel,.ce ne-a fost tată" 

Nu te vom uita niciodată: 
1 Silvia fi Silviu, soţia 

Dumnezeu să-I odlh
in pacei (33790) 

Argintul 
brumel fl·a 
pierdut 
culoarea. Sub 
albul stelelor 
de nea. Gin:.. 
g"'el roze~ 
pălit fi !Ioa

Sub raza caldă a dlumel 
Astfel, cel patru fraţi al 
adună-un an ca din nlm~ 
In inimile noastre fi a 

istrnţlrfi. Un "" de lacrimi pen-

Un an trist. 
greu, s-a 
scurs da cAnd 
al plecat 
iăngă mine. 
Numai lacrimi 
fi dor al lăsat 
pentru soţul 

Laţi. Cine a cunoscut-o pe 
IIICSIJtJIARIA 

Tn 30 octombrie 1998, ario 
jco•ndus··O pe ultimul drum. 

de pomenire duminică, 
mbrle, la Biserica 

jCa1tollcă din PECICA, la ora 
mnezo1u să te odlh-

lneasc:ă Tndurerate: 
fi nepoata Erzsl. 

Nimic nu poata 'terge 
'' tristete• fără 
din sufletele noadtrc, 

cind aţi plecat de llnogă U 
dragii n~trl plrinţl 

. FLORICA.fl 
PETRU I&UNACIU. 

anticipat. Telefon 289259. . 17, de la Capela Cimitirului MANUELA. Dumnez8ll să o nurorile fi nepotul tău Andrei- din Bujac. Familiile llodollate. 

~,L:<33630::~>----------~--~M~kă~la~ca~.~Fa~m~l~lla~l~n~do~l~la~~~d_:od:=ihneasc:AJ:=:=:=P3=:7~==)~=:=:~~&Nn====ua=.~~=1=1~==7~~=:=:=:~~(3=3=77=5=)===:=:=:=:=::=~~~~~~~~~~~ 
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~~Rr;o,MrHJr .a:ruP :~;;J "· SC ,..JACKSON ~"": · .· 
INTERNATIONAL -ţ SRL 

1 

ARAD2900 
Str. Voevod Moga nr.65-67 

email: arcommat_group@inextro 
TeiJ Fax: 0571 281 779, 0511276 333 

in calitate de distribuitor autorizat 

·w. p 1· ··1 . , O ICO O~ 
PENTRU LUMEA TA COLOR 

vă oferă la 
pret de producător · 

j 

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

construcţii civile şi industriale. 

O Consumablle fi 
. piese de schimb 

originale 

MINOITA , 

Coplatoare la preţuri de excepţie: 

EPl 030": A4, 13 coplllmtn 

-59ouso··-. 
EPl 054•: A3, zoorn,f5 oopli/rnln 

-1 .049USD .. -
~.rta este valabiiO lh limita slocufuf dtsponfbil; 

nu includ sunt In lei la cursul zilei. 

' '" VINDE PRIN MAGAZINELE DIN 

,~_~·.•. &<lui Revolul1&t~ telefon 231.853 Liviu Rebreianu nr. 68, telefon 250.905 

LA CELE MAl MICI PREŢURI 
• GRESIE cal. 1 • 96.000 lel/mp 

1 • FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 lel/mp 
ADEZIV" CIMEN.T pentru rostul! 

• ŢEAVĂ CUPRU ,1 accesorii 
• SPĂLĂTOARE INOX şi CABINE DUŞ . .. 
• BOILERE ELECTRICE şi CAZANE BAIE 

. • ROBINEŢl ,1 RTINGURI' CĂZI BAIE fi ACCESORft 
f.c.· ROMTEXTIL IMPEX s.·r.t . 
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

2900 ARAD • ROMÂNIA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 ~·· 

' VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
. i DE CUSUT INDUSTRIALE. 

\ Pentru comenzi ferme se asigură toală gama de tnaJinl, 
' • · subansamble, accesorii şi piesa de schimb. 

• OBIEc_TE SANITARE_,! ACCESORII 
• ŢEAVA POLIETILENA CU ACCESORII 
• ŢEAVĂ ZINC şi NEAGRĂ 
• PROFILE LAMINA TE' TABLĂ ZINCATĂ, clecapatl 
striată 
•cARBID 

PROGRAM ZILNIC 9,00-17,00 
SÂMBĂTĂ 9,00-13,00 

ORGANIZEAZĂ . '~ · 
PRESELECTIE 

pentru l.lJOIĂ TORI C.U.U'ICA."fl in turism, in vederea 
deschiderii hotelului night-elub, discoteci, de la Nădlac, pentru 
unnătoarele funcţii: 

e RECEP'fiOIOIEil BOIBL 
e&ARMAH 
e BUCĂTAil . • ' 
e OSPĂTAil . ' . 

Informaţii !jl eondlfll de pardelpare 1 
i. la tel.: 255551 

; .•. ·\l,i··.: ;. 
'~ . 

t 

.. -'·-

.. ~---· 

-~--- __ ,. ·, 

· . ."-

~:: __ _ 

t·~~ 9/a:-~1 ' .. __ . 

I")Jldromec.•a · 
~er'Vice -

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

Vă oferă 
URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

V ' PE BAZA DE GAZ JURAL SAU GPL (BUTELIE}: 
• şent~neela Napoleon - repntZIIn
tant unic in RomAnia al firmei 
Napoleon (Canada); 
• Convectori (incilzltoare) - 2,5-
5,8 Kw (30-140 mc volum incilzlt); 

Boilere cu acumulare; 80 1; 
120 1; 160 1; 

Boilere cu incilzlra Instantanee 
a apel; 
• cazane pentru incilzlre centrali 
ele 12-136 Kw; 
• cazane pentru incilzlre cenlrllli 
fi prepararea A.C.M. 1~ Kw 
Unle importator al cazanelor 

• Module pentru Tncilzire centrali 
ele 120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea 
A.C.M. ele 120-240 Umin. 
• Arzătoare simple fi automati
zale pentru soba 'li cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

... -· .. ,·-.· 

_,.- .... 

.. . -

OFERTă SPECIALi DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul - un grad inalt ele transmltan a cii
duri!; 
• Radlatoarala DUNAFERR LUX-N au un design 
fi aspect deosebit; 
• Sunt aconomicoase datoritl calităţii superioare 
a materialelor fi a tehnologiei utilizate in. produ
cerea lor; 
• Duratli de lntrebulnţare foa-Ie mare; 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N sunt disponi
bile la diferite înălţimi (300; 500; 600; 901t mm), 
precum fi cu lungimi cuprinsa intre 400-3000 
mm; 
• Putanl radlanti foarla ..,... 
• Garanţie ftlni.. -. 
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu 
preţurile radlatoarelor din oţel fi aluminiu din 
toatl ţaral . 

___ -_......,_ 

" .. 

-~·' 

,~~#t4~P~- . DEZNA CONSUL TING S.R.L. l ,~ 
Arad, str. M-~al Antonescu nr. 42, ap. 2 · 1 " 

Tel.: 251792; Fax: 250756 , ~ .. 

Din ITALIA, Direct Pentru O-voastră . ;.":~ 

• 

OFERTA UNICI 
• VOPSELE SINTETICE CU USCARE RAPIDĂ PENTRU 

; :.•_''-.~;--_.. .,. AUTOTURISME .''.·.-"'"."" ' 
• luciu deosebit . . . 
• rezistenţă la agenti abnosferici · · · · 
·in 14 cufori -specifice DACIA (alb 13 etc.)· 

PREŢ: 53.750·- 63.900 lei+ TVA 1 kg . ' .. d'+ · 
. . 

\--,·~ . ., .-

""t~,, 
' f:. 

. · .. CHrTURI POUESTERICE lN 2 COMPONENŢI · 1-
. • pentru finisaj . . · . · -

, . PREŢ: 56.450 lei + TVA 1 820 gr .,O; It .. ' 

: .. VOPSEA PENTRU LEM_N ŞI METAL, tip ,,SIR9JL" . ,, ..... 

- 8 culori -~~:": " · 
.· : ' ~ PREŢ: 40.500 lei + TVA 1 kg .. }"'"' . ···~-, · -'~ 

. ·-- . ' \ 

MERITĂ SĂ iNCERCATI . 
~ - ' NOI INFRUNTAM CONCURENTA 

. ' 
... . PRIN PREŢ - CALITATE 

MAGAZIN:. DEPOZIT: 
B-dul Revoluţiei nr. 23 
Tel.: 250587 ~- · 

Str. Ghioceilor nr. 55 
Tel.: 275980 

~c;. 

1
. 

'Ji, .• 
. '~"" 

OFERIM TESTARE GRATUITir 
__ _,.........:..:.::::;::..._; 

1 

1. 

·' 




