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Curtea Europeană de la Strasbourg 

Îl DĂRABP DBEP'J'IJLUI 
LI LIBERI EXPBtMUE 
il PBESIIODII 

ln urma condamnirli la trei luni de 
nchisoare pentru pretinsa vini de a fi defăimat 
senatorul PDSR Radu Timofte, fostul ziarist Ionel 

lban, director al fostului sAptămânal (dispărut intre 
p) ronica Românească" cfin Roman, n-a avut alti 

soluţie decit aceea de .,_,i căuta drepmma unde o -
cu ochii. Spre norocul nostru, al ~lor, atunci când in 
ţara noastră suntem prigonili de un regim cu reflexe dida
toriale - numesc astfel Puterea de pe Dimboviţa, cind nu 
ne putem bucura de libertatea cuvintului ciştigati cu 
preţul singelui in Revoluţia din Decembrie 1989, cind 
suntem nevoiţi să suportim abuz:ul de putere al unei 
justiţii corupte, slujiti adeseori de indiviz:i tk:il.,.iţi, 
imorali, uneori chiar de infractori de drept comun, când 

· suferim pe nedrept condamnări pentru pretinse delidlll de 
presi, ASTĂZI PUTEM APELA CU fNCREDERE LA 
INSTANŢA SUPREMĂ A JUSTIŢIEI EUROPENE. Afa cum a 
procedat 'li regretalul nos1ru coleg cfin Roman, decedat 
.,......_in unna slresului provocat de nedrep-.a strigă
toare la cer pe care ar fi fost nevoit s-o suporte, deşi era 
nevinovat, numai pentru ci in Romania draptalaa continuă 
si umble cu capul spart, 

·-· .. · __ 

~~ WFSI'BANK 
?w~~~.Îklui;;;;_;,;;Îmla!W~~;..· ~ .... ;;;;.~c-:} 
if-~""4 ,r.u-•u•s 

11N1:A CXliiERCIAlĂ WESTBMK SA. 
· acordi dobinzi avantajoase 

la depozitele la "'"""" ... 
persoanelor fizice 

( ...... minlmli 500,0 mi lei) 
1 lună-50% 
21unl-51% 

ARMATA. ROMÂNi 1 PREDAT 
"UNGARIA MILENARĂ,. UDMR-UlUI 

SOCOTRU.\ DE t" BI'CtRE~1'1 ~U SE 
. -- --

POTRIVEŞTE {t SQCOTKUA llli M ARAB Wl 

MOnUMEnTUL VRAJBEI: 
........ dlsal!le pe c:ant - - ... 

cu - intelectual maghiar acesta 1mi 
spunea că nu e recomandabt1 să se 
dea prilej de cfispute intre romani ~ 
maghiari, ci mult mai indicat ar fi să 
lisăm luaurile să se destă'fOBr& in 
firesaollor, fiindcă iâxia la "" "f8Zii 
mai bine decât oricine acolo unde le 
- tocul. Şi sunt obljgat s.i-i dau 
drepmM. Pentru el... . 

In Arad, maghiarii ~ romlnll, cu 

...... -capfi n awJII !MI. NI • 
avut motive sA se suspecteze I8Cipo oc 
fi să intre in dispute care să getlaiD8 

animozităţi 'li poziţii ireconciliabila. 
lal:li lnsă că un monument, care nu a 
unul oarean ~. a dus fi va duce 
la o stare de lucruri nedoriti cara 
........, exploda in n• • • lmpN
vizl>lle. 

Cwn .... ajuns la. r ~ 
fCa llia -•III....., as-a)• 

• Veniti Inopinat la Arad, 
ministrul Justiţiei din Ungaria, 
David lbolya, a supravegheat 
pe~nalbansportul~u~ 

tulul "Ungaria Milenară" • Nici 
o oficialitate română nu a partici
pat. ..• Suflecat până la coate, 
subprefectul Levente Bognar 
muncea de zor la căratul statu
Ilor *' In timp ce un grup de 
arădenl protestau la poarta 

unităţii milltar•e. .·· .. udemerllftll le · 
zâmbeau trufa, cag. 
cln IIIBflnl. 

NOSTALGIILE 
PIONIERE~ ALE 

DOMNULUI BOSSZU 

al IEtElEA AH DE fUNqiONaRE PENiRU 
UNI'JER~ITATEA "AUREl VlAitU" 

fi"erl;"lâ~&alierelf la, 
)~~~rliJa Cupa UEFA~ 

STEAUA A li MERIT 
CUWESTHAM 

Am cltlt cu Interes poveffu-.1 fragl
co-umoristk:i a fostului senator ude· 
merist Hosszu Zoltin, vic:epl8f8dinte al 
UDMR Arad. Pe domnul Hosszu intim· 
plarea face si il 'ftiU de mult timp, de 
cind imi aoa subordona!: ca loc:filtor de 
MCO- de partid ti dlnoctoo de cimin 
cultural intr-o comuni romineascli din 
Judelul Arad. Un btvarif, CONCt. cinstit, 
cu un profil moral sinlltos, preocupat 
si-ti ridice permanent nivelul politico
l•olafic fi si slu;-ci cu devotament 
c:auz:a Partidutul Comunist RomAn. Ca. 

r urmare, a fost .I'IICOftlllllCI si -1 
Facultatea de drept. Provenea fi 
dintr-un mediu cu vec:hi tradiţii re· 
~toluţion•e, poate cua se intindeau 
pini la c:el 13 Jlll""rali de la 11148-49 
sau doar pini la Bela Kutt, conducă
torul ..."oluţlei bolfevice din Ungaria. 
Spun acest lucru ci !fi cel 13 generali 
care erau ia slujba guven~uhoi re· 
~ maghi• condus de Kossuth 
Lajos 'li Bela Kun urmireau acelafl 
scop: includaraa T............., c:onsi· 
....... ori -~in Ungaria .. 

PREŢURI DECENTE 
la tâmplărie din 

ALUMINIU 

Vă oferă 
e TAmP!Arie aluminiu .l!lln illp<lrl 
~romlneşti 
ePv.c . .p geamuri lan...,.. 
e Rolele ~jaluzele 
r-.: V9699; G!IZ2U.!llt 
ARict Str. Voinic:llor, Nr. X 

. >.:: 

-.. ,'. '): 

UŞI lfl FERESTRE 
DIN AI.I 111111JIU ŞI P.V.C. 

GEAII TERMOP-

t:::mtnu:a 
MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

~·-·· M)ŞiOiii-~~:~ ~,,~~0~~~< . 

J-"1111iiR&:a gizduiJ;, Ieri. ta 01111e pd t lâi:'IIIIIRii1. 
orţi in Cupa UEFA la fotbal. Singura raprez:entanti 

· ominiei in turul doi al prestigioasei competiţl 
. ua, a dat peste englezii de la West Ham Unlted. 
· Meciul tur se va disputa la Bucure'lti, pe 

ombrie, retu.:ul fiind ~ la data de 4 nole. . -· - ~- ' ' -- . 
'•\, ~~ ,,,, ,•',,, ' ;,• ,, '-;,,,, 'A, --~' •'<- ' ':, ': \' < ~~ 

Fluturiind 
dep 

PENSIONARII 
ŞI·AV VĂRSAT 
NĂDVFVLPE 

GUVERN 
·:,'. 

D. ZfivoiRtlo 
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11:', 1\f IJ;) il 
• Astăzi, Soarele 

răsare la ora 7 si 12 
minute şi apune 18 ora 
18 si 55 minute. 

• Au trecut 275 de zile din acest an. 

La telefonul diminetii, 280944, 
' 

între orele 9,00-12,00 
Au mai rămas 90 de zile pană in 2000! Fundaţia universitară • Vasile Goldiş" 

organizează la Arad lansarea unei intere
sante cărţi, care ne oferă o imagine bine 
conturată despre lnvătămăntul american. 
Autorul cărţii eseistice :siudenţii • Eseuri 
despre invăţămăntul american· este re
putatul profesor universitar dr. Constantin 

Brttlanu, diredDr general In M.E.N. la pUc. Mai mulţi cititori pot trimite prin po,ti pe 
din judeţ cu copii de peste adresa: D.G.M.P.S. Arad, 
16 ani, care urmează 'coala str. Gh. Lazăr, nr. 20. 

• Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: 
Sf. Sfinţit Mc. Ciprian. !f. Mc. Justina, 
Cuv. Teofil; Biserica rorriano--catolică: 
Ss. fngeri Păzitori; Biserica greco ... 
catolică: Sf. M. Ciprian si ff. M. lustina, 
Miaconeasa (+304); Sf. Ingeri Păzitori. 

Lansarea va avea loc duminică, 3 
octombrie 1999, ora 11, in sala .Studio" ă 
Teatrului de Stat din Arad, ln prezenta 
autorului. ' 

'i primesc de la stat pensia Peste 41 de slle ... 
de urma,, ne-au SJl.IIS-că ul 1 dlsponibilizaţi 

Sunt invitaţi cadre didactice. studeny, 
oameni de cultură. 

este foarte gre'llflvină per· colectiv. surth\f!~Uiţumiţi 
sonal până /lo D.G.M.pf!t,. de fapl)!l că abia'fn zilele 
Arad pe~!fM41 depYI'e ade-;, ~IDIÎfe îţi vor @tea ridi· 
verinţa:<til fco(artnn-· a· ca banii pentru lun;tl!~Jgust. 
copiilor 'ti e;uP«>.Iful do(pep · .. entru septeQI.I;>rie, .când ii 
sie de ur~ll'· '"CeAttut!!l" • om ptimi, «ă deja am intrat 
face noi, deparece, âad·h on lu~a octombrie?j'. 

La Arad: Bănulescu 
Ana-Maria, Szanka Cristian, 
Hapca Paul Vasile, Talabă 
Robetta Elena, Bal• Denis 
Florin, Bugariu Mihai, 
Brăascu David, Doce Raul 
Petru, Barba Denis 
Romeo. Macovici 
Darius. 

La lneu: 
G h i n g a/.-..,.."0· """'{" 
Teodor r Vremea va fi, 

in general, fru· 

moasă !fi caldă 
pentru această 

dată. Cerul va fi 
variabil ~i doar 

izolat vor fi 
condiţii de ploi 

slabe. Văntul va 

sufla . slab la 

moderat din sac:· 
tor sudle. 

Dimineaţa, in 

zonei& joase se 

va semnala 
ceaţă. 

Temperaturi 
maxime: 25 la 
2 9 o c 
Temperaturl 
minime: 12 la 
15"C. 

Metvorolag 
clcz serviciu, 

DfUtft 
Gi!VROŢĂ 

Dacia: Matnx (SUA) 9,30: 
11 ,45; 14: 16,30; 19 

Muresul: lnvingătorii (SUA) 
10• 12t'f'll':lti· 16 > 

, ,.:.: ·~·cu vino'n-

coa ~A'' "5. • _1J···t" ~!~-o:~N''."' 
Sala ~ hotarul dintre 

viaţă şi moarte (SUA) 15; 18 
Progresul: Batman şi 

Rabin (SUA) 18. 

TEA'I'RU 
Iş_alo:ul de flll!rlbnete Atad 

pre!jn'*. du'~-: de la ora 
11, Olt,.t§ll•_ · · iiW 1 • Regele 
cerb". A~Wil!~ Citstfan Pepino. 

ducem resp..Ctivafiiac'te, fi#' -~·a această h1trebare, 
suspendă: pilit !Wemanţ~ .~au din umeri. 
urm"'. . Re,;tmintim ·că plata banilor 

In ace* eaz, persoanele pe,'ntr,g:- luna august a 
care dink,un motiv sau inflmat peste 45 de zil& ... 

altul nu pot'lJipuo o pers · · ·~edador etc servida. 
nal adeverinţa de 'colariza· 

cuponui de pensie, la ti. O. 

.ţiiii.) .. /."·\& \{/!c"H'•'/l' 

;ţ.Giasul roţl.od 

"*'î~r lr!n· ~ U!li 
· cântec cu su&> • 

'\pint·•· • mat.Î . 
"c ales după ., 

~-~~ritm· n13Jorar~y 
.- a tarifelor deiî: 
l;;!0 
,:;:ac~iirătorl$ pe " 

' - -;,.:» 

Cl'R: ,.:..;f<~ 

PI.ĂŢIPEtiTRO a r.r:AN'TJI:ANTJ'SUTCDl. ~-
~~,r DE ,_ A J ~-" ifi 

.PIEŢE. TARGUIU 1 
. Astăzi este zi de pia1ă la Chişineu C1iş. 

Gării), str. MironCostin nr. 13, se. A,ap. 1, 
tel. 251225, efectuează tratamente 
injectabile (intramuscular şi intravenos), 
aerosoli, E.KG .. ecogJafie ~analize labo-

~!~f.p~b~a!il~d~~~~~R~ 
VAGOANE - MARFĂ' S.A. se va efectua in 
zilele de luni, marţi, miercuri, 04-011 
octombrie 1999, la AGENŢIA CEC nr. 2, str. 
Horia. 

:jiuNI~~~~ 
~~-.--~U~R~G~E~N~Ţ~E~~~ 057- 14214 1 i - i - 1 

intre orele 20,00..08,00 ! va a u"tă. 

L1pova. Pâncota, Felnac, Grăniceri, 
Hălmagiu, Mooeasa, Pecica, Vărşand, 
Socodor, Şeitin, Vladîmirescu, Zimandu 
Nou, Covăsănţ. Târguri săptămânale se 
desfăşoară astăzi la Upova, Păncota, 
Hăl~easa. 

~STOMATOLOGICE_ 
Serviciul de urgenţă stomatologică, ... 

tuat pe strada Andreescu - vizavi de 
ieşirea de la CinemaiJ:l!rafu Dada -
zilnic deschis non-stop. Telefon: ~a-~'·.-
Cabinet stomatologic privat, Bd. Revoluţioai 1 

nr. 62, (vizavi de Biserica ~). 
256665, deschis zilnic intre orale 

PRETUL 
Al1â1frtJI 

J)OI BICICLliŞTI, 

~~sep~~!?~!~T!~~ 
. 12,00 şi 14,00s20,00, iar sâmbăta 
· llumil}'4/ntre orele 9,1l0-12.go. 

~~G~~~ 

BANCA NAŢIONALĂ. f>en,. 

Iru gramul de aur de 241<: preţul ; 
CI> ridicata. 161.0111 tei, iar pretul 
de achizitie - 144.!!'16 lei. ~~~ · 
valabile ieri. ' 

PIATA NeAGRoi. -- t4 1( 
cumpărare: 90.000 leilg; . .anzare: 
100.000 leilg 

'-k NAOABJ\111 CORNELIA, de 38 ani, din localitate, il> 
timp ce conducea autoturismul AR-03-PKN, a surprins-o si 
acddenlat-o pe COVACI MARIA, de 42 ani, din aceeaŞi 
localitate, care a drculat cu bicicleta neastgo.randtJ.se cind 
a.aj!Jns in intersecţie, q>munică Poliţia. 

Jn aceeasi zi, STANUT PETRU, de 29 ani; din An1d 
c:ooducand aUtoturismul AR.C3-ZMD pe str. Trenului, din 
municipiu, ~ cauza neatenţiei a surprins şi accidentat uşor 
pe INCICAU TEODOR, de 39 ani, din Arad, care se 
deplasa cu bicicleta in ~ direcţie demers, iolcmoeaza 
aoeeaştsuosă. 

In caz de deces, la Biroul de star& 
civWă de la Primăria Atad se pot face 
lnregistrări sambătă ~ duminică, intre 
""""' 9-11. 

Alor M K ~ 121t!llllll 
leil!f,. vAmare: 140.000 leifg; 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editor& S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
•coDFISCALR 161!1938ecoDSICOMEX 1~.604 ecERTIF!CAT 
J02/t886din3lX 1991eCODSIRUES021l9566(HeiSSN 122&-7AII@ 

• 1 f' 4i 5 5 7 

' f 2900 Araot. Bd. Revolutiei nr. III. 
Telefoaae: SilCRETARIAT- 281802, fax 280655-, '230625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE - 2lll775a MAREA PUBLICITATE • 1JIIl9(N; 
CLUBUL PRESEI--· 

e-lllal de a-inktratlet OORI!:L ZĂVOIANU 
(prc~cdinlc) telefoa 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prc':"dmtc) telefoa 210776; MIRCEA CO!\;TRAŞ (rcdactoMcf) 
telefen 28I802, 280854; NICU COJOCARU (director conn:rdal) 
telefoo 2ll0004; DOREL BARBU (contabil-':"f) telefoa 2817'J7. 

C:o' iJ al de 1 o 1 fiei MIRCEA CONTRAŞ (rcdac<or-scf): 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) tdefon 28180!2,. 
280854: MIRCEA OORGOŞAN (sef sectie actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(sefscctic politică), telefon 
280943; DORU SAVA (!cfsccpc soci3l-econolnie), telefon 281738; 
VASILE FILJP (~cf secţie cultură-învătământ), telefon 281.855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie t\nerct)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCltl (sef seclie foto ), telefon 2118843"; 
NICU COJOCARI! ('!"f sa'\ie pUblicitate~ oelefunlfax: 288904. 

1'lpand tat la' a ' .. S.C. MEDIAGBD !LA. 
ARAD,-.F' 'ciF.H.,ta-U'JD:&,IaxZSIIa. 

Ha as la punct ccu acordul tuturor. Deci oo le 
neglijaţi şi nici nu incerca;~ să vă 
impuneti punctele de vedete. 
SCORPIONUL (23.f0a21.11}.6 

Sâmbătă, Z octombrie 
r'{ ...J\\BERBECUL (21.03s2&.04 .. O 
~persoană de sex opus vă ajutlil 

..._ •să ~~o mulţi~ de~ 
CD!e. Dar, deşi şansa este de 

pao~ee f!'rs. vei!' mt~nei până ra ej!>tli:>are 
pentJ\1· a rezol>va tmt ceea ce ~ pros 
tpUS. . 

TAURUL f21.1Ms21l.CI5J'- Ar fiti 
bine dacă ati d>scuta cu 
partenerul de ll'iaţă despre 
problemele care 1& aveţi. S-ar putea ca 
!mpreună să găsiti rezolvarea. 
...,GEMENii (2U5s20.0S). 'Y':~ 

· ~ ~ 4avea nr~ discu~o cu ruQele, on 
~ •l fUrma cărora veti lămuri niste 
chestiuni care vă nelini~teau. ' 
RACUL (21.06s22.Cfl'). Partesr~ 
nerul de viaţă s-ar putea să~ ~ 

plece la drum şi d"'ii ideea nu~...ii 
vă surâde, constataţi că este 
mai bine asa. 
( ~ LEut. (23.11'1-22.18), Aţi pulaa. 
fir_l ~ llll~pune in aplicao:e ortcaooe din ~ 
l~ntotl1111 ciVs. Rezulla4iele ntt 111!11" 

lntârzia să apară 'i vor fi mat muft · Aţi putea cere sfatul unui pri-
decat mulţumitoare. ' . etan In legătură cu schimbarea 

lf]
FECIOARA (23.1N1·22.09J. , care vi s-a propus la serviciu. 
Aveti tendinta de a vă apuca de Sănătatea este mai bună ca ortcănd . 

, foarte mulre lucruri, iar timj!llrll ..::..sĂGETĂTORIJL {22.11s 
· vă presează. Al fi bine dacă nu 1111J ~21.12). lnformaţtfle pe care 
. aţl Kli&lola pe alâtea direcţii, a stiei · t .!'Jie-ay primit nu sunt in totalitat!' 

. valabile. Inainte de a le Wlasi, 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 

· Telefon 235221 

Vinda •• 
111081ează mocbată 

la preţuri 
C1l o reducere da 

ID-20"1. 

· aţi face bine să le verificaţi. 
CAPRICORNUL (Z2.12-&. ... 

· 19.01}. Implicarea dvs. in.-:;: -, 
, activităţile sociale v-ar ajuta să ,.-. 
· vă mai relaxaţi, dar şi si! 
obţine~ rezultate pozit~ve intr-un dome
niu atât de plăcut dvs. 

VĂRSĂTORUL (20.81·19.02). 
~Ati putea avea unele 
·~nernţelegerl cu cineva din 

cauza unui teren .. Doriţi o . 
'riscatl sA clacati când vă asteptati mai schimbare in viata dvs. 
putin: ' ' ' PEŞTII (20.02-20.03}. Iniţia-~ . 
BALANŢA (23.09s22.10).~ tivele dvs. In plan sentimental 

1 

· Discu~i, im familie! Dar n1r1 este nu vor da rezultatale aşteptate. · 
vorba de oo eveniment, ci doar . fn comuntcarea cu partenerul. 

. de • prolilleme care ar trebui puse • dit viaţă apar jill'llblem&. · · 

. ) c;. 

.·.-, 

,.; 

--.. 

l 
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PO.l .. JTIA, spre. 
• "-/ . .Ci--~,- -",_ 

AL ZECELEA AN DE fUNCTIONA~E 
PENT~U UNIVE~SITATEA "AU~EL VLAICU" 

RADU BEUCEANU A FACUT O 
ESCAlĂ PE AEUOPOUTUL ARAD 

' PE SCURT 

Sfârşitul de mileniu 11 şi inceputul de mileniu III 
se interferă printr-o coincidentă fericită cu al X-lea 
an universitar pentru UniverSitatea ..Aurel Vlaicu· 
din Arad. 

Festivitătile au inceput in dimi'neata zilei de ieri, 
la Catedrală Ortodoxă, cu o liturghie in cinstea 
noului an universitar. Studen~i au umplut pănă la 
refuz zona din fata Palatului Cultural. 

Cravate, sacOuri, blugi, fuste mini sau bluziţele 
muiate au fost doar câteva din accesoriile folosite 
de studenti. ln holul Palatului Cultural, tinerii stu
denţi au tOst întâmpinaţi cu un stand la care se 
găseau ... pufuleţ~ bomboane. suc, napolitane şi... 
casete audio. • Intr-un contrast vizibil, stăteau pe 
aceeaşi .tarabă· casetele cu Chopin sau Brahms, 
cu cele ale lui BUG Mafia sau Parazitii. • Cuvântul 
de deschidere i-a aparţinut rectorului Universită~i de 
stat din Arad, Gheorghe Păcurariu. • La prezidiu 
au mai fost prezenţi: noul decan al Facultăţii de 
inginerie şi şti!nţe economice - Petre Popa, decanul 
Facultăţii de teologie - Ioan Tulcan, P. S. Timotei 

NOUA SESIUNE 
LA UNIVER 

organizează in 9 octombrie concUrs de 
admitere la: · 

T FACULTATEA DE DREPT (zi, Învăţământ 
deschis la distantă); 

T COLEGIUl UNIVERSITAR JURIDIC (zi); 
T FACULTATEA DE MARKETING, MANA

GEMENT (zi, ff şi Învăţământ deschis la dis
tanţă), cu specializările: Marketing, Administrarea 
Afacerilor, Finante- Contabilitate - Informatică. 

T COLEGIUL UNIVERSITAR DE 
INFORMATICĂ APLICATĂ (zi); 

T FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
(zi, fi), cu specializările: Ps1holog1e, Sociologie, 
Filosofie, Administratie publică. 

T FACULTATEA DE MEDICINĂ GENE-
RALĂ; 

T FACULTATEA DE STOMATOLOGIE; 
T COLEGIUL DE TEHNICĂ DENTARĂ; 
T FACULTATEA DE STIINTE UMANIS'f 

CREŞTINE (zi, ff si învăţământ deschis la dis
tanţă), cu specializările: Istorie-jurnalistică, lstorie
~tiinţe politice, Istorie - limba engleză, Jurnalism -
limba engleză. 

T FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ fi 
SPORT; 

T COLEGIUL UNIVERSITAR PEDAGOGIC 
(zi şi învăţământ deschis la distanţă), cu special
izările: Muzică, Desen, Educatie fizică, Limbi 
moderne. ' 

T ŞCOALA POSTLICEALĂ, cu specia
lizările: Agent comercial, Agent şi ghid de turism, 
Contabilitate Informatică, Relatii Publice, Asistent 
medical generalist, Broker. ' 

Toate facultăţile şi colegiile din cadrul 
Universită~i sunt autorizate. Facultatea de Drept 
şi Facultatea de Marketing sunt propuse pentru 
acredita re. 

Absolventii de liceu din promotia 1998 si 
1999' care au' obţinut media peste 8 la examenul 
de bacalaureat, sunt admisi din oficiu, la fel si 
candidatii care au sustinut examen de admitere la 
facultă~le de profil şi au obtinut cel pu~n punctajul 
minim admis se înscriu pe bază de adeverintă. 

. Se asigură cazare in cămine studenţeşti si 
masa la cantine proprii. ' 

lnforma\ii. suplimentare la secretariatele fa
cultătilor SI la Centrul de Informare, telefon 
057/200.433. 

Seviciu - episcop al Aradului, Hălmagiului, 
lenopolei şi Hunedoarei, Ştefan Tămăşdan - se
cretarul ştiinţific al universită~i, prefectul Gheorghe 
Neamţiu, Vicepreşedintele C. J. Achim Alexa, 
prorectorul U. A. V. A. - Octavian Cira, rectorul 
Universitătii ,.Vasile Goldis" - Aurel Ardelean si 
Mihai Matecovits -inspector gl. adj. 1. s. J. Arad. in 
anul universitar 1999-2000 în Arad, la Facultatea de 
Teologie, vor învăţa 326 de studen~. în timp ce la 
Facultate& de inginerie si stiinte economice vor stu
dia peste 1900. e Am, reţin~t câteva din părerile 
evocate la prezidiu: "Doar un învăţământ puter
nic poate conduce la creşterea Aradului" (Gh. 
Neamţiu); "Ascult_area nu ne umileşte, ne 
înalţă!" (Ioan Tulcan); "Să nu ne ascultaţi întot
deauna!" (M. Matecovits), aceasta din urmă fiind 
cea mai aplaudată de către studen~î prezen~. • în 
incheierea festivită~i. corul Facultă~i de teologie a 
încântat asistenţa cu humoase cântece religioase. 

OLIMPIU I>UIL.LH 

SUTE DE PERSOANE AU LUAT 
CU ASALT SALA POLIVALENTI 
• Au fost oferte 'i pentru Germania! 

• ' t!l e i'J6 ma. il!i.,..~··liW'ilr 
rad., loeul aude .s-a desfăşurat ,.Bursa loeurilftl" de muneă .. 

tă toamnă. · . · . . .· .• . ..,.::. '"·,. tk 
Manifestarea, organl7.ată de eătre AgPnţla JudeJeanA de «wap'aft 
rmare profesională (A.JOFP) a pus faţă in fată, 1"" !jDmeri ". pt" 

-::~~~~'~:,,,:,t ~ searelul;:~,,~le iu~te tu 
IIW~. -~~ aftâf(fiieă....,MJ!sq,~iliâjorltate-• 

PUNCT OCHIT, SIGURANŢA ZILEI 
·• PUNCT LOVIT! DE MAINE 

Stând de vorbă cu cei ce au vrut să se 
angajeze, am reţinut că astfel de manifestări 
sunt binevenita. ,.Siguranţa zilei de mâine nu 
ţi-o poate ~da decât un serviciu bun, unde 
încerci să dai tot ce poţi pentru a fi plătit pe 

Atunci, cu nebunia asta de preţuri, ce te 
faci?". Lucruri pertinente prin care oamenii 
arată că, toate comentariile legate de mentali
tatea romAnului nu-t;i prea mai au sensul. Câl 
puţin in această privinţă, când insă!iji 
supravieţuirea ca individ e pusă in joc, lumea 
se schimbă, neavând nevoie de sloganuri 
politicianiste gen "schimbare"... · 

CONCLUZIILE ••• 
.• :. Se vor trage Tn zilele următoare. 

"Oricum, d.in ceea ce am văzut cel puţin până 
la această oră, bursa a fost o reu!fită", ne-a 
declarat d-na Adriana şoneriu, 'efa Serviciului 
ocupare din cadrul AJOFP Arad. 

tiiCOUIE OPI(Efltl 

"Faţă de bursa din prin'!ăvară, acum 
numărul participanţilor este cu mult mai mara. 
Din acest punct de vedere, sunt foarte mulţu
mit. Dacă din cei ce au venit să-!fi găsească de 
lucru, marea majoritate se vor angaja pe o 
perioadă nelimitată, cu carte de muncă, dacă 
v·reţi, atunci putem spune că ne-am atins 
scopul", ne-a declarat dl. Ştefan Pascu, direc
torul executiv al AJOFP Arad. Cum în primă
vară sute de persoane' au bătut, pe loc, palma 
cu patronii, nu este exclus ca de această dată 
numărul celor angajaţi să fie mult mai marei 

măsură, asigurind .----,--~~,.---,.-, "'1!~!:~'0:;::~~ 
astfel traiul tău şi al ~ 

Foto: ŞT. MfiTYfiŞ 

DE LA SUDOR LA 
DIRECTOR 

De,i, AJOFP a transmis peste 230 de invi
taţii marilor firme arădene, doar 44 au ţinut să 
fie prezente la bursă. Cu toate acestea, 
numărul locUrilor de muncă pe care firmele 
participante le-au oferit se ridică la peste 550. 

Oferta a cuprins o paletă foarte lungă de 
meserii, de la sudor, tâmplar, dulgher, la direc
tori comerciali ori directori ec"onomici. 

Mai mult decât atât, dacă aceste locuri de 
muncă erau pentru piaţa internă, o firmă a 
venit cu locuri de muncă pentru Germania, 
oferta vizând construcţiile •• 

familiei tale. Faptul 
c·ă ai certitudinea 
că încă se mai 
găseşte de lucru, [i!S;;;; 
este ·destul de 
lini,titor", ne-au 
mărturisit oamenii. 

.. Şi, in fond, 
chiar dacă nu toate 
condiţiile pe care ţi 
le oferă o firmă 

sunt pe placul tău, 
tot e mai bine să ai 
o slujbă decllt să 1 ...... .., 
li'lepţi ajutorul de 

'omaj,. pe care, ~~[t:J! 
intr-o bună zi nici ~ 
nu-l mal primettL 

~~~-

CERCETATI STARE UN PIC DE 
LINIŞTE, LA INEU 

DE UBERTATE 

----------- - -- ---

Tn unna măsurilor specifice intre
prinse, a fost identificat şi este re~nut 
in stare de ::uest preventiv TILI 
SEBASTIAN-ARPAD, de 19 ani, din 
Pricaz, judeţul Hunedoara, cunoscut 
cu anteceridente penale, fără ocu-

----paţie, Io Ş9rcina căruia s-a stabilit ~ 
este autorul mar i'nUttor infractiuni de 
furt şi înşelăciune, după cum urmează: 
in data de 19.09. a.c., a pătruns în 
locuinta părtii vătămate HERMAN 
ANIŞOARA, din lneu, de unde a sus
tras suma de 1.100,000 lire italiene; in 
cursul lunii iunie a.c. a sustras din 
curtea numitului BARTOK ANDREI, 
din lneu, o bicicletă, iar in 14.09. a.c. 
s-a prezentat la domiciliul numitului 
Petrovici AUREL, din lneu, pe care 1-a 
tnşelat cu un aragaz, <Xi01Unică Biroul 
de presă aiiPJ Arad .. 

Doi tineri din Arad, 
COTUNA GHEORGHE
C~!SŢIAN, de 23 ani ~~ 

HOROBEŢ IOAN, âe 24 ::~!. 
ambii din Arad, fără ocupaţie şi 
antecendente penale, au fost 
re~nuţi după ce în sarcina tor 
s-a stabilit câ sunt autorii unui 
număr de 7 spargeri de auto
turisme, axnise în cursul aces
tui an pe raza municipiului 
Arad, comunică Poliţia. 

Parchetul a emis împotriva 
celor doi mandate de arestare 
prevenlivii. 

lncepând de ieri, tarifele la transportul feroviar de călători s-a majorat cu 
6,2%. Surse din cadrul Agenţiei de voiaj Arad ne-au informal cu privire la 
noile modificări de preţuri: 

Astfel, o călătorie pe ruta Arad - Bucu~ va costa: • accelerat - vagon 
de d0011tt " 325.000 lei, CU'i"tă - 153.500 lei, accelerat cls. 1 - 206.200 lei, 
cls. 11 - 1 03.300; rapid cls. 1 - 249.400 lei, cls. 11 - 166.700 lei. 

Arad- Braşov: • rapid- cls.l-199.600; cls.ll-132.400; acceleratcls.l.-
172.500 lei; cls. 11- 80.000 lei. 

Ara<l-(}j~: • !!CQ!Ierat cls. 1 ' 62.100 lei; cls. 11 - 34.000 lei; rapid cls. 
1- 77.300 lei; cls. 11- 54.500 lei. 

Arad-Tim~ra: • personal cls. 1-20.200 lei; cls. if- 11.So_'l0 lef. 
Abonamentele pentru 30 călătorii simple: 
• 1-10 km- 73.900 lei; 11-25 km- 121.300 lei; 26-50 km- 193.300 lei; 

51-75 km- 340.400 lei; 76-100 km- 445.000 lei; 101-150 km- 661.000 lei; 
151-200 km 840.200 lei; :z00.300 km- 1139.500 ""· ~ 

Abonamentele pentru elevi şi studenţi: ~ ··.. -1 
• 1-10 km- 646.000 lei; 11-25 km- 84.900 lei; 26-50 km- 149.100 lei; 

51-75 km- 267.500 lei; 76-100 km- 349.600 lei; 101-150 km- 578.900 lei. 
MfiDifltlfl MICfltl 
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Mari regizori !fi mari actori 
Cel mai irlţ)Ortant everument culb.Jral al anului găzduit de Arad, Festivalul '' . ...,.,.~ 

de teatru dastc se deschide maine, orele 18, cu un mare spectacol -.Pălăria", 
după .un chapean de paille" de Eugene Labiche. 

+++1 
Aşadar, In prima zi, scena arădeană va aparţine Teatrului de oomedie 

Bucureşti. . 
aVodevil şi parodie a vodevilului, inspirat rMriaj tntre comicul de situatii si 

cel de limbaj, cu accente burieşti .şi mai rar, groteşti, ba chiar găzduind şi caie O 
.şarjă. oolegială adresată unor spectacole deja celebre. - cum n caracteriza Ion 
Parhon - spectacolul pus in scenă de Hora~u Mălăele, ne oferă şi bururia fntal
nirii cu mari actori ca George Mihăiţă, Cornel Vulpe, Gheorghe Dănllă, Radu 
Ba.nzaru, Alexandru Pop, Candid Stoica, Eugen Racoti, Dan Tudor, Tudor 
Chirilă, Gabriela Popescu, Virginia Mirea, Delia Nartea Lucaci, Mihaela 
Teleoaca. 

1 

Vor fi două ore de umor sănătos şi de binevenită V<lioşie Intr-un spectacol 
viu, antrenant, modem. 

Tn cea de-a doua zi a festivaJului,luni, de la orele 18,00, Teatrul de come
die Bucureşti prezintă spectacolul • Iluzie comică" de Pien'e Comeille, In VOfSi· 
unea scenică a lui Alexandru Dalie. 

cunea Europeana de la Strasbourg 
A * * 
DAPARABEl DBEPftliWJ IA LIBERA 

A .•• :111lT: EIPBDIABE DPBESABOifJMA 
r(llnnatv din pagina 1} 
El s-a adresat CURŢII 

EUROPENE A DREPTURILOR 
OMULUI de la STRASBOURG, 
solicitand să 1 se facă dreptate. 
Curtea Europeană a analizat 
dosarul ziaristului român, 
ajungind la concluzia corectă că 
"nu există dOvezi privind faptul că 
relatările din articole sunt total 
false sau servesc unei campanii 
de defăimare" impotriva recla
mantului, dând o decizie de 
achitare Inculpatului. Tn plus, 
Curtea Europeană de la 
Strasbourg a hotărât o despăgu-_ 
bire pentru familia ziaristului, con
damn,t pe nedrept de justiţia 
română, in valoare de 20.000 de 
franci francezi (3050 euro), cu t!Uul 
de reparaţii morale. 

Având in vedere ci articolele 
pretins def.iimătoare la &dresa 
unor persoane sus-puse, socotite 
tn afara Jegli, au fost publicate in 
anul1992, Iar sentinţa definitivă t;l 
reparatorie a Curţii Europene de ra 
Strasbourg a fost pronunţatâ abia 
acum, este lesne de obseNat cât 
de greu 1-a fost ADEVĂRULUI să 
lasă la suprafaţă, asemeni unt
delemnului amestecat cu apă. ŞI 
cât de dificil ii este ziaristului 
romln să parcurgă acest drum al 
Golgotei cu povara dreptăţii 
incovolndu-i spinarea. Dacă ar fi 
supravieţuit calvarului, fostul 
ziarist mofdovean ar fi fost obligat 
să suporte batjocura nemeritată a 
unei justijii profund nedrepte, 
corupte, s ujltă adeseori de Inşi 
fără morală - a!fB cum s-a dovedit 
recent la Craiova, unde procurorii 
merg până acolo cu orgllle încât 
au ajuns să facă sex cu chelne
rlţele Tntr~un local public, sau la 
Brat;ov, unde unii procurori se 
aflau in rela~l de strânsă ('1 sus
pectă) .prietenie" cu gangsteril. ŞI 
ce este de extremă gravitate pen
tru victima abuzurfiOf' sivâ"'ite de· 
justfţla română (prin Judec.itoria 
din Roman) este faptul că ar fi fost 
obligată să suporte o condamnare 
profund nedreaptă pentru fapte pe 
care nu le-a săvâr'fit Dar 1a ce te 
poţi aştepta de la nişte magistraţi 
corup~, gata oricând să dea cln· 
stea pe ru,lne? Cum să a'tepţl 
dreptate din partea unor magi&· 

Ira~ care au ajuns pănă acolo cu 
decăderea morală încât nu au ezi
tat să facă sex cu unele părţi în 
procesele pe care le lnstrumentau, 
chiar la locul lor de muncă, Tn 
birourile Parchetului! Flămânzl 
peste măsură, niciodată sătui de 
averiJe acumulate, unii magistraţi 
au ajuns să sfideze cu risipa de 
lux afi~: Dacllle noastre nu mal 
sunt bune pentru ei. Doar 
limuzinele străine mai sunt demne 
să le poarte augustele persoane 
pornite la promenadă prin targ. 
Nici apartamentul primit cadou din 
partea statului nu mai satisface 
cerinţele locative in creftere ale 
proaspeţilor deţinători de lnamo. 
vabllltate. Din modesta lor leafă de 
bugetari, unii magistrati ajung, 
printr-o ciudată ftilnţl de onmulţlre 
a banilor, să·Ji ridice rapid ade· 
vărate palate 1n valoare de multe 
miliarde. Un mucallt a calculat că 
un maglstr:at român nu ar ajunge 
să adune asemenea sume astro
nomice • de zeci fi chiar sute de 
miliarde de lei • cAt valorează 
averea unora dintre dAnşll nici 
dacă ar atinge vârsta 
matusalemiculul personaj biblic 
Noe, cel scăpat in mod miraculos 
de potopul de ape care ar ~~ 
cuprins pământul vreme da vreo 
40 de zile fără intrerupere. 

Drepţi fiind, trebuie· si 
spunem că nu toţi judecătorii '1 
toţi procurorii sunt ticălo'i. Intra 

. acettia mal există fi persoane a 
ciror cinste fi integritate morală 
nu au fost atinse. Negretit, tn 
justiţia română nu totul a fost 
atins de putregaiul necinstei. Unii · 
magistraţi i'l poartă cu demnitate 
roba, prefen\nd să slujească ade
vărul in sărăcie, decât să se lase 
târât In noroiul corupţiei. .Decit 
să intind in unt fl să privesc in 
pămln~ mal bine pâine cu sare '1 
să mă uit la soare" spunea un per
sonaj din operele cuprinse in 
manualele de limbă română din 
vremea tinereţii noastre din anii 
'50-'60. Astăzi prea puţini vor si 
întindă in sare. cedând rspttei de a 
se căpătui vânzându-•i sufletul, 
dar aşa cum spuneam mal sus, nu 
intotdeauna avem a face cu tilhari 
in robă atunci când avem a face 
cu sentinţe vădit nedrepte, de 

natură să favorizeze pe cel cu 
dare de mAnă. In goana după per
sonal inalt calificat, necesar asi· 
gurăril noului corp de magistraţi 
apt să slujească cu cu compe~ 
tenţă activitatea de justiţie, se 
vede că s-au strecurat fi nulităţile. 
Aşa se explică de ce in cazuri fără 
miză sunt date citeodată santinţs 
anapoda. Având însă o experienţă 
personală in materie de tragere la 
răspundere a ziaristului 
indezirabil, sunt tentat să cred că 
magistra~l mai sunt supu'l uneori 
'' unor presiuni de un fel sau attul, 
de regulă politice. Adică, zici ceva 
despre un ţărănist, te '' trezeftl 
tanU în judecată t;l condamnat pe 
nedrept, numai fiindcă ~ti recla
mat '' judecat de membrii 
aceluia'l partid. Altminteri, cum ar 
fi fost posibil ca un ziarist care a 
susţinut că un anumit veterinar, 
pretins vindecător miraculos, nu a 
descoperit nici un medicament efi. 
cace de tratare cu succes a can
cerului să poată fi declarat vinovat 
de calomnie? Un asemenea 
judecător există la Tribunalul din 
Arad, dar am convingerea că 
solujia lui va fllnfinnată In final de 
Curtea Europeană de la 
Strasbourg • ultimul refugiu al 
ziaristului român prigonit de. un 
regim agresor, un mic dictator în 
devenire. In mod cert, nu este 
intâmplător faptul că tot mal mulţi 
zlari'ti arâdenl sunt astăzi tărAţi 
prin tribunale, învinuiţi de 
comiterea lnfracţlunll de Insultă '1 
calomnie. Puterea cederlstă de pe 
DAmbovlţa are tupeul de a asmu~ 
justiţia impotriva presei 
neaservite, incercind să-i 
lntimideze pe zlarittii curajofl şi 
on&f'tl, slujitori dev~taţi ai lntere. 
sulul cetăţenesc·; Neru,lnaţli din 
fruntea ţării vor arestarea 
zlarl,tilor in speranţa că vor reu'l 
să închidă gura presei. Nenorociţii 
de guvernan~ de pe DAmbovija au 
uitat lecţia Ceau,escu. Cam 
repede, Iar judecătorii au uitat că 
sentinţa trebuie să fie dată nu 
doar in litera legii. dar mai ales in 
spiritul legii. Şi in concordanţă 
deplină cu adevărul. Dacă nu, la 
revedere, la Strasbourg! In 
România nu se mai poate respira 
rn Rbertatel. 
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PENS~ONARII ŞI·AU VARSAT 
NADUFUL PE GUVERN 

Circă două sute de pensio
nari s-au adunat, ieri dimlneată, 
in faţa Primăriei, fluturand 
cupoane de pensii si facturi de 
plată pentru intre9nere. De ziua 
lor, ar fi fost normal să fie veseli. 
De când însă nu ati mai văzut 
un pensionar bine diSpus? 

Zecile de pension(iri şiwau 
exprimat nemultumirea fată de 
condiţiile dez'astruoase in 
care-şi tarăsc zilele. Bătrânii 
aduna~ in faţa Primăriei ne-au 
mărturisrt că au multe necazuri 
şi nu le pot inşira doar intr-o 
oră, cât ţine mitingul. Ne-au 
spus insă că, in primul rand, 
doresc pensii mai mari. 
.Parlamentarii, d.irectorii de 
bănci, şefii marilor intreprinderi 
de stat să ne dea o parte din 
salariile lor" - ne-a spus 
Alexandru Gancea, In varstă dle 
69 de ani. 

Matei Badea, de 57 de ani, 
pensionat pe caz de boală, este 
de părere că "pensia minimă pe 
economie ar trebui ridicată la 
acelaşi nivel cu salariul mediu 
minim". Francisc Palfi, in varstă 
de 69 de ani, ne-a declarat ca 
suferă de cinci boli şi după o 
viaţă de muncă grea nu se 
poate intreţine şi nu are bani 

Ieri după-amiază, la ordinul 
Guvernului României, monumen
tul .Ungariei milenare· a fost pre
dat de către annala română ude
meriştilor arădeni (prin Ordinul 
Minoriţilor). Cărfd am ajuns la 
poarta U. M. 01380, am aflat cu 
sb.Jpoare că presa românA nu are 
acces in interiorul unităţii. Şi 
spunem aceasta peritru că l-am 
văzut cu ochii nosbi pe corespon
dentul Duna TV Cand a intrat ală
turi de delega~a UDMR. El era 
trecut pe lista celor 13 (fatidică 
cifră) persoane care au avut 
acces la depozitul unde era ll\0-o 
numentul. Din delegaţie au mai 
făcut parte Ioan Darida, Mihăly 
M~tekovits, Kâlmân Cziszter si 
muncitorii care au ajutat la încăr
carea maşinii. Trebuie remarcat 
faptul ca transportul monumantu
lui sMa făcut cu masini puse la dis· 
poziţie (nu ştim daCă pe bani sau 
nu) ale finnei de construcţii ICIM 
Arad, cu acordul inginerului-şef 
Balint. 

Pe tot traseul dintre unitatea 
militară şi Palatul Minori~lor a fost 
desfasurat un impresionant dis
pozitiV poliţienesc, pregătit Să 
intervină in cazul in care ceva sau 
cineva ar fi tulburat siguranţa 
transportului... luau care nu s-a 
intămplat. 

Ne-a uimit peste măsură 
implicarea exagerată a unor figuri 
publice arădene, unguri, ce-i 
drept, dar pe care nu-i vezi 
dăruindu-se cu atâta ardoare 
când e vorba despre interesele 
arădenilor. Şi ne referim aici la dl. 
viceprimar Ioan Darida sau la 
subprefectul Levente Bognar, 
care dirija macaralele, asta ca să 
nu-l mai pomenim şi pe inspec
lorul general adjunct Matekovils, 
care a ţi1ut morţiş să însoţească 

pentru medicamente. 
De la microfon, Gheorghe 

Ghenof, preşedintele interimar 
al Organizaţiei Judeţene a 
Partidului Pensionarilor, si-a 
exprimat constemarea fată' de 
cele intâmplate pe plan 'eco
nomic şi social la ora actuală, 
principalele victime provenind 
din rândurile celor bătrâni . .Am 
ajuns să ce~im, am ajuns să 
fim batjocoriţi de cei aleşi de 
noi. S-au inmul~t comercianţii, 
funcţionarii şi mafioţii. Guver· 
nanţii au distrus cercetarea, pnr 
ducţia, invăţămantul, armata." 
Pensionarii protestatari ne-au 
declarat că sunt considerati de 
către autorităţi .un carlcer 
impotriva Puterii". Gheroghe 
Ghenof a transmis colegilor de 
suferinţă ca secretarul general 
al PNŢCD, Remus Opriş, are 
un salariu (nu s-a specificat 
dacă e lunar, sau anual) de 
peste 142 de milioane de lei. 

Pensionarii au inceput să se 
agHe, lansănd lozinci antiguwr
namentale: .Jos hoţii de la 
Putere!"; "Jos Guvernul!". 
Bătrâni!, dezamăgiţi, ~au solid
lat In mijlocul lor pe unul din 
reprezenanţii autorită9i locale, şi 
anume pe preşedintele 

statuile pe postul 'i"ferului de rez-
ervă. · 

lîansportul s-a făcut in patru 
etâpe, cea mai mică statuie 
avănd peste trei metri inăl~me. 

La ieşirea din unitatea mili
tară, un gn.Jp de români au pus la 
o staţie de amplificare Imnul de 
stat .Deşteaptă-te, române!" şi au 
huiduit coloana care transporta 
monumentul. 

ln curtea Palatului Minoriţilor, 
a surprins pe toată lumea apariţia 
inopinată a ministrului justiţiei din 
Ungaria, dna Dăvid lbolya. 
lnsoţită de fostul ministru Gyiirgy 
Tokay şi de celelalte oficialităţi 
udemeriste, domnia-sa a mângâi
at cu dragoste maternă primul 
element al monumentului. ln 
spatele Catedralei catolice, in 
curte, finna Arkit amenajase deja 
cinci postamente pe care 
urmează să fie amplasate statu
ie. astfel încă~ pe 6 octombrie, să 
aibă unde tăia panglica premierii 
Radu Vas~e şi Victor Ooban. 

O altă curiozitate, supără· 
toare pentru noi, a fost aceea că, 
in vreme ce de 

Consiliului Judeţean, Dan lvan, 
pentru a-şi exprima părerea 
despre situaţia economică şi 
socială prin care trec pensio
narii. Dl. Dan lvan nu a putut 
satisface dorinţa pensionarilor, 
fiind prezent la acea oră la fes
tivitatea de deschidere a 
Tnvăţământului universitar. Un 
bătrân a făcut o propunere neo
ficială pentru ca această cate
gorie socială să aibă o viaţă căt 
de cât decentă .• Să ne dea · 
pensii măcar de 200 de dolari, 
pentru că. există posibilitatea, 
daca unnărim viaţa opulentă a 
unora. Ce am constmit noi o 
viaţă întreagă ăştia au distrus in 
zece ani" • ne-a declarat Ion 
Nioolae, ln varstă de 82 de ani. 

. ln conclUzie, pensionarii 
ne-au spus că şi-au pierdut 
increderea in cei care au 
promis şi acum se desfatlt. 
Bătrânll au menţionat că fa 
alegerile virtoare vor fi atenţi cu 
cine voteazA. Oricum; râbdarea 
lor a ajuns la limită. 

FlfMQS rtĂSTfisfKHE 

limba română s-a păstrat discreţie 
totală asupra zilei şi or.ei la care 
va fi transportat monumentul, la 
faţa locului erau prezenţi 
reprezentan~i posturilor publice şi 
private din Ungaria, precum si 
echipe ale redacţiilor in limba 
maghiar.! de la TVR Cluj şi Radio 
Tm~oara. 

Din discuţiile pe care le-am 
purtat cu reprezentanţii UDMR
ului local. am aflat că .sunt 
emoţiona9 pănă la lacrimr 'i că, 
din punctul lor de vedere, această 
realizare este o adevărată victorie 
pentru maghiarimea arădeană. 

ln incheiere să mai spunem 
doar că nici zidurile sau gardurile 
protectoare n-au reztstat in faţa 
dorinţei ungurilor de mutare a 
monumentului. Probabil vicepri
marul Darida a eliberat pe loc cer
tificatele de urbanism necesare 
tăierii brutale a gardului metalic 
de IAngă trotuar şi demolării 
zidurilor interioare ale gangului pe 
unde va intra monumentul. 

ŞEJU~f~H 

DIALOGUL DINTRE ISTORICII MAGHIARI ŞI ROMÂNI S·A AMÂNAT 
len, in s~la mare ~ Palatului ~c:h·~~inistrativ, s-a A_ceste teme nu ,nai trebuie folosite pentru. Tot de la Bduapesta a venit şi dr. Kedves Gyula. mentale grănicereşti din secuime la 1848-1849) iar al 

desfă_ş~rat, _m organ~z_area Umun_11 Culturale a dezbinarea popoarelor. Apelul la Europa atn1gea Domnia sa lucrează la Muzeul militar şi a prezentat doilea a făcut un portret al grafului Teleki Sandor 
~aghta~llor dm ~eal_ş, ComplexulUI ~uzeal Arad, aten~a asupra suferinţebr românilor din Transilvania, oomunicarea ..Jurământ, drept cinste la ofiterii annatei *urmaş al ilustrului Teleki Samue.l. cancelar al 
~·mpozlonul "Revoluţta ~.uropea,nă J• contextua- spun~ vorbitorul, conchizând cu citatul .. Cu cei din revoluţionare: Reţinem din afinnaţiile scite.: .Valori Imperiului Habsburgic, care a oferit, la 1802, oraşului 
lită'\"' ară~ne 1843-1849. · monnrr1te ne certăm in deşert." umane ca cinslea si fidelitatea, calităti ale celor 13 ge- Til'lJU Mures impresionanta sa blbrootecă de 40.000 de· 
. n cuvantul d~. deschlde~e dl. Pascu ~urez~n. OI. Gelu Neamţu, de la Institutul de Istorie din · .. E.!nă în 4 oCtombrie erau ir'l ~~-ta legalitate. volume). ' 
~ =~lu~ra~ţe;~::,.~·,:~a că~"':'" Cluj-Napoca, vorbind desE!!!-~? unguri pe Au fost traŞi·:,; riispundere pentru lucruri pentru care Aradul a fost reprezentat la simpozion de drd. Dan 
~re istoricii pa~anti sa lămur:~~că cu~: ' 10 

• aceea~I.~V<.>d.; ~e. 1a 1~8·1~9 în _T~nsilvania·. n~ar fi trebuit. _Din punc~l de veder_e al_ Ungariei se DemJa. cu. analiza f1J8nus~sului ~evărul ina~te de 
ştiinţifice, Pf'Ob'eme6e inomentului 1 Ş48-.~~~-su-biin~ ,.semnara că "mulţl!;lt.de 10bag'~magh1an au fost ia ~~u. dreptun pohţta:: ŞI nu drep~ .. naţionale. Dacă ~te sllu1 Franz. van FnvJSZ, realizând cea·mat stre-
ind că diferentele de vederi don trecut nu ne împiedică Adunarea de la 81"1 '' .să luăm on seamă ceea ce ne veţo ridoca sau nu statuoa să vll gândo~ că aceasta este contă prezentare. 
sa mergem sPre un viitor comun. uneşte.~ · simbol al valorilor generale pe care et îl repreztnta.~ Ar fi urmat d!SCU~ile, cu o pondere minoră faţă de 

Pe parcursul a patru ore şi jumătate, !storici romani .. ~ml'?nenţa naţio~ă a armatei revol~ţio~are După ce d~nii dr. St~lian Mândruţ. '' ~r. Ioa~ comunicări. Multe lucruri interesante au fost doar 
!fi unguri ~i-au expus punctsit= de vedere asupra re- maghtare dtn 1848-1849 a fost tema comunicăm dr. Bolovan, ambu de la lnst1tutu! de lstone.dtn CluJ~ enuntata. Din cauză că ceasurile erau inaintata, dia· 
voluţiilor _bu~ghez-o--democratice de ta 1848, din Bona Gabor de la lnslilu~l de Istorie .. Militară.din Napoca, s-au ~eri! la .Opinii despre a~itatea d~ logul,· dezbaterile au rămas pe altă dată. Schimbul de· 
T~~ano;: ~·Ungaria şi interferentele acestora. Budapesta . .Avram _Iancu. ş.o conducătono romăno au puta~lor ronm.no Tn Doeta de la.1843-1849" şo, ~· păreri apropie lotdeauna oamenn. Şi după cum spunea 

Moderatorul simpozionului a lost dr. Alexandru g~ot (?!)cind s-au ompotrivit nouă şo. fără vooa lor, au la .Contribuţii la cunoaşterea omagonoo celunalt on limpul moderatorul: Dacă rezolvăm toate problemele ce voc 
P~nu. de la Institutul de istorie ,.Nicolae JorgaM al aJuns de partea austriecilor. Faptul că românii s-au pur- revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania", le-au face istoricii ~re vin după noif BinEH şi 8~, 
Academiei Române. Tot domntet sale ii aparttne ~i tat aşa se datorează şi greşelilor ungunlor. N-aş vrea urmat alti doi clujeni, dr. Egyed Akos si dr. Csetri · A ~nsem t 
prima ~unicare intitulată .• Caracterul. e~ean al să. detaliez că am sta pănă ~· In aomata maghiară Alex. Pnmul ne-a vorbit despre .Eliberarea iobagilor" DfiHflcTODO":, 
Revoluţiei de la 1848-1849 dtn TransQvama. exiStau atuna 25.000 de românr. {când programul anunţase o temă referitoare la regi- ~ 
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luterpretâud .,.,după ureehe•• un alineat. 
al 'lratatului ro ... â:no-~ar 

~ ..... .,....~ 
VEHITI Lfi MITIHGOL DE PROTEST!!! 

1 

• PE 6 OCTOMBRIE SE Vjl 
AMPLASA DOAR O PLACA! 

La conferinţa de presă de ieri a PNŢCD, sub "dirijarea" noului purtător de 
cuvânt Claudiu Cristea, a fost prezentat un Comunicat privind poziţia organi
zaţiei judeţene in ceea ce priveşte amplasarea monumentului ,.Ungariei 
Milenara" în aşa-numitul "Parc al reconcilierii româna-maghiare". Conform 
Comunicatului ~.,...amplasa.-.a monnmPntolul N'!lor 13 generali P.HtP. 
o eonHeeinfă dlr~tă a M"mnărll de către p~ioWIP Ioa lli~a~ 
ia numele României., a Tratalfulal de in ..... IP~Prfl'., CtHlperart"' t;. bună 
v..elniita.., int,... România ti< Ungaria la Tim~ara la 16 ... p~bri., 
19!16 ti< a ratifieiiril lui d,. eiitl"t" Parlam .. ntul României la data de 3 
CH!tombrt .. 1996. l..a a<-... a dată majoritatea parlamentară era IUIIgu
ratii dP eiitr .. PDSR-PIJNR-PRM-PSM"'. 

• "PROTEJARE" ESTE TOT 
UNA CU ,.REAMPLASARE"? 

• Nm • BO'I'ĂRÂRE DE GUVEIUI, 
El • DISCU'flll 

Deputatul Calimente si-a exprimat 
speranţa că până la unnă 'se va aproba 
amplasarea monumentului in Cetatea 
Aradului, soluţie propusă de către 
Prefectura Aradului. Până când se va 
rezolva această problemă, pe 6 octombrie 
cei doi premieri, Orban şi Vasile, vor .. sfinf 
doar o placă, menită să marcheze viitorul 
amplasament al .. Parcului reconcilierii". 
Calimente a oferit chiar si o solutie pentru 
Victor Babiuc: mutarea Unitătii rOititare la 
Lipova, unitatea de acolo fiind' la ora actu, 
ală aproape părăsită. Oricum, Cetatea a 
devenit improprie pentru adăpostirea unei 
unităti militare. In plus, doctrina NATO 
prevede amplasarea unitătilor militare îna
fara marilor aglomerări Urbane, spune 
Calimente. 

i J,Ji ti 1 III tqţi ,,, §iUH{f 
. J 

Pentru a nu fi acuzati de rea-vointă, 
redăm alineatul 2 din 'articolul 13 'al 
Tratatului, pe care se bazează afirmatiile 
tărănistilor arădeni: ' 

SCRISOARE DESCHISA CATRE 
DEPUTATUL ION BAT~ 

' > proprietătll prin caro poporul ' "Părţile contractante vor acţiona 
pentru protejarea monumentelor 
istorice şi de cultură, a locurilor 
memoriale, a vestigiilor scrise '1 
materiale aflate pe teritoriile lor, care 
evocă 'i păstrează momente din islo• 
ria 'i cultura celeilalte părţi contrac
tante, vor sprijini conservarea lor 'i 
vor înlesni accesul la acestea, in con .. 
formitale cu legislaţia fiecărei părţi 

Deputatul Mihai Calimente ne-a pus in 
faţă o perspectivă ,.roză": ungurii studiază 
posibilitatea retrocedări~ către România a 
patrimoniului .Fundaţiei Gojdu". lucru pll 
care România n solicită de 75 de ani! Intr
adevăr, ar fi un superb monument al 
românismului in Ungaria, numai că in timp 
ce românii au dat deja o Hotărâre de 
Guvern, ungurii au "dat" discuţii asupra 
posibilităţilor oferite de către legislaţia 
Ungariei. Semnalând acest aspect, am 
primit răspunsul că nu se poate realiza reci· 
proc~atea legislativă, intrucăt amenajarea 
parcului durează mult mai mult decât 
hotărărea de retrocedare. 

• DOLHA NU A FOS'I' 
SANC'fiONAT, CI AVANSA'f! 

român, in special viitoarele 
generaţii, trebuie sA plăteascA 
despăgubiri, fără să aibă nici o 
vină.· Tntr-adevăr, ce vinil au 
acele genera~i? .Multi din col cu 
care Vwaţi unit in coaliţie sunt 
mo,tenitorll celor care au 
impus, împreună cu sovietlcll, 
comunismul şi naţionalizarea, 
lar in prezent nu le pasă că tot 
romanul muncitor va plăti: co(ltractante". -

li lăsăm pe cititori să găsească in 
acest alineat un motiv cât de mic pentru 
reamplasarea monumentului. D-nii Mihai 
Calimente, Claudiu Cristea şi Ionel 
Costin au incercat să ne explice că la 
Tratat există anexe speciale, in care se 
faCe referire la monument. Am intrebat 
de ce nu se pot vedea acele anexe si de 
ce parlamenklrii arădeni (incl~siv 
ţărăniştii) nu i-au informat pe cei care 

Până cănd se face parcul, este foarte 
posibil ca patrimoniul .Funda~ei Gojdu" să 
fie retrocedat. Posibil este orice. Cât 
despre probabilitate, ne-am lămurit cu FMI
ul, UE şi NATO, au subliniat reprezentan~i 
presei. 

Faptul că Viorel Dolha, consilier munici
pal PNŢCD, nu mai este purtător de cuvânt 
al organiza~ei judeţene se datorează avan
sării sale in functie de sef al 
Departamentului de Imagine, ne-au expli
cat organizatOrii conferinţei de presă. Nu 
are legătură cu articolul scris de către 
Dolha (scrisoare deschisă adresată mi· 
nistrului ungar al Justi~ei, David lbolya). 

e "Oare UDMR-ul, cu cara 
mergep dumneavoastră impre. 
ună, nu este mo,tenltorul 
MADOSZ-ulul ,1 politicii 
hortlste, care au contribuit la 
slăbi rea rezistenţei României In 
faţa pericolului comunist, nu ar 
trebui să plătească despăgu
biri?" 

• CQ PROPRIETATEA . 
,.RAMÂNE CUM AM 

STABILI'I'"I str. Iuliu Maniu, Bloc P4, ap. 37 ii 
saie deputatului Ion Ra~u o lungii 
saisoare .desdlisă•, in care sunt 
cuprinse Tntrebări şi reproşuri. 
Redăm pe scurt principalele Idei. 

i-au ales că .. un loc de cinste-" ·in 

• CALIMEN'l'E CREDE 
ÎN PDŞIPNLI 

Deputatul Calimente si-a exprimat 
convingerea că atât consilierii PD-ului căt şi 
cei ai PNL-ului, in ciuda poziţiilor lui 
Gheorghe Seculici şi Valentin Neamţ, vor 

De~i la punctul unu al conferinţei de 
presă, poziţia PNŢCD-ului faţă de legile 
referitoare la proprietate a fost colaterală. 

Deputatul Calimente ne-a informat asupra 
stadiului legilor respective şi asupra poziţiei 
arhicunoscuta a PNTCD. 

• Fiind născut in comuna 
Horbova din Ţinutul Herţa (astăzi 
In Ucraina), dl. Fantaziu 
sesizeaza că .sute de mii de 
refugiati din Basarabia, Nordul 
Bucovinei '1 Ţinutul Herţol, au 
pierdut totul: .case, pământurt, 
atellere etc 'i in prezent nu 
spune nimeni sA ni se restituie 
in integrum a,a cum doritf 
dumneavoastră !7Î intregul par
tid din care faceţi parte pentru 
cel ce 11 swau naţionalizat ,in 
România.· Sigur că il înţelegem 
pe dl. Fantaziu, dar nu vedem 
cum ar putea deputatul Ra~u să 
ceară statului ucrainean resti
tuirea bunurilor pentru cei refu-

e .Dvs., d-le Ratlu, sunte~ 
deputat de Arad pe baza 
voturilor ce vi le-au dat ace'ti 
locuitori, oare cum iwap sprijinit 
pe ace,ti oameni? li sprijiniţi 
prin Instalarea monumentulul 
cilăilor poporului român? 

Tratat. Nu nici un vota monumentului. 

t::::: .. _ COMUNICA'i; 
'., • Fundaţia Judeţ4ahli a RevoiUţiel'dln Decembrie 19$ ' 1 

. . ~· 
flinembril lă Adunarea generală organizată duminică, 3 octombrie 1999, orele.•, 
· .. 11,00, :a sala 33 din· Palatul Administrativ, pentru comunicări foarts importante i11.J 
;11 legâtur~.~"!,.!'~vetele ~~ modificările negative aduse legii nr. 42, după care Sf! 'f&~ 
[iPartlci~Sa'lli mltlnguJ.de protest Impotriva amplasărjl monumentului,Ungariet'· 
h-i!Mari". --. __ ·.____ _ _ . ,· · - .· .·,., <·:· ... ·· ··'>;-: 

, SIHIOH TODCKA 

cu ora 

In loc să sponsoriza~ o fa
cultate din Arad, dumneavoas
tra, a'a cum aţi spus la televi
zor, aţi sponsorizat o facultate 
csăracă:t de prin Anglia sau 
America, Iar la arădeni le daţi 
vorbe intre două avioane care 
vă duc în străinătate fjl retur: 

l!\ ~unaâţla tfl e"!lr~ţnă '1 pe această cale profunda indlgnâre 1âţA de " " 
c diCilitorlalil a acesturmonument pe teritoriul Aradului de către autorltăflfe sta 

PJt-.J. • ... · hiar, lm····P ........ re, .ună .cu .. ce. le rom ... an~. făt'i•a'fine.· · seam,a d. e op~la arii<lf,·n···l·lqr.~.·tâ .·.'.· .... ) 
. · Suntem ~nvln\11 că rw prin umilinţă 'i nu In genunchi ~ (;i..."~ 

ţ~ţ.(lril gata săllltr!m tnUnluhelt Europeană. • •· ·.. ' , 
<4 1 ·· .. · .. ... . CONSIUULDE.(:ONPUCERE;t 
~:;;t~i:?W*t&' · r--~rrwr··, -- -ttts.~~~s:~vi"-·i\#{- ·l*ti1lll~ 

lui Ion Raţiu acordă audienţe la cabinetul 
parlamentar de pe str. Horia nr, 2. in 
cursul zilei de mâine, d-1 deputat va fi 

gia~. . 
• .In prezent, coalitia do la 

guvernare, din care faceţi 
parte, vrea să ImPună o lege a 

In final, dl. Ratiu este rugat să 
nu promoveze o' lege care ~să 
impovăreze generaţiile 
v_iitoare·, ci legi menite să ducă 
la unirea· tuturor pentru ~umlrea 
bolovanulul·. 

(Unnare din pagln.a 1) 
Implinirea a 150 de ani (cifră rotundă) de la 

revolupa maghiară din 1848--1849 cu corolarul ei, 
uciderea celor 13 generali in Cetatea Aradului (la 6 
octombrie 1849), a fost un prilej pentru UDMR '1 
guvernul maghiar de a scoate de la naftalina isto-. 
riei un monument cu multiple semnificaţii pentru 
partea maghiară. Fără nici o s~mnfficaţie (oricum· 
nu una benefică) pentru parte-a romană. Tn con
secinţă, de câteva luni de zile, partea maghiară, in 
special prin udemon,tii arădeni, a făcut tot felul de 
demersuri, 'tiute 'i nestiute, pentru ca o comemo-. 
rare, exclus~ maghiar-A, să se intâmple pe teritori-
ul Romaniei, la Arad. • 

De ce spun exclusiv maghfa~? Pur ~1 simplu. 
pentru că este un monument care ii i'ep.rezlntă 
numai t;i numai pe maghiari. Pentru că, dacă in 
momentul amplasării monumentutui 
~Buol(art." in Arad, orafjUI făcea parte din 
Austro-Ungaria t;i. in acel moment, nimeni nu i-a 
intrebat pe romani dacă sunt sau nu de acord cu 
monUmentul cu pricina, astăzi Aradul face parte 
din Romania, o ţară pe care nu o onorează sem
nificatiile monumontulul care reprezintă, in totali
tate, o istorie 'i o simbolistică a Ungariei. ŞI, in 
modul cel mal flresc1 acest monument putea fi 
amplasat In ţara ale cărei Interese şi Istorie o 
reprezintă. 

Desigur, udemerl,til arădenl, prin Impunerea 
cu ajutorul guvernelor maghiar'' român a reaJ'I'\w 
plasării monumentului in Arad, ştwar ridica el in'l'l 
o statuie. Cu111, deallfel, partidele şi liderii români 
care se opun reamplasării monumentulul Tn Arad 
ar putea urca fjl el pe un soclu al naţionalismuiui 
(do această dată justificat) cu reverbera~l In rân-

prezent la Şiria. 
T.S. 

durile electoratului roman. Dincolo de toate cal· 
cuiele electorale însă, na~onalismul in acest caz 
este perfecl explicabil. 

Istoria nu se socote'fte in zile, luni şi ani, ci in 
secole 'i milenii. A trecut destul timp pentru ea 
resentimentele (nu spun mai mult) dintre 
popoarele român fjl maghiar să fie inmormantate 
In catacombele Istoriei? Eu Zic că o perioadă de 80 
de ani, care s-a scurs de la înfăptuirea Romaniei 
Mari '' aceea,i infăptuire a unei Ungarii miel, nu 
este suficientă pentru ca multe secole de istorie a 
vrajbei românCHnaghiare să fie !7terse din memo-
ria colectivă. Mentalul colectiv al popoarelor nu 
poate fi anihilat prin hotărâri de guvern, i~diferent 
de inten~ilo care girează astfel de decizii. Guvernul 
român, in inţelegere cu guvernul maghiar, prin 
avocatul David lbolya (ministrul de Justitie al 
Ungariei) a dat o sentinţă care eludeazJi in mod 
scandalos un segment de populaţie (mă gândesc 
la locuitorii Aradului) dar 'i autorităţile arădone. ŞI 
nu e vorba doar de arădeni. Ca de obicei, guvernul 
român a pus carul inaintea boilor, pentru că, pe 
măsură ce se apropie ziua de 6 octombrie, in Arad 
spiritele se agltă, situaţia se inflamează şi con
secinţele unei astfel de hotărâri pot duce la evon~ 
menta contrarii celor scontate. Pentru că, in loc de 
reconciliere, &war putea să avem parte în Arad de 
vrajbă, de o resu&:eitare a unor resentimente care, 
Tn bună parte, erau anihilate de o convieţuire 
rezonabilă dacă nu chiar amlcală Intre romAnii '1 
maghlaril arădent 

Am inteles el primul ministru maghiar are 
lntonVa să vini la Arad in 6 octombrie. N-ar fi de 
mirare ca alei să găsească o popula~o ostilă, care 
ar putea recurge la unele acte care nicidecum nu 

s-ar inscrie in perimetrul "Parcului Reconcilieril". 
Şi atunci, in loc de o piatră de temelie in conw 
strucţia prieteniei romano.maghiare, ne-am putea 
trezi cu o piatră (poate chiar la propriul) in 
capetele celor ce au gindit acest tip de racon· 
ciliere. dintre români 'i maghiari. Cui .....,.....a 

Mă intreb dacă partea maghiară (in special 
udemeri,tillocall) s-au gindit la consecintele unul 
demers care nu se putea să nu pună in alertă w 
dacă nu popula~a • măcar partidele şJ autorltă~le 
locale. Fără a exclude şi naţionaUsmul justificat al 
oricArui român. Pentru că simbolurile na~onale au 
cintarit intotdeauna foarte greu· în raporturile din
tre popoare. Românii trec cu vederea că in Arad se 
construieste o fabrică maghiară sau că se 
mănâncă alimente ungure,ti, d.r nu pot rămâne 
pasivi când văd un monument care reprezintă si~ 
baluri ale Ungariei, Cine nu poate intelege .aceSt 
lucru de atâtea ori demonstrat in curgerea istoriei? 
Guvernul roman '1 cel maghiar, dar mai cu seamă 
cel roman care, Tncă o dată, nu a găsit o rezolvare 
diplomatică a unei probleme sensibile, c.l drept, 
'i care poate avea consecinţe nebănuite. 

Mă număr printre cei care cred că tntre romAni 
'1 maghiari, începând cu lndivilii '1 tennlnând cu 
statul, există nevoia unei reconcilieri Istorice. 
Pentru cA resentimentele tncă există In minţile 
noastre, oricât am incerca să ne ascundem după 
deget. Poate că unii români şi unii maghiari au 
reuşit să 'teargă din mintea lor aceste resentlw 
menta. tn mod cert însă mal sunt destul care, ba 
dintr-un reflex Istoric, ba din neputinţa intelegerii 
Ideii do reconciliere, ba aţă!"~ .i asmut~P de lndJ. 
vlzi şi partide cu interese btno 'tiute, nu au reuşH 
săw!ll rezolve acele resentimente care a'teaptl 
prilejul să se manifeste. 

T. S. 

Cum este '1 cazul reamplasării monumentulul 
amintit intr-un parc al reconclllerii. fnţeleg că, in 
timp,_ românii ~1 maghiari! vor fi obliga~ de istorie 
(şl de către al~i) să se reconcilieze, nu existil altă 
solutie, dar sunt convins că, in acest caz, s-a forţat 
mâna Istoriei. Este posibil ca peste caţiva ani, 
mulţi, puţini, reamplasarea monumentului să 
răm'nă o problemă pur tehnică Deocamdată însă, 
ea este o problemă curat politică, ba, mai mult, 
una care ţine de demnitatea Istoriei naţionale a 
romaniJor 'i a maghiarilor. Numai că prezentul 
demonstrează că cele două demnităţi nu sunt 
compatibile, pentru că faptele care le gonereazJi 
sunt interpretate in mod diferit. Atâta doar că 
faptele nu pot si dea dreptate decăt celui care nu 
eludează evenimentele. Iar aici lucrurile sunt clare: 
generalii maghiari au făcut parte dintr-o annată 
care a ucis români. lnJelog că intr-un război se mai 
'1 moare. Dar să ridici un monument celor care !I
au omorat părin~i e greu de admis, orlcătă tole
ranţă ar exista in mintea cuiva. Mă mir ci un lucru 
atât do simplu de gândit nu poate fi acceptat de 
maghiari. A'a că, revenind la Ideea cu care am 
Inceput acest articol n dau dreptate prietenului 
meu maghiar: nu e bine să zgaodăre'ti rănile Isto
riei pentru că dor, Iar partsa maghiar.! exact asta a 
făcut ŞI consecinţa este firească: un. monument, 
care s-a vrut a fl al reconcillerU, s-a transformat 
Tntr-un monument al vrajbel. 

Socoteala din Bucure'tl şi Budapesta nu w 
potrivit cu socoteala din târgui Aradului. 

Sper că rornănli '1 maghiarll arădenl vor trece 
cu mal multă intelegere peste acest moment -at 
au făcut-o cel care au pus la cale acest tip de rec
onciliere. 

• 

! 

•. 
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' .,Cereţi !ji vi se va da, căutaţi !jf veţi afla; bateţi !jf vi se va deschide. Că oricine 
cere ia, cel care caută află; !ji celui care .bate i se va deschide" spune Mântuitorul 
Iisus Hristos. 

Cu fiecare zi ce trece, ne tmpovărăm cu tot mai multe griji. Griji lume!jtf. Griji 
materiale: cum să câ!jtigăm mai mult, cum să promovăm la serviciu cât mai 
repede, cum să ne asigurăm traiul comod al zilei de mâine. ŞI exemplele ar putea 
continua. fn cele mai multe cazuri, ne bazăm doar pe forţele proprii, limitate, mult 
prea slabe să ţină piept frământărilor dinlăuntrul fiinţei noastre. Osteniţi !ji împo
văraţi, mulţi dintre noi apelează atunci la Divinitate. Bat !ji cer la porţile unul 
Dumnezeu iubitor, gata să ierte, gata să ajute. . 

fn majoritatea cazurilor, oamenii aleargă la Dumnezeu !jl 1 se adresează în bise
rică. Şi, În special, în Ziua Domnului, duminica, la săvâT!jirea celei mai importante 
slujbe din tipicul bisericesc: Sfânta Liturghie. Unii cunosc mai mult, alţii mai puţin 
despre această slujbă. Pentru a înţelege ce se petrece în biserică vreme de trei 
ceasuri, cât ţine Sfânta Liturghie, am stat de vomă cu părintele Vasile Pop, con
silierul cultural al Eplscopiei Aradului. 

.,Sfânta !ji Dumnezeiasca Liturghie este Inima cultului ortodox, înţelegând prin 
. cult ortodox exprimarea tn exterior a sentimentelor religioase pe care omul le are 
· în sufletul său." 

Tn Noul Testament, Liturghia, Tn forma .ei primordială, este prezentată Tn cartea 
Faptele Apostolilor. Acolo se vorbeşte de primii creştini care practicau .frângerea pâinii". 

• TREI SFINTE Pregătirea darurilor la proscomidie 

LITURGHD 
preînchipuieşte naşterea, copilăria şi patimile 

. Domnului: proscomidierul preînchipuieşte 
In Biserica Ortodoxă .,există trei Sfinte peştera Vifleemului unde s-a născut Domnul; 

Liturghii care au la bază Liturghia din primul pres cura din care s·a scos Agneţul 
veac". Este vorba despre Liturghia compusă preînchipuieşte pe Sfânta Fecioară din care s-a 
de Sf. Ioan Gură de Aur, care se săvârseste in născut Iisus; discul - ieslea, steluta - steaua 
cea mai mare parte a anului bisericesc, de magilor, acoperămintele- scutecele, iămâierea
Llturghia Sf. Vasile cel Mare, care se ~ne de darurile magilor. Acoperirea darurilor 
zece ori pe an, in special în Postul Pastelui si de preînchipuieste viata ascunsă, necunoscută a lui 
Liturghia Darurilor mai inainte sfinţite 'sau Iisus înainte' de bOtez, pe care Evangheliile nu 
Liturghla Sf. Grlgorle Dialogul, care se n<K> prezintă. Tăierea Agneţului preînchipuieşte 
săvâr.şeşte în Postul Mare. jertfa Domnului. Copia - suliţa cu care a fost 

Primele două liturghii se impart in trei părţi: • împuns Iisus. 
partea pregătitoare a darurilor care se vor sfinti 
(pâine şi vin), numită şi PROSCOMIDIE; ; 
llturghia catehumenilor, care aminteşte de 
acea categorie de credlnciot;i care nu erau 
încă botezaţi fiind in perioada de catehizare 
(perioada de invăţare); • liturghia cedincioşilor, 
sau liturghia propriu-zisă. 

• PROSCOMIDIA 
Prima parte a L~urghiei, PROSCOMIDIA, se 

săvârşeşte de către preot in altar şi nu este vi
zibilă credincioşilor. 

Preotul se pregăteşte prin rugăciuni spe
ciale. îşi îmbracă veşmintele şi se spală pe mâini 
rostind Psalmul 25 (6-12). Vine la pnoscomidar, 
binecuvintează cu copia (un cutitas sub fonnă 
de suliţă) de trei ori, cruciş. deasupia pece~i de 

_pe prescură, pecete care reprezintă numele 
Măntuitorului IS (Iisus) HR (Hristos) NIKA 
(biruieşte). Taie cu copia în cele patru părţi ale 
peceţii, scoate pecetea şi o aşază pe sfântul 
disc. Partea aceasta scosă din prescură se 
numeşte Agneţ sau Miel, pentru că închipuieşte 
pe Mântuitorul, 11Mialul lui Dumnezeu care 
ridică păcatele lumii". Preotul mai ia patru 
prescuri. Dintr-una scoate o părticică (miridă) 
pentru Maica Domnului. Din a treia pentru cele 
nouă cete ale Sfin~lor Bisericii, din a patra pen
tru episcop, cânnu~ori. ~orii bisericii şi credin
cioşii care se pomenesc, vii, precum şi pentru 
preotul sluj~or. Din a cincea pentru cer răposati. 
Miridele se aşazâ, intr-o anumită ordine p'e 
Sfântul disc, în jurul Agneţului. Discul este o far
furie din metal care inchipuieşte iesela in care 
s-a născut Mântuitorul. 

Darurile (agneţul, miridele şi vinul) se 
pregătesc pentru prefacerea in trupul şi sângele 
Domnului. Se acoperă cu steluta si cu aco
perămintele. Se tămâiază, se cer 'binecuvântări 
care se întăresc prin rugăci~ni deosebite din 
partea preo~lor. 

Prescurile şi vinul arată că şi credincioşii iau 
p'l.rte prin obolul lor la jertfa Sfintei Liturghii. 
Aşezarea miridelor pe Sfântul disc, în jurul 
Agneţului inchipuie Biserica luptătoare, viii şi 
morţii, sfin~i şi credincioşii in jurul Mântu~orului. 

• LITURGHIA 
CATEHUMENILOR 

LITURGHIA CATEHUMENILOR este partea 
de la inceputul liturghiei. Se face în văzul şi 
auzul credinciosilor si incepe cu binecuvântarea. 
.,Binecuvântaiă eSte împărăţia tatălui fi a 
Fiului 'li a Sfântului Duh". Ţine până când 
preotul spune: .,Cei chemaţi 1a,1~ ... ". La auzul 
acestor cuvinte, catehumenii se retrăgeau din 
biserică. 

Părtile cele mai importante ale acestei 
liturghi'i sunt: ectenia mare, cintarea 
antlfoanelor, ieşirea cu Evanghelia ti citirile 
din Sf. Scriptură. 

Ectenia mare este un·şir de cereri către 

AL 

Dumnezeu pentru trebuinţele credincioşilor la 
care se răspunde cu "Doamne miluieşte". 
Antifoanele sunt imnuri care se cântă în cin
stirea Mântuitorului. Ele amintesc de vremea 
dinainte de Hristos şi de pnofe~ile despre venirea 
şi intruparea lui. Ultimul antifon sau Fericirile 
reprezintă de fapt "Predica de pe munte" 
(Matei, 5, 7) prin care Domnul incepe lucrarea 
de mântuire. Deschiderea uşilor împărăteşti 
înseamnă ieşirea Mântuitorului din viaţa Sa 
necunoscută si arătarea Lui in lume. Vohodul 
mic, adică ieŞirea preotului şi înconjurarea cu 
Evanghelia, închipuie arătarea lui Iisus în lume. 
Lumina purtată in sfeşnic, inaintea Evangheliei n 
reprezintă pe Sf. Ioan lnaintemergătorul şi pe to~ 
proorocii care au pregătit calea Domnului. 
Citirea Apostolului înseamnă alegerea şi tri
miterea apostolilor la propovăduire, iar citirea 
Evangheliei închipuieşte pe însuşi Mântuitorul 
predicând cuvântul lui Dumnezeu. 

Această liturghie.se incheie cu trei ectenii: 
cereri stăruitoare in care se invocă dorinţele 
credincioşilor, pentru morţi şi pentru catehumeni. 
.. Cei chemati" sunt catehumenii care nu mai au 
acceptul să' participe in continuare la slujbă din 
cauză că nu sunt boteza~. 

• LITURGHIA 
CREDINCIOSILOR 

LITURGHIA CREDINCIOS1L.OR este partea 
de a tneia, ultima şi cea mai importantă a Sfintei 
Liturghii. Se numeşte aşa pentru că in primele 
secole crestina numai cei botezati puteau lua 
parte la ea: incepe cu cuvintele roStite de preot 
.,Câ~ sun.tem credlncioyi. iară şi iară cu pace 
Domnului să ne rugăm' şi ~ne până la sfârş~ul 
liturghiei. Litrughia credincioşilor are patru părţi 
însemnate: let;irea cu Cinstitele Daruri 

(Vohodul Mare) -
ceea ce înseamnă 
mutarea Cinstitelor 
Daruri de la Pro
scomidar, unde au 
fost pregătite, pe 
Sfânta Masă, unde 
vor fi sfintite. Iesirea 
aceasta' simboli
zează ultimul drum 
făcut de Iisus din 
Betania in Ierusalim, 
unde el unna să se 
jertfească şi du
cerea Trupului Său 
de la Golgota la 
mormânt. In acest 
timp se cântă Heru
vicul, cântarea in 
care credincioşii 

închipuiesc pe heruvimi. După cum heruvimii 
aduc neincetat laudă şi cântece lui Dumnezeu 
aşa să-I primim şi noi pe Mântuoorul care vine 
·c se jertfească pentru mântuirea noastră. 

Pregătirea credinciOfilor pentru clipa 
infriCOfăloare a jertfei liturgice a Domnului se 
face după punerea Darurilor pe Sfânta Masă, 
prin rugăciuni de cereri, prin porunca de a ne 
iubi unii pe alţii, prin rostirea Crezului. Se cântă 
cântarea îngenească .Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul 
Savaof. 

Aducerea jertfei celei nesângeroase . 
Preotul repetă cuvintele prin care Mântuitorul a 
instituit Sfânta Euharistie (Cina cea de Taină, 
când Măntu~orul a dat Sf. lmpărtăşanie): .Luaţi, 
mânca~ .. ." şi .B~ dintru acesta toţi ... •. 

• MOMENTUL 
CULMINANT· EPICLEZA 

Urmează .,momentul culminant al 
ultimei părţi, acela al Epiclezel" .• Epicleza 

Sâmbătă, 2 octombrie 1999 

este rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt şi 
coborârea Lui peste darurile puse i~ainte. 
Darurile se transformă in trupul şi sângele 
Mântuitorului Iisus . .,Superioritatea credinţei 
autentice constă in faptul că Hristos se 
descoperă în mod autentic credinciosului. 
Credinciosul se împărtăşeşte cu Hristosul 
autentic la Sfânta Cuminecătură." Ortodocşii 
se împărtăşesc efectiv cu trupul şi sângele 
Domnului. "Aceasta este credinţa care ne 
diferenţiază de toate confesiunile creştine. 
Hristosul nostru este real. lmpărtăfirea nu 
este nici Cina Domnului, nici Frângerea 
Pâinii, nici un act de aducere aminte." Chiar 
Iisus, în Joia Mare, a spus .• Luaţi, mâncaţi, 
acesta ESTE trupul meu" ... A luat potirul cu vin 
zicând .Acesta ESTE sângele meu .. ." La 
Epicleză, Duhul Sfânt coboară şi, prin lucrarea 
neinteleasă de mintea omenească, sfinteste si 
preface pâinea şi vinul în trupul şi sângele 
Domnului. Ortodoxul participă la acest moment 
insemnat in genunchi, preaslăvind şi mulţu
mind lui Dumnezeu pentru negrăita minune ce 
se săvârseste pentru mântuirea noastră. 

• nNU·L PUTEM ÎNCĂPEA 
PE DUHUL SFÂNT" 

Coboară Duhul Sfânt şi peste credincioşi? 
Preotul Pop spune că in biserică ,Duhul Sfânt 
este permanent. Este Impropriu spus că ai· 
pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o parte 
din Dumnezeu, din Trinltate. Noi nu-l putem 
incăpea pe Duhul Sfânt in fiinţa noastră 
mărginită. El însă revarsă darurile Duhului 
Sfânt peste noi." Aceste daruri sunt multe . 
lată câteva, aşa cum le descrie profetul Isaia 
la cap. 11 (2-3): .Duhul înţelepciunii şi al 
inţelegerii, Duhul statului şi al tăriei, Duhul 
cunostintei si al bunei credinte." "Predica in 
cultui ortodox nu are greutatea din protes
tantism. In ortodoxie accentul se pune pe 
aspectul sfinţilor, pe credinţă. Liturghhi il 
introduce pe credincios în comuniune cu 
Dumnezeu, chiar inainte de predică, prin 
fastul Sfintei Liturghil. Prin predică, preotul 
ifi exercită prerogativa de învăţător şi mai 
puţin de sfinţilor." 

Pregătirea pentru impărlăflre '1 
impărtăşirea in&ăfi. După sfinţirea Darurilor, 
urmează rugăciunea de mijlocire pentru toţi 
membrii bisericii. In pregătirea pentru 
impărtăşanie un loc deosebit are rugăciunea 
.,Tatăl nostru". Preoţii se împărtăşesc in timp 
ce se cântă priceasna (cântarea impărtăşirii), 
iar credincioşii, la chemanea preotului .cu frică 
de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să 
ne apropiem." 

Preotul binecuvintează pe credincioşi şi la 
sfârşit miruieşte ş~împarte anafură, adică 
pâinea binecuvântată, în amintirea agapelor 
sau a meselor frăţeşti ale primilor creştini, 
mese care aveau loc după Sfânta 
lmpărtăsanie. Anafura se ia pe nemâncate. 

A tn3ia liturghie, a Darurilor mai inainte' 
Sfinţite, se săvârşeşt~ în perioada Postului 
Mare si incepe, de regulă, cu slujba vecerniei 
si se eontinuă cu o parte a liturghiei Sf. Ioan 
Gură de Aur. Semnificativ este că pâinea şi . 
vinul au fost transfonnate în trupul şi sângele 
Domnului la o liturghie anterioară. Nu mai are 
fastul primelor două liturghii. Este mai sobră, 
adaptată momentului. Se săvârşeşte doar 
peste săptămână, de regulă nu are predică şi 
este mai restrânsă ca timp. 

Miruirea, sau ungerea cu untdelemn Sfin~t. 
este pecetluirea cu darurile dobândite de 
Sfânta Liturghie. 

TEODOitfl MfiTICfl 

Este foarte posibil ca creştinis
mul să fie confruntat cu cea mai 
mare provocare din istoria lui: 
apari~a unei intregi serii de amăgiri 
puternice şi crescănde, care schim
bă in mod subtil adevăratele valori 
ale Scripturii şi subminează credinţa 
multora. 

experimentarea de minuni şi de trăiri 
extatica. 

lumea şi biserica. Cuvântul .vrăjito
rie" a fost deseori folosit pentru a 
defini ansamblul de practici păgâne 
şi oculte. Consider că vrăjitoria de 
care vorbesc şi care este prezentă 
in multe biserici creştine practică 
manipularea realităţilor (interioare, 
exterioare, trecute, prezente sau 
viitoare), cu ajutorul diferitelor tehnici 
implicând actiunea spiritului asupra 
materiei. Aceste tehnici acoperă q 
întreagă gamă, de la alchimie ş• 
astrologie până la gândirea pozitivă 

Ceea ce lumea numeşte .putere 
mintală", multi crestini confundă cu 
.CREDINTA".' Cee~ ce este deseori 
luat în biserică drept .puterea 
Duhului" poate fi cu greu deosebit de 
aşa-zisele .puteri mintale" sau ,forţe 
spirituale" ale unui medium. 

devehit atât de importante in bise
rică, încât par să pună în umbră 
orice aftceva. Smerenia a devenit 
demodată, iar actuală este stima de 
sine, respectul de sine, deşi suntem 
îndemnaţi de Biblie: .In smerenie, 
fiecare să socotească pe altul mai 
presus de el insuşi" (Filipeni 2:3) 

Religia de orice fel poate fi pene
trată de calul troian, amăgirea. 
Amăgirea este uimitor de uşoară, de 
necomplicată. Ea nu vine sub fonna 
unui atac frontal provenit de la nişte 
credinte crestina rivale. Ea vine la 
unii cr9ştini Sub masca unor tehnici 
stimulatoare ale credinţei pentru 
câştigarea de putere spirituală şi 

Chiar şi cei mai maturi lideri 
crestini n-au fost in stare să 
recUnoască calul troian care a reusit 
să pătrundă in biserică, şi care-'şi 
face de acum amăgirea din interior. 
Duşmanul se află in mijlocul nostru. 
S-a infiltra! atât de mult in tabăra 
noastră, incăt mulţi nu mai pot face 
deosebire între duşman şi prieten, 
între adevăr şi minciună, intre păcat 
şi sfinţenie. . 

Un lucru care mt se pare foarte 
ciudat este că foarte puţini lideri 
crestini isi ridică glasul să vorbească 
imPot~vc! yrăjitoriei care invadează 

şi găndirea in posibilităţi.· . 
Lozanov a reuşit să pună la 

punct .. superinstruirea", intre
buinţând elemente de yoga, muzică, 
hipnoză, parapsihologie, artă dra
matică, si a prelucrat din ele asa
zisa sugestologie, care aplică siări 
de constientă schimbate asupra 
instruirii; vind'ecării şi dezvoltării de 
sine. 

-------------"--..,-~---~---"'·-·- ·'------·------··-" 

--·---~ -·-,_ 

Totusi, aceste practici nu sunt 
deloc noi, ci este aceeaşi străveche 
vrăjitorie cu o nouă etichetă sau 
nume. Vrăjitoria, chiar dacă este 
numită altfel, rămâne tot vrăjitorie. 
Ea se infiltrează pretutindeni in soei

. etatea modernă din epoca spaţială, 
si mai ales in biserică, căutând să-si 
ascundă adevărata identitate sub o. 
terminologie stiintifică sau psiholo
gică şi sub etich.elele de succes, 
motivaţie şi dezvoltare de sine. Chiar 
d~că numele ei s-a schimbat, riatura 
'i rămâne aceeasi. 

Succesul şi' stima. de sin~ au 

• .• 1.-._ 

Slujbele religioase ale unor lideri 
crestini nu sunt altceva decât un 
amâstec de adevăr si minciună, care 
amăgesc şi in cele' din urmă deza
măgesc. Consider că a sosit timpul 
ca preotii si pastorii să isi ia in serios 
menirea' (dacă o au). şi orice rătăciri, 
sau orice amestec de adevăr si rătă
cire trebuie să fie clar denun'tate si 
respinse>. A le scuza înseamnă a fi 
infidel fată de Dumnezeu si Cuvântul 
Său, şi 'trădător faţă de sufletele 
aflate în pericol. 

TIMOTEI DAtiiEL 

···' 
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.-··-
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PREMIILE ~AMEREI DE COMERŢ, INQ~STRIE ŞI 
AGRICULTURA PENTRU PERFORMANTA IN AFACERI' 

INSTABILITATE, 
FISCALITATE, 
CORUPŢIE ln ciuda conjuncturii economice 

actuale, destul de nefavorabilă pen
tru societătîle românesti, câteva 
firme arădene au reuşit in 1998 să 
obţină performanţe, Jtre le-au adus 
clasificarea in TOPUL FIRMELOR, 
top alcătuit, ca în fiecare an, de 
Camera de Comert, Industrie si 
Agricuttură a jud!'ţului 'Arad. ' 

- ' IWDISTBIA ALIMENTARA SRL, 3. Superinforma~a SRL. lntre-
1. întrepnnderi m1c1: 1. Aradgat prindetiSmER'i'"!'~ G

5
u
0
tenoerg_ SA. 

Beverage Company SA, 2. Petra .,.... CIALE 

Ştefan Kugl;,, director Apemin · 
BAile Upova: .Doar prin efortun pro
prii am ajuns aici. Desi am obtinut 
profit, n-am distribuit dividende 
a~onarilor, ci am folos~ banfi pentru 
extinderea productiei, făcând fată 
condi~ilor din econOmie. Sperăm Să 
fim din nou în top şi în 1999, cu 
rezultate bune ~ la sfârşitul acestui 
an: 

Prod SA, 3. Imperial lmpex SRL. ŞI GENERALE 
Intreprinderi mijlocii: 1. Apemin Băile Intreprinderi mici: 1. Sirlad SRL, 

Aceasta este triada care 

Lipova SA. Intreprinderi mari: 1. 2. lnfoton SRL, 3. Rom Tele Gard 
Arberna SA. • SRL. Intreprinderi mijlocii: 1. TOP 

guvernează Tn prezent mediul de 
afaceri in care capitalitlli români iti 
desfătoară activitatea. lnstabilitatea 
legislativă, fiscalitatea excesivă, 
corupţia aparatului birocretic au fost 
cei trei faCtori invocaţi intr-un sondaj 
al Camerei de Comerţ ti Industrie a 
României ca fiind cei mai distructiVi. 
Din zece oameni de afaceri, opt 
susţin eli instabilitatea legislativă, 
dificultăţile de finanţare-ereditare, 
birocraţia excesivă, discriminarea 
funcţie de natura capitalului 'i inca
pacitatea puterii de a gestiona criza 
constituie un obstacol Jnsurmontabil 
pentru ei. Nouă din zece consideră 
fiscalitatea extrem de apăsătoare. 
Totodată sunt acuzate inflaţia ridi
cată, corupţia aparatului administra
tiv, in_clusiv a celui vamal, lipsa 
instrumentelor eficiente care să 
oblige partenerii de afaceri la 
achitarea datoriilor, diminuarea pu· 
terll de cumpiirere. In aeelafi raport 
sunt Invinuite atât serviciile bancare 
deficitara cât fi nivelul exagerat el 
dobinzilor. Capitallttii aeuză fi 
nivelul necorespunzător al taxelor 
vamale ti apreciază că sistemele de 
control financiar sunt agresive. 
Datele studiului reflectă evident fi 
opiniile oamenilor de afaceri arădeni. 

AGRICULTURA SI SA, 2. Urbisserv SA, 3. Sanie ltaly 
SILVICULTURA Prodimex SRL. Intreprinderi mari: 1. 

Indicatorii care au stat la baza 
alcătuirii acestui top sunt: cifra de 
afaceri; • rata profitului; • productivi
tatea; • efortul de dezvoltare (reparti
zare din profit pentru surse proprii de 
finantare). s-a tinut cont, de aseme
nea, de mărimea firmei, de domeniul 
de activilale. 

Intreprinderi mici: 1. Agro Hokling Salubritate SA, 2. Recons SA, 3. 
SA, 2. lnterglobal SRL. 3. Tami Unic Diebi Shoes SRL. 
SRL. Tntreprind~ri mijlocii: 1. * * • 

Mircea fifeă, director 

Agroprodex SA, 2. Agroindustriala Multe firme premiate acum au 
Mediagrat SA: .După '89 domeniul 
hpografic a devenit una dintre cele 
mai ~xpansive aclîvităti economice. 
De la un singur agerit economic, 
piata tipăriturilor este acum disputală 

Utvinis SA. fost prezente şi în topurile d'm anii tre-
, CDIISTRUL1fi cu~. fapt ce demonstrează că într-iJil 

Intreprinderi mici: 1. Ar. ICIM context economic general defavora
SRL, 2. Montstar SRL, 3. Adonis bil, sunt firme ce au reuşit să se 
SRL. Intreprinderi mii,loc:ii:r--"':-'---;-

de 'mai bine de 30 companii, cele 
mai multe private. Resimym şi noi 
recesiunea economică, cresterea 
abruptă a· preturilor materiilor' prime 
folos~e (hârtie: cerneală tipografică), 

Ieri, la restaurantui .Centrar, a 
avut loc festivitatea de premiere a 
ocupantilor locurilor 1-3 din fiecare 
catego~ie, premiere făcută de 
Nicolae Băcanu, presedintele 
C.C.IA , 

Atractia serii a fost licitatia 
obiectelor de artă realizate de copn'. 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, A 
. PBUIIUSELUR PRIIURE Şi 

ENERGETJCA 
lntreprinden mici: 1. Metallina 

SRL, 2. Apei Quality SRL, 3. Elgaz 
SRL. Intreprinderi mijlocii: 1. 
Superplast S.A .. 2: Siegmeth & 
Lamoli SRL, 3. Cerexim S.A. 
Pâncota. LIIIBplinderi mari: 1. Arterm 
SA 

C8NS'l'RUCTIA DE MA$1Ai, 
UTILAIE ŞIICIUPAMENTE 
lntreprinderi mici: 1. Samgas 

România SRL, 2. Contor Zenner 
SRL, 3. 88 Computer SRL Intre
prinderi mijlocii: 1. Contor Zenner 
România SA, 2. Petri România 
SRL, 3. EKR - Elektrokontakt 
România SRL. lntreprindesi mari: 1. 

, luxten Lighting S.A., 2. Ferooeria 
SA, 3. Feroneria Prod SA 

IIDUSfliiA Vfii'RĂ _ 
Intreprinderi mici: 1. Cotlon SA, 

2. Citieffe SRL, 3. Dream-Team 
SRL Intreprinderi mijlocii: 1. Ancor 
Confex SRL, 2. E:lepr - Romania 
SRL, 3. Naturana România SCS. 
Intreprinderi mari: 1. Textil SA, 2. 
Arcoom SCCA, 3. SCCA Arlex. Intre
prinderi foarte mari: 1. Traft Tricoul 
Roşu SA, 2. Moda SA, 3. Tricotaje 
lneu SA. 

IWDUSTRIA LEM~III. 
CELULUZEI illl BABTIEI 

Intreprinderi mici: 1. Mera SRL, 
2 A.D. Tehnic SRL 3. Ţ alea ~ Fiul 
SRL Intreprinderi mijlOcii: 1. Planeta 
SRL, 2. Compex SRL, 3. Konig P. 
SRL Intreprinderi mari: 1. Mobilier 
General Arad MGA SRL. 

1. Gomera SRL, 2. E~~=~ 
SA, 3. Andromeda ~ 
SRL. Intreprinderi mari: 
Amarad SA, 2. ICIM SA, 
CONARSA. ' 

COMERT l'••""••uw
Jntreprinderi mici: 1. 

L.avimex International SRL. 
2. Agrirom SRL, 3. West 
Petroleum L TD. Intre
prinderi mijloCii: 1. Prodagro 
- Bian SRL, 2. Safilar SA, 3. 
A!>romat SA. 

C811E11f EXTERIOR 
Intreprinderi mici: 1 

Rom-Funghi SRL, 
lntervet SRL, 3. Gargano SRL. 

TURISM 
Intreprinderi mici: 1. Business Jet 

Romania SRL, 2. IITT Arad, 3. 
Sinus. 

li8'IIIL8IU 
Intreprinderi mici: 1. Aradul SRL, 

2. Ardealul SA, 3. Alko SRI. Intre
prinderi mijlocii: 1. Continental 
Astoria SA, 2. Central SA, 3. Parc 
SA. 

RESTAURAII'n: . 
Jntreprinderi moci: 1. Mara - Lucia 

SRL, 2. Eltra SRL, 3. Miky SRL. 
Intreprinderi mijloci: 1. Gastro - Tur 
SRL. 

TIWISPtiR'I'UIU 
Tntreprinderi mici: 1. Rusco 

Internaţional SRL, 2. West Eurotrans 
SRL, 3. Petrotrans SA. Intreprinderi 
mijlocii: 1. România Combi SA, 2. 
Getax SA, 3. Trans Arad SA. Intre
prinderi mari: 1. CTP Arad 

SERVICIIPUfiSI8A•I• 
Intreprinderi mici: 1. Combi 

Spedition SA, 2. Satline SRL, 3. 
Rowo SRL. Intreprinderi mijlocii: 1. 
lntersat SRL, 2. Proiect SA, 3. Sallax 
Maşini F & J SA. 

IIASI-IIEIU 
· Intreprinderi mici: 1. Mediagraf 

SA, 2. Trinom Editura 'i Tipografie 

men~nă sau chiar să se dezvolte. 
Am solicitat scurte declaratii 

'cătorva reprezentan~ ai unor r.m.. 
premiate, în legătură cu reuşita lor. 

Petru Cocif, director Textll SA: 
.Am reuşit să ajungem printre primii 
cu multă muncă. Cu fiecare an, au 
crescut atât prod~a. cât şi numărul 
de angajap şi veniturile. Am crescut 
investitiile. Dacă in anii '97 -'98 aces
tea aU constat numai in masint. 
acum avem investitii si in spatii'. Sî. 
un lucru foarte irnpoitai,t, nu ani av'ut 
nici o datorie la stat. Despre acest an 
pot spune că suntem în ~- Se 
pare că vom inclleia '99 cu rezu
duble, atât in ceea oe priveste pro
ductia, căi si investitiile si nuniăruf de 
angBjaţi." ' ' ' 

Francisc Vlsky, dlnlc:tor gen. 
rai Superplast SA: .Doar prin 
muncA. consecvenţă în a-ţi urmâri 
planul, calitatea pentru satisfaoema 
cerinţelor, a clienţilor, se poate reuşi. 
Faţă de '98, '99 este mai greu, din 
cauza instab~ilăţii din economie, dar 
mai ales datorită legislaţiei ce se 
schimbă de la lună la lună. Se pare 
că avem legile doar pentru a arăta 
vestului că l'i în România sunt legi, 
dar în ţară ele nu se pot aplica. de 
multe ori." 

1 

ceea ce determină scăderea profitu
. lui. Ni se reduc astfel posib~ilătile de 

1

. dezvoltare. Piaţa exterm de con
curentială din zona noastră de activi
tate di.termină ca ~ pe vi~or raportul 
preţ-calitate să fie principalul nostru 
atu: 

Ee. Otto Dlck, director finan
ciar S.C. Luxten Llghting S.A. 
Arad: .Evolutia ascendenlă a firmei 
este o consedntă a investitiilor suc
cesive Tn tehnolOgie si echipamente 
de ultimă generaţie: dublate de o 
echipă managerială perlormantă." 

Ee. Octavian Ban, director ge
neral la S.C. România Combi SA 
Arad: .Cred că meritul de a fi reusit 
această performanţă este al întregU
lui colectiv. Noi punem accentul pe 
calitatea profesională a echipei noas
tre. In oeea oe priveşte 1999, a fost 
şi este un an in care preocuparea 
noastră principală se directionează 
pe fixarea clien~lor. dar şi diversifi
carea paletei de oferte. Scopul nos
tru este de a determina fiecare client 
să se reTntoarcâ cu noi solicitări la 
firma noastră." 

Miron Cheregl, director S.C. 
AMARAD SA: .Performanta noas
tră zic eu că-ţli are riidăcinile Tn fap
tul că am incercat să acoperim o arie 
cât mai mare atât din punct de 
vedere teritorial, dar si al cerintelor 
beneficiarilor. Pe de altă parte.' .Jm 
reus~ în ani de zile să ne facem, prin 
munca de calitate, o carte de vizită 
foarte bună. Şi nu Tn ultimul rând, 
avem o politică dinamică în ceea ce 
priveşte clienţii. Noi mergem in 
intâmpinarea clienplor, nu aşteptăm 
să ne caute ei pe noi: 

G. COftSTfUtTII'tESCU 
GERUI'tDE Kl'tfiP 
Folo: ŞT. HfiTYfiŞ 

Nicolae Băeanu, pretedintele 
CCIA Arad confirmă: "Situaţia eco
nonoică actuală e suficient de îngri
jorătoare. In aceste condiţii, cei cara 
tolufl au reufil (premianţll CCIA •. 
n.n.) trebuie fellcltaţl de două ori." 

O rază de optimism tot a Identifi
cat Pretedlntele CCIA. Cel puţin pen· 
Iru Arad .• Zona Industrială prinde 
contur. Două firme mari au inceput 
deja lucnlrile ti există certe perspec
tive pentru alte 2·3 care vor popula _ 
zona•, spune Băcanu. Efectele vor fi 
resimţite de intregul orat. "In primul 
rind, e vorba de ocuparea forţei da 
muncă. Şi nu in ultimul rind, ea 
reprezintă o fant1ă pentru agenţii eco
nomici de a intra in colaborare pe or1-
zontală cu aceste firme care aduc 
know how, tehnologie ti management 
modem. Or8fUI a dovedit ci ii spr1-
jină. u 

TARIFELEYI.A TELEFOANE, ENERGIE 
ELECTRICA ŞIIA CFR S·AU MAJORAT. PRIMA BENZINARIE 

PETROM 
De ieri, . Romtelecom a majorat tarifele 

pentru serviciile prestate cu 8,2%. Un 
impuls de convort>lre telefonică va costa 
500 de lei, iar pretul unui abonament tele
fonic lunar pentru 'unie individuală, cu 100 
<le impulsuri induse, va fi de 82.000 de lei. 
Cu acela~i procent şi din motive sUnilare 
(inffa~a) Societatea Naţională de Transport 
de Călători şi-a majorat tarifele începând de 
ieri. Deocamdată S.C. Conei S.A. nu a 
modifiCat preţul kilowatului. Directorul ge
neral din cadrul sucursalei locale, cOrnel 
Secianschi, ne-a declarat: .Conform polilicii 
de desfiintam a subventiilor înaucisate in 
zilele următoare vom fi nevoi;i să majorâm 
tarifele. Pănă acum n-am primit nic~ un 
semnar de la Bucureşti: Agenţiile de presă 
informează Tnsă că tarifele 1a energia elec
trică va creş!e cu 2.2% pentru consumatorii 
industriali şi cu 8,1% pentru cei casnici, 
deci in medie cu 3,5%. 

fUM OS 

Banca Naţionala a României a inceput de ieri, 1 
odombrie 1999, relragerea din cilwlaţie a- bancnolei w. 
valoarea nom1nală de 500 "1i- emioiunea 1992. 

După data de 15 decembrie 1999 inc:elează ~ 
cOrulatorie a acestei bancrcle, nernai>ufănd li ulilizală 
ca mijloc legal de plată. 

ReiTagerea din c:roJiaţie a bao .. ...,. de 500 lei -
emisiunea 1992, se va face astfel: 

ln pMoada 1 octombrie- 30 noiembrie 1999, inclu
siv, aceste ~ vor fi primAe de la populatie, in mod 
~un. de 'către toote oosieriile agenţilor econOmic;, pre
cum si de către casoeriie ceiol1alle instiluht. Acestea liUIII 
~e să pm.easa" bancnolele de soO 1ei - emis1unea 
1992, $41 oo te !ll3i repună in circulatie, urmând a le 
depune .. i.ilnic. la unitătile bancar.:: unde au contul 
deschis, odată cu depunerile de nufllelaf. 

ln i1lefvallj 1 - 15 decembrie 1999, inclusiv, banc
notele aflate in perioada de retragere vor fi primite de la 
popi d~. agen1i eooncmici ~ ce1elalle instituţii, in pJă1i şi 
per4ru poe&:J&nbaoe, runai de căile cas<eriikHJni1a 
bancaRo. 

·."/ __ 

ÎN UNGARIA 
, ·..--.ţllr~W~<n .... aba a fo8t lnilulillrilfF ·· .. 

. (' stalie de benzinA PETROM, construită 1n af;ujlţ 
~_granitelor ţarii. La eveniment a partlelpat t'!! 
î![:minh;trul Industriilor fi Comerţului, Ra~ 
i;,,-Berceanu. lnvestitla suportată integral dti 
,. PJ:'l'ROM a co.tat 2.650.000 dolari fi a foii 
·, finalizată in Jtecurs de jumătate de an~ 
~. Benzinăria are 1'5 JIUncte de alimentare '1 ~ 
0-lrotinde pe o suprafaţă de 21.000 metri pătraf' 
! . .Pe lângă alimentarea cu carburat'!Ji fi iubtifianJI.f 

se mal oferă fi 881Yicli conexe: de spălătotiqt 
, auto, parcare pentru autoturisme ti tiruri, ~ 

motel cu 16 camere ~~ un restattrant. 
t ·8enzinăria eate situată la intrarea t'' 
.. Bel<e&csaba pe drumul spre Budapesta. Mir .... 
C,.:Herman, director general PETROM Un9!1rla, ' 

j)t'ecizat: ..-..ţia ~-.,. ~ 
·•.Jizăala 10 .-tfi ... "_rinii ia~" 
'<Jk;L'·' ,,·K:.,~:'{;'>\-t ·~ -·-~.--. . .... 
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TVR1 

7,00 Doi băielio o fală 
fi o pizzerie - rei. 
7,30 Ştirile de ~ 
ta asta- rei. 
8,00 Povesti de ador
mit copiii' 

9,00 Desene animale 
10,00 Cartaa de fol
dor-s. 
10,30 Vă place fiJmJI? 
11,00 Art-mania 
12,00 Garantat100% 
13,30 Lumea şi noi -
cu Garmen Bendovski 
14,00 Arca ... Marinei 
16,10 Adevărul des
pre lemei • doc. 
17, 1 O T eleenciclo
pedia 
17,55 Fannace - ap. 
21 
18,45 Sarabanda 
19,30 Carol fi com
pania-ep. 2 
20,00 Jurnal • Melao 
20,30 Surprize, sur
prize ... 
22,30 Dr. Qulnn - ep.. 
2 
23,20Jumal 
23,25 Săptămltna 

sportivă 
23,50 Unia erotk:ji -
thriller, SUA, 1993 

TVRz 
7,00 Cinematograful 
vremii noastre • rei. 
8,00 Dorumentar 
8,30 Desene...._ 
9,00B2zz 
10,35T_.,..__ 
·S. 

11,30 Pas ru pas 
12,30 1VR Tmişoata 
14,00 Poliţie judlciari • 
ep.1 
14,55 Documente cullu
tale 
111,00 a-sia. s. 
16,45 Sania Batbara. s. 
17,30 Cine? Unde? CUm? 
Dece? 
17,35 Desene-
18,00 ~ertul Sonora. 
doc. 
18,55 Retro TV 
20,00 Shirley Bassay In 
conoort la Burureşti, 1993 
20,25 Teatrul naţional de 
Televiziune: Patima de 
sub ulmi de Eugene 
O'Neill, cu Mircea Albu
lescu, Adriana Trandafir, 
Florin Pietsic jr., Valentin 
T eodosiu, Const. Coti
manis 
22,05 Fotbal: meci din 
Campionatul Spaniei, 
~ a VI-a, lh direct 
23,55 Pat KliOIIIIC jazz 

0,35 TV """-

PROTV 
7,00 Desene aninate 
9,00 P<M!Stiri din -
Sudului . ep. 21 
10,00 Lois fi Clark - ep. 
42. 
11,00 PromoiDr 
11,30 w.w.w.apropo.ro 
12,00 Profesiunea mea, 
Wtura- talk show 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,1 O Generaţia Pro: 
Prietenii tăi - ep. 89 • 
Dharma şi Greg. ep. 12. 
Clubul condamnaţilor -
ep. 5 • Buffy, spaima 
vamplrllor • ep. 48 • -
de bani gata - ep: 27 
17' 15 Prolashion 
17,45 Super Bir9) 
19,30 Şt>-i1e Pro TV 
20,00 American Ninja 2 -
acţiune. SUA, 1967 
22,000z-s. 
22,55 Ş- Pro TV ' Ştiri 
sportive 
23,00 Columbo - aqu.e. 
SUA,1992 
0,30 Amor cu bucluc • 
ep.5 
1,00 PromoiDr. rei. 
1,30 Buffy, spaima vam
pirilor. s. 
2,30 Cine-I"""'- ep. 132 
3,00 Accapulco Heat -
ep.8 
3,45 - Ninja 2 . 
rei. 
5,30 Nano • ep. 192 

L\mO PaO OI (91,1111b) 
1,00 • 7.H IIUZICĂ; 7,00 • 10,IHI 
DIIIINEAŢĂ DE WEEKEND -cu -
E~ican; 10,00- 11,00 C1Nt-IIERITE- cu 
Ada Rosetti şi Augustin Sbînţă; 11,00-
14,00 CheFACIIN WEEKEND - cu Vaii 
Bătbulescu; 14,00 · 18,00 TOP 30 AIR· 
PI.AY PRO FII- cu Cristi ~ 16, •• 
17,00 PRO FII GREATEST H1TS- cu 
Marius Vlntiă (rei.); 17,00 • 19,00 PROFII 
PARTY LI'IE • ru Vlad C--.u: 19,00 
• 20,00 PRO FII EXPLORER · cu Nil<i 
Stanciu (rei.); 20,00 • 2,00 HOT PARTY 
III)( - cu DJ Mike 

'IV ACASĂ 
6,00 Nimic personal -
s. 
6,50 Acasă la bunica
reţetă cufinară - rei. 
7,00 Renzo fi Adriana· 
rei. 
7,50 Preciosa. rei. 
8,45 Căsuţa ~
rei. 
9, 15lnger sălbatic - rei. 
10,15 Lanţurile iubirii -
rei. 
11,15 Dragoste fi pu
tere- rei. 
12,15 Singe din sin
gele meu - rei. 
13,05 Barul • Tltanlc" -
f., rei. 
14,15 Maria- s. 
15,00 Viaţa noas1n\- s. 
16,00 Preciosa - s. 
17,00 Casper- d. a. 
17,55 Vremea de acasă 
18,00 Fotbal: Anglia
Premier League 
19,50 Somn UŞOf! 
20,00 Floare de aur- s. 
20,50 Micuţele doamne 
-s. 
21,50 Singe din sAn
gelemeu-s. 
22,40 Vremea de acasă 
22,45 Polrot: Moarte 
printre nori - actiune, 
Anglia, 1 992 ' 

DUMINICĂ~*4G!J!OMBRIE 1999 
TVR1 

7,00 Ceasul defiep
tător 

8,00 Universul cre
dinţei 

9,00 Desene ani
mate 
9,30 Kiki Riki Miki 
11,00 Viaţa satului 
12,00 Tezaur fol
cloric 
13,30 De luni pAnil 
duminică 

14,15 Divertisment 
15,40 Lumea bir· 
baţllor- s. 
16.0S Auto Club 
16,55 Balken ... -
s. 
17,45 Tiupa de 'fOC 
18,10 Spectacolul 
lwnii 
18,40 Tragerile Loto 
18.45 Sarabanda 
19,30 21 cu Ştefan 
Bilnică jr. 
20,00 Jurnal • 
Meteo 
20,30 Fotballnfo 
20,45 Zodia VIP 
21,45 Si ater Act -
comedie, SUA, 
1992 
23,25 Jurnal 
23,40 Pe faţă 

TVRz 
7,00 Deşertul Sonora • 
doc. rei. 
8,00 Documenlar 
8,30 Născuţi prinlre ...... 
-săibalice 
9,00 Miracol 
9,30 Delta Dunlri 
10,30 Integrale: Brain 
Adams 
11 ,20 TVR laşi 
13,20 Vtdeodipuri 
13,35 Ş1irie XXL pentru 
oopii Şi tineret 
14,0S Poliţia judlclari -
s. 
14,45~11 

15,00~-s. 
15,50 Ziua Naţionaljl a 
Gennaiei 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 s.nla Barllara -
s. 
17,30 No, 1U alegi! 
18,30 Povestea de 
duminia'l 
19,05 lhlsac:d de
ma 
19,50 Reb_,wa Jll&
milor APTR, 1993 
21.10Rugby:RRut:omt.atii1•ÎII· -

• Australa, in diract 
22,40 Păcate uitate -
-.SUA. 1995 
0,20 Capodopere, mari 
irtlerpre\i 
0,30 TVM • Ma sa ger 

PROTV 
7,00 Family Gur· d.a. 
7,20 Mot - d.a. 
7,40 Regele Arthur • d.a. 
I,OOCononA-
da. 
8,30 Tom fi Jeny. d.& 
9,00 Super Aht.-a 
9,30l.MsleD-ep.13 
11.00 Destine celebre • 
doc. 

12,00 """"deope
-talkshow 
12,55 Ştirile P1o TV- Un 
altfel de jurnal 
13,25 o propazlfe pe Ji
I80'ospedivtl 
13,30 Te Ui\1. Şi cişllgl! Ce 
se vede • Preţul corect • 
14,20~-
15,00 Tenis - Open 
RomAnia 1999: lnala. "' 
direct 
16,40 Te uiţi Şi caştlgil 
16,45 Echipa mobilă 

17,00 ae.ar1y- 90210 
-ep.186 
18,00 Te uiţi Şi dlşlgil 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 CupldaA • ep. 5 
21,00 Triznille f-lllel 
Addams. oon-.
SUA, 1993 
23,00 Procesul etapei 
1,00 F-t Magazin Liga 
Gampionilor 
2,00 Amor cu-. op. 
6 

IIADIO PaO OI (91,1111b) 
2,00 • 7 ,IlO IIUZICĂ; 7,00 • 16.10 MIC 
DEJUN LA PAT- ru Mihai Gutei; 10,00. 
11,00 AUTOSHOW- cu Nidti Stanciu si 
Dan Vardia; 11,00 • 14,00 CHE FACIIIil 
WEEI<END · cu Vaii Bătllulescu; 14,00 -
17,00 HEAT PRO FM- cu Cristi Scmobi; 

17,00 • 19,00 MARIUS, GEORGE ŞI~ 
CELE 411 DE HfTIJRf · ru Marus V<>lilă şo 
George V~ntilă: 19..00 ~ 21,00 PRO FM 
LOVE LINE • cu Vlad Ctaioveanu; 21,00 • 
Z2,00 DEEP BEATS ·cu 0J Stiei<; Z2,00 • 
24,00 GAfjELE DE LA MIEZUL -tii · 
cu Vlorel Gai\i 

. . 

'IV ACASĂ 
6,00 Nimic personal- s. 
7,00 Floare de aur- rei. 
7,50Piocioea-nol. 
8,45 Căsuţa poveşllor. rei. 
9,15 Inger săiJalic- ....". 
malul~ 

10.0S lllcut* - .... ..... 
11,00 AcasA la amba
sadorul Braziliei la 
Bucureşti Excelenţa Sa 
Jeronimo Moscardo cu 
Rl.o<anâa sararu 
1 1,30 DcclatJI casei 
12,00 Singe din dngola .......... 
12,45-..-rai· 
..... 
14,30 Jaclrie CoHins: 
Hollywood 
15,00 Viaţa ..-6 · s. 
111,05 Prodoaa ••• 
17,00 Caapor- d.a. 
17,50 Vremea de acasă 
17,55 Fotbal Angna 
Premier L-In died. 
19,50 S<lmn ...,., 
20,00 F1oanl dlt .... s. 
20.50 llin1" .. - -
s. 
21,511 Singe ............. ......... 
22.40"""""" de acasă 
22,45 Medicamente pe
rlcu-.. f. SIJA, 1988 

-. 

--~- --.1--. -·-- -- - ---

ANTENA 1 PRIMA TV 
7,00 Secolul XX --. 
8,00 F1r Jntins- doc. 
8,30Desene-
9,00 Devadasis. doc. 
10,00 Casa de pialni 
10,30 Reala de tezervă 
11 ,00 Orient Express cu 
Slelan Tănase 
1J,ooeuŢ.,.,...,..da&Aa 
infinit 
14.00 Fotbal: Ceahlăul P. 
Nean1ţ. Dmmo ~. 
1r1 ditect 
18,00 Eten., viaţa mea • 
ep.78 
18,50 Fashion Club- cu 
Ooi1a LeWltza 
19,00~ 

~fi:!.':~in': 
A. in direct 
22,30 Clbset.-
23,00 Micul Niktt. - acti
trte, SUA, 1988 ' 

0,40 Un loc sigur • -
SUA, 1971 
2,10 Putonoa -llor. s. 
3,00 Documentar. tel. 
5,00 Elena,'"""" ..... tel. 

TELE7ABC 
8,00 Ştiri 
8,10 Dintre suta de- . 
..... 
9,00 Ţara spitiduşlcr 
10,00 Teleshopping 
10,10 Tanfalil· rei. 
11,00 Aventlri lh aer lber 
11,40 Lumea tn .Clipa 
2lXX:f • tel. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 Celebritate· ep. 

7,00 Emisiune pentru 
copii ' 
12,00 Sport n._n 
13,00 Motor Plus 
13,30 Apel de urgenţă • 
rei. 
14,00 Real TV ·noi. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,00 Comls.arul Rax -
s. 
111,00 Celebri fi bogati· 
s. 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Cip Ati 
18,30 Gamera 8S<U1Să 
19,00 Emisiune de diver
tisment 
21,00Fltm-
22,45 Focus + 
23,00 Show-ul de noapte 
- noi artişti sau grupuri 
muzicale apar pe scenă; 
muttă muzică, dans şi 
divertisment 
1,00 Film artistle 
2,30 Focus- rei. 

126 
18,00 Rendez-vous la 
Tele 7 - emisiune de 
<ivertismenl al maică Şi 
voie bună 
19,00 Giobelroller- cu 
Cristi Dtmtrache 
20,00AdualitateaTele 7 
20,45 Povestea· lui 
Bubber • oomedie, SUA, 
1988 
23,000UbABC 
0,00 Ştiri 

RADIOSEBIŞ 
11,00 Fascinaţia muzicii: 7,00 -td 
matinal; 8,00 Floarea din grădină -
!opui muzicii populare; 9,00 La -,H de 
săptămlnă; 11,00 Top 21: 13,00 
Clubul adolescanţilor; 15,00 Astăzi bt 
sărbilorim - muzică populară Şi dedicaţii 
muzicale: 16,00 Rock da House; 17,00 
Top Rom.lnla: 19,00 La mulţi anii • 
dedicaţil muzicale; 20,00 Slmbătă 
impreună; 21,00 ş.- cu llagl - talk 
show: 23,00 Latina party: 0,00 Dlaco 
Danca 21: 3,00 Weakend nocturn 

ANTENA 1 PRIMA TV 
8,00 Credinta si viata 
9.oo Desene aiumaie 
10,00 Godzllla - des. 
anim. 
1 1,00 Aventurile lui 
Sinbad • ep. 3 
11 ,45 Buni prieteni 
12,15 The Houae
Gow - comedie, SUA, 
1929 
13,00 Duminica in 
familie 
15,00 Fotbal: F .C.M. 
Bacău - Steaua; In 
direct 
18,00 Elena! viaţa 
mu-ep. 79 
19,00 Observator 
20.00 TeleEurobingo 
show 
22,30 Meciul Mec:it>
rilor 
0,30 o şansă pentru 
fiecare 

TELE7ABC 
8,00Siiri 
8,20Ţara~-"'-
9,30..-,tul-..,;. 
9,311-U-
...t 
11,30GUM--IIIl 
12,00 Iti mai aduci..-. 
Doortni? 
13,000..~.n~awal 

15,00 Drumuri """"" -15,30Culia-
16"80C...IItltilllr-ep.. 127 

7,00 Emisiune pentru 
copu 
11,00 Duminica la 
prinz 
12,00 VacanţA a la 
Petri!fOr 
12,30 RomAnie, 
Romanie ... 
13 30 Traditii 
14:00 Cineffiagia 
14,30 Film artistic 
16,00 Celebri ti 
bogaţi- s. 
17,00 Film serial 
17,30 Cltic 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Alt 
18,30 FUm serial 
20,15 Film artlstk 
22,15 Focus plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Rlm artistic 
1,00 Focus plus- rei. 
1 ,30 Cinemagia - rei . 

1700~-... 
1a:ooPtxireu..udll 
1S.55Pa.u TriD 
19,00 Dincob de- 2llOO --20,00AM-• M?alt"•Telo7 
:l0,30Docunenlar 
21.00 om.. suie de-
21 ,35 Pariul TriD 
21,40Loll> 
22,45 CCOtD!IIpapllolatul dia 
liQitto .-........ SUA. 
1993 
23,15GalaTelo7 
O,OOŞI>i 

RADIOSEB!f 

. ' 

6.00 Fascinaţia muzicii; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 Viaţa spirltu
ali; 9,00 Cafeneaua duminicală; 
11,00 IUsul-olului; 12,00 Fotoliul 
de duminlccl - talk-show; 1<4-,00 
Sămanţa adevărului; 14,30 Crizan
teme de aur; 15,00 Asthi 18 silrbă
torfm - muzică populară şi dedicaţU 
muzic"ale:·16,00 Cutia Pandoret; 
19,00 La mulţi anf! • dedica~i muzi
cale; 21,00 Şueta cu Magi - talk 
show; 23,00 Racitaluf vedetelor; 0,00 
Insomnii; 2.00 Noctumă muzicalcl 

. .... 
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TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Secolul XX 
doc. 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Politica fără 

prejudecăţi - rei. 
10,00 Anunţuri 
10,10 Divertisment 
10,30 Roata de re
zervă 

11,00 Orient Expres -
talk-show 
13,00 Cu Ţ opescu de 
la A la infinit 
18,00 Divertisment 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de 
tradiţii şi folclor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
22,00 Divertisment 
22,30 Observator 
In continuare program 
identic cu Antena 1 

BBO 
10,00 Desene ani
mate 
11,00 Dragă, am 
mic!fOrat copiiil - s. 
11,45 Puiul de urs -
dramă, SUA, 1997 
13,30 Shame - acti-
une, SUA, 1994 ' 
15,15 Supravie
ţuitorul - acţiune, 
SUA, 1996 
17,00 1. Q. - come
die, SUA, 1994 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,30 Romanian Top 
100, ru Andreea 
12,30 File de poveste 
13,00 High actlon 
Adrenalin 
13.30 Ci1.,. ............ -liiC;"· ...... 

8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Greşeală -li · 
film 
11,00 Ştirile lnletsat 
11,30 Crescătorii de 
caini 
12,30 Nemuritorii .... 
14,00 Tărâmul raiului 
15,30 Lumea aui1111aleloi 
sălbatice 
16,00 StăpAnul
·film 
17,30 lntersat Music 
18,00 Desene anima1e 
18,30 Haideţi să ne 
jucăm! 
18,45 ş- lnletsat 
19,20 Neon Rider 
20,05 Mămica, delecliv 
particular 
20,30 Muzică 'li lh cu 
Alecu Chirit'i 
22,00 co;maru1 de la 
Billercreek - film 
23,30 Ştirile lnletsat 
0,00 Erotica 

0,45 irx:hiderea -
muiui 

18,45 Scrisori de la 

un uciga' - thriller, 
SUA, 1997 
20,30 Răscum-

părarea - thriller, 
SUA, 1996 
22,30 Ador lncurCli
tlirile - comedie, 
SUA, 1994 
0,30 Clubul neves

telor părăsite -
comedie, SUA; 1996 

14,00 K ·Lumea co 
~ 
16,00 Seledlr 
18,30 Atomix ru lna 
21,30 Febra-paJty music 
22.30 Vtbtaţii 
23,30 Klub Bizzar 
0.30 lnsotmia 

TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Secolul XX 

doc.-

8,00 Ştiri lVA- cal 

8,30 Emisiune de 

tradili fi folclor - cal 
9,30 Aftun!uri -niL 
9,40 Divertisment 

10,00 Goc1z111a- L 

11,00 Aventurile lui 

Simbad-s. 

11,45 Buni priBI8ni 

12,15 Stan 'i Bran 

13,00 Duminica tn 

familia 

18,00 Muzică popu

lară 

18,.20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA 

19,00 Observator 

In c:ontinl.ae pr0!f181 11 
identic cu Antena 1 

BBO 
10,00 Dragi, -
mla;orat copil- s. 
10,45 Banii - dramă, 
SUA. 1995 
12,45 c:aategiea<OtO<raia' grea 
-comedie, SUA, 1995 
14,30 Desene ani
mate 
15,00 Zoni de 
impact - actiune, 
SUA, 1993 ' 
16,45 Oa bjrbat mul-
tiplicat - comedie, 

ATOMICTV 
7,00 Selector 

11 '00 CyiJernel 
11.30 Atomic CaM- rei. 
12.00 Reador 
12,30 Turnul tondral -
rei. 

8,55 Deschidefea pro-
gramului . 

9,001.--
9,30 Slipinul--' 
film 
11,00 Ştilia lnlalsat 
11,30 Clasici ai 11111-
matiei 
12.00 Muzia\ popUară 
14,00 Muzică 'li IIm w 
Alecu Chirilă 
14,00 Ochi de allgalor 
• film 
15,301..8na-cei-de 
copii ai mei - film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00Kely 
18,30 Micile laicţii ale 
vieti 
18,45 Ştia lnlalsat 
19,30 Hotel new 
Hatl-4Jshire 
21,00Asbauni 
22,00 Jilmay Rllealill~tdooldool 
-Iim 
23,30 Ştirile lnlalsat 
0,00 Erolica 

0,45 lnchidenl8 -
rnului 

SUA, 1996 
18,45 Inimi ftmote -
co111edie, SUA, 1996 
20,30 Radiorockada
comedie, SUA, 1994 
22,00 Cei lnli mufo 
chetarl - aC\iune, 
SUA, 1993 
23,45 Jack Fulge
rătorul • comedie, 
SUA, 1993 
1,30 Jurnalul Panto
fului RooJU -&. 

13,30 Hai Hui 
14,001nteracliv 
16,00 Selector 
18,30 Alomix cu Tudor 
21 ,30 Concert R.E.M. -
ROADMOVIE 
23,00 A.bum Show 
23,30 Insomnia 
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Despre reamplasarea monumentului 
"Hungaria" ~ infiinprea unui parc al "pri
eteniei românCHnaghiare" la Arad, in ziarul 
nostru fi-aU exprimat părerile, politicieni de 
cele mai diverse orientări (de la putere fi 
opozijie), fi s-au publicat opiniile cetăte
nllor.ln rindurile de mai jos fi pe parcursul 
mai multor numere consemnăm punctul de 
vedere al câtorva Istorici arădeni. ................ ...,.. 

-j----~ Trebuie să precizăm că istoricul ridicării 
obeliscului comemorativ, dedicat celor 13 ge
nerali executati la Arad in ziua de 6 octombrie 
1849, in partea de sud a cetătii Arad, diferă de 
istoricul complexului statUar ridicat la 6 
oc1ombrie 1890 in piata principală de atunci a 
oraşului Arad, num~. \ncepând din anul1870, 
piaţa Libertăţii. De aceea, complexul statuar 
sus-amintit a primit cu vremea un nume simpli
ficat, usor de folosit in vorbirea curentă, 
anume .statuia Libertătii". 

Colecta publică peOtru complexul statuar a 
fost in~tă de catre ziaristul Tisz1i Lajos în 
ziarul local "AJffiid" (in traducere: Câmpia), in 
numărul din 15 iulie 1867. In textul apelului era 
vorba de ridicarea unei statui memoriale pen
tru cei 13 generali. Drept rezultat. primarul de 
atunci, Atzei Pliter mijloceste organizarea unui 
Comitet care a difuzat irn<idiat 988 de liste de 
subscripţie. După 1 O ani, cele 275 de consem
nati uni insumau 52.501 de forinti si 63 cteMri. 
lnire timp, Atzel Peter fiind' ales comite 
suprem, reorganizează Com~tul pentru statu
ie şi peste câteva luni anunţă un concurs pre
miabii cu 100.000 de forinti. In anul 1877 s-au 
prezentat 14 oferte. In i1 decembrie 1878 
Com~etul a acordat premiul 1 lui Huszar Adolf. 
Devizui lui Huszar Adolf se cifra in luna martie 
1879 la 93.980 de forinti, depăşind cu 33.980 
forinti fondul de bani adunati pentru statuie. A 
trebUit să se retU1Qă la răsPăndirea unor chi
tanţe de câte 1 forint în intreaga Ungarie, care 
până la urmă au sporn fondul pentru statuie cu 
încă 21.119 ft. In plus, .Prima Casă de 
Economii Arădeană" a mai realizat prin apelul 
lansat altor instituţii bancare din Ungaria 
23.000 ft. 

In 29 decembrie 1883 sculptorul Huszar 
Adolf putea incheia contractul pentru 
realizarea statuii. Din cauza mortii sale prema
ture, proiec1ul a fost preluat in ianuarie 1885 
de catre ZaJa GyOrgy şi dus la bun ~ in 6 
octombrie 1890 când a fost inaugurat solemn 
in Piata Libertătii (actuala Piată Avram Iancu). 

In 'anUl 1923 confom1 inCOOnatiaor mediati
zata în presă (Aradi f-fortap1 Statu'ia Libertătii -
cum era numită prescurtat in vorbirea curentă 
- urma să fie transportată la Budapesta. 
DificiJitătife demontării si ale transportului au 
amâna! acjiunea. Astfel că cele 5 ansambluri 
statuare de bronz, CbjliinzAid 7 peosonaje, au 
fost depozitate in preajma Turnului de apâ din 
Arad. Aproxima!iv In jurul ai1UM 1960, acestea 
au fost redepozitale In incinla Cetăti Ala<JUui, 
unde se află şi în prezent ' 

Problema istoricului statuii .Memorialul 
martirilor lbrtăţil Ungariei" cât şi a semniJ>. 
caţiilor acestui ansamblu scuiplural este dis
tindă de cea a utilizării sale Intr-un spaţiu ele 
for public sau un spaţiu de expunere rnuZeală. 
Punclut de pornire in aptecietea apotunitălilor 
eventuale! reamplasări cât ~ in aprecie;ea 
impadului ei social (mediatic) rezidă in darfi
carea semnilicaţiilor statui. 

ACTUALITĂfl 

lndrăznim să afirmăm din capul locului ca 
ansamblul statuar compus din 7 personaje 
alegorice (de bronz), 13 medalioane rotunde 
ale portretelor in allorelief (de bronz) ale celor 
13 generali ai armatei kossuthiste ungare -
demontata in anul 1923 din locul lor de 
amplasare (Piaţa Avram Iancu, fostă a 
Libertăţii) - reprezintă războiul national dus 
de statul Ungaria atât impotriva luptelor 
armate de secesiune ale naţiunilor sârbă, 
română, slovacă, croată etc. (iunie 1848-
august 1849) cât şi impotriva statului imperial 
habsburgic (septembrie 1848-august 1849). 

Oraşul Arad, in anul 1848 - din punc1 de 
vedere demografic - incă.nu avea o majoritate 
etnică maghiară, prezentându-se, ca şi orice 
oras mare european, drept un centru cos
moPolit; primăvara revolutionară europeană 
1-a atins usor cU unda ei' de soc. Jn cadrul 
acestor date ale problemei nu pUtem vorbi aici 
de o luptă a orăsenilor Aradului impotriva 
foo1elor miiMre habsburgice. Luptele care s-au 

purtat pe teritoriul oraşului Arad şi in jurul 
cetăţii Arad - situată distinct de oraş, pe malul 
sudic, bănătean al răului Mures • s·au 
desfăşurat intre corpul de armată ur\gar con
dus de Mariăssy si intre companiile 
grănicereşti româneşti din Cetate, a~ate cu 
batalioanele armatei imperiale ven~e periodic 
intr-ajutor, intre lunile octombrie 1848-martie 
1849 (~use la răndullor din ostaşi de etnie 
nemaghiară, ca de exemplu roman; din Atdeel, 
Bucovina, Banat, germani din Banat. uaailieui 
' ruteni din Gafiţia, sărbi din Bacska etc). 

Dealtfel, .Memorialul martirilor războiului 
pentru libertate al Ungarier, nu~ pe scurt in 
medile ungare .S>abads<\gszobor" (adică sta
tuia războiului pentru ibertate) - ridicat in ziua 
de 6 oc1ombiie 1890, zi care comemora exe
cuţia a 13 generali ai annatei ungare in preaj
ma cazematelor celătii Aradului la 6 octombrie 
1849 - acordase o atentie secundari 
prirr1ă._;j antJiui llMJiutionar european de la 
1848. Concret, este vorba de cifra .1848" 
inscripţionată pe o Plăcu1ă şi amplasată sub 
compoz~ia statuară reprezentată de două 

genii; autorii cât şi albumul omagia! contempo
ran, editat in limba maghiară, au Intitulat 
această compoz~ie statuară .Desteptarea li
bertă~r. înţeleasă şi ea ca libertate naţională 
maghiară. 

Ziua de doliu national maghiar 6 
octombrie s-a permanentizat in mediile 
maghiare până in zilele noastre. Ea este 
comemorată la obeliscul memorial - unde este 
creat un osuar, din anul 1974, cand a fost 
inaugurat in prezenţa delegaţiiior de stat 
române şi ungare. 

Propun câ complexul statuar - ac1ualmente 
demontat - să fie valorificat corespunzător la 
Muzeul de istorie militară din Budapesta, in 
curtea sa interioară (sub o copertină). De 
asemenea, propun ca cele 13 medalioane ale 
generalilor executa~ la Arad să fie expuse, in 
copie fidelă, in zona obeliscului comemorativ 
de la Arad - Subcetate. In felul acesta am se
para judicios conota~ile sociale ale revolu~ei 
europene de la 1848 de cele naţionale, exis
tente confuz in mentalul colectiv maghiar şi 
român. 
e -.LIIIIIv.dr.~UB~ 

- Faeahătfi .... 
Şdia .. U-~-legat de revoluţia de la 1848, eu am mai 

dat un inteNiu unei publica~i româneşti din 
Ungaria. Interviul l-am dat in contextul in care 
am fost invitat la Szeged şi am participat la o 
manifeslare stiinlifică legată de revolutia de la 
1848. Mi-am' exPrimat părerea că aş.i trebuie 
să procedăm vis-a-vis de evenimentele trecute: 
să pornim de la momentele cand românii şi 
ungurii au fost pe aceeasi baricadă, când s-au 
înţeles. Ele constituie priiej pentru apropiere şi 
înţelegem şi astăzi. Dacă noi vom veni mereu 
cu acţiuni ca asta, ne 11001 putea mereu certa şi 
ne vom putea mereu scoate ochn. Nu asta ne 
interesează. Dacă avem parc, nu avem ce re
concilia. Dacă vrem Un parc al prieteniei 
rornilno-maghiare, nu punem aColo monumente 
in care românn sunt tentaţi să arunce cu nu ştJu 
ce, sau alea in care ungurii sunt nedreptăţiţi. 

In 1989 ungurii si românii au fost pe OCeeasi 
baricadă. Vrem să ridicăm acum un monument 
care să-i intereseze şi pe români şi pe maghiari? 
Să facem parc al prieteniei? Primul pe care ar 
trebui să-i ridicăm este monumentul de la 1989. 
Au fost şi romani ' 1.1r1QW care au slrigat .,Jos 
Ceausescu". · oar noi vrem tol din astea, să ne hârăim să 
ne certăm. Cine are un asemenea inleres şi de 
ce li se cântă in strună unor asemenea per· 
soane? De ce? Care este logica, motivaţia? Iar 
in vederea acestui monument, vorbind la modul 
roate conaet, pmctul de vedere al românilor se 
ştie. N-au fost ibe<alii nişla ~ dacă au ajuns 
la o asemenea concluzie (in 1925) atunci când 
n-a fost chestiunea mai 81zit>ale ca acum. Să 
ne lămureasca dl. Stoica, care se bagă in 
chesliuni in care nu se pricepe? Ce ne apucăm 
acum să dezgropâm mortu? Deci eu pentru 
asemenea poziţie pledez. Romanii şi ungurii au 
avut treculut care I-au avut. dar dacă VCJ( să 
meargă impreună. \11)1' să meargă alăturea, \11)1' 

să fie prieteni, atunci să găseasca ceea ce nu ii 
lnvrăjbeşte. Să nu se tot lovească unui pe 
celălall. 

Noi nu evocăm tn1cutut istoric cu gândul c:e 
a ne scoate ochii. Noi trebuie să evocăm pentru 
i'rwătămirde. Să pulem renunta la ceee ce stim 
ca pÎ>ate face rău celui de iân9ă noi. ' 

NIA MARE, flliala jude
ţeană ARAD, consideră 
că amplasarea aşa numi
tului parc al reconcilielii In 
ora~u 1 nostru, este o 
provocare menită a din&
mita armonioasele relatii 
eJCistente în oraşul n<lSIIU 
Intre cetătenii români de 
elnii diferit&. Siluatia 800-
nomică o;i poliiică a 
României este atât de 
dezastruoasă încât infla. 
marea opiniei publice 
arădene ne face să cre
dem că actuala putere 
seamănă vânt in ""ep
tarea furtunii. 

român este un popor 
demn, viteaz ~i de v~ă 
veche care trebuie tratat 
ca atare de toti cei cu 
care intră in conl3ct 

monument ce personildl 
o Ungaria Milenară. 

Aşteptăm pe toţi cei 
.care gandesc ~. 
indiferent de nation~ 
sâ fie alături de noi la 
grandioasa manifestare 
de duminicâ, care trebuie 
să fie insă o c'ovada de 
civ~iza~e şi respect faţă 
de marea masă a hţiJr 
nostri de alte elnii. 

Poporul român este 
un popor european, care 
preţuieşte valonle demo
cratice si care doreste să 
trăiască in pace, hună 
inţelegere şi respec1 cu 
toti cetătenii săi si cu 
iniregul ' mapamond. 
Totodată însă poporul 

·-= 

PARTIDUL ROMÂ
NIA MARE se alătură 
protestului vehement al 
il1lregii socielăti civile am. 
dene şi nu ooinai. cons>
derănd că Guvernul 
României săvârşeşte o 
ingerintă nepremisă Tn 
problemele admi~ 
publice locale printr-o 
lncălcare flagrantă a spiri
tulUi românesc. Arădenii. 
ca de a~fei loii romârul, 
sunt toleranti, 'dar faptul 
că am iertat multe nu 
poate să ne facă sa u~ 
crimele care au fost 
săvâ~e de cei pe care 
astăzi vrem să-i ridicăm 
la rang de eroi. Nimeni nu 
poate cere urmasilor fui 
AVRAM IANCU să treacă 
nepăsâtori pe iăng~ un 

g 

' Dacâ se doreşte atai 
de tare această statuie 
nu există decât posibil;. 
latea ca ea să fie tranor 
portată in Ungaria, acolo 
unde simbolurile ei sunt 
privite altfel decât cu 
repulsie pe teri!oriul nos
tru. In caz contrar, ea va fi 
topită, acest gest fiind de 
fapt ştergerea unei pete 
din istoria comună a 
maghiarilor şi românilor. 

PREŞEDINTELE 
PRMARAD, 

LUCIAN STANA 

er $ f ;.;;: • 
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NOSTALGIIU 
PIONERESTI ALE 

DOMNULUI HOSSZU 
• (Urmare din pagina 1) 
Aflăm ele la domnul Hosszu că 01'8fUI Arad "a intrat In 

conştiinta istorică a omenirii fi in tratatele ~ manualele ele 
istorie cunoscută, pentru că aici au fost predaţi, con
damnaţi şi executaţi conducătorii militari ai revoluţiei 
paşoptiste maghiar&, I"8VVOuţia de cea mai mare amploare 
fi durată a vremii" .. 

Eu ştiu câ Aradul este important pentru România fi 
pentru istoria noastră, pentru câ de aici a fost lansat, de 
Vasile Goldif, un .,Apel către popoarele lumii" t;i că in 
Arad a avut sediul, sub preşedinţia lui Ştefan Cicio Pop, 
Consiliul Naţional Român fi gărzile natK>naJe. cat despre 
cei 13 generali, ei au relevanlă pentru această zonă numai 
prin crimele comise impobiva românilor. Este de notori
etate publică ca un general maghiarizat care era propri
etar la castelul din Macea i!ji exersa indeminarea in 
mănuirea sabiei pe capetele iobagilor români. Cât despre 
durata re-volutiei, nu am ştiut, dar domnul Hosszu poate 
să-fi dea o lucrare de doctorat, câ importanta unei rev
oluţii se măsoară dupâ durata ei. Eu ~u că este importan
tă prin programul pe care n are. Este drept că revoluţia 
maghiară a fost racordată la idealurile revoluţiilor 

· europene, dar in privinta Transilvaniei ~ românilor nu a 
depăşH cu nimic limitele feudale. Dimpotrivă, decretincfU.. 
se eliberarea de iobăgie, nobilimea maghiară din 
Transilvania a refuzat să aplice această hotărâre, 
me1iţinând iobăgia pentru români sub privirile îngă
duitoare ale guvernului condus de Kossuth. 

Este drept că în armata maghiară au luptat fi români, 
dar au fost luaţi cu forta din toate teritoriile controlate de 
armata condusă de generalul Bem. Nu fntâmplător 
impotriva acestor inrotări forţate, după cum bine !jtiu 
istoricii, au loc ample mişcări ale românilor pe tot parc .. -
sul anilor 1848-49. 

Deci, pentru romlnil din Transilvania, revoluţia 
maghiară nu a adus nici înlăturarea relaţiilor feudale, nici 
egaiM!e, fratern- . libertate. 

Pentru români, J"lmanii principali erau menţi~ 
iobăgiei şi nerecunoaşterea drepturilor naţlunH române, 
urmănd apoi eliberarea de sub dominaţia habsburgică. 
Dar inainte trebuia inlăturată dominaţia feudali a 
netne!jimii. 

RevoltJ!ia aceasta, din păcate, nu face parte din 
momentele istorice care ne unesc pe noi, români fi 
unguri. Noi trebuie să ne căutăm unirea in convieţuirea 
comună a oamenilor simpH din trecut, prezent ~ asigu
rarea condiţiilor pentru vi-. De ce nu am lua ca exemplu 
ele convieţuire paşflică pe domnul Hosozu cu românii rin 
Seleu,, sau pe când era pionier cu ceilalţi copii din 
detaşamentul pionieresc - români, maghiari, germani, 
evrei fÎ de - naţiOnaiJtă!l. 

Domnul Hosszu nu răstă1macaf!e lsloria, dinsul esta 
posesorul adevărului fi iniţiatorul in presa arădeană al sin
tagmei RomAniei ca stat multinaţio.nal - idee scumpă !nain
~ săi, sustinutli pe la Congresele NI-IV ale P.C.R. rin 
ilegal-. Alunci cine este nostalgic: cei care spunem că 
nu avem nevoie de monumentul .Ungariei milenare", sau 
domnul Hosszu care ctoreşte privilegii prin falsificarea 
Istoriei? Autorul amintit spune câ cei 13 generali, deci 
armata revolu!ionară maghiară nu a luptat niciodată 
impobiva românilor. Asta ar insemna câ cei 15 prefecţi. Iri
bunii lor ~ conducătorii Consiliului revoluţionar român de 
la Sibiu o-au dus în Munţii Apuseni la odihnă, sau au ple-_ 
cat la Buc.,..ln ~ do plicere. Românii rănlafi au 
Incins hore do bucurie la - armatelor maghiare ~ a 
bibunalelor .umanitare", numite chiar ele unguri impropriu 
.tribunale do dnge" conduse de comisarul Csany ti în 
acest entuziasm au căzut ~ s-au lovit ele moarta 4 prefecli 
români fi enor~afii români ar li spânzurat peste 100 de 
preoţi ci nu s-au bucurat de venirea fi ocuparea 
Transilvaniei do armata~ maghiară. 

In munţi s-a chefuit, """" Incins hore fi uni din apropl
"111 lui Avram Iancu s-au accidentat singuri ti au cerut aju
tor de la llatvany fi - umanitare ale secullor, care 
penlru .-1 scăpa de suferin!ă pe români le t!iiau capetele. 

Prin acesl8 acţiuni (inaugurarea parcului ~ nopunerea 
-uii), după parerea domnului Hosszu, suntem mai 
aproape de Europa ~ toată lumea va incinge hora ,.... la 
6 oc:tornmM, pe post de vătaf fiind popa Tăkes. 

Domnul Hosszu ar trebui să propună altceva. Si 
nwină mai In urrnă cu ani ~ să toarne din aceste simboluri 
antirornâneşti grupuri statuare cum pionierii ilin Arad, In 
frunte cu conducătorii bolfevicl de etnie maghiară din 
Arad depuneau flori la obeliscul celor 13 generaU. Este 
bine de ft1ut ca propaganda fi cultura din Arad, până.prin 
anii 1968-70, au fost pe mina vorbitorilor de limbă 
maghiară. -timpuri .. ragnllă --fi aco, 
• dumnealui. 
~ mai spun ceva domnului Hosazu. PWnonoJ, dnd 

am repus în muzeu la locul lor pe regU Romaniei ~ per
sonalilăţile istorice am fost reclamat ele confraţii dănsulul, 
la Comitetul Central al PCR, astăzi membri rnan:anţ1 ai 
UDMR, că am pus in muzeu 'i pe panouri burghezia 
românească, lisând la o parte pe înaintafii domnului 
Hosszu, care ~~ trag seva fie ele la Bela K1m fi Lenin, fie 
de 1a Horty · Pista rJSZa. 

N. -'· rn cursul zilei de ieri, staff-ul UDIIR şi al 
minoriţilor Tn procesiune au fost in cetate~ pentru 
vtzionanJ. Pentru intraraa noastră in Europa - via lluraf
T...Ounăte • era bine dacă îşi lua fiecare căa. o căpifină 
de general şi minoritul-ş9' .Ungaria milenară" .şi se arut>
cau de pe podul "Decebal" in Mureş. Era o bucurie pentru 
laţi, inclusiv pentru domnul viceprimar Darida, care s-ar fi 
putut .ocupa Tn linişte de gravele probleme edilitar· 
gospodăreşti ale Aradului. Ne Tntrebăm totuşi de ce tace 
Consiliul local, cu Bbibu/J1 iiJ acest sens. Esle Aradul sat 
firi stăpini, b8ntuit de căinl.._oonzl?l 

• 
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........... l[la;,.. 
Even1mentul sport1v r·.aJOr al 1 15. Jiul Petrosani 9 10 (-2) afirmare e un fel de a spune, pentru că 

sfârşit de săptămână este. fără îndoială, 116. O!impia s: Mare9 4 4 7-11 7 (-5) echipa este mu~ sub mvelul a ceea ce se 
partida de astăzi, cănd UTA întâlneşte pe , 17. Minerul Motru 9 1 6 10-18 7 (-5) aşteaptă de la ea. Important este ca in 
teren propr1u formaţia târS'jumureşeană i 18. Flacăra Vâlcea 9 1 1 7 5-17 4 (.S) cele două meciuri să se joace un fotbal de 
ASA. Va fi. un meci in care ambele ech1pe l Pe celelalte stadioane se dispută calitate. 
vor viza cele trei puncte ouse in joc, fiecare meciurile: Metru - Drobeta. Gaz Metan - Tot astăzi, dar la aceeasi oră cu meci-
dinl.re ele având motiV<:ţia proprie. UTA i Electro Bere, Flacăra Rm. Vâlcea- UMT, ul de pe stadionul UTA, se dispută la Sala 
vine după un esec in Bănie. prin ,---'-~----::::;;;.;:;:;;;;:;.;;;~~=--l Sporturilor .. Victoria", cea de a 
care a p1erdut sefia ela, ~--1entulu1,l treia etapă a Diviziei A la 
dar să nu uităm 'seria de cind victorii baschet feminin, intre cam-
consecutive de până atunci a pioana en-titre, BC ICIM Arad şi 
băieţilor :l.JI Rubinacci. Acum, că studentele din Craiova. Dacă in 
sena s-a intrerupt, UTA o poate primul meci, cu ,U" Cluj, echipa 
reinnoda, încercând să stea cât ma1 lui Mandache a cam dres 
mult pe creasta valului. De partea bu~uiocul in ultimele secunde 
cealaltă ASA-ul a scăpat peştele din ale partidei, !apt ce le-a penmis 
mână săptămâna trecută, când să intre in prelungiri şi să-şi 
Corvinul Je-a suflat nu numai victoria adjudece victo(ia, la Dej, in 
de sub nas, dar si fotoliul de lider. meciul cu Somesul, arădencele 
Vom vedea, deci, 'o echipă oaspete s-au impus mai Clar. Acum, cu 
decisă să-şi recupereze punctele oltencele, vrem să credem că 
pierdute in faţa unei formaţii care singura problemă care se pune 
ne-a făcut si nouă aceeasi figură in va fi cea a scorului cu care vor 
prima etapă. De data aceasta băietii câştiga fetele noastre. Pe de 
nostri sunt avizati si m; vor măi altă parte, sperăm că starea de 
cădea Tn plasa adversarilor, cum sănătate a d-lui Stelian Văduva 
s-a întâmplat in debutul campiona- să se amelioreze si să~ penmită 
tului. chiar dacă au de surmontat să-si reia locul obisnuit in coltul 
handicapul unor accidentăn terenului si să poătă răspunde 
(Diaconescu şi Pap) şi suspenidarea mai des sOlicitărilor presei. 
lui Almăşan. Mizăm, in schimb, pe Astăzi după-amiază, aceeaŞi 
tineretea echipei si pe incisiVitatea Sală a Sporturilor găzduieşte o 
celor două vârfuri de lance. Claudiu atractivă competiţie de karate 
Drăgan. proaspăt international de shotokan, dotată cu Cupa 
tineret, si Maris. In asteptarea victo- Aradului, la care iubitorii acestui 
riei de astăzi iedăm. mai jos dasa- sport vor putea asista la intâlniri 
mentulla zi: spectaculoase ale celor ce prac-
1. Corvinul 9 6 1 2 18-8 19 (+7) Olimpia - Chimica, Corvinul - Apullum. tică acest gen de arte marţiale. 
Z. r. C. Ul.o\ s a o 3 IN 18 (+&) - F.C. Bihor, lnter- .u· Cluj, ARO - .Poli". Mâine, prin intenmediul micului ecran, 
3.1nter Sibiu 9 6 O 3 15-1118 (-tii) In Divizia C vom asista mâine la der- vom putea urmări primul m~ al României 
4. Gaz Metan 9 5 2 1 1>8 17 (+5) byurile Aradului. In Ara9ul Nou, la cea de a IV-a ediţie a Cupei Mondiale la 
5. Apullum A.lu6a 9 5 2 2 15-1017 (+2) Universitatea, care este cea mai bine rugby, ce se desfăşoară in perioada 1 
6. ASA Tg. Mureş 9 5 1 3 17-6 16 (+1) dasată dintre echipele noastre, cu +1 la octombrie - 6 noiembrie, in Marea 
7.AROC-IW1Q 9 s· 1 3 14-6 16 (+4) ,adevăr' va întâlni Telecomul, o formatie Britanie, lrlanida şi Franţa. Rugbyştii noştri 
8. Drobeta ce '!i-a cam pierdut cadenţa in ultimul vor debuta pe ,Ravenhill Park' din Belfast 
Tr. Severin 9 4 1 4 13-1213 (-2) timp, desi dispune de cel mai experimen- impotriva Australiei, meci transmis de la 
9 •• U" Cluj · 9 4 1 4 13-1413 (·2) ta! lot. Celălalt meci se va disputa in ora 21 de TVR 2. Unmătoarele două par-
10. Chimica T__,i 9 4 1 4 16-1613 (·2) Vladimirescu, acolo unde-şi dispută lnterul tide ale purtătorilor frunzei de stejar vor fi 
11. Electro Bere 9 4 O 5 16-1812 (·3) partidele de acasă şi echipa petroliştilor cele cu SUA (9 octombrie) şi Irlanda (15 
12. U. M. ran~oara9 3 2 4 15-2211 (-4) din Pecjca, conduşi de pe margine de octombrie), ambele pe ,Lansdowne Road" 
13 .• Poli" Tunif- 9 2 4 3 12-1310 (-5) Gianpio de! Monaco, un antrenor care şi-a din Dubin. 

fiLEX. CHEBEL.E(I 14. F.C. Bihor 91 3 1 5 16-1910 (-5) găsit in România teren de afinmare. Acum, 

GLORIA ARAIJ. 
"' 

VPAULIŞANA 
PAULIŞ 0·2 (0-2) 

S!adion: Gloria, teren: destul de 

=·;"""'' Tnsorilă şi caldă, specia-

A marcat: Burtea - min. 3 şi 7 

. Malec-Faşie, Cr..,schi, 
Oros,Negrea-Bârlă (Vasile min. 62), 
lftimie (1. Petcuţ min. 46), Sirb, Vlad
Pop. Tudose. Antrenor: Gh. 
Cameniţă. 

Păull,ana: Bujor-Panin. luchian, 
M. Petcuţ Ungureanu-Bulzan, Voinea 
(Dudaş min. 73), Gherga, Ceh-Burtea 
(Neaga min. ~). Nicoară (PăaJrar min. 
72). Antrenor: M. Petcut 

A arbitrat A. Apăte'an - la centru, 
asistat deS. Mocanu si M. Toderici jr. 

Observator AJF: i. 8ălar. 
Carto~ rGfU: Sârb mn 83. 
e Duelul frabb' Petcut (.Di1amită") 

a fost câştiga' de 8ctu:tl1 • 3~trenor
jucător al păulişenilor lUI Edi Cucoş. 
prin două s·:>luri reuşite de Burtea, 
primul dintre ele fiind Oe o mare fru
musete: .,boltă' de la 20 de metr peste 
portarul Ma1•.c aflat ta 7-8 ri-<etn de inia 
;>ro priei pcv:•. • O contribuţie decisivă 
'a victona oblinută a avut-o si portarul 
5UJOf, care, d8şi accidentat. S-a remar
cat prin câteva interventii deosebite, 
dar şi prin ~ ţ;ansă, aiăder.ii avânid 
printre altele. si două bare. De remar
cat este fapt'ul că Bujor r.u a avut 
inloc:uitor. vice le MiCuhtă. portarul de 
rezervă, fiind .concentraf ta cules de 
porumb. 

-La Sebis, intr-un aft meci al 6tapei 
Xli-a, Cri5ana din loca~tate a invins 

pe Semteca'na Macea cu scorul de 4-0 
(1-0). Au marcat Şaba. Lupşa, Mo~u 

~"1'-

Adunarea Generală a membrilor 
fondatori a hotărât 

Aşa cum am anticipat, 
Adunarea G..,_"lă a mem
brilor fondatori de la F. C. 
UTA s-a desfăsurat, 
aseară, cu uşile Tnchise. Cu 
un tupeu deosebit, oameni 
care nu au ajutat UTA cu 
absoiU1 nimic de-a lungul 
timpului, au interzis accesul 
presei In sala . 33 a 
Consiliului Jude'13n, acolo 
unde s-a ţinut şedinţa, 
printr-o majoritate covâr
şitoare de voturi. 

Din cei 28 de membri 
fondatori, au fost prezenţi 
doar 21. aproape jumătate 
fiind reprezentati doar de o 
procură. Asa stând 
lucrutile, s-a t.:ac.rt la tre-

abă. Din cele 4 (patru) 
puncte de pe ordinea de zi, 
doar al doilea a fost vital. 
Adică, acceplarea ,.trecerii 
F. C. UTA non-profit, in 
F. C. UTA S. A." 

Cu o majoritate, iarăşi, 
de necontestat. s-a reusit 
ceea ce gandesc italienii de 
foarte mult timp: F. C. UTA 
poate trece la o nouă formă 
de organizare. Membrij 
fonidatori şi-au şi desemnat 
reprezentanţii pentru a 
negocia cu investitorii ita
Heni, participarea F. C. UTA 
non-profit, Tn F. C. UTA 
S.A. 

Asadar, Ioan Faur, 
Constantin Peca, Marin 

lupaş şi Pavel Mircea v9r 
hotări' cu căt şi cu ce "sar la 
cap" cei de la F. C. UTA 
non-profit. Cea actuală, 
bineinteles, deoarece o altă 
formă' de oryanizare, fără 
F. C. UTA de astăzi, ar 
trimite clubul Tn .,Promo~e·. 
De acolo se pleacă dacă te 
nasti. Asa, cu participarea 
non-profitului, se merge 
normal mai departe. 

Se speră intr-o in1âlnire 
româno-italiană chiar in 
această toamnă, deoarece 
lucrurile trebuie rapid puse 
la punct. Nu de alta dar, 
actualmente. FC UTA nu 
are palrimoniu. Vom reYeni. 

. LEO SFÂRfl 
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Comisia de Disciplină din cadrul ma1iei gazdă cu 100.000 le1 ~ căşbgarea 
A.J.F. Arad s-a întâlnit joi intr-o nouă .meciului cu 3-Q a Şeitinului. 
sedintă, pentru a analiza si sanctiona In .Promotie' s-au dictat unnăiDarele 
princiPalele abateri de la re9utament ce sanctiuni: ta.,;,b Florin (Munar} şi lădar 
s-au produs in ultima etapă in fotbalul loan.(Nadăs). câte 5 etape foecare; 
judeţean. La nivel de Divizia O, ,vârful' Balog Alexandru (Arkit), Nicola Valetin 
Păulişanei Păulis. Sinescu, _a fost sus- (Covăsănţ), Jurjiţă Petru (lunea Teuz) 
pendat pe timp de 4 etape ŞI saoc\""lSt eate trei etape. · 
cu 100.000 lei pentru bruscarea aslsten- Deoarece duminică la Ususău nu s-a 
!ulUI C. Bondar. ă -1 ltă · tr • 1 

·Singurul jucător care a făcut de rusine g SI o a_ mmge ~en u a o m. ocui p~ 
.Onoarea' in etapa cu numănui 9, a fost cea sparta: mec1ul dmtre .lnter" d1n locali
Ioan Scrob (Viilonui-Şepreuş) pus ta colţ 3 tate SI Horia? fost căştigat de oaspeţ1_1a 
etape, datorită lovirii adversarului fără .masa verde cu 3-0. Pentru subst!tUtr~ 
balon. După meciul cu scăntei din etapa de juoători Nâdăşul a pierdut cu 0-J.parti
a 8-a intre Voinţa Semlac 'i Unirea da cu Crişul Alb Şicula. • M ERIE 
Seitin. comisia a decis penalizarea for- · . CfiU" " 

-' 
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DIVIZIONARELE C ARADENE 
------------------., A 

g "RAZBOIESCU" INTRE ELE 
in etapa a X-a din cadrul 

Diviziei C de fotbal, seria a 
IV-a, sunt programate două 
derby-uri arădene. Aşadar, 
toţi ochii vor fi aţintiţi asupra 
meciurilor Universitatea -
Telecom, respectiv lnter - .U" 
West Petrom. Două jocuri 
atractive, disputate şi, zicem 
noi, importante. Peste toate 
acestea va predomina ambiţia 
şi orgoliul fiecărui jucător, 
antrenor şi conducător de la 
formatiile noastre. Va fi un 
adevărat ,război" in cele două 
partide, mai ales că, teoretic, 
echipele mai slab cotate 

pe teren propriu şi vor 
incerca, prin toate mijloacele, 
să-si apropie victoria. 

UNIVERSITATEA • 
TELECOM 

Practic, dacă e să can
.gradul de periculozi

tate' al partidelor de maine, 
Universitatea - Telecom pare 
cu un mai mic risc decât jocul 
de la Vladimirescu. Si asta, 
pentru simplu mo'tiv că 
gazdele au +1 la ,adevăr', iar 
oaspeţii (doar) -4 .. Diferenţa, 
enormă, s-a făcut etapa tre
cută, când ,telefonistii' au 
remizat pe teren propriu, 
incredibil, in fata .lanternei 
rosH" a clasamSntului, lnter 
Pe'trila, iar studen~i au reuşit 
o victorie de senzatie, la 
Abrud, cu formatia locală. 
Cuprirom. ' 

In mod nOl'mal, cu mai 
multă experienţă, Telecom ar 
trebui să incerce obtinerea de 
punct(e). Dar, până 'una, alta, 
Universitatea porneşte 

favorită. 
Forma~ile ar putea arăta 

astfel: .U": - Rusu - Oprean, 
Crisan, lftimie, Leucean -
Oiaconu, Aldea, Corinda, 
Chetronie ~ Falea, Blăniţă. 

Telecom: Bota - Ujvari, Szel, 
Grad, Varga, Berar · 
Oprescu, 1. Arman, Sabou -
Rus. Volocanu. 

Arbitri: Mihai Prunariu 
(Tg. Jiu) - la centnu, Augustin 
Ercus si Mihai Florentin 
(ambii din Braşov) - asistenti. 

INTER • "U" WEST 
PE'I'ROM 

Situatia celor două echipe 
tinde să' devină una drama
tică. Nu-i de colo să ai după 
nouă etape - 5 in clasamentul 
adevărului. E limpede faptul 
că lnter are mari probleme in 
acest campionat. iar .u· West 
Petrom nu se regăseşte. 

Practic, meciul de mâine e 
capital pentru gazde. Dacă 
elevii lui Flavius Domide dau 
.chix~. mai au puţine şanse 
pentru a scăpa de re
trogradare. Dincolo, se pare 
că meciul cu lnter e capital 
pentru antrenorul Pîo del 
Monaco, o înfrângere sufentă 
de .u· West Petrom fnsem
nând, practic, debarcarea ital
ianului de pe banca tehnică 
.petroliştilor'. De urmări~ 

Echipe probabile: lnter: 
FI. Moţ -_A. Moţ. Bucur, 
·Porumboiu, Freer- Olteanu, 
Iancu. Sulincean, Lăzău -
Arhilie, Ardelean .• U" West 
Petrom: Ţapo' - Agache, 
Bene, V, Arman, Lung, 
Hărdălău - Batos, G. Radu, 
Varga- Toderaş. Ştefăligă. 

Vor arbitra: Grigore 
Mandi -la centru, Mire! Albon 
(ambii din Cluj) şi Cornel 
Fantana (Turda)- asistenţi. 

In final, multă baftă, 
tuturor echipelor arădene in 
meciurile de maine, care 
incep la ora 11,00, pe terenul 
,Motorul", respectiv la 
VladimilliSCI.L 

LEO SFÂRfl 

Ieri, 
A 

... Divizia 
- Vrsu.s , 

stad1onul .,Ion 
Oblemenco" din Craiova s-a 

· disputat ieri după-amiază 
primul joc din cadnul etapei a 
Xl-a in Divizia A - Ursus ta 
fotbal. Desi multi o văd pe 
Universitatea di.i localitate 
condamnată la retrogradare 
.campioana unei mari iubirt 
nu dezarmează. Primul pas a 
fost făcut pnn victoria cate
gorică cu scorul de 4-0 (2-0) 
in dauna Oţelului Galaţi. 
Golurile au fost fnsCrise de: 

31, CI. ' mm. 74 şi 
mln. 83. Celelale jocuri ale 
etapei se dispută după urmă
torul program: sâmbătă, ora 
15,00: FC Onesti-Petrotul 
Ploiesti: i=arul Constanta
ExtenSiv Craiova: FC Bacău
Steaua; Rapid-FC Braşov; 
CSM Res•ta-Giona·B,stnta: 

' Astra Plo1eşto-fC Argeş. 
Sămbăt.li, ora 20,00: FC 
Nationa1-Rocar Bucuresti. 
Duminică ora 15,00: 
Ceahlăul Pt. "!eamţ 

Cristescu min. 15 · min. Oinamo. 
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Multipla campioană mondială Gabriela 
Szabo, care se va căsători, astăzi, cu 
antrenorul ei, Zsolt Gyongyossy, a declarat, 
joi, in cadrul unei conferinţe de presă, că işi 
va schimba numele de familie numai după 
ce se va retrage din activitatea competi~o
nală. 

Szabo a afirmat că decizia de a se 
căsători cu Gyongyossy a fost luată de mai 
mulţi ani şi a precizat că stabiliseră iniţial 
să se căsătorească în primăvara anului 
1999. Ea a spus că nu se va cununa reli
gioS, deoarece ea este de religie ortodoxă; 
iar Gyongyossy este catolic. Naşii mirilor 
vor fi Adriana şi Nicolae Mărăşescu. 

Gabriela Szabo a declarat că· In 
momentul in care intră pe pistă şi vede sta
dionul plin cu oameni are nevoie să creadă 
in cineva. "Dumnezeu este singurul care te 
poate ajuta in astfel de momente", a spus 
aUeta. 

Szabo va fi desemnată "Atleta anului 
1999", pe data· de 21 noiembrie, la Gala 
IAAF, care va avea loc la "Sporting Club" 
din Monte Carta, prilej cu care va primi un 
cec in valoare de 500.000 de dolari pentru 
victoria obtinută in Golden League. 
Circu~ul IAAF Golden League a fost dotat 
cu un premiu in valoare de 1 milion de 
dolari, care a fost împărţit de Gabriela 
Szabo şi de atletul danez Wilson Kipketer. 
Szabo va fi premiată de Prinţul Albert de 
Monaco, festivitatea urmind să fie trans
misă de postul de televiziune ProTV. AUeta 
româncă va purta la această gală o rochie 
realizată de creatoarea de modă Janina 
Ştefan Sirbu. Szabo a cîştigat toate cele 16 
curse la care a participat în cursul anului 
1999, obţinlnd peste 1.100.000 de dolari. 

PRINTESA 
' MARGARETA MARU 

BRITAND ŞI·A 
RELUAT FUNC'fiiLE 

OFICIALE 
Sora reginei Angliei, prlnţesa 

Margaret, ti-a reluat, funcţiile oficiale 
intrerupte,temporar din cauza unui 
accident domestlc, ti a Inaugurat, li! 
Aberdeen, un centru pentru copiii vic
time ale violenţei, transmite AFP. 

Prinţesa Margaret, in virstă de 69 de 
ani, a renunţat complet, timp de 'ase 
luni, la orice obligaţie oficială. Ea 
suferise arsurl destul de grave la 
picioare, pentru că Intrase in bale in 
apă fierbinte. Accidentul a avut loc in 
casa sa de vacanţă din Insula 
Moustlque. Din luna martie, ea a apărut 
foarte rar in public. Singurele excepţii 
au fost nunta nepotului ei, prinţul 
Edward • care s·a căsătorit cu Sophie 
Rhys-Jones - 'i cea de·a 99-a aniver-
sare a mamei ei. · 

Centrul inaugurat de prlnţesa 
Margaret este rezultatul unui proiect 
comun al munlclpalităţii din Aberdeen 
şi al filialei scoţiene a Societăţii de 
Prevenire a Cruzimii contra Copiilor. 
Această asociaţie de binefacere este 
prezidată chiar de prinţesa Margarel 

MAGAZIN 

Atleta româncă a spus că va incepe, pe 
data de 1 noiembrie, pregătirile pentru 
Jocurile Olimpica de la Sydney. 

Szabo a precizat că programul său de 
pregătire va fi conceput in aşa fel incit în . 
luna septembrie a anului 2000 să atingă 

forma maximă. 
Szabo, in vlrstă de 24 de ani, consideră 

că mai are posibilitatea să alerge încă 
aproximativ cinci ani, dar a precizat că nu 
ştie dacă va reuşi să se menţină tot atit 
timp în fruntea aUetismului mondial. 

Secretarul general al federaţiei 
Române de Atletism, Nicolae Mărăşescu, a 
declarat că, in atletismul mondial, datorită 
performanţelor obţinute, există o "institu~e 

Gabriela Szabo", adăugînd că, pe măsura 
trecerii anilor, românca uimeşte lumea 
acestui sport tot mai mult. 

Mărăşescu a menţionat că, In anul 
1998, Gabriela Szabo a fost prima atletă 
din lume care a reuşit să ocupe prima per 
zitie la cinci probe diferite. El a precizat că, 
in' anul 1999, Szabo a devenit prima 
sportivă din lume care a cîştigat trei titluri la 
Campionatele Mondiale de atletism şi cir~ 

cu~ele Golden League şi IAAF Grand Prix. 
Zso~ Gyongyossy a declarat că circu~ul 

Golden League, in care Szabo a reuşit să 
cîştige toate cele şapte etape, a reprezen
tat o "competiţie criminală" pentru sportiva 
din Bistrita. Antrenorul sportivei a spus că 
ultimul te'st inaintea participării la Jocurile 
Olimpice din anul 2000 va fi concursul de la 
Berlin, care se va desfăşura cu trei săp· 
tămini inaintea inceperii Olimpiadei. 

Gabriela Szabo a primit din partea 
'tinnei Mondo o bucată din pista de atletism 
pe care s-a alergat la Jocurile Olimpica de 
la Alianta (1996), unde atleta româncă a 
obtinut medalia de argint, in proba de 1500 
mBtri. · 

La conferinţa de presă susţinută de 
Gabriela Szabo au mai fost prezen~ direc
torul de marketing pentru Europa şi Africa 
al firmei "Nike", americanul Ka~ Stick, ma
nagerul atletei, olandezul Jos Hermens, 
reprezentantul firmei "Mondo" in România, 

. italianul Pietre Chiodi, managerul ABN 
AMRO Bank, Robert Rekkers, preşedintele 
Clubului Sportiv Rapid Bucureşti, Mihai 
Zaharia şi preşedintele Consiliului de 
Administraţie al UFC Rapid, George 
Copos. 
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F0Bf1(f[IEI CiEHIOS RE9RETA 
CA !ROPA $.fi DESTRAMAT 

Robert Ciepiela, directorul 
casei de discuri East & Art, pro
ducătorul albumelor formatiei 
Genius regretă că trupa s-a 
destrămat, pentru că era foarte 
profitabilă. 

"Imi pare riu că Oana, Cezar 
şi Ovidiu nu mai sunt împreună. 
Erau foarte buni, erau oomerclali 
şi aveau încă priză la public", a 
declarat, marţi, pentru MEDI
AFAA, Robert Ciepiela. 

El a adăugat că trupa de 
dance a vîndut in numai doi ani 
de la infiintare peste 650.000 de 
exemplare din toate cele patru 
albume lansate: "Genius" (1997), 
·co. 2" (1998), "Vine Anul Nou" 
(1998, ediţie de iarnă) şi "TNT" 
(1999). 

Potrivit reprezentantului casei 
de discuri sub sigla căreia for
matia Genius si-a lansat dis
curiie, cel mai bine vindut album 
aJ trupei a fost ·co 2" cu aproxi
mativ 350.000 de exemplare 
(casetă audio şi compact-disc). 

Pe locul doi, la ca~olul vînzări, 
s-a dasat albumul "Genius", cu 
aproape 150.000 de exemplare. 
Robert Ciepiela nu a putut pnr 
ciza numărul exact al casetelor 
audio "TNT" vinduta pînă la 
această oră dar a spus că CD-ul 
s-a vindut in cinci mii de exem
plare. 

Membrii formatiei Genius au 
anuntat oficial, la :i5 septembrie, 
destnimarea grupului de dance. 

Trupa a fost creată In 1997 
de trei tineri din Tim~ra: Oana, 
Cezar si Ovidiu. Confirmarea 
deplină a succesului a van~ ime
diat după lansarea albumului 
"CO 2". Printre distincţiile pri~ 
de grupul Genius se numără 
"Premiul de popularitate" la 
Mamaia 1998, "Premiul pentru 
cea mai populară trupă dance", 
acordat de Actualitatea Muzicală 
şi premiul "Şiagărul Anului" la 
GaJeie BaJiantine's. 

K1 vor purta pe 
viitoarele concerte, in semn de protast faţă de retragerea trupei 
Genius din viaţa muzicală, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX 
Cătălin Cătană, Promo Manager al companiei de impresariat 
Unitad Media Artists. 

"Trupa K1 c~oretta ca Genlus să ravlnli In lumea dance f~ 
pentru a ;riia că acest lucru asta dorit 'i de alţQ. va iniţia o cam
panie de stringere de scrisori de la cel care speră In rvveniraa 
popularului grup pe sce';.a muzicalA rornlinească", a adăugat 
Cătălin Cătană. 

Unitad - Artists ·anunţă că asta dispusA sA preia, pentru 
una din cele zace trupe tinere pe care le reprezintă, piesele fina

lizate de Genlus In -· melodH care nu ., apărut pinii acum 
pe vraun matarlal diocogr.lfic. 

-ro.~..n viATA 
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Baschetbalistul american Dennis Rodman 
. a fost acuzat de agresiune sexuală de către o 
tinără, Bridgette Baker, care a cerut despăgu
biri, au anunţat surse judiciare, citate de AFP. 

Reclamanta a afirmat că Rodman a inear· 
cat să abuzeze de ea, dupi ce a atras-o in 
apartamentul său dintr-un hotel, sub pretextul 
că acolo ar, loc o petrecere. In plingerea sa, 
depusă la un tribunal din Los Angeles, 
Bridgette Baker susţine că, pe 3 ·octombrie 
1998, baschetbalistul, în vîrstă de 37 de ani, a 
acostat-o in barul unul hotel din Hollywood. 
Ea a "declarat că fosta vedetă a echipei 
Chicago Bulls şi unul dintre prietenii săi au 
Invitat-o la o petrecere, in apartamentul lui 
Rodman. 

textul reclamaţiei, Baker a precizat că s-a 
speriat In momentul in care Rodman a impie
dicat-o să părăsească apartamentul. nnăra a 
reu,it să dea un telefon logodnlcului sAu pen· 
Iru a-i spune ce 1 s-a intimplat. Poliţia '1 
forţele de securitate ale hotelului au sosit in 
momentul in care Rodman incerca să o vio
leze pe Bridgette Baker, in eluda faptului că 
aceasta opunea rezistenţă. 

Rodman nu a fost arestat, dar ar putea fi 
pus sub urmArire penală. TinAra intenţionează 
să obţină despăgubiri pentru agresiune sexu· 
ală, lovire, sechestrare '1 prejudicii morale, 
dar suma solicitată nu a fost dezvălultă. 

poveste,te cA, odatA, acesta i-ar fi 
spus: 

Orizontal: 1. Joacă pe culoare (pl.) 2. înaltă cât 
omul • Umblă călare cu uşa-n spate. 3. Sunt mereu ir\ 
priză. 4. Loc de tras pe roată - Natural o ia mereu de la 
capătl 5. Rămas in cap! - Scoate hamuri in seria (inf.) 6. 
Ca două picături de apă (inf.) - Un fel de papă lapte. 7. 
Poleit pe mijloc! - Nu face faţă frumoasă (mase.) 8. Local 
din Şiria (fem.) - Cel mai bun la carte. 9. Faţa locului • 
Poartă sus la bloc. 10. Lăsate la urmă! • Taie In carne 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
1 • 
2~~~~-4-+-+.-r~~ 

:J • 
4 • 
~~~-+-+-r~~~~ 

• De ia o masă, un consumator n 
strigă ospătarulul: 

- Dă-mi te rog, o carte de telefon, 
să caut un prieten: 

- Nu avem carte de telefon, se 
scuză ospătarul, dar vă dau condica 
de reclamaţii. Veţi găsi acolo toate 
adresele din ora,. 

- Ascult conferinţa dvs. pentru a 
trelzecea oarA. Cred că o 'tiu pe 
dinafarA. Af putea chiar !l·O jln in 
locul dv.l 

La care fizicianul, cu umoru·l 
recunoscut, propune: 

- Când ajungem la universitate, 
eu Imi pun pe cap 'apca dumitale ti 
dumneata vorbefli In locul meul 

vie. ;) e e 
Vertical: 1. ·Lipsit de suflet! - Pus la scuteală. 2. .-;;1--+..:..+--f-.f..:~-+-lf-+-1--1 

Tare ca fierul.- Trage invârtindu-se. 3. Lucrători cu capul. 'III. • 

4. Făcute cu repeti~e. 5. Singuraticii pădurii - Strânse-n 7' e e 
halat! 6. Cu munca la colectiv- Singur pe lume. 7. De 1--1-+-1--+.:..+-11-+-.f--1..::.-1 
joasă frecvenţă -Adună fir cu fir (pl.) 8. Vorba băgăreţu- 8 e 
lui (inf.)- Tel sec. 9. Pusă la urcare (dim.) 10. Strângător 91-4-+--1-.-1-+-lr--+.;.."JI-•-1-~ 
de fiare - Servit la căpătâi! 

Discţionar: Iteraţie, Artei. 10 • 

• Doctorul către pacient? 
- Sunteţi fumător? 

-Nul 
- Păcat! V-aţi fi simţit cu mult mal 

bine dacă v-aţi fi lăsat de furnal .. 
• Ori de câte ori ţinea conferinţe, 

Einstein era însoţit de 'loferul său. Se 

Intr-adevăr fOferul s-a descurcat 
admirabil. Dar, când să plece, unul 
dintre profesorii prezenţi l·a pus o 
intrebare foarte grea, încărcată cu 

• ecuaţii 'li formule algebrice. Şoferul a 
reflectat câteva cHpe, apoi a zis: 

- Soluţia este atât de simpli, 
incit am sA·I chem pe 'oferul meu si 
vă răspundă la ea ... 

• ... , . ,, 
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Ariideni! Soc.letcttea Comercială 

+ Doriţi o tâmplărie m~dernă pentru easa 
dvs:r str. , se. 

Nr.j/02/1909/19.12.19941a O.RC, Arad 

+ Preferaţi ea aeeastii tâmplărie PVC eu sti· 
elă ter11aopan să fie de calitate fi din import1 

Capital social subscris ~i vărsat: 89.800.000 lei 
Cod fiscal: R. 6600918122.12.1994 

Apelaţi la: Subsemnalul DICU ALIN CRISTIAN, in calitate de administralor unic al Societăţii Comerciale .SAF~ 
LAR" S.A. . 

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicală şi cu respectarea ari. 12 
din slatuţul de funcţionare al socielă~i. · 

Se convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor din S.C .• SAFILAR" S.A. pentru ziua 
de 16 octombrie 1999, ora 10, la sediul punctului de lucru din Arad, str. Cămpul Liniştii nr. 1, jud. Arad, 
cu următoarea 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

USI. FEitESTitE CO • 

1. Retragerea din socielate a acţionarilor Pintea Alexandru-Vasile şi Pintea Veronica. 
2. Transm~erea a~unilor nominative, prin cesiune, in număr total de 1078, d~nute de ~onarii 

Pintea Alexandru-Vasile şi Pintea Veronica către acţionarul Dicu Alin-Cristian, conform Contractelor de 
cesiune indleiate intre aceştia. 

STICLĂ TEitMOPfirt! 
3. Schimbarea sediului socielă~i din Arad, str. Spitalului, bloc 1, se. 8, ap. 8, jud. Arad in Arad, str. 

Cămpul Liniştii nr. 1, jud. Arad. 
4. Continuarea activilă~i socie~i sub forma juridică de societate pe a~uni, in condiţiile art. 223 alin. 

(4) din Legea nr. 31/1990, republicală. 

S.C. COSTE SHOES SRL 

cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35-37, 
tel. 254.384 

ORGANIZEAZĂ URMĂTOARELE CURSURI: 
• Coordonator de transport - condiţii • minim absolv~nt de 

liceu, cu diplomă de bacalaureat. 
• Consilier public pentru transport mărfuri pericuioase • 

condiţii· minim absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat 
• Conducător auto iransport mărfuri periculoase 
- mărfuri generale • condiţii • vârsta 20 ani, vechime 2 ani 
- substanţe explozive şi cisteme • condiţii - vârsta 23 ani şi 

vechime 5 ani 

• lnstructori '1 profesori de legislaţie rutieră autorizare '1 
reautorizare 

• autorizare instructori - liceu şf_permis de conducere cu 
vechime de 5 ani · · 

· profesori ~islaţie rutieră • studii tehnice superioam 
(5224420) 

cu convenţie 
- de colaborare 

TAXIMETRIŞTI cu 

maşini proprii, echipate cu 
staţii de emisie-recepţie. 

5. Diverse. 
In s~atia in care, din motive obiective sau pentru neindepr.nirea cvorumului legal, adunarea gene

rală nu se Pc>ate tine la data stabil~ mai sus, se convoacă a doua adunare generală extraordinară pen
tru ziua de 17 ociombrie 1999, ora 10, la punctul de lucru al socielă~i din Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, 
jud. Arad .• 

Maria llwiC! 

tămădui~ 
Pentru orice problema OJ care te confrmţi in, afaceri, pe 
plan social~ profesional, dacă ai farmece făcute, CU'lUlii 
legate, boli de argint viu, epilepsie etc ~i interven~ile 
f.ăcute fa doctori, popi şi mănăstiri nu te-au ajutat, 
încearcă 'i puterikl vindecătoarei Maria lbriş din jud . 

. ~sti. com. Valea CăUgărească, sat N~. taefon 
0441:235.731 sau 094-173.973 (lângă Oispen.sarul 
Uman}. 

Multumiri aduse vi.ndecătoarei 
Uvanescu lullan ~ patron la SC T. IMPEX SRL - .Am avut probleme mari 1n 

afaceri; ÎIYE!Qistram mereu pierderi fărâ a inb'ezări 00 cea mai mică rezolvare. Mai 
mUt. aveam necazuri ru so~a ~ nta copiii nu învăţau bine. Trecând prin Valea 
Călugărească m-am oprit la casa Mariei ~- Dânsa m-a făcut o primire deosebită. 
Cert este că după o ~ ITi-a pus afacerie la pmct şi ~ familiei mele a fost 
res&abiită .• 

Anton Nicolae - jud. Baeiu - ..Drag cititori, vă .'lnderm şi eu să vă ati'esaţt 
Mariei lbriş pentru toate necazlrie dvs. Şi eu am avut a.nriile !eQate pâ1ă la 37 ani. 

=(:\~~~~a:e=ta~~=:~=~W! 
<UlOSO.JI: o fatâ pe plaaj meu si m-am căsătorit cu ea.-

Fran1 n,can -Satu Ma.1t - ~Ti mlJţtrnesc doamnei Maria 1briş perllru ajulonl 
-dat, vndecându-mă de epiepsie, boală ru eate mă r....>t de la 14 ari. Nineni, dar 
absolut nimeni - fie popă, fie doctOI", nu m-a aMat asa cum a făcut-o această 
deosebftă femeie. ţ rămân ~ şi sfătUesc: oanleni nea1jţi să apeleze OJ 
incredere la dansa .• 

1522423) 

Numai sortimente de sezon in baloturi de 45 kg 
Selectat pe articole de iarnă: 

treninguri, articole de copil, cămăşi, pulovăre, 
bluze de mătase, pantaloni catifea, 

cămăşi nanel, geei pentru copii şi adulţi 

NUMAI PENTRU COMERCIANTI ! 
iNCERCA ŢI ŞI NU VEŢI REGRETA 1. 

vr.KJC•.str. O. Oc~u nr. 4, 
tol. Ollt~ 731 

Se aduce la cunostintă că pe rolul Judecătoriei Arad se 
află dosarul nr. 570611999' cu termen de solutionare la data de 
29 septembrie 1999, având ca obiect cererea peten~lor Antin 
Novac si Antin Ana, domiciliati in corn. Vinga nr. 999, jud. 

· Arad, pOOtru conslatarea dobândirii de către acestia a dreptului 
de proprietate cu titlu de uzucapiune privind imObRul situat in 
Vinga nr. 999, jud. Arad, inscris in CF nr. 3735 Vinga, cu nr. 
top 1319-1320/a/1, proprietaiea lui Dicu Ecaterina. · 

Persoanele interesate pot face opozitie la numărul de 
dosar sus arătat, in termen de o lună de' la data publicării 
prezentei. 

'-

Administrator unic, 
Dicu Alin CristiGil 

(974021) 

en1~ma 
FUJIFILM IIV(.AGE CENTER . 

!NSEMNUL CALITATII ÎN FOTOGRAFIE 
ARAD B·DUL REVOLUŢIEI NR'. 80 TEL./FAX: 057/251459 

ARAD CALEA AUREL VLAICU, BLOC 1-3 TEL: 057/272655 

VĂ OFERĂ SERVICII CA: 

- developări ~i procesări filme amatori in 4 dimensiuni diferite (9/13, 
10/15, 13/18, 15/21) pe hârtie FUJI sau KODAK Royal; 

• reducere minim 50% din preţul de developare pentru toate 
filmele cumpărate in magazinele noastre; . 

- pentru fiecare film FUJI sau AGFA {hdc) cumpărat la noi 
primi~ pe loc un album 9/13 sau 10/15 GRATUIT!; 

• fotografii tip paşaport, viză, buletin, diplom;>, legitimaţie, 
livret, ec~son, abonament, carnet elev ... set 4 buc. color, in 
24 h sau la minut; · 

- fotografii In studio climatizat (de la 9/13 la 30/40) şi repor· 
taje de o calitate deosebită, pe bază de programare; 

- toată gama de fotografii pentru absolven~ {de liceu, gim· 
naziu ... ); 

- developări filme diapozitiv şi. procesări alb/negru {după' 
caz); · 

- reproduceri tablouri sau diferite obiecte, fotografii de 
reclamă; 

- tablouri color (18/24, 24/30, 30/40) şi polifoto (2 buc. 6/9, 
4 buc. de la 3/3 la 4/6,9 buc. 2/3) şi de pe filmul clientului; 

TOTODATĂ VĂ OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ 
. DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL: 

Filme, aparate foto, baterii, rame, albume, huse, easete audio
video, CD·rom, MD. produse tipPolaroid, filme şi rame diapozi

tiv, dischete, căşti, lanterne, ochelari soare şi multe 
altele la comandă. 

Pachete ALO si ALO .Da" si .cartele de reincărcare 
: (30, 60, 1'20 + 10). 

ORAR: zHnic 8-20 sâmbătă 9-17 
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C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. 
D.R. POŞTA TIMIŞOARA 

COMUNICĂ 
INDICA fU ŞI !i!IUIYlCU SPECJAI.E - recomandat 

- confinnare poştală 
13.100 14.500 de fiecare 100 g 30.200 32.900 da la 2()-50 g 

dela50-100g 
1.900 
2.400 
6.100 

15.300 
27.000 

2.100 
2.700 
9.100 

17.200 
30.400 1. Recomandat 

2. Expres 
3. Confinnare de 

Tarif 
anterior în lei 

13.100 
7.700 

primire 13.100 
4. Pentru valoarea 
declarată pentru 
fiecare 10.000 
lei sau fracţiune 
de 10.000 lei 
5. Par avion, 
pană la 20g 
Europa 
Restul lumii 
-intre 2()-50 
Europa 
Restul lumii 
-intre 50-100 g 
Europa 
Restul lumii 
-intre 100-250 g 

4.100 

600 
2.700 

200 
6.700 

2.000 
14.500 

Tarif 
04.10.1999 in lei 

14.500 
6.500 

14.500 

4.500 

900 
3.000 

1.300 
7.400 

2.200 
16.000 

de primire AR ' 
- predarea coletului 
personal 
destinatarului 
f) Tarif pentru 
.fragir sau 
.voluminos·· 
cu50% 
peste tariful pe 
trepte de greutate 
g) Tarif de factaj 

13.100 14.500 

1.500 1.700 

- până la 5 kg . 2.500 3.000 
-peste 5 kg 5.000 6.000 

MANDATE EXTERNE 
a) Tarif fix pentru 
fiecare mandat 
prezentat 
b) Tarif la valoarea 
expediată in limita 
maximă de 
500$mandat 

36.200 10USD 

4% 3% 

10. PACHEIE MICI 
-pană la 100 g 7.700 6.400 
-intre 100-250 14.500 15.600 
-intre 250-500 g 25.300 27.500 
-intre 500-1000 g 43.400 47.200 
-intre 1000-2000 g 60.600 66.200 
Maxim de greu1ate 
admis: 2 kg 

OBIECTE DE MESAGERIE 
1. Tarif de înregistrare 
pentru fiecare colet 500 500 
2. Tarii de greutate 
pentru fiecare kg 
sau fracţiune de kg 
pentru once 
destinatie 900 900 
3. PentrU coletele 
cu valoare declarată in 
plus faţă de tarifele 5 5 
de la pct. 1 şi 2, 
un tarif proporţional 

600 

de la 100-500 g 
de la 500-1 000 g 
de la 1000-2000 g 
2.Carte~lă 
simplă 
3.Carte~lă 
ilustrată - felicitare 600 

4. Imprimate (cărti, 
cataloage, etc) pană 

700 

900 

la50g 400 400 
intre 50-100 g 600 700 
intre 100-250 g 1.750 1.900 
-intre 250-500 g 3.500 3.900 
-intre 500-1000 g 7.100 6.000 
intre 1000-2000 g 14.300 16.100 
5. Pentru trimiterile sosite cu lipsă sau insuficientă 

de francare se va percepe la distributie dublul insuli
denţei, dar nu mai puţin de tariful treptei minime de 
!Jl'Utale O. MANDATE 

1. Tarif de 

Europa 5.000 5.500 L OBIECTE DE CORESPONDENŢĂ 
EXTERNĂ 

cu valoarea ~rată 
de fiecare 100 de lei 
seu fractiune de 100 lei 
4. PentrU saisori 

inregi-re 200 200 
2. Tarif pe valoare, 

Restullumu 36.000 39.000 calculat asttel: 
COLETE EXTERNE 

a) Tarif in funcţie 
de greutate, ţara 
de desti'!"ţie şi 
calea de Indrumare 
(terestr.l şi aeriană) 
b) Tarif fix pentru 
prezentarea 
la vamă 
c) Tarif fix pentru 
expedierea cu 

5.100 5.6()0 

1. Scrisoare slmplă 
-pană la 20 g 7.300 
-intre 2G-50 g 12.200 
-intre 50-100 17.000 
-intre 100-250 g 34.700 

. -intre 25G-500 g 66.400 
-între 50()-1 000 g 115.700 
-între 1000-2000 g 186.400 
Maxim de greutate 
admis: 2kg 
2. Carti poştale 

7.950 
13.300 
16.500 
37.600 
72.300 

126.000 
205.200 

cu valoare 
declarată un tarif 
proporţional cu 5 5 
valoarea declarată 
de fiecare 1 00 de lei 
sau fracţiune de 100 lei 
TARIFE PENTRU DIDICA'fD SPEC1A1Jt 

1. Tarif de 
recomandare 1.400 1.600 
2. Tarif pentru 

-pană la 
220.000 lei, de 
fiecare 1 00 lei sau 
fractiune de 100 lei 5% 5% 
-intre 220.000-
1.000.000 lei, la 
fiecare 1 000 lei 
sau fracţiune 
cedepaşe~e 
220.000 lei, se adaugă ·10% 10% 

valoare declarată 13.200 
d) Tarif pe valoarea 
declarată, pentru 

14.500 simplă şi ifustrate 4.700 5.100 remitere Expres 900 1.000 - peste valoarea 
de 1.000.000 lei, 

fiecare 10.000 4.100 
tei sau fractiune 
de 10.000 iei; 
valoare maximă 
declarată este de 69.692.000 lei 
e) Tarif pentru 
indica~l spedale: 

intotdeauna mal 

IEFTIN decât 
cel mai IEFTIN 

Prezentare gratuită la 
comenzi. Comisioane: 

Toate acestea la un tarif 
de 

2100 lei 1 km~ 
TELEFOANE: 

284444 ~i 28Ş,555. 

eANGAJAM 
DISPECERĂe 

O. IMPRIMATE 
-până la 20 g 3.450 

4.500 -între 2G-50 g 5.650 
-între 50-100 g 7.700 
-între 100-250 g 14.500 
-intre 25()-500 g . 25.600 
-intre 500-1000 g 43.300 
-intre 1000-2000!1 60.700 
- peste 2000 g 

3.750 
6.150 
6.400 

15.600 
27.900 
47.100 
66.100 

3. Confirmare pclljlală 
de primire (AR) 1.500 1.700 
4. Tariful serviciului 
Post Restant 1.500 f.600 

A. SERVICU DE BAZĂ 
L OBIECTE DE CORESPONDEN'fĂ 

la fiecare 1 000 lei 
sau fracţiune, 
se încasează 8% 8% 
3. Tarif de felegramare-
numai pentru mandatele 
felegrafice - se tariiteazil 

1. Scrisoare simplă conform tarifului pentru 
pană la 20 g 1.300 1.500 SI!!Vicii telegrafice . 

.._ .. ~~-~ 
CONSILIUL ARAD 

CABINET 

din 30.09.1999 
privind convocarea Consiliului judeţean Arad 

Preşedintele Consiliului jud~ţean Arad, ·. · 
In temeiul pre~ederilor ari. 61 alin, 1 din Legea nr. 

69/1991 a administra~ei publice locale, republicată, 

DISPUNEa 
Artleol - Consiliul judeţean Arad se convoacă la 

şedinţă in data de 12 octombrie 1999, ora 14,00, cu urmă
toarea 

ORDINE DE ZIJ 
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defal

cata din impozitul pe salarii pe unităti administrativ-teritoriale 
pe an'ui 1999, potrivit OUG cu privire la rectificarea bugetu
lui de stat pe acest an. 

2. Proiect de hotărâre privind parcelarea unUi teren in 
suprafaţă de 61,0030 ha, situat in municipiul Arad, Calea 
Bodrogului, necesar Zonei Libere 2 Arad. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 

organizează licitaţie pentru inchirierea unnătoarelor 

SPATJI COMERCIALE 
1 ._Str. Voinicilor Bloc 510 
2. Aleea Răsăritului Bloc 22 · , . 
3. Str. Pajiştei nr. 1 
licitaţia este libera, cu strigare şi se ţine la sediul 

societăţii din Arad; str. Ghiba Sirta nr. 2 Bloc M1-M2 in 
data de 15.10.19991a ora 10,00. 

din Hotărârea nr. 50/1997 a Consiliului judeţean Arad 
privind înfiinţarea comisiei pentru protecţia copilului. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea ari. 3 din 
Hotărârea nr. 62/1997 a C.onsiliului judeţean Arad, privind 
aprobarea normativelor proprii pentru dotarea cu autotu
risme şi a cotelor lunare de carburant. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife la 
lucrările specifice protectiei plantelor si a aKor lucrări din 
agricultură efectuat13 de Către Serviciui public judeţean de 
protecţia plantelor. 

6. Proiect de hotărllne privind numiraa administratorului 
la Regia autonomă de apă-canal. 

7. Proiect de hotărâre privind imputernicirea reprezen
tanţilor Consiliului judeţean Arad in AGA să numească 
administratorul la SC Aeroportul Arad SA şi SC Adar SRL. 

a. Diverse. 

Pre~edinte, 
Danlvan 

(974034) 

SC REAL SA 
Taxa ile participare "'lte de 50.000 lei pentru .fiecare 

spaţiu. 

Garanţia de participare: 1 .000.000 lei. • .-

Inscrierile se pot face până in 15.10.1999 ora 9,30. 

Informaţii suplilllentare la tel. 
281047 ~ Z81060. 

(5224426) 

S. C. "COC" ~ Arad 
Tel. 289997, 094-558552 . 

str. Vrabiei nr. 4- lângă Orologerie ./ 

PRODUCE SI COMERCIALIZEAZĂ .. - ' ... ' 
• PLASA GARD ZINCA'I'A - la orice dimensiuni 

solicitate, Inclusiv pentru cotarcă · 

• CUIE ~ONS'I'RDCTD - gamă completă 
• PLASA RABI'I'Z- 22.500 lei/kg 

• BURLANE ŞI CO'I'ORI FOII t97~1) 

Specializată pe comercializarea produselor cosmetica 
şi detergenţî 

CAUTĂ COLABORATORI care să deţină un spatiu de 
depozitare de cea 25 mp şi un capital de. 5000 OM, ofenndu-i o 
bună posibilitate de afacere .. 

Tei/FaJa 064 • 4I7-S6I ' 
Tel/: 064 • 4I7.S6::& ' 

Zilnic orele a,oo- I7,00 
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, singurul cotidian regional 
din România angajează tinere şi tineri dinamici pentru 
activitatea de promovare a publicaţiei. 

• Se oferă salariu lunar de 3 milioane lei şi cond~ii 
avantajoase 

. e Candidaţii trebuie să prezinte un C.V. şi să se 
adreseze pentru un interviu la sediul- subredactiei; Arad, 
Bd. Revoluţiei nr. 74, tel. 270380 sau la 0948S5523. 

Zilnic între orele 10,00-15,00. 

(sau 1 1 pe termen 
lung) garsonieră, confort 1 sporit, 
mobilată, tot confortul. Telefon 
266650. (29863) 

Vând garsonieră confort III, 
Calea A. Vlaicu, bl. A10/1, el. 11, 
ap. 57. Telefon 243269. (29907) 

1 

vand urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, semide
comandat, str. 6 Vânători bl. V2, 
se. B, et. III. ap. 14. Telefon 057-
222530, 277337. (29516) 

Vând apartament 2 camere, 
central. Telefon 232569, orele 8-
16. (29256) 

Vând apartament 2 camere, 
str. T. Vladimirescu, nr.' 33, bloc 
44, Arad. Telefon 092.211.356. 
(29278) 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 526, preţ negociabil, 11.500 
DM. Telefon 268054 până la ora 
19 sau 057 - 092.426.569. 
(29338) 

Vând 2 camere, uHracentral, 
str. Cloşca nr. 7, ap. 5, orele 16-
18. (29429) 

Vând apartament in casă 2 
camere, str. Iancu Jianu nr. 7, ap. 
9; 5.500 DM. (29522) 

Vând apartament 2 camere, 
contorizat, cămară, boxă + garaj, 
Calea Romanilor. Telefon 
211606. (29527) 

Vând apartament 2 camere, 
Grădişte, et IV/IV, 9.800 DM sau 
mobilat (mobilă la comandă), 
12.500 DM. Telefon 237048. 
(29376) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu. lnfonnatii telefon 249223. 
(29689) ' 

Vând apartament 2 camere 
confort 1, bloc cărămidă, acoperiş 
ţiglă, faianţă, gresie, lambriuri, 
parter înalt, boxă in curte, zonă 
liniştită: str. Şincai. Telefon 
220643. (29711) 

Vând apartament 2 camere, et 
1, zona Confeqii, îmbunătăţit, preţ 
11.500 DM, negociabil. Telefon 
253120. (29492) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, etaj inferior, multiple 
lmbunătăţiri, zona Spitalului 
Judetean (Intim), pret convenabH. 
TelefOn 092.922.364.' (29727) 

Vând apartament 2 camere, 
nemobilat, extraordinar de fru
mos, complet recondiţionat stil 
occidental, el. III, zona UTA, preţ 
27.500 DM, negociabil. Telefon 
094 187 921. (29358) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, amenajat stil occiden
tal, str. Miron Costin, bloc 1, 
etaj 3, preţ 43.000 DM negocia- · 
bll. Telefon 094.122.434; 
223729. (28965) 

Vând apartament 2 camere. 
confort 1, !mbunătătit, str. Banu 
Mărăcine, bloc 2. Telefon 
235017. (29240) 

Vând urgent apartament 2 
camere, bine intretinut, negocia~ 
bil. Telefon 250209: (29806) 

Vând apartament 2 camere, 
Calea Romanilor, bl. K 1, se. 5, 
ap. 4, preţ convenabil. lnforma~i 
telefon 211316, seara, orele 19-
23. (29731) •. 

Vând urgent apartament 2 . 
camere, Micălaca, 13.200 DM. 
Telefon 253326. (29283) 

Vând apartament 2 camere, 
îmbunătăţit, Micălaca, lângă 
Orizont, 13.000 DM, negociabil. 
Telefon 267327, orele 17-22. 
(29926) . 

Vând apartament 2 camere, 
ultracentral. Informaţii telefon 
276216. (29933) 

Vând apartament 2 camere + 
garaj. Informaţii telefon 255940. 
(29930). 

apartament 3 camere, 
str. 6 Vinători. Telefon 259685. 
(28954) 

Vând apartament 3 camere, 
Banu Mărăcine. Telefon 233420; 
221100; 094.563.369. (29323) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, accept variante. Telefon 
277985. 

Vând (schimb) apartament 3 
camere, zona V Micălaca, 
îmbunătăţit + garaj, Telefon 
279312:094.616.315. (29730) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Stomatologie, 
15.000 DM. Telefon 241600 .. 
(28423) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Micătaca; bloc 506, 
16.000 DM. Telefon 057 -
210066: 092.706.028. (29032) 

Vând apartament 3 camere, et 
IV, Alfa, decomandat, 
îmbunătătit, 15.000 DM. Telefon 
257946, :235524. (29405) 

Vând apartament 3 camere, et 
1, decomandat, Micălaca. Telefon 
262575. (29427) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, multiple imbunătătiri, 87 
mp, 22.000 DM. Telefon o94 166 
044. (29345) . 

Vând avantajos 2 apartamente 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 
dupâ ora 18. (29392) 

Vând urgent apartament 3 
camere, garaj, zona 300. Telefon 
259162. (29487) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, decomandat, 
imbunăiăţit, cu sau fără garaj, 
Vlaicu, etaj IX; preţ acceptabil. 

l~~~~)aţii telefon 272905. 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 11, zona 300, 
Micălaca. Telefon 259188; 
094.921.369. (29860) 

Vând apartament (cartier Alfa), 
etaj III, 3 camere, 2 băi, 2 bal
coane inchise, parchetat, faianta~ 
tapetat, telefon, satelit + gafaj 
autorizat, mobilă bucătărie 1 O 
corpuri. lnfonna~i telefon 461145, , 
Intre orele 20-22. (29216) 

Vând urgent apartament 3 
camere, Mioriţa, gciraj, 21.600 
DM. Telefon 270672. (29283) . 

Vând apartament 3 camere, 3 
balcoane, 2 băi, et. il, zona 3 
Micălaca, preţ negociabil. Telefon 
263369, după ora 19. (29696) 

Vând apartament 3 camere, 
ultracentral. Telefon 223664.· 
(29887) 

Vând (schimb) apartament 3 
camere + dependinţe, Gara 
Aradul Nou, el. 414, cu 2 camere 
t~)enţă. Telefon 2886~2. 

· Vând apartament 3 camere, 
decomandate, mobifical stil occi
dental, totul nou, merită văzutl 
Telefon 269706. (29929) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat. 13.500 DM, zona 
500. Telefon 267707. (29935) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, deosebit, zona 
Banc Post, preţ 45.000 DM, 
negociabil. Informaţii. telefon 
250683 (29953) 

llf 1 U'Pi~~''"·'W 1 ţ;;)ţpr '') ~ 
Vând apartament 4 camere, 

decomandate, gresiate şi 
faianţate, parchetate, zona 300, 
pe malul Mureşului + garaj autor
izat Telefon 259891. (29642) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, Z26, etaj 818, îmbunătăţit; 
26.000 DM negociabil. Telefon 
261479; 269876. (29766) 

Vând apartament 4 camere, 
deosebit, suprafaţă lll>jl1!. Telefon 
255133. (29806) 

PUBUCITAT.E 

4 camere 
DM negociabil sau 

schimb cu garsonieră sau 
maşină. Telefon 235331. (29643) 

Vând apartament 4 camere, 
Micălaca 500, et. III, contorizat, 
23.000 DM, negociabil. Telefon 
264060. (29939) 

VÂNZĂRI CASE • 

Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta
mente, intrări separate, trifazic, 
garaj, curte, grădină, încălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485 092 6lJ1 568. (286761 

Vând urgent casă, toate 
conditiile, Sînicolaul Mic. Telefon 
268772. (29151) 

Vând casă mare si loc casă. 
Telelon 249946. (29200) 

Vând casă in Pârneava, cu 
grădină. Telefon 211792 sau 
247262. (29271) 

Vând casă 3 camere, 
bucătărie, grădină' mare, str. 
Pandurilor, nr. 4, lângă gara 
Aradul Nou; 20.000 DM negocia
bil. Telefon 278236. (29281) 
Casă de vânzare localitatea 

Zimandul Nou, nr. 319. Telefon 
217178, dupâ ora 16. (29337) • 

Vând casă cu etaj, str. Cometei 
nr. 12, Grădişte, 33.000 DM. 
(29388) 

Vând casă cu grădină 720 mp, 
Grădişte. Telefon 224322. 
(29660) 

Vând casă, Zimandul Nou nr. 
81. Telefon 224322. (29680) 

Vând avantajos casă in Gai, 
eventual variante. Telefon 
27 4490. (29666) 

Vând casă mare cu grădină în 
Gai, str. Tnbunul Corcheş, nr. 21. 
(29707) 
· Vând casă cu grădină In Arad. 
Telefon 273651. (29653) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 114. 
(29751) 

Vând casă urgent in Sânicolaul 
Mic, 25.000 DM negociabil. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(29741) 

Vând casă cu grădină, 
Şofronea, nr. 64. Telefon416209. 
(29815) 

Vând casă localitatea Nădlac, 
toale utilităţile; negociabil. Telefon 
474430; 094.577.855. (29816) 

Vând casă cu grădină in str. 
Renaşterii, nr. 75 A. Telefon 
263572;261679.(29627) 

Vând casă Grădişte, str. 1. 
Budai Deleanu, nr. SA; 45.000 
DM negociabil. Telefon 057 -

• 276262. (29646) 
Vând casă, a?lexe, grădina, 

vie, Bocsig nr. 748. Tele{on 
469391. (5213546) 

Vând casă centru Lipova, in 
curte sau schimb cu garsonieră 
confort 1, in Arad. Telefon 
245736. (3040374) 

Vând urgent şi convenabil, 
casă mare, comuna Livada. 
Telefon412204. (29273) 

Vând casă 4 camere, irdlzire 
centrală pe gaz, canalizare, zona 
Grădişte. Telefon 238613. 
(26055) 

Vând casă, grădină, pomi fiuc
tiferi, vie, localitatea Frumuseni 
nr. 565. Telefon 119, după 'ora 
20. (29373) 

Vând urgent casă 3 camere, 
30.000 DM, negociabil. Telefon 
253326. (29263) 

Vând foarte ieftin, cele mai 
bune, vile, case, apartamente. 
Telelon 561771,272506. (29566) 

Vând casă mare in local~atea 
Covăsânţ, la şosea, ocupabilă 
imediat. Telefon 256650. (29663) 

Vând casă, comuna Sofronea, 
3. camere, coridor, bUcătărie, 
anexe, 1.600 mp (1.000 mp gră
dină). lnfonma~i telefon 277521, 
zilnic după ora 17, sâmbăta
duminica între orele 8-22. (29873) 

Vând casă cu intrare separată, 
pentru 2 familii, încălzire cu gaz, 
Chişineu Criş, str. Carpa~ nr. 13 
(cartierul nou), aooept şi variante. 
(3041373) 

Vând casă cu 3 camere, baie, 
fundaţie, pivniţă şi grădină, 900 
mp in total in cartierul Muresel, 
Aradul Nou. Telefon 287590. 
(29941) 

Vând urgent .cad In GALŞA. 
Informaţii la telefon 466723. 
(29989) 

Vând vilă superfux, nou ame
najată, etaj, cartierul Romanilor, 
str. Triumfului nr. 6. Telefon 
092.344.705. (29992) 

VÂNZĂRI SPATII li) 
Vând gheretă Micălaca, Piaţa 

Soarelui. Telefon 092.828.·102; 
092.834.693. (29215) 

Vând IMOBIL MARE central, 
bun pentru depozit sau pro
ducţie. Telefon 285102. (29881) 

Vând spa~u finmă, parter, ultra
central. Telefon 092.255.385. 
(29994) 

c1:f'' "hî 1~1 !tfH 
Vând intravilan pentru con

struc~e, str. Cincinal Pavelescu 
nr. 1 si str. Diaconu Coressi nr. 2, 
posibilităţi gaz, apă. Telefon 
286333. (29552) 

Vând loc de casă in Aradul 
Nou, str. Bagdazar nr. 9, 
suprafata 1.440 mp, toate uti
lită~le, la stradă. lntonna~i telefon 
289533. (29669) 

Vând grădină (teren con
strucţii), zonă agrement, 1.924 
mp, parcelabil, Miniş. Informaţii 
telefon 562258. (3040364) 

Vând 819 mp intravilan, 24' m 
front stradal. Telefon 258217. 
(29925) 

CNl}i 11hN~I 
Ocazie! Vând maşină Dacia 

1300, preţ1700 OM (eventual 
rate). Telefon 092.823.710. 
(29990) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. (26836) 

Vând ANVELOPE camion 
diametru 17,5; ARO- 15, 16; 
autoturisme- 13, 14, 15, 18, 17. 
Telefon 563027, 259339. 
(27222) 

Vând Mercedes 250 Diesel, an 
fabricaţie 1992 septembrie, inma
triculat persoană fizică. Telefon 
094.616.315. (29730) 

Vând microbuz transport marfă 
VW LT 28, an fabricaţie 1992, 
inmatriculat. Telefon 
094.616.315. (29730) 

Vând combine de recoltat 
porumb ştiulef pe 1 sau 2 rân' 
duri. Telefon 094.933.597. 
(29258) 

Vând urgent Ford Sienra, înma
riculat persoană fizică, 2000. 

cmc, injecţie, an fabricaţie 1989, 
stare excepţională, pret 6.900 
DM, negociabil. Telefon 
092.529.611. 

Vând RenauH 21 Nevada, de 2 
luni în tară, inscris persoană fi
zică, injOcţ;e benzină, 8.300 DM. 
Telefon 094 698 849. (29369) 

Vând Dacia papuc, an 1998, 
5.000 DM. Telefon 286160. 
(29576) 

Vând Ford Escort 1 ,8 Diesel, 
Euro 11, an 1992, preţ 7.600 DM, 
neinmatriculat. Telefon 
094.592.275; 270688. (29590) 

Vând Ford Orion 1 ,8 Diesel gri 
metalizat, an 1992, Euro 2, nein
matricula~ 7.900 DM sau 11.500 
DM inrnqtriculat Telefon 281250. 
(29856) 

Vând urgent Dacia 1310, 1986, 
preţ negociabil. Telefon 276784. 
(29835) 

Vând Fiat Regata Diesel, an 
1986, VT, CIV, înscris persoană 
fizică; preţ negociabil 3.800 DM. 
Telefon 094.147.344. (29714) 

Vând autoturism Dacia 1310, 
an 1987, repara~e capitală, preţ 
2.200 DM. Informaţii Gurahonţ, 
telefon 334. (5213480) 

Vând Dacia 1310, an fabrica~e 
1985, stare bună. Telefon 
094.623.420. (29853) . 

Vând Audi 100 Diesel, an 
1981, inscris persoană fizică. 
Telefon 057 535140; 
092.473.366. (29854) 

Vând microbuz VW Trans
porter 1700 cmc Diesel, stare 
functionare, 1981. Telefon 
092.226.366. (29855) 

Vând microbuz persoane VW 
1700 Diesel, 1990, 10.500 DM, 
stare ireproşabilă. Telefon 
468745. (Ag. Pecica) 

Vând TV 35 an fabricaţie 
Iunie 1993, motor Braşov; rop 
duble. Telefon 285102. (29661) 

Vând tractor John Deere 75 
CP, localitatea lermata nr. 85. 
Telelon 092.264.536. (3042339) 

Vând Mercedes 406 D. 
camionetă 2 tone, carosată, 
5.800 DM, negociabil. Telefon 
511344. (3042336) 

Vând tr~ctor U 650, 1~94; 
ARD 243 motor B""'""· Telefon 
421072. (29326; 327) ' . 
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Vând RenauH an 1989 şi 
Opel Astra, an 1994, preţuri 
negociabile. Telefon 561727; 
562569. (3040990) 

Vând Mazda 323, an 1962, în 
stare perfectă de functionare. 
Informatii telefon 461141 , între 
orele :W:22. (29216) 

Vând autoturism Lada 
Samara, an 1993, benzină, per
soană fizică. Telefon 092 493 
110 sau str. Petru Rareş nr. 36, 
Grădişte. (29404) 
Adevărată ocazie! Vând Lancia 

Prisma, benzină, înmatriculată, 
cu numere de Italia, stare bună, 
preţ 1.700 DM. Telefon 094 167 
921. (29356) 

Vând Mitsubishi Galant, ben
zină, înscris persoană fizică, 
1.300 DM. Telefon 237326. 
(29869) 

Vând multicar cu motor Diesel, 
fabrica~e Braşov. neinmatriculat, 
15.000.000 lei, Telefon 456126, 
orele 18-20. (29664) 

Vând RenauH 20 Diesel, stare 
perfectă, preţ avantajos. Telefon 
223659. (29651) 

Vând Dacia 131 O TLX, fabri
catie 1990, comuna Zerind, sat 
lerinata Neagră nr. 122, telefon 
19. (29806) 

Vând caroserie Peugeot 305 
GLD Break. Telefon 236047. 
(29761) 

Vând camion Ford 3,5 to, fabri
caţie 1979, stare funcţionare, 
3.000 DM, persoană fizică. 
Agrişul Mare telefon 120, seara, 
orele 19-20. (29771) 

Vând Dacia 1310L, an 1995, 
stare excepţională, negociabil. 
Telefon 464376, Curtici. (25669) 

Vând autoutilitară Mazda E 
1600, preţ 5.700 DM. Telefon 
260626, după ora 19. (29891) 

Vând Dacia 1300, stare bună, 
1.300 DM. Telefon 232.372. 
(29692) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoli. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040366) 

Vând tractor U650M şi remor
că 5 ta. ambele în stare foarte 
bună. Cenmei 945, telefon 179. 

lJ:2994Ql 
Vând VW Passat TOi, an fabri

~~~;1ci.9(~g~wormaţii telefon 

Vând Renault Espace, per
soană fizică, impecabil, extrase, 
1992, 16.400 DM .. Telefon 
092.344.705. (29993) 

Vând motor Ford Sienra 1,6 + 
cutie viteză benzină, bară faţă + 
capotă Ford Escort, staţie taxi 40 
canale AM, contor apâ. lnlonmaţii 
Vlaicu, bl. A1-1, ap. 25, et. VI. 
Telefon 261421. (30007) 

hH!l 11 11WH .. ~- 1 
Vând televizoare color cu 

garantie, 700.000-1.600.000 lei. 
Telefon211028. (29270) · 

Vând: 1\!AŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 100 OM; TV 
COLOR, 80 OM; LADĂ FRI
GORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616, 259339. 
(27222) 

Vând TV color,-600.000 lei, 
oombină frigorifică. congelator, 
maşină spâlat automată. T elelon 

. 285010. (29962) 
Vând diverse tipuri TV 

COLOR, preţ 800.000 lei; 
garanţie 6 luni. Telefon 244904, . 
orele 9-17. (28698) 

Vindem o mare gamă de tel&
vizoare color la preturi conve
nabile. Telefon 280~66. (29725) 

Vând televi:!oare color; preturi 
80-150 DM. Telefon 
092.664.661. (29775) . 

Vând telefon mobil Motorola 
Fiare cu încărcător de casă, de 
maşină, cu husă şi 2 acumula
toare. Telefon 280602. (29571) 

Vând circular trifazic cu motor 
5,5 KW, 1440 rotaţiVmin. Relaţu 
telefon 520198 sau 094.200.115. 
(3041370) 

Vând CÂNTARE ELEC
TRONICE ŞI CASE"MARCAT 
FISCALE pentru comerţ, ser
vicii, restaurant, benzinărie. 
Telefon 272727. (29353) 

Vând cuptor microunde 
Whi~pool. nou, la jumătate preţ 
(2.500.000 leQ. Telefon 217204. 
(23416) 

Vând combina frlgorifică 
Philllgs. Telelon 262730. (29895) 

Vând 
AUTOMATĂ, 88CI.OUIO 
COLOR 700.000 lei; LADA 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
ofer garanţie. Telefon 259339, 
563027. (3040385) 

Vând televizor color, maşină 
spălat automatică, cuptor 
microunde cu garanţie. Telefon 
264604. (29944) 

i ' 
(cadă cu sezut), chiuvetă 

bucătărie, cân:ar tip geamantan. 
Telefon 250444. !29774) 

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

Vând cazan tuică, nou, 170 It, 
complet. Telefon 094 698 649. 
(29369) 

Vând aerotermă pe gaz cu 
horn, 150 DM, bucata. Telefon 
237607. (29566) 

Vând motor de barcă tip VIfor, 
25 CP, cu barcă. Telefon 
057/469600, orele 15-17. (29565) 

Vând tocăloare de tulei pe 
două rânduri. Telefon 266180. 
(29576) 

Vând Dacia 1300, ~n 1980, 
1.000 DM; cântar cu riglă 500 kg 
şi cântar cu cadran, 100 kg. 
Telefon 092.290.461. (29652) 

' cu 
spălare şi concasare; încărcător 
frontal tip IFA 2,8 mc: încărcător 
frontal tip lfron 1,1 mc; betonieră 
500 litri; toate sunt in stare de 
funcţionare. Telefon 092.692.311 
şi 062 - 225920 după ora 18, 
Baia Mare. (29743) 

Vând porţi garaj rabatabila, 
Germania, 300 DM. Telefon 
092.664.661. (29775) 

Vând bibliotecă Lidia 
4.900.000 lei; bibliotecă Estera 
5.000.000 lei; donmitor Timotei 
- 5.500.000 kti; tineret Silvana ~ 
3.700.000 lei; mobilă bucătărie 
- 3.000.000 lei. Telefon 
094.809.864. (297!19). 

Vând ouă de prepeliţă 
proaspete pentru tratament. 
Telefon 092.966.859. (29804) 
· Vând miniterm 25 pe gaz. 
import. Informaţii telelon 267744; 
seara. (29825) 

Informaţii telefon 263365. 
(29259) 

.Vând 1.000 buc. ţigle vechi şi 
aragaz 2 focuri. Telefon 232565. 
(29805) 

nouă, cu 10% reducere pre~ şi 
electromotor 15 KW/1500 pentru 
gater. Local~atea Seleuş telefon 
134, după ora 20. (29906) 

Vând teracotă albă, model Anti 
(1920), preţ informativ 300 DM. 
Telefon 094 864 222. (29918) 

Vând lambriuri 37.000 leV mp, 
cherestea, grinzi, coarne brad. 
Telefon 220427. (29924) 

Vând garaj ultracentral, Bd. 
Revolutiei nr. 26-38. Telefon 
230972.' 094 557 946, dupâ ora 
16. 299()4 

l'tJil' llf,··ltflill~l 
Cumpăr apartament 2 camere, 

ofer 7.500-8.000 DM. Telefon 
251283. (29931) ' 
Cumpăr mgent garsonieră 

confort 1; ofer 7.500 DM. Telefon 
270672. (29283) 
Cumpăr (numai la preţ rezo

nabil) apartamente 1, 2, 3 
camere, neimbunătăţite, zonele: 
central, UTA, 100, Romanilor, 
Podgoria. Rog seriozitate. 
Telefon 094 187 921. (29356) 

Cumpar casă, vilă, aparta
ment, preţ rezonabil. Telefon 
561771,272506. (29566) 

(Continuare 1n pagiM 15} ~ 
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w (Urmare din pagina 14) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr porumb ştiutele. 
Telefon 224230 (29911) 

CERERI$10FER'I'E 
DE SERVICII 

Angajăm VÂNZĂTOARE şi 
MUNCITORI NECALIFICAŢI. 
Telefon 094 618 952 (vânză
toare); 094.795.508 (muncitori). 
(29930 

ANGAJ M cu carte de 
muncă, TINE~. lnformaţi~ str. 
lvrianu, nr. 2. orele 14·17. 
(29227) 

Ang'!iez absolvent INFOR
MATICA 'i TEHNICIAN service 
calculatoare. Telefon 284040, 
094.207.455. (29641) 

Companie, angajează TINI=RI 
pentru SetVicii deosebite, vârs
ta maximă 30 ani. Telefon 057 .. 
251759, orele 10-18. (29702) 

.snt BRUNA" sediul la 
Orologerie, angajează CON
FECŢIONERE incălăminte.' 
Telefon 281291. 29790 

SC "BELSIRIM IMPORT 
EXPORT" SRl angajează 5. 
zidari, S tinichigii montaj hale 
industriale din tablă, 2 ingineri 
constructori, 10 mecanici auto, 
10 !?Oferi gradele B, C, E. 

11 

Condiţir: vechime minima 5 
ani. Telefon 284125. 29859 

• TOLEDO" Arad, angajează, 
CONFECŢIONERE textile - 1 

ma,iniste. Telefon 275375 •. 
(29330) 

Caut femeie pentru ihg · 
unei doamne in drstă (4 or 
pe zi). Informaţii la telefo 
092.204.364, după ora 18 
(29721) 

Angajez V NZA TOARE pi&
ţă, sector fructe. Telefon 
280628, după ora 19. {29890) 

Angajăm VÂNZĂTOARE 
pentru gheretă (Spitalul 
Judeţean), non-stop. Telefon 
094 566696. (29834) 

Angajăm, pentru relaţii cu 
publicu~ tineri intre 2!>-30 ani, 
program flexibil, aspect fizic 
plăcut. ţinuta obligatorie. 
Relaţii Wlefon 210380. {29900) 

SOCIETATE COMERCIA 
angajează BRUT AR. Telefon 
273219. (29916) 

se ROBAC SRl angajează 
persoană cu experienţă in 
administrarea unei societăfi · 
comerciale private, cunoscă· 
1oant limbă germană, operare 
pe calculator, domiciliul stabil 
in Arad, vârsta maxi<M 35 ani, . 
sex feminim. Telefc>n 092 626 
1116. (3040387} 

SC ROBAC SRL a"l{ajează 
TRANSLATOARE UMBA GER
MANĂ, ENGLEZĂ, virsta max- . 
imă 35 ani. Informaţii lelefGa 
092126186.IJ040387) 

, UNIVER~TATEA DE VEST 
"VASilE GOt.DIŞ" ARAD, Bct. 
Revolulfei nr. Sf, artgajează: 
AJUTOR BUCĂTAR, INGRI
JITOARE. Informaţii Serriclul 
AdministrMiv, - orele 7-8. · 
(29968j 

Angajăm două OSPĂTARE, 
ce doresc să lucreze in GER
IIfANIA, dar să ftie să vor
bească SIRBEŞTE. Salar 1.500 
DM. Telefon 092.709.493. 
29997) 

PRES'I'ĂRI SERVICII 

CONSILIEZ SOCIETĂŢI 
COMERCIALE ca răspundere 
limitată. lnfo•..,..U tale(OR 
Z611375..~1} 

EXECUT: lucrări construClii, 
. reparaţii, acoperituri; fără 

alcool; foarte convenabil. 
Telefon 286266. (29867) 

MONTEZ TERACOTE, orice 
tip. Nu consum -- Telefon 
271,767. (2980=3====== 

· DIVERSE · 

Pierdut ~ pe numele 
BAN ClAUDIA PAUlA, găsi
torului RECOMPENSĂ. Telefon 
241313. 

( dr. MIHAI POENARU, 
medic primar 

medicină generală, 
cu cabinet individual face 

inscrieri pentru ME'liCUL DE 
FAMiliE, la cabinetul RAPID-
CONSULT, str. Vicen~u Ba~ . 
nr. 9, telefon 250700, orele 8-
12, 15-18. Telefon acasă 

~790. 

Carmangeria .NELCOM" 
achiziţionează ANIMALE porci t vite. lnformaţit telefon 

1200. (29504) 

P.F. MG STRUNGARIE 
LEMN cu sediul in Arad, str. 
Bradului nr. 22, dore,te auto-
rizaţie de mediu (mutat de pe 
str. Eminescu nr. 38, pe acbJ.. 
ala adresă). Eventualele con-
les taţii se pot depune la 
Agenţia de Protecţia Mediului 
Arad, Bd. Dragallna nr. 16 .. 
(29797) . 1 

· PRIMARIA COMUNEI SAN;I 
lrANA organizează licita ie ţ 
1 
publică tn vederea inchirierii t 
spaţiilor din str. Muncii nr. 60. 
licitaţia va avea loc in data de 
20 octombrie 1999, ora 10. 
Informatii telefon 462117. 
(30410917) 

YIZila~ 
. SALONUl AUTO 

BUCUREŞTI, 
ediţia 1999, 

cu "HOBBYLAND" SRL 
Transport microbuse 8 

locuri, servicii irepro,abile, 
preţuri fără concurenţă. 
Telefon 094 797 095. (3039731) 

Efectueazi zilnic tnmaport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA, la J><0f1ori .._ 

' diRe cu.~ modeme. 
NOUIJI IT AUA cu tnmz11 AlJ$. 

TRIA. SUEDIA eu tranzit POLO
NIA fi UNGARIA la BUDAPEStA. 

IMPORTANTI Prin .. ATLA· 
SSIB" pute11 cilitorl Jtt to•ti 
EUROPA: BELGtA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINlANDA, 
NORVEGfA, ANGLIA,. SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentru grupuri OJ'ganl:ufe, 

lhchlrtem .......... "
modome. 

..A TLASSIS" etectueazi ser-

.tcll ... - aolgudrl...... ,,.,."."...._ 
Agenţnle din centru: telefon 

251871 " 25Z171 "AIJ1"ClGAitĂ, 
IIMfon 270582. 
VĂ PTĂM- .1 

· SCHIMBURI 

Schimb (vând) casă 3 
camere, central cu similar + 
curte şi grădină. Telefon 
233918. (29555) 

ÎNCHIRIERI 

Ofer spre inchiriere aparta~ 
ment ultracentral, str. 
Octavian Goga nr. 3, ap. 11. 
,!nformaţii la fata locului sau 
""telefon 094.157.488. 

Pnmesc 2 eleve {studente) in 
gazdă. zona Micălaca. Telefon 
264698. (29975) 

Priiii8SC fală In gazdă, zona 

1 
ylaic~_. P1ata In lei. Telefo• 

"'48371. 
Ofer spte Tnchiriete spat_io 

uitracewal Telefon 2 U 7!12:.. 
(29271} 

PUBUCITATE 

lnchiriez garsonieră uHracen
tral (str. Mircea Stănescu), 
recent modern renovată, gaz, 
·satelit. Telefon 250444. 
(29774) 

Ofer spre Jnchiriere garso
nieră mobilată, confort 1, pe 1 
an; plata anticipat. Telefon 
092.449.972. (29733) 

Ofer spre inchiriere garso
nieră confort 1, Aurel Vlaicu. 
Telefon 262122. (29792) 

lnchiriez hală producţie 280 
mp, in Aradul Nou, cu toate uti
litătile. Informatii telefon 
2!}7744, seara. (29S25) 

Ofer spre inchiriere aparta- · 
ment 3 camere, zona UTA; 
mebilat; chirie anticipat. Telefon 
094.838.558. (29850) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment o cameră, mobilat, zona 
Confecţii, pe termen lung. plata 
anticipat. Telefon 250997. 
(29422) 

Primim studenţi in gazdă, 
conditii deosebite. Telefon 
250739. (29718) 

Ofer spre închiriere garso
nieră nemobilată, Micălaca, 
zona 11. Telelon 257233. 
(29832) 

Dau tn chirie garsOnieră zona 
·Fortuna. Informatii telefon 
277521, zilnic. după ora t 7; 
sâmbăta şi duminica, intre 
orele 8-22. (29873) 

Primesc o elevă in gazdă,. 
Vlaicu. Telefon 240183. 
(29885) 

Primesc băieţi in gazdă, 
toate condiţiile. baie, gaz, 
Calea Lipovei nr. 270. (29893) • 

Caut de inchiriat garaj, zona 
Spitalului Judeţean. Telelon 
094 577 050. (29914) 

Primesc in gazdă studentt:. 
Telefon 231852. (29917) 

Tnchiriez apartament 2 
camere, 75 OM/ lună, plata 
anticipat 1 an, zona Vlaicu/ 
Fortuna. Telefon 248436. 

- (29914) 
lnchiriez (ofer) apartament 2 

camere· (ne) mobilat. Telefon 
278954. (29926) 

Caut maşină Raba sau 
Saviem, fără şofer, pentru 
inchiriat transport marfă. 
lnformaţH comuna Chisindia nr. 
127. (5213481) 

lnchiriez (ofer) apartament 2 
camere, mobilat, UTA. Telefon 
272039, 258374. (29937) 

Primesc studentă in gazdA. 
Telefon 057-?55510. (29938) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment central, plata anticipat 6 
luni. Telefon 252860, 094 508 
142. (29942) 

Caut cameră de inchiriat 
(sau cumpăr), prefer Grădişte. 
Telefon 276895. (29929) 

Tnchiriem spaţii comerciale 
errtru magazine, depozite, 

birouri. etc. Telefon 281060 91 
81047. (29955) 

Doresc să închiriez sau si 
cumpăr locuinţă zona uHracen
trală, posibililăţi de folosire fi 
birou. Telefon 092 626 186. 
3040387 

"' · PIERDERI ·• 

Pierdut ştampilă rotundă 
de mirime mică, inscripţio
nată cu SC "PETROCON
STRUCT" SA ARAD. O declar 
nulă. (29782) 

Pierdut autorizaţia ar. 
22110191 15 11 1991 pe 
numele Toth Ferencz Tibor, 
eliberată de Primăria 
Municipiului Arad. O cleclar 

. nulă. 29870 
Pierdut legitimatie eUberată 

de SC Alfar SA 'pe numele 
lchimescu Panait. O declar 
nulă. (29753) 

Pierdut carnet student elibe
rat de UVVG, Facultatea de 
Medicina Generală, pe numele 
Filip Claudiu. il declar nul. 
(29748) 

Pierdut carnet student elibe
rat de UVVG, Facultatea de 
Medicina Gene..,IB, pe numele 
Breabâl> Cristina.. D• ..".,.. nul 
129746) 

Pierdut legHimaţie de handi· 
capat eliberală de tSTH Arad, 
pe numele Suciu Rodica 
Marinela. O declar nul. (29769) 

Pierdut legitima~e de serviciu 
eliberată de SC Alfar SA pe 
numele Petcuţloan. O decla~ 
nulă. (29872) 

Pierdut cod flacai nr. 
1712597 eliberat de MF Cir· 
cumscripţia Fiscală Chişlneu 
Crif. pe numele Hu!ai Elisa· 
bela, persoană fozlcă. 11 

1 dAclar nul. 130413721 
Pierdut carnet şomaj eliberat 

de DMPS Arad. Oficiul 
Chişineu Criş. pe numele Morar 
Ana. it declar nul. (3041371) 

Pierdut certificat medic~l 
seria MMPS 1993· A nr. 
3155141 elibera! de Spitalul 
boli infectioase Arad (luna sep
tembrie),' pe numele Moldovan 
Dan. It declar nul. (29950) 

Pierdut legitimaţie de acces 
eliberată de SC Alfar SA Arad 
pe numele Drozd ton. O declar 
nulă. (29954) · 

Pierdut carnet de membru 
eliberat de Banca Mureşul pe 
numele Mihailov PetruMCristian. 
It declar nul. (29956) 

Pierdut carnet somaj eliberat 
de DMPS Arad. Filiala Pânccta. 
pe numele Bodea Radu Petru, 
il declar nul. (29957) 

Pierdut carnet de student si 
legitimaţie CFR pe numel9 
Pordea Daniela, elibera! de 
Facultatea de · Şliinţe 
Economice Timisoara. Le 
declar nule (:19966)' 

Cu regret anunţăm ir·· 
cetarea din viaţă, după ~ 
scurtă fi grea suferlntă ' 
celui ce a fost soţ, tată, socru 
fi bunic,· 

DllEGHJCIU ION, 
din ŞIRIA. 

lnmormântarea va avea loc 
azi, 2 octombrie, la cimitirul 
din Şiria. Oumne'zeu să
odihnească in pacei Familia 
Andurerată. · 

Cu mare durere anunţăm 
incetarea din viaţă după o 
lungă 'i grea suferinţă a 
Iubitului_ nostru soţ 'i frate 

CADEA GEORGE, 
la varsta de 62 ani. Relaţii 

privind inmormântarea la 
telefon 284167. Sotia Rodica 
'' fratele Constantin, vetnic 
indoliaţi 'i indureraţi. 
~c 

t SERVICD FUNERARE il 

8C: "NNSFEaATU" IAU., 
str. Ghiba Birta nr. 28, ta 

Ion 270437; 094.554.874 
Sprijinul de care av"'l nevoi 
In momentele grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferite esenţe t 

modele occidentale. RESPE 
TE: ptnză, mătase (setur 
complete), voal CRUCI: lemn 
fi metal. ACCESORII: 
prosoape, batista, panglic 
neagrA, baticuri, mânere 
lumâniri, catafalc, sf•tniee, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, lmbălsămat, îmbrăcat 

transport Intern fi lnter 
naţional; ASIGURĂM c:olacl 
cotivi, coroane, jerbe 
fotografii profesionale, fan 
Iară; ORGANIZĂM pomeni· 
IMTERMEDIEM gratuit ob 
ţinerea actelor necesar 
lnhumării. Oferta brad: ele. 
brad, respete, cruce· 750. 
lei. TRANSPORTUL SICRIU 
lUI LA DOMICILIU, est 
GRA TUITIU. Experienţa noa 
Iri, este garanţia dumnea 
voastră! c 

POMPE FUNEBRE 
.SOLEMN" 

str. Baritiu (in spatele 
vechii Catedrale Ortodoxe): 
articole fi servicii complete 
pentru tnmormăntări 'i 
parastase, lA CELE MAl MICI 
PREŢURI din ARAD. Telefon 
.281090. NON - STOP 
184.137.528. (5224395} 

... 

-
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îl' CONDOLEANTE~ 

Multumim pe această cale 
, tuturor celor care au fost ală· 

turi de noi in marea durere 
pricinuită de decesul celei ce 
a fost 

ROZAUA TllOCAN. 
Familia indoliată Trocan. 

Membrii Asociaţiei Turl•· 
tllor Montani Arad sunt ală· 
turi de colega lor, doamna dr. 
EVA MERA, in greaua incer· 
care pricinuită de trecerea in 
nefiinţă a mamei sale. 
Preşedinte ATMA, Cristian 
Alunaru. (29934) 

Suntem alături de familia 

f
REŢA in greaua pierdere 
ricinuită de trecerea in nefi
nţă a fostului nostru coleg 

CRETA MILOS. 
i~Angajaţii SC "COMALIM" 
I"A. (29998) 

Colectivul SC .LABORA· 
~OR" SA suntem alături de 
dr. MERA EVA la durerea 
despărţirii de mama sa, 
ransmiţindu·i. condoleanţe. 
30003) 

Colectivul Pollclinlcli Spe
ciala "ESCULAP" este alături 
de colega dr. MERA F.VA in 
aceste momente grele 'i 
transmite sincere con· 
doleanţe familiei. (30004) 

! Suntem alătun de Doona f•l 
lcopii la decesul celui ce a·j 
'.fost soţ ~i tată ·1 
, ~CRETA-

i Dumnezeu să-I iertat 
lramiliile lliuţ dtn Pecica •• 

srael fi familiile Andra din 
Pecica Şi Arad. (5213550) 

Deplingem decesul pri• 
etenului nostru 

GEORGE GÂDEA 
'' suntem alătUri de Rodica 

în aceste grele momente. 
Fam. Iordache. 

Asocia~ia de proprietari al 
blocului 5, str. M. Scaevota, 
aduce un ultim omagiu celui 
ce a fost • 

GEORGE GÂDEA.. 
Dumnezeu să·l ocfih· 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Se. impli
nesc 8 ani de 
la decesul 
iubitului noa• 
trU fiu, frate, 
unchi ti cum
nat, 

C:OVACI ..,zPAN, 
din PECICA, a cArul 

amintire o vom păstra ve,nic. 
Dumnezeu si-1 odihnească in 
pacei Mama, tata, sora, 
nepoţlca fi cumnatul. (29249) 

~ternem florile dragostei 
pe tristul mormint al celui 
care a fost 

UVIUS PUTEIU'tr, 
azi, la implinirea a 2 ant. 

Familia Rotertu. (29913) 

Ne,terse amintiri, o lacrimi 
fi un gind curat, In amintirea· 
celor care au fost 

PETREScU FLORIN .. 
PETRESCU DANA, 

din Şagu, la implinirea a 2 
ani de fa tragicul accident. 
Dumnezeu să-i odihnească In 
pace! Prietenii Pixl fi Roly. 
(29915) 

ît 
Lacrimi, o rugAciune 
ti o luminare la 
implinirea unui an, 

marţi, 5 octombrie 1999, de 
cind a plecat dintre noi, 
unchiul nostru drag, 

UCEA GEORGE. 
Dumnezeu să-I odihnească 

in pacer Vei rămâne Yefnic in 
Inimile fi sufletele noastre! 
Slujba de pomenire 
duminică, 3 octombrie 1999, 
la Biserica Ortodoxă Şega 1, 
ora 12. NepotH: Vilago' liviu, 
Anca fi Nlcolela. C29931) 

Cu 1dilncă durere in suflet 
anun'ăm implinirea unui an 
de la tragaca moarte a fiului 
nostru 

VNCfnFAN 
GABRIEL, 

'i:And un glonte necruţă
tor i-a currnat viaţa, la numai 
25 ani al săi. ve,nic 
nemangâlate vor rămâna 
sufletele părinţilor tăi care te 
vor plânge tot restul vie~i lor. 
Comemorarea va avea loc 
duminică, 3 octombrie 199'9, 
ora 12, la Biserica Ortodoxă 

ga 11 UTA. (29922) 

Cu Inimile 

anuntăm 
implinirea 
unui an de la 
moartea iubi~ 
tutui nostru 
soţ fi tată, 

SANDUURS, 
la vârsta de 42 ani. • 1 

1

. Parastasul se va oficia il 
duminică, 3 octombrie, la 
!Biserica nou sfinţită Silvaş,ll. 
la ora 11. Dumnezeu să-I ierte l 
fi să-I odihnească! Soţia lbi 
fi fiicele: Adriana fi Gabriela. 
(29928) 

• 

Mălne, 3 octombrie 1999 se 
implinesc 8 ani de când 
scumpa noastră soţie, mamA 
fi bunicA _ 1 

iav. GREABAN ' 
VIORICA, 

• trecut in vefnlcle. 
Dumnezeu si o odihnească 
in pace iar pentru cei care o 
cunosc si păstreze un 
moment de reculegere. Soţul 
GREABĂN MIHAI, fiul fi 
nepotul. (29946) 

Se lmpli· 
nasc 6 săp· 
tămâni de la 
decnul iubi· 

BĂLAN PETilU. 
Parastasul va avea loc la 

MănăStirea Bodrog, dumi
nică, 3 octombrie, ora 10.30. 
FIIca Mi~ta. (29951) 

Cu aceeafl tristete ti 
durere in suflet anunţăm 
scurgerea unul an de când 
moartea nemiloasă J .. a luat 
dintre noi pe dragul nostru 

URSSANDU, 
la numai 42 ani . 

Nu te vom uita niciodatil 
Pări.nţll, fratele, surorile, 
cumnatul fi nepo!ll. (29977) 

Miine, 3 octombrie 1999, 
ora 6.30 se implinesc 6 ani de 
cănd ne-a părăsit pentru tot· 
deauna cel ce a fost 

prel. EMIL fiGAN. 
Pios omagiu din partea 

familiei fi prilej de aducere 
aminte pentru cei ce I-au 
cunoscut fi stimat. Dumne
zeu să te ierte! Fratele cu 
familia fÎ cei doi copii ai tii 
(Angelica fi Emil). (29979) 

Cu adâncă" durere amintim 
că s-au scurs 6 săptămâni de 
cind ne-a pirăsit cel care a 
fost 
ARD~ IOAN, 

Parastasul va avea loc la 
Biserica OrtodoxA din Gal; 
duminică, 3 octombrie .1999. 
Nu te vom uita niciodată! 
FamUia inclolleU. 30002 
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X ~~~~~~~~x 
S.C. AGROINDUSTRIALA ARNO S.A. ·· Pretul e mic 

Comisia de selecţie numită prin Hotărărea 
A.G.E.A. din data de 18.08.1999, anunţă organi
zarea: 

' .. 

Oferta e mare ! 

511ă 79 USD* -
BOSCH 608 • 68 USD* 
MOTOROLA d520 • 72 USD* 
MOTOROLA d368 • 76 USD* 
ALCATEL VIEW • 94 USD* 
PHILIPS SAVVY • 99 USD* 

CONCURSULUI DE SELECTIE 
a admlnlsbatoruluiladministlahrior societ:iţii'cara 

se desfăsoară in confonnitate cu O.U.G. 49/99 si 
' ' Normele Metodologice aprobata prin H.G. 36411999 

completala cu clspoziţiile referitoant la lldrnnstratori 
din Legea 31190, republicată. 

Concursul se desfăt;oară la sediul societăţii. 

fmpreună cu oferta CONNEX SIEMENS C25 -112 USD* Societatea pune la dispoziţia candidaţilor docu
mentele prevăzullll la ari. 8 din H.G. 364199, h:apAnd 
cu data de 3 octombrie 1999. 

COIIECTAit! GRATUIIA PftiiiELf 2 Wll ~•IEIIT GRA'MT SONY CMD-C1 ·142 USD* 
** Ofertă valabilă până la 16.10.1999 SAMSUNG 2100 -200 USD* Ofertele se depun ., plic tnchls plnlla data de 1 

noiembrie 1999, ora 12 la secretariatul societăţii. 
Evaluarea ol'artalor .. organizarea inlarvlului va -
loc ln perioada 2-16 noiembrie 1999. 

s.c. ARAL S.R.L. 
P-ţa Spitalului 1C Parter 

K Tel: 057/255801 ;092/444485;0921275675 

..... 
IN ATENilA AGENTILOR ECONOMICI! 

' ' Direc~a Generală a Finanţelor Publice ~ Controlului Financiar de Stat Arad anunţă 
eliberarea autCir1zaţlilor pentru comercializarea alcoCIIulu~ biuturilor alcoolice, pro
duselor din tutun t;i a cafelei, după unnătorul program: 

DATA LITERA DE INCEPUT A DENUMIRI! AGENTlA.UI ECONOMIC 

04.10.1999 

05.10.1999 

06.10.1999 

07.10.1999 

08.10.1999 

11.10.1999 

12.10.19911 

Autorizaţiile se eliberează la sediul O.G.F.P.C.F.S. ARAD, lklul Ravoluţlei nr. 79, 
etajul 1, camen1 17 (Biroul Admlnlstnlre Monopol de Stat) Intre orele 9,00-15,00 cu 
prezentarea ln xerocopie: · -

,, - a dCivezil de achitare a 1n1n1fe1 a 1-a \li a 11-a a taxa! de auloltzanl 
-a ~i eliberată de O.G.F.P.C.F.S. Antd in original, care UI1I'IMd • ft ..ulatl 

- buletinul de ldenlltale • administnltCiru seu tllularului de autCJrtzaţle. 

G.l. M 
Vinde nu~nai prin 

ffilJi{ 

CIMENT ALEŞD 
39.000 lei sacul (are inclus TVA) 

ciTTJent 

. Aleşd · 

~" 
.. 

-- e.- -
de~J,,:"e ""') 

&Jf! 
CONNEX 

,~~ •:O<' "'~(#;~.· 

Relaţii la tel. 057/250636 la O-nul llarginean 
Nk:CIIae. 

(5224397) 

QUASAR 

VNIVEBSITATIA DE VEST "VASILI 
GOLDIŞ" ARAD • FILIAlA SEBIŞ 
OHGAN.ZEAZJi 

~ 
la următoarele forme de învăţământ superior 

PICUL!AHA DE DRRPI' 
Organizează examenul de admitere pe baza a două probe si anume: 
e un test grilă de ~ generale din lsDia RomAniei ~ Limba IOI1IInă (gnlmalici); 
• un test de inteligentă 

=:~::~· 

COLEGIUL DNIJ&RSitQ 
-DE UISHI'fl SOCIALI 

Organizează examenul de ado t titeoe pe baza a două ":: J:e':"ume: 
• un test grlă de ~ generale de psihologie 'li · 
• lM1 lest de inteligenţa 
Dunlilllde~: 3 ... 
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