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.. UN ~Ror· EMIL CONSTANTINESCU 
NE.ONO~RIT SE CREDE CAROL Al II·LEA 

Sunt oameni predestlna!f să nu-şi depăşaaseli 
condiţie innăscută sau dobândită • aceea de 

~:~::.~~S~un:t:i~n~:general oameni labili psihic, care cred uneori sincer într-o idee 
apoi să o Nu te poţi baza pe ei, pen· 

eli, de cele mai multe ori, cad pradA unor manevre 
făcute de oameni mal Inteligenţi. Pentru eli au o doză de 
sinceritate, pe care ftlu u o 'fi exprime, conving de obi
cei masele, ti cred el înşi'fi eli provldenţa 1-a pus intr-o 
posbJră de conduelitor. Este doar ca o pală de vint, pen
tru eli Ideile li se schimbă, uită pentru ce au fost aduleţi 
şi caută alte căi şi mijloace, uneori opuse cu primele, 
pentru a cl'ftlga simpatia maselor. Este ti cazul unuia 
din Arad, venit de aiurea, cu o cultură precară, dar cu 
ambiţii mari. Având pe scenă unele succese, a coborât în 
urbe, a mutat scena in stradA ,r, in contextul tensiunilor 
revoluţionare din decembrie 1989, s-a crezut Dumnezeu.· 
Urmat sincer de oameni de cele mal diveree condiţii, 
oameni nemuiţumiţl de un regim insuportabil, mâselirl· 
elul nostru s-a crezut pronla divină şi a inceput 
copieze metodele unei dictaturi detestate. S-a înconjurat 
fi s-a consultat nu cu cei care au fost alături de el în 
momentele grele, nu a recunoscut rolul pe care 1-a avut 
poporul prin Ieşirea in stradă fi tl·a atribuit toate 
meritele. A păstrat In jurul sâu ca '' consilieri nl!lte Gplll"· 
tunifli, trlml!/i la Arad de Ceau11escu, de aiurea, care s·au 
folosit de individul în cauză ti I-au manevl'l!lt, nu cu cele 
mai bune intenlfi. Au creat, fi cel in caud ,, .. insu'lt fi a. 
contribuit la starea de confuzie, ceea ce a dus la mlll"ţll ti 
răniţii aţ:tlvltăţilor revoluţionare din Arad. In această stare 
de confuzie, mlseliriciul nostru 'i-a luat în serios ·aere de 
prim-secretar, dar atunci plnd lucrurile au devenit 
fierblnlf s-a ascuns in vana din baia biroului care ar fl tre
buit oricum ocolit ''· ca frica aă nu-l biruie, s-a acoperit 
cu paretute de atrllnaură, de sub faidurlle .cărora mal 
fnlnlba ca .. intimpll. · . 

. . . . .. ' . D. ZĂVOifiiiO 
. · · • . ".'' (Conllnuare In pagina 5)"' 

A! ASIGURAREI 
_.~, ROMAIIEASCI S. A. 

Liderul najionat in domeniul aslgurilrilor, ASIROM s. A., 
lnvttii pe loji deţinătorii de autovebicule să Incheie aslgu
rama obligatorie de răspundere civilii auto la sediile sale 
din Arad '' judeţ Se 8COI"dlli premii in autoturisme, tele
foane celulara " albi 8l.llpl'iiL . 

..... e _. li~BIIacă la algllrllaiSIRDM 

~anatl#ţz~. 1M ~ 
e6HU!Itt~ C. ~âld4te ~ ~ 

.. ?1~"~44-p-
... 

• fn anul 1999, · preşedintele 
Constantinescu a Încălcat Constituţia 
de trei ori. • ·Mugur lsărescu este un 
premier de mucava. • România se 
află intr-o perioadă de anestezie: 
trezirea va fi extrem de dureroasă: •• ·· 

lumea satului 
... 
--">"";\~. ··-~· .~- .,._ ~·- . 

~RTLtNE· 
Tel-fu: 261461 

094107211 

1-·~ate ~ .. //~" 

c . or c 
o~ ZENNER®o 
N Decupează taloanele ce vor apărea in ultima săptămină a anului, N C in cadrul utllulul serial C 
U "Solutii pentru arădenii care vor să economisească" U 

Adun'i-le pe toate 4 ~ trimite-le pănă la 10 ianuarie 2000 pe adresa firmei: ft . Arad, str. MarefBIIon Antonescu nr. 32, tel. 057-25.:.00.53 · ft 
S POŢI CÂŞTIGA UN CONTOR O~ APA PENTRU S 

4-PARTAMENTUL TAU! 

.Maesb-ul .nneri'f al sponuluf 
.MARCEL CORA.Ş deelară: 

"EURO '84 A FOST 
-APOGEUl CARIEREI 
MElE DE FOTBAliST' 

. -
\ 

. MOBILIER LA 
COMANDĂ' 

FIRME RECLAME 
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19:1! ~ (111:1 il 
~ Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 ~ 51 de minute ~ apune la 
ora 16 ~ 35 de minule. 

He escep de cupi!-L Prietenii vă vor pro-: 
pune diferite afaceri, dar ar fi 
bine să le studiali bine inainte de 
a kJa o decizie. ' 

,.. Au trecut 362 de zile din 
acest an. Au mai rămas 3 zile 
pana in anul2000! 

~ Praznicul zilei: Biserica 
· Ortodoxă: SI. 20.000 de Muce

nici din Nicomidia; Biserica 
romano·catolică: Ss. Prunci 
Nevinovaţi; Biserica greco
catollcă: SI. Martiri a~i de vii in 
Nicomedia (+303). 

La Arad: Pira Adelina Maria, 
Crişan Claudiu, Coyaciu 
Alexandru Natanael, Covaci 
Maria, Orădan Alin Georgian. 
Tana Veronica Luminiţa, Preda 
Naomi, Morodan Feri~.;ţ,Jakab 
Nicolae, Lăcătuş Gapri<;i, i3udai 
Darius, CObliş Lacrfm~ L.iUana, 
Dragoş Darius Flo.rlao, ;rfizser 
Evelin B"....n;;~Cfaii Flori. V ' ''1' ~ ţi, ereş 
Bianca L8(ilia~"(Me<Einanuel, 

.icL.C >r<·~·' .. ·~ara. , 

~ Z8 defoembrie 
"'f ,_NBERBECUL (21.03· 
~ 20.04). in viata de cuplu 

......._~vor apărea disensiuni 
care vă vor consuma 

mai mu~ decat este C82UI. 

ces. 

TAURUL .(21.04· 
20.05). Iniţiativele din 
domeniul sentimental 
se vor bucura de suc· 

,., GEMENII (21.05-20.06) .. 
.. ')"' "Colegii dvs. vor fi plăcut 

. surprinşi de capacitatea 
' 11 . ldvs. de a vă adapta 
tuturor situaţiilor, irodilee<lt căi de 
dificile ar fi ele. 
~RACUL (21.06-22.07). 
~ ~O realizare socială se 
~lasă aşteptată, lucru 

care vă induce o anume 
slare de nevrozitate. 
··~LEUL (23.07·22.08). 
f(, 1111 Toate par să iasă din 
\t .-J prima. Atenţie Tnsă la 
~ duşmanii care aşteaplă 

şi vă pândesc din umb.ră. Nu 
este bine să vă încredeţi in per
soane necunoscute. 

FECIOARA (23.08· 
22.09). Pe plan senN
mental incep să apară 

~ norişori. Să fie vorba 
oare de o schimbare majoră? Nu 
vă grăbiţi! 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 
Vinda ,1 · 

mantaază mochetă 
la preturi 

ca o reducere 
da 111·208/e 

BALANŢA (23.09· 
22.10). Nu trebuie să 
vă deranjeze faptul că 
nu sunteţi in perma· 

nenţă in centrul atenţiei. Pe plan 
financiar se pare că vă merge 

din ce in ce mai bine. 
, SCORPIONUL (23.10-

21.11). Satisfacţiile pr<>
fesionale umbresc viaiB· 

SĂGETĂTORUL iil (22.11·21.12). Ar fi bine 
să vă strilngeţi curaaua ;tţ4 şi să nu mai faceţi 

atâtea cheltuieli nechibzuite. Nu 
de a~. dar ...... putea să regre
tati. 

' CAPRICORNUL 
~ -..(22.12-19.01). Sunteţi 

~ ~dinamic şi plin de iniţia
..... tivă. luau care ii va lua 

prin surprindera pe cei 
care vA cunosc . 

VĂRSĂTORUL (20.01· 
19.02). o persoană cu 
autoritate vă va oferi 
ajutorul. Colaborarea cu 

cei din jur se va dovedi extrem 
de avantajoasă. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
O discutie mai aprinsă 
cu şeful se va finaliza ~ tn .sensul dorinţelor 

dvs. O sumă de bani va fi 
Jnvestibl" in vederea Tntretinerii 
sănătăţii, cam 'I!Jbredă in 
aceasta perioadă. __ Relaţiile cu 
parteQerul(a) incep să inţre pe 
făgaşul normali 

La telefonul dimineţii, 280944, 
intre orele 9,oo-1::t,oo 

Cl Mulţumiri. D·na Magda Prlncz să mulţumească, prin 
Intermediul ajutorul acor-
dat 

intre orele 15,oo-18,oo 
• OI. 1. Popa, pensionar, 

domiciliat pe Calea Romanilor, 
este nedumerit ele căte ori trece 
prin Piata Romană. Motivul: cea
sul public din parcul Bou' Roşu, 

care pe fiecare cadran arată ~ 
oră. Poate se va găsi cineva in 
drept să pună ora exactă. 

· Redactor de serviciu, 
C. M. 

~--Radu-Oanie , Vlad 
Cristian Răzvan, Bădoiu Oenis 
Valentin, Creţ Andreea Elena, 
Crăciun Parmena Maria, 
Săogeorzan Cristina Alina, Pilan 
Claudiu Adrian, Iosif Mădallna 
Seorgiana. 

Vremea va fi uşor mai caldă decăt nor
malul acestei perioade. Cerul va fi mai 
~ noros. Local se vor semnala precipi

lalii. predominant sub formă de ploaie. La 

munte. precipitaţiile vor fi -· Vântul va 

. sufla In generaJ moderat, cu intensificări 
temporare· la munte, di~r .. vestic .. 
Dimineaţa, local,.--sfrva semnala ceaţă, 
care izolatw{ieoi;ista in zonele joase. 

· TemQei'âturi maxime: +2 la +5•c: 

Temperatu' ri. milime: -21a·······+1'C. 
-'... Meteo~og de se~iu, 
811111........oftlill!iial4•~ii;IJ\III· 'M~TA 

MAGAZINUL MONDO IŞI PREMIAZA CLIENTII 
La sfârsitu! săptămânii trecute, 

la magazinul .MONDO" Arad (de 
lângă Banca~Naţională), unitate 
specializată in comercializarea 
aparatulil electro-casnice şi elec· 
Ironice, a avut loc tragerea la sOiţi a 
takmului câştigător ce a constat 
Tntr-un Radio-Casetofon .Sony" in 

de ;aorcooe un mDion de lei. 

In faţa unei asistenţe nume
roase premiul a fost câştigat de 
VALENTINA CIONTEA din ~d, 
Str. Crişana. Nr. 25. Bl. G 3, Ap. 2. 

'- Premiul se poate r!dlca de. la 
magazin astazi, 28 dec. a.c. 

Text 

~~~m!! .. ~l 
Grădiniţe cu Program Prelung~ nr. 17. din Arad, mu~umeşte, 

pentru sponsorizarea făcută, cu ocazia Sfintelor sărbători de 
Crăciun, societăţilor comerciale LAGON, KEOPS şi ASTRAL şi le 
urează un AN NOU FERICIT! . • 

. '•'t 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editor& S.c.. ADEV ĂR.UL s.r.L Arad 
eCOOFISCALR l681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/18!!6din31 X 1991eCODSIRUF.S 020956601eiSSN 1220-7489 

R 1 cfio .. •' 1 

• lr..,... 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: SiOCRETARIA T - 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

Co,..Wal de adJaini•traţiet DOREI. ZĂVOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625'; şn:FAN TABUIA (vic.;
prcsCdinte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef) 
tehifon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-!"fl telefon 281797. 

Colegial de redaefiet MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef): 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCKA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti)~ telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sCctic politidi). telefon 
280943~ OORL SAVA ~~r M:<;li~.; M)\..iăl·u.·uno;nÎI.!). tci...:JU11 281738; 
\ ASILtr; FIL..lt' {sef seCtie cu'lturâ.·învătămant), telefon 281855; 
280003; Al.EXANDRU 'cHEBELEU (sef sectie sport}. telefon 
281701; SORIN GHII.EA (sef se~tic tineret)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie fato), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\"'f SCC\ie publicitate) telefon/fax: 280904. 

Tiparal e utat la laspo' la S.C. MEDIAGRAF S.A. 
ARAD,-· Feleaealai F.N., telef-ZS~ fax ZS0920-

,, ,' 

.-
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Scnam in ziarul nostru de jOi, 23 decembrie, 
dâspre tragedia de la Berechlu, in ~.~ma căreia trei 
copii şi-au pierdut viaţa iar atţi doi impreună cu 
mama lor au fost internaţi in stare foarte gravă in 
apital, in unna lntoxicaţiei cu monOlCid de carbon. 

La două zile de la internare şi ceila~i doi copii, 
Iov a novici Aur el 1 O ani şi lovanovici Brânduşa 7 
ani, au decedat. Mama, Jude Ana Ioana, 37 ani, 
a supravieţu~ pănă duminică seara, când a dece
dat şi ea. 

ACTUALITATEA 
CULTURALi 

PIETE, TÂRGURI 
TEATRU 

. Teatrul de Stat Arad prezintă in. 
data de 2 ianuarie 2000, ora 18,00, 
apectacolul poli~st de mare succes 
.,Capcana" de Robert Thomas. 

CINEMATOGRAR 
Dacia: Un sărut adevărat 

(SUA)9,30; 11,45; 14; 16; 18;20 
Muret;ul: Iubirea secretă a · 

Astăzi este zi de piaţă la Sebiş, Almaş, Apateu, 
Semlac, Sântana, Şilindia, Vârfurile. Târguri săi>
tămânale se desfăl""'ră astăzi la Chişlneu Criş, 
Almaş, Şilindia şi Vârfurile (sat Avram Iancu -
Tăcăşele). 

Mâine. miercuri, va fi zi de piaţă la PAncota, 
Beliu, Buteni, Şiclău, Macea, Vânători, Pecica • 
Şiria şi zi de târg la Beliu şi Buteni. 

fi.B. 

Fannacie", strada Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu program non-stop. 

. . CONSULTA 'fii ŞI TRATAMEN'm 
CU PROGRAM NON-sTOP 

Cabinetul ,Apollonia", situat la parterul blocului. 
din spatele Casei Albe (zona Gării), str. Miron 
Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225, efectuează 
tratainente injectabile (intramuscular şi Intravenos), 
aerosoli, E.K.G., ecografie şi analize laborator. 

· reginei Victoria (SUA) 10; 12; 14; 
16;18 

. . FARMACIA DE SERVICIU 
In noaptea de marţi spre miercuri este de ser

viciu, cu program non-stop, fanmacia .Gentiana", 
Aleea Muncii, blOc 5. telefon 288m. 

Cabinetul este inchis pe 31 decembrie,: 
respectiv 1 şi 2 ianuarie 2000. 

CABINET STOMATOLOGIC 
Cabinet stomatologic privat, Bd. Revoluţiei nr. 

62 (vizavi de Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-12,00 şi 14,00-20,00. 

Arta: 10 chestii !W-1'111 plac la 
line (SUA) 15; 17; 19 . 

Sala mică: De la apusul la 
răsăritul soarelui (SUA) 15,30; 18. 

• Farmacie .Sinapis", Bd. Revoluţlelnr. qa, .. 
lângă Noul Stil, telefon 282369. şi şi .Noua 

-
ALIANŢA ANTI .. SUICID ~ 

••• Dl ~ •. flfH 
::a LÎNIA VIETI~ ~ 1 .• 

01171214214 Vă ascultă, vă înţelege 

intre orele 20 00·08 00 şi vă ajută 
- J ' ••• 
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artistic ~ nid ca participare a ară
denilor. Au fost anunţate nume 
de interpreţi care erau in vârful 
tapului la diferite secţiuni ale 
muzicii: B.U.G. Mafia, K 1, 
Cătălina Toma, Nicolae Furdui 
Iancu, Dumitru Fărcaş, Vama 
Veche, 3 Sud Est, Valahia, Ioan 
Gyuri Pascu, La Familia, 

Deşi aruncând o privire peste 
programul .Festivalului Mileniului" 
nu îi găsim. Poate organizatorii 
ne pregătesc o surpriză... · 

Mai trebuie adăugat şi faptul 
că locul de desfăşurare al festi
valului a fost ales neinspirat pen
tru această perioadă a anului. Tn 
ciuda mediatizării, spectaoolele 

nu de 20.000 de lei, cât se 
anunţase iniţial, ci de numai 5000 
de lei. Pentru a fi cinstiţi până la 
capăt, trebuie să recunoaştem că 
nici vremea nu prea a ţinut cu 
organizatorii. Totuşi in anii trecuţi, 
in duda vremii potrivnice, platoul 
din faţa Primăriei a fost plin ... 

OUMPIO BOLUII'I 

~,-~ULTU~IRI 

frontieră 
(grănicerii) prezentat in faţa 
ziaristilor bilantul celui de-al 
doilea semestru al anului 1999, 

Inainte de a trece însă la 
datele statistice,: dl. mr. 
Gheorghe Bozga a informat 
presa despre două .capturi" 
recente făcute de poliţiştii de 
frontieră: Tln noaptea de 22/23 
decembrie a.c., in gara Curlici 
au fost prinşi 16 turci (printre 
care trei oopii). Ascunşi intr-un 

Prins in Dagrant 
In noaptea de 23/24 decem

brie lucrătorii Poiiţiei Upova, I-au 
prins in timp ce incerca să intre 
in incinta S.C. DIVERTIS SRL 
din Upova pe Varga Gheorghe, 
21 ani, din Arad. 
· Urmare a cercetărilor efectu

ate s-a stabilit că acesta este 
autorul mai multor spargeri 
comise pe raza lcicalităţilor 
Şoimoş şi Odvoş rămase in~lal 
cu autori necunoscuţi. Urmează 
ca Varga să fie prezentat 
Parchetului cu propunerea de 
arestare preventivă. 

ADEVĂRUL - Pagtna3 

vagon 
ca destina~e · . T Tot 
Tn 23 decembrie, au fost prinse 
trei călăuze din Timisoara. Pe 
numele lui Marian Draghici s-a 
emis un mandat de arestare 
preventivă. Camarazi\ lui, Zoitan 
Magocsi şi Armaş Tamaş sunt 
cercetati in stare de liberilate. 

Revenind la cifre, dl. mr. 
Gheorghe Bozga, purtătorul de 
cuvânt al poli~ştilor de frontieră 
arădeni a arătat că, in ultimele 6 
luni ale anului au fost cercetate 

DIN ,lBUCURIIU" 
CRACIUNUlUI 

persoane, 
acestea intocmindu-li-se dosar 
penal. Amenzile date de 
grăniceri au fost la nivelul. .. 
miilor, mai precis 10.700, suma 
totală a acestor amenzi fiind de 
1.275 milioane lei! 

Tn finalul conferinţei de presă 
dl. Il ool. Ion Câţescu, adjunctul 
comandantului sectorului de 
pază Arad a urat subordona~ 
şi oolaboratorilor .La mul~ anir 
şi .Sărbători fericite!". 

I'I.OPREAI'I 

~~uw 
O lOVITUR~ D~ tUTIT 

Wl GOlB~n ' 
Poliţia 1-a identificat şi-1 

cercetează in stare de liber
tate, pentru săvârşirea 
infractiunii de vătămare oor
porală, pe Morcan Lucian 
Petrlcă, 30 ani, din satul 
Drauţ. oomuna Tâmova. 

' Mulţumim pe această cale, tutu-
,.-~ ·:;-:-c~-:;i,_J~~:' ·. ror celor care au adus bucurie in 

d-nei Barbara Bigson - UsA, Ca
tedrala Ortodoxă Podgoria, Biserica 
Ortodoxă Şega - Gai, Bijuteria .Aur 
Lux", Liceelor .Vasile Goidis" d. XII, 
.Dimitrie Ţichindeal", .Elena Ghiba
Birta", Biserica Adventistă Salem
Betel, Atglas, Teatru de Marionete şi 
tuturor persoanelor care au oferit 
cadouri oopiilor. 

ACCIDENT DE 
CIRCOLfiŢIE, Lft_ Pl"''l"ftETRIŞ 

Datorită bugetului de aus
teritate, in ultimul timp, arădenii 
au cam strâns cureaua. Şi la 
propriu şi la figurat. De sărbă
tori, însă, au hotărât, se pare, 
să se răsfeţe. Neobişnuiţi cu 
prea multă mâncare, bunătăţile 
din care s-au infruptat le-au 
făcut, însă, mai mult rău. 
Pentru că, începând din seara 
de ajun şi până duminică indu
siv, s-au inregistrat la ambu
lanţă nu mai pu~n de 400 de 
cazuri de colici biliare şi gas
trice . .Tn perioada sărbătorilor, 
oolicile biliare şi gastrice sunt 
foarte obisnuite. Si cum medicii 
de familie nu au iucrat, noi am 
fost singurii soiici~," aflăm de 
la serviciul de ambulanţă: . 

Tn noaptea de 23/24 
decembrie Morcan, aflându
se sub influenţa alooolului, in 
ullţla unui conflict spontan 
iscat intre el şi Golban 
Nicu'lor, 18 ani, din Pâncoia, 
i-a aplicat acestuia din urmă 
o lovitură cu un cuţit in zona 
gâtului, provocându~ o plagă 
cervicală stăngă. 

sufletul copiilor de la Centrul de 
Plasament nr. 2 (Str. Busteni, nr. 22 
A Arad) cu ocazia Crăciunului: 
Consiliul Judeţean Arad, Direcţia, 
pentru Prot~a Drepturilor Copilului 
Arad, ziarului "Adevărul", SIF Banat
Crişana, Romsilva, Romtelecom, 
Astra-Asigurări, S.C. Badi SRL -
Bucureşti, ~ui Kitzlmer- Germania, 

LE DORIM UN AN NOU 
FERICITI 

Sărbătoarea Crăciu
nului a adus unora şi 
necazuri. Pe 26 decembrie 
in jurul orelor 16, pe DN 7, 
pe raza oomunei Petris, in· 
timp ce lordaeb• to'aa, 
40 ani, din Arad oonducea · 
autoturismul AR-08-PAS, 

datorită neaten~ei in oon
ducere a derapat şi a intrat 
in şanţul pe de marginea 
şoselei. 

A fost accidentată uşor 
fiica conducătorului auto, 
Iordache Lavinia, 15 ani, 
pasager<'! in autoturism. 

Tn ce priveşte fracturile, din 
aceeasi sursă, suntem infor
mati că .au fost sub posibilităti. 
Probabil că oamenii au invăţ.it 
să umble pe gheaţă." 

A.BOGA!tiO 
Golban se află in afara 

oricărui pericol. 

, CONNEX; singurul serviciu GSM care oferă service rapid şi eficient , 
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Exporturile României si-au 

1 
continuat scăderea in 1999, 'pen
tru al doilea an consecutiv, iar 
deficitul comercial se mentina la 
un nivel r~dicat. contribuind la 
creşterea obligaţiilor de plăţi 
externe cu aproape doua miliarde 
de dolari, a declarat, in cadrul 
unei conferinţe de presă, Mihai 
Ionescu. secretar general al 
Asocia~ei Na~onale a Exportata-- -
rilor şi lmportatorilor din Romania 
(ANEIR). 

Ionescu a spus că, după 
zece a.li de tranzitie, Romania a 
devenit o piaţă de desfacere pen
tru mărfuri de calitate indoielnică, 
in condiţiile in care importurile au 
totalizat in această perioadă 
peste 80 miliarde de dolari, cu 20 
miliarde de dolari mai mult decit 
exporturile. 

Romania exportă, Tn prînei· 
pal, materii prime şi materiale .şi 
nu produse finite. din cauza defi· 
cienţelor de calitate. Pe de altă 
parte, firmele româneşti au intre· 
rupt relaţiile de colaborare cu o 
serie de parteneri străini, ceea ce 
a insemnat pierderea unor pieţe 

tradiţionale. Exporturile către 
statele in curs de dezvoltare sMau 
redus cu aproape 40% in ultimii 
trei ani, ~ .Precizat oficialul 
ANEIR. 

Industria textilă, care deţine o 
pondere de 35% din structura 
exporturilor, reprezintă poate sinM 
gura componentă a COI]Ierţului 
exterior a cărei balantă este 
excedentan'i, în cazul mSteriilor 
textile aceasta fiind de un miliard 
de dolari. 

Mihai Ionescu crede că unur 
dintre motivele căderii expor
turilor României este "tentatia 
comisionului" de import. El a spUs 
că managerii firmelor de stat au 
importat in ultimii ani zeci de utl· 
laje care nu .şiMau dovedit pină in 
prezent utilitatea, doar pentru a 
încasa comisionU1 aferent opeM 

. raţiunii de import, de.şi multe dinM 
tre mărfurile şi utilajele importate 
puteau fi fabricate de către TntreM 
prinderile româneşti de profil. 

Ionescu a criticat Executivul 
pentru că a preferat să acorde 
garanţii pentru importuri '' nu 
pentru a stimula exporturile. 

L- ~~~----~~ S-..4io..-

l'i(() . CRitruN IotJS'fiAI~ 

România, fmn~ 
la impozite'- taxe 

Firmele romaneşti sunt obli
gate să plătească anul viitor un 
număr de 95 de taxe şi im~ozite 
către bugetul de stat, bugetele 
locale şi bugetul aslgurăriiQr 
sociale de stat, Romania fiind din 
acest punct de vedere ţara cu cea 
mai lmpovărătoare fiscalitate, a 
dedarat, Tn cadrul unei conferinte 
de presă, Mihai Ionescu, secră
tarul general al Asociaţiei 

Nationale a Exportatorllor si 
lmPortatorilor din Românî8 
(ANEIR). 

·tn contextul Tn care toate 
statele membre ale Uniunii 
Europene operează o reducere a 
fiscalităţii, jn anul 1996 Franţa 
înregistrTnd cele mal mqlte 
impozite şi taxe (66) iar Portuga6a 
cele mal pu~ne (20), România, Tn 
perspectiva lntegrăili fn ComuM 
nitatea Europeană, este fruntaşă 
prin cele 95_ de taxe şi impozite 
aplicabile Tn anul 2000", a_ spus 
lonescud· -

Numalltl1999, fiscalltalea din 
Romania a crescut cu 4%, pe fon
dul scăderii PIB cu palru procente. 
•Relaxarea fiscală preconizată 
pentru anul 2000 nu se poate rea-. 
Uza într-o economie aflată in 
descreştere", consideră Dont 
Băjan, cqnsillerul juridic al ANEIR. 

• La Cralva sunt Inundate 200 de hectare 
Datorită precipilaţlllor căzute ]n ultimele zile, 

cotele apelor curgătoare din judeţ au inceput să 
crească. Astfel că s-au .umllar in general aftuen~i 
mici. E vorba de Cennei - Tăul, Valea Sartiş, Valea 
Sebiş, Valea Bellu şi Valea Teuz, unde au fost 
depăşite cetele de atenţie. e In cursul zilei de ieri, 
locali1a1ea Craiva a fost inundată paf\ial, 200 de ha 

fiind afectate şl5 gospodării. In satul Şiad, din cauza 

involburării apelor, podul a cedat, iar la ora actuală el 

este impracticabil. De la Dispeceratul Regiei Apele 

Romane am aflat că pe cursurile mari de apă nu 

sunt probleme deosebite. 

S. GHII.Efl 

Măsuri pentru prevenirea efectelor inudaţiilor 
Pentru Tnlăturarea efectelor 

ploilor din perioada 26-
27.12.1999, Comisia Municipală 
de Apărare Impotriva Dezastrelor, 
prin Hotărarea nr. 7 din 
27.12.1999, a stabilit o serie de 
măsuri, din care spicuim urmă· 
toarele: 1. Se instituie perma· 
nenţa in cadrul Biroului de 
Protecţie Civilă şi In .cadrul 
Direcţiei Tehnice din cadrul 
Primăriei Municipiului Arad 
incepind cu data de 27.12.1999. 
2. Se va interveni in locurile in 
care posibilitatea de pompare a 

apei nu se poate realiza, cu 
vldanjele societăţilor: S- C. 
Salubritate S. A., S. C; 
Gospodărlre Comunală S. A., 
G_ P. S., B. A T., S.'C.Indagrara 
S. A., Schela de Petrol 
Zădlireni. Prestările de vidan
jare se vor face contra cost, iar 
plata se va face după exe· 
cutarea1 Serviciilor acestora. 3. 
Se vor incepe lucrările de 
drenare a apei din zona 
străzilor Petru Maior, Tro .. 
tuşului, Iosif Nădejde, Paşcani 
ti Nucului, prin săparea de 

canale deschise şi intubarea 
unde este necesar pentru sub
traversare& străzilor. 4. Se vor 
solicita de către Direcţia 
Tehnică tuburi de irigare de alu
miniu de la S. C. ARNO, nec&
'S31"e pentru evacuarea apei din 
zonele mai sus·amintite. 5. Se 
va asigura personal pentru 

, deservirea pompelor pentru 
evacuarea apei de la societă~le 
din subordinea Primăriei: S. C. 
Salubritate S. A., S.C. Gos· 
podărirea . Comunală fi 
RA.D-M- c. M. 

k,D~ PESTE 1.ooo.ooo.ooo LEI::~ 
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După un sfarsit de an deosebit tratie aJ societătii a deds recomM 
ARAD· MONOGRAFIA ORASULUI MOS CRACIUN A VENIT DIN ... ANGLIA 

de Tncărcat. sala'riatii de la între- pensarea tuturOr ang'ajatiloi cu 
pri_nderea de confecţii pentru femei prime de vaca~ţă. cadouri' pentru 
Moda SA au plecat in vacanţa de salaria~ şi penlru copin acestora a 
Crăciun. Nu fără daruri de la căror valoare depăşeşte suma de 
Moşu'. .Apreciind eforturile un miliard de lei·, ne-a declarat 
deosebite depuse de salariaţii Monica Fuf~n. ~generat la 
noştri care şi-au saaiflcal uneori şi Moda S. A. Vacanţa de iarnă se va 
s_âmbetele pentru a putea onora incheia in 3 ianuarie. 
comenzile, consiliul de adminis~ D.S. 

Ieri, 27 decembrie 1999, a avut 
loc la Casa Neuman, lansarea vofu~ 
mului: Arad • Monografia o""ulul, 
de la Inceputuri până Tn 1989. 
Această apariţie editorială se 
datorează Consiliului Local al 
Municipiului Arad şi in speCial dom
nului consilier Ion Văran, care a 
avut iniţiativa alcătuirii acestei 
monografii. · 

Au vorbit despre volumul de 

fată membrii colectivului de coor~ 
ctOnare: Ion Văran, Pascu Hurezan, 
Mihai Popovici, prov. yniv. dr. 
Nicolae Edroiu, autorul prefeţei, 
subpreleclul Levenle Bognar şi pri
marul municipiului Arad, Valentin 
Paul Neamţ, care consideră câ 
Aradul cunoaşte in prezent .o 
perioadă de reinvlere a slnllucirii de 
odinioară". 

C.L 

1 
Şi iTl acest an, pentru copii1 din 

comuna Cărand, Moş Crăciun a 
venR ru daruri din ... Anglia. 

Tn ajunul marelui praznic al 
Naşterii MAnluitorului, pasle 200 de 
copii - însoţiţi de părin9 ori bunici -
IMau aşteptat pe Moş la Biserica 
Penlloostală .Belania"dln localitate . 

colinde, creând atmosfera minfică 
pentru împărţirea darurilor lui Moş 
Crăciun. El a oferit fiecărui copil -
indiferent de credinţă • câte un 

pachet ru juciirii, i1.,ăjn_UJe, ol!ieCI8 
de IgienA personalil... . - . . 

Cu prilejul Sllrbătorilor de lamă, Tn pragul noului mileniu, doresc din 
toată inima tuturor arădenllor să aibă parte numai de bucurii, befşug in case 

şi -· ală1uri de cel dragi. 
. SĂRBĂTORI FERICO'E fiLA MULŢI ANII • Vernisaj la galeria FORUM 

Oup_ă o rugăciune, pastorul 
Daniel lspas a citit din Sfânta 
Saiplură căleva ven;ete referitoare 
la naşterea lui Iisus Hristos. In spirit 
ecumenic, preotul ortodox Flavius 
Petcuţ le~a vorbit .şi el copiilor 
despre semnlfica~a marii sărbători a 
Crăciunului, iar un grup coral al 
Bisericii pentfcostale a interpretat 
câteva dintre cele mai frumoase 

Acest gesl a fost posibil datorită 
sprijinului generos al fundaţiei 
Community Action Romanian din 
Leiglhon Buzzard - Anglia (care de 
ani de zile Tntreţlne o frumoasă 
relaţie de colabor,re cu Biserica 
Penlloostală .Betania" din Cărand şi 
cu pastorul acesteia, dl. Daniel , Cu deosebit respaCt, 

.1 ·' · : T.;· · ~Centrului Militar Judeţean Arad, 

TVR1 
7,00 Matinal national 
8,00 lVR laşi '· 
9,1 O Micro cosmos_ • 
doc. ' 
10,30 Desene animate 
11 ,00 TVR Cluj-Napoca 
12,05 Juo_ţiţle militară 
-rei. 
13,00 1VR llmişoara 
14,00Jumal 
14,15CiberFan 
14,30 Repere saae 
15,00 Oameni ca noi 
15,30 Convieţuiri ... sub 
aripa muzel 
16,00 Emisiune fn 
limba maghiară 
17,00 Dor 
17.30 Scuze~! Pardon! 
Menlll 
18,00 Corectl 
18,05 Jumălalea la 

. 19,00 Avanpremlerii 
Ştiri 
19,05 AmlntiH din se-
colu120 · 
19,10 Sunset BIN!Ch -
S.• 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 Căsătorie In stil 
Italian - comedie, Halla, 
1964 
22,30 Nu trage~! · 
22,45 Jurnalul de 
noapte • 
23,00 A-Facerea 
0,00 7 arte 

· Colonel 
ROMULUSRUS 

TVRz 
7,00 Santa Barbara ·rei. 
7,45 Obsesia M rei. 
10,00 Limbi străine: 
engleză 
10,25 Veni, video, 11idl'
rei. 
10,40 Pariul cu arta 
11,1 O Festivalul de tin: -rei. 
12,00 Documente cultu
rale- ref. 
13,00 Desene animate 
13,30 Tribuna partidelor 
parlamentare 
14,00 Toţi, Tmpreună 
14,45 Santa Bamara - s. 
15,30 Ştiri 
15,40 Trupa DP 2 
16,15 Veni, video, vicii 
18,00 Care pe care 
18,45 Se întâmplă acum 
19,15,-1989 -zece ani 
după ... 
19,25 CăslJ!a poveşW<jr 
19,30 Ştiri ./ 
19,40 Pagini din. lstoria 
teatrului romanesc 
20,35 De la lume adu· 
nate ... 
21,15 Puls 2000 
22,00 Alfred Hltchcock 
prezintă ... Moartea fi 
femela cea veselă • s. 
22,50 1989 • zece ani 
după ... 
22,55 Ştiri 
23,00 Spirgitorul de 
nuci M f. 
0,30 Noctuma 
0,40 Limbi străine: 
franceză 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TV eal tăul 
10,00 Tilnărfl nelrli9llt-rel 
10,50 Batman se In
toarceM ret 
12,55 Ştirii• PRO 1V • O 
propozitie pe zi 
13,05 Babylou V -o. 
13,50 Ani de llt;eu - s. 
14,15 Miracolul tir;ereţll- s. 
14,45 Familia Sur:dy • s. 
15,15 Nisipurile din 
Mlaml~s. 

18,10 Tânăr '' nellno,tit - s. 
17,00 Ştirile PRO TV • O 
propozi~e pe zj 
17,15 Ştirile PRO TV 
Arad 
17,30 VISul puterii - ulti
ma parte. . 
18,30 Dădaca - s. 
19,00 Ştirile PRO 1V -
20,00 Nlklta- s . 
21.00 Melrose Place • 8. 
21,55 Ştirile Pro 1V 
22,00 Nadlne- I.SUA 
23,30 Ştirile Pro TV • 
Profit • O propoz~le pe zi 
0,00 Crlmlnall,tll - s. · 
1,00 Visul puterii - rei,: 
2,00 Ştirile Pro 1V 
2,30 Melrose Place ~ rei. 
3,30 Să mori de ris - s. 
4,30 Galatlca • s. 
4,45 Babylon 5 - rei. 
5,30 Suflet de femeie 's. 
6,15 Nisipurile din 
Miaml M rei. 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
0,00 • 2,00 MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 
DE HITURI - rei.; 2,00 • 5,00 PRO FM BY 
NIGHT - cu Vlad Craioveanu; 5,00 - 6,00 
~de !lki la-sfert de eri; 6,00-7,00 
RONDUL DE DIMINEAŢĂ M INFO F'RO cu 
Dan Apostol si laura ~; 7,00 -10,00 
PRO FM PANĂ LA 10 M cu Flavius Eşnican; 
10,00 • 14,b0 13-14 cu ANDREI M cu Andrei 
~: 14,00 -17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ 
-cu Cătălin lăpuşcă; 17,00 M 19,00 STAR 
STATION MIX- cu Mihai G.ni; 19,00 • 21,00 
ASCULTĂ-ŢI MUZICAl· ru CAlin G'-'9he; 
21,00 • 22,00 TONOMATUL PRO FM M cu 
Nicki Stanau; 22,00 • 24,00 RONDUL DE 
NOAPTE· cu RAzvan ExarhJ 

TVACASĂ 
5,00 Guadalupe M s. 
5,50 Iubire sfinti- rel. 
6,45 Motown live 1999 -
rei. . 

7,15 Acasă la bunica- rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor -
rei. 
8,15 Pentru Iubirea ta -
rei. 
9,00 Inger sălbatic - rei. 
9,55 Luz Clarlta -rei. 
10,40 Angola- rei. 
11,25 Nimic personal - s. 
12,10 De alei tri·eterni· 
tate- rei. 
14,15 Antonella. s: 

15,00 Dragoste '' putere 
- s. 
15,30 Iubire sftntă • s. 
18,30 Luz Clarlta • s. 
17,25 Vremea de acasă 
~7,30 Pen~ru iubir~a ţa ... 

•• 
18,30 Angela - s. 
• Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica • 
reţete culinare 
19.45 Mowgli- d.a. 
20,30 inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge din săngele 
meu M s. 
• Vremea de acasă 
22,30 Stn•da Hanovra -
dragoste, Anglia, 1979 

0,30 Drago•te '' putere
rei. 
1,00 Surorile · s. 

.-

ANTENA1 
7,00 Observator 

8,00 Dimineaţa devreme 
9,59 Decenniur:n. , : _ 
10,00 Ştiri 
10,1 O Animal Show - s. . 
10,50 Desene a·nimate 

12,00 Pe cont propriu - s. 
12,59 Oecennium 
13,00 Ştirile amiezii 

. 13,15 P<etender- s 

14,00 Decepţll - s. 
15,00 Risfă)ata - s. 
16,59 Oecennium 

17,00 Ştiri 
17,20 La mulţi ani, Vouii! 
17,25 Capcanele des

tinului - ep. 15, 16 
18,59 Decennfum 

'l'EIE7ABC 
7,00Ştiri 

7,10 Bunii dimineaţa, 
Romania 
9,00 Omul tl naturat
rel, 
10,00 Ştiri 
10,15 Teteshopplng 
10,30 Dintre sute de 
ziare M rei. 
11,15 Studioul Tudor 

Vomicu - rei. 
15,00ŞIIri 

15,10 Teleshopplng 
15,30 Post Meridian 
17,00Medlcila--s. 
18,00 Omul fi na1ura- s. 
19,00 Secţia de polljie - s. 
20,00 Telejurnal · 
20,30 Documentar 

19,00 Observator · · 21,00 Dintre sute de 
19,55 la mulţi ani, Vouă! 
20,00 Cavalerll Mesei 

Rotunde .. f; : ·_ ._, ·:. .~; . · 

21,59 Oecennlum ,: . ;· 

22,00 Observator 
22,25la mulţi ani, Vouă! 

22,30 A treia planeti de 
la Soare- s. 

TVR 
INTERNATJON.U 
21 ,30 S-a întâmplat... 
azi 
21 ,35 Revista presei 
21,40 Practic lnfo 
22,00 Jurnal • Curs 

ziare 
22,00 Cutia Pandorel 
22,45 24 din 24 ~ .• ,.,. ·. 

23,15 An:ub Uve- rei. 
O,OOŞtiri 

0,30 Ora H .- emisiune de 
confesiuni 
1,35 Teteshopplng 

valutar • Meteo 

22,35 Decembrie '89, 
10 ani 

22,40 Lumea şi noi 

23,30 Ecoturism 

0,00 Tezaur folcloric 

RADIO SEBIŞ 
6,00·9,00 Matinal .21" 
9,00-10,00 Alo, tu alegi! 
10,00M12,00 Cafeaua de zece 
12,00·14,00 Magazin ,.21" 

. - -· 

( 

14,00M15,00 Astăzi te airbitorl!" • mu· 
zică populară cu·dedicaţii 

15,00·18,00 Unu plus doi 
18,00-19,00 La mul)l anii.~ dedlcalii 
muzicafe 
19,00-20,00 HH-uri .,2i• · ·· ·~ ·.-
20,00-22,00 Expr..,ul de seart ~ 

22;00·24,00 Club ,.21" 
O,OOM2,00 92,1 Insomnii 

lspai;), . 

TVABAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri 1V A - nil. · 
8,30 Arena ~ rei. 
9,50 Anunţuri ·. '_;,, 
10,00 Stiri 
10,10 Ânimal Show • s. 
10,50 Desene animate 
12,00 Pe cont i>roprtu
s. 
12,59 Decennium 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Preţender • s: 
14,00 Decepţll - s. 
15,00 Răsfă)ala - s. 
16,59 Oecennium 
17,00 Ştiri 
17,20 La mulţi ani, Vouă! 
17,25 Divertisment ...... 
18,00 Mileniul Trei ' .,, 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri lVA . · 

' 19,00 Observator 
19,55 La mulţi ani, Vouiil 
20,00 Poli~a 955 
21,20 Anunturi- ·. 
21,30 Ştiri TitA~ ief. 
22,00 Observator 
Tn continuare, progn~m 
identic cu cel. al Antenei 
1 

IIBO 
10,00 Asediap la domi
ciliu -lhriller, SUA, 1998 
11,30 Drumul spre 
Hollywood - dŢ,;Imă, 
SUA, 1997 
13,00 Ochi pentru ochl
lhriUer, SUA, 1996 
14,45 Cu orice preţ -
comedie, SUA, 1995, cu 
Nicole Kidman 
16,30 Totul despre seX • 
s . 
17,00 Lupul- horror: 
SUA, 1994 

.ATOMJCTV 
7.00 Selector 
10,25 Reactor ·rei. 
1 0,30 FilE! de poveste - rei. 
11,00 Atomix ru lna - rej, 
14.oo Interactiv . · 
15,55 Raactor . -., • :. 
16,00 Aria 52·· rei. :, .".::':·· 
17,00F.reestyle- rei: 

V. F. 

TVINTERSAT 
8;55 Deschiderea P•"l· · 
gram ului 
9,00 lntersat Music 
9.30 Dreptate fatală -rei. 
11,00 Stirile lntersat 
11,30 Dulcelspl1ă- s. 
12,15 lntersat CuHural -
rei. 
12,30 Experimentul 
Philadelphla -rei. 
14,00 Mae,trll cas
cadoriei M s. 
14,45 Neon Rlder •. s. 
15,30 SăptămAna spor
tivă arădeană 
18,00 Marea lovitură- ftn 
17,30 Underdog Show 
18,00 Emisiune In lb. 
germană ' 
18,25 Obiectiv economic 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce Ispită - s. 
20,05 Mistere, farmece 
''miracole· M s. 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii ~ Tn direct 
.22,00 Cădere In neant 
Mfilm 
23,30 Ştirile lntersat .'· 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

19,00 Goana după 

cadou - SC\Iune, SUA, ru 
Amold Schwarzenegger 

20,30 Fantomele tnocu
tulul- dramă, SUA, 1996 

22,45 Bărl>a)llln negru -
comedie. SUA, 1997, cu 

Wlll Smilh, Tommy Lee 
Jones 
0,30 Mary Rellly • 

dramă, SUA, 1996, c~ . 

Julia Roberts 

17,15 Selector 
19,00 Atomix cu Oana . 
21,55 Raactor '.rei. 

22,00 Cinematcmlc cu}na 
22,30 Hlgh Act1on Adre

nalin- rei . 
23,00 Rockada 
0,00 Insomnia - .. -

·------------..- ..• ,.i::... _-- -----
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Acum zece ani de să mai fie un simbol 
zile, in Studioul patru al deontologie. In. ultimii 
Televiziunii Române zece ani de zile, 
apărea reputatul actor Televiziunea Naţională a 
Victor Rebengiuc. Ducea excelat printr-un singur 
cu el două daruri: poezia lucru: prin partizana! 
.Doina" a lui Mihai politic. In altă ordine de 
Eminescu, pe care inter- idei, actorii, poetii, seri
nationalismul proletar o itorii şi universitarii se 
exclusese din toate edili- intrec in a semna ade
ile eminesciene, si ... Un ziuni pentru susţinerea 
sul de hârtie igienică. In p r e ş e d i n t e 1 u i 
fata camerelor de luat Constantineascu. Când? 
vederi, maestrul inchina Tocmai acum, când 
poezia tututor românilor, Constituţia este călcată 
iar sulul de hartie igienică in picioare, 
n trilntea pe masa ~111•••••111 când preroga-
Studioului, zicând tivele prezi-
cu năduf: "L-am denţiale sunt 
adus pentru toţi lărgite rn mod 
cel care I-au slu- grosolan iar 
jlt pe Ceau- nivelul de trai a scăzut cu 
9escul Să se fteargă cu mult sub cel de dinaintea 
elia gură ... " lui 1989. Când inlătu-

A fost un punct • rarea lui Radu Vasile se 
cheie • Tn contextul 
Revolutiei noastre tele- numeşte .remaniere", 
vizate, deoarece la scurtă când electroniştii fac agri
vreme după acest cultură, juriştii medicină 

iar cei cu buzunarele moment a inceput o ade-
vărată vânătoare de vrăji-. doldora ne povăţuiesc să 
toare: prezentatorii TVR mai strângem puţin 
de până atunci au fost cureaua ... 

- înlocuiţi, actorii care Aşa stând lucrurile, 
recitaseră poezii ceau- Victor Rebengiuc are o 
şiste n-au mai apărut pe datorie de onoare: să-şi 
ecrane (Silviu Stăncu- ducă munca până la 
lescu si altii), iar activistii ca'păt! Să trântească 
fostului p'artid unic au iarăsi sulul pe masa 
inteles faptul că vremea Teie'viziunii, să recite 
lor incapea să apună. .Cum nu vii tu, Ţ epeş -

Nu ştim dacă cei Doamne", iar când 
aviza~ au recurs intr-ade- pleacă din Studiou să 
văr la această procedură .uite" pe scaun o lrânghi
dâmboviţeană de .mea ută si-un săpun ... Altfel, 
culpa", dar ştim cu cerii- s:ar 'crede că acum zece 
tudine că .sulul lui ani a dus sulul acasă. 

DO!tU SII'IAC:I 
Rebengiuc" a dispănut cu 
desăvâo?ire şi a incetat 

cro.rnrru anul 1 
a Inceput cu o mineriadă fi se 
Incheie cu o criză guvernamen
tală, criză soluţionată într-un stil 
cât se poate de dâmbov~ean ... 

- lală o caracterizare cât se 
poate de pertinentă a anului politic 
1999. Un an care a inceput prost şi 
se incheie cât se poate de prost. .. 
A fost anul căderii dramatice, in 
sondajele de opinie, a actualei 
coaliţii guvernamentale. 

- Totuşi,· preşedintele Emil 
Constantinescu se pare că a 
pornit la contraatac. .• 

- Urmând exemplul ruşilor, 

. - ; i-

că va putea soluliona actuala criză economice inedne, noul premier nu preşedinte al Senatului Romăme1 
din Romania prin instaurarea unei va putea trece peste obstacolul doar ca Să-i facă in ciudă lui Radu 
dictaturi personale. Deja preşedin- politic. Din acest punct de vedere, Vasile. Evident, postul se pare câ-1 
tele ţării se crede Carol a 11-lea... n-are nici un lei de susţinere... va ocupa dl. Quintus ... In ceea ce 
Numai in acest an a încălcat de - Afară dn sus11nerea de la mă priveşte, cred in ·viitorul politic 
trei ori Constitutia: in ianuarie, când Cotroceni. al lui Radu Vasile. Deocamdată, 
a scos armata'impotriva minerilor - Tocmr•i JCeastă prespectivă domnia-sa asteaptă să fie exclus 
inainte de decretarea stării de mă indreptăţe1te să cred că Mugur din PNTCD. Apoi, cred că va face 
urgenţă, apoi când a intervenn bru- lsărescu va fi "n premier de muca- acel Partid Popular de care se tot 
tai in politica BNR pentru stoparea va. De ce? DP.Oarece Preşedintele vorbeste şi care conduce astăzi 
declinului monedei naţionale şi Constantinescu a avizat asupra Spaniei. 
acum, când 1-a revocat abuziv pe faptului că va conduce unele _ ŞI cum rAmine cu 
premierul Radu Vasile. . · şedinţe de guvern, lucru pe care Romlnla? 

-Cu toate acestea, reclamă Radu Vasile r.u i I-ar fi permis _Ca să repet 
0 

expresie arde-
o mal mare ordine fi disciplină ~iciodată. Apoi, ~~.u9.ur lsărescu a lenească cu România rămâne 
politică. 1ntrat in zona poii•'CII cu un hand~ • • . • 

- Reclamă acest lucru, dar nu cap major: este şantajabil... Există aşa cum am vorbit. 
in condiţiile actualei coaliţii guver- dosare la IGP care-I acuză de tap- -Adică? 
namentale. Sondajele de opinie tul că a dotat Banca Naţionalj cu - Ţara _se află Tntr-<o perioadă 
sunt edilicatoare in acest sens, iar calculatoare cumpărate de IA firma de anestezie, penoadă cauzată in 
cresterea PDSR-ului este cât se tatălui său, că a asistat vint)vat la pnmul·rand de schimbarea pre- . 
poate de evidentă. Românii vor să prăbuşirea sistemului bancar din mierului. In final, românii se vor 
fie conduşi de o mână forte. dar nu România, etc. Cu alte cuvinte, trezi din această amorţeală şi vor 
de una care să promoveze o preşedintele Emn Constantinescu n conştlentiza cât se poate de 
decantare socială majoră. Pumnul are .la mână" ... Nu in ultimul rând, dureros un impozit global pentru 
fluturănd al presedintelui şi-a inceput mandatul cu douA care România nu este pregltită şi 
Constantinescu nu va impresiona măsuri absolut ridicole: a interzis o .relaxare" fiscală care 
pe nimeni, iar partidele din opozi~e fumatul şi vorbitul la celular in tim- maschează de fapt o creştere a 
-in frunte cu PDSR- vor reacţiona. pul şedinţelor de guvern ... Măsuri fiscalnătii. Apoi, vom vedea ... • 

. -Astăzi avem fi un nou pre- fireşti, dar care nu trebuia făcute _·AJtc:eva? · · 
mler: Mugur tsărescu. Crede!~ că publoce. _ Le urez cimorilor d-voastră 
fostul guvernator al BNR va -Cum rimăne cu PNŢCO.W şi, indrăznesc să spun şi al mei, 
putea opri declinul economic? fi cu Radu Vasile?. un călduros J.a multi anir 

- Nu! Afirm răspicat acest lucru . - PNŢCD a demonstrat încă o · 
şi mă bazez pe următorul raţiona- dată că este un partid sinucigaş. DO!tU SII'IACI 

E~clu'i pe .. 
motiv de... PC.j~~ 

Biroul Permanent 
Camerei Deputatilor 1-a desem
nat, luni, pe· chestorul 
Gheorghe Albu (PD) să-I 
înştiinţeze pe preşedintele PD, 
Petre Roman, că Andrei Pleşu 
si Mircea Dinescu, propusi de 
acest partid pentru Colegiul 
Consiliului National pentru 
Studierea Arhivelor Fostei 
Securităti, nu indeplinesc 
condiţiile 'prevăzute de lege, 
deoarece au fost membri ai 
PCR. 

Tănase 6arde (PNTCD), 
chestor al Camerei Depulatiior, 
a declarat, după' şedinţa 
Biroului Permanent, că Legea 
Ticu Dumitrescu prevede ca 
membrii Colegiului să nu fi 
făcut parte .dintr-un partid politic 
şi, in aceSte condi~i. Pleşu Şi 
Dinescu "vor fi in mod cert 
respinşi de Comisnle juridice". 

Pe ordinea de 
zi • reducerea 

fiscaliliJii .. 
Guvernul ar putea discuta, 

In cadrul sedintei de marti, 
pachetul de măsuri fiscale prO.. 
pus de Ministerul Finanţelor, 
care vizează reducerea TV A. 
a impozitului_ pe profit şi un nou 

_rnQd de calculare a accizelor. 
Cu toate că se afla pe 

ordinea de zi a Guvernului, 
pachetul de măsuri fiscale nu a 
fost adoptat in şedinţa de săP: · 
tămlna trecută, premierul 
Mugur lsărescu precizind că 

· Ministrul Finantelor a prezentat 
pr'oiectele. ' membrilor 
Cabinetului. 

-.\ 

lsărescu afirma că, Pe 
peripada crizei politice, s-au 
adunat aproape 100 de 
proiecte de acte ~ormativ_e 
care aşteaptă să fie adoptate. 

-(Urmare din pagina 1) celor care au simllt fi simt 
Când totul s-a liniştit a. că sângele vărsat şi erois

iefit din vană mai murdar la mul acelor zile trebuia orna
suflet şi la gând şi având glate, pentru sacrificiul 
puterea a pornit ·"repre- făcut, pentru viitor. Au ridi
slunea" nu impotriva celor cat cu forţe proprii un sim
care meritau ci a unora bol al Revoluţiei arădene. 
care au slujit revoluţia încă Au uitat in să să pună in 
dinainte de dec!an'larea el. _ virful făcliei chipul serafic. 

Nu întâmplător a dat . al măscăriclului. ŞI atunci 
ordin ca sediul PNŢCD din · acesta şi-a dat, în cel m11i 
Arad să fie devastat, el, tipic "spirit creştin", in 
care la fie~are frază din petic. A incercat să strice 
C:uvântări .îşi făcea câte o manifestarea omagială. A 
cruce mare t;i spunea un fost scos afară impreună 
"Tatăl nostru". A mai incer· .cu cel ce·l incitau cu 
cat să devasteze fi ziarul picioare Tn fund, de 
care prin intreg colectivul mulţime fi in blestemele 
său, fără excepţie, s-a ma- rd 
nlfestat deschis de partea părinţilor care şi-au pia ut 
revoluţiei, a slujit Ideile copiii in revoluţie. . 
acesteia, la-a răspândit in Individul in cauză a ~st 
judeţ fi a făcut şi din intâmplător revoluţionar, 
"măscirict", fără 8 .. 1 cu• conducător, pa$tor, actor, 
noaşte bine, un "erou şi un . c·reştln. Rolul lui răml_ne 
om politic". In schimb, unul trist, al unui om Inca
insul in cauză, In cel mal pabll să inţeleagă ce-i Tn jur 
curat stil bolşevic, a pus datorită vălulul propriului 
,.comisarii" 'ii a introdus orgoliu nemăsurat. 
cenzura cu ameninţări de Ne pare rău că nu fl·a 
tot felul. Aceasta a durat găsit locul măcar in 
până am văzut cu cine creştinism. A hulit pe unde 
avem de-a face şi l-am tras, a trecut 'li de aceea aste 
la figurat, un şut in dos respins. 
acestui individ care a li plângem de milă, pen
crezut şi crede că el este tru că unii care au crezut in 
revoluţia. el au rămas dezamăgiţi. 

A ie'lit din scenă ca o De fapt poate nu e vina 
căzătură, pe măsura nimic- lui. Este asemenea unul 
niciei sale. A renunţat la actoraş englez care a jucat 
credinţa strămoşească, şi a .o zi In război rolul lui 
considerat că neoprotes- Montgomery şi nu fi-a mai 
tantismul ii oferă mai multe revenit. A fost uitat intr-o 
prilejuri de afirmare. casă de sănătate. 
Această convingere nu a De sfânta sărbătoare a 
fost ştearsă nici de lntere- Crăciunului, a Naft&rii 
se le unor "verzi!;ori" · A Domnului, oamenii cu __ cre
făcut pe pastorul, fără să 
fie pregătit, a avut emisiuni dinţă in suflet devin tola-
la radl.0 pe teme creştl'ne ranţi, lertători. Individul in . . 
fără a crede şi a sfârşit prin cauză, sfidând cele mai ele-
a fi dovedit ca impostor 'i menta re simţăminte creş
mincinos şi dat afară din tlneşti, şi-a ponegrit colegii 
Templu. · de revoluţie, 'li-a dovedit 

t.a zece ani de la ura 'i răutatea impotriva 
Revoluţie acest individ 'i-a semenilor, Şi a unor repre
mai jucat o dată rolul. zentanţi de partide pe care 
Pentru că nu a făcut nimic cel in cauză nu le suportă 

! pentru revolutionari a cău- ; - in cel mai aute!'J:ti.c "s_pirit 
~ tât să intineZe eforturile ' democratic." 

'· f' 
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·"OFERIM CARNETE 
DE TURIST SI VIZE IN 
SPATIUL SCHENGEN" 

• 

Printre mizeriile vietii citadina 
in Romania se numără 'si cele pe 
care cetăţeanul le resimte când 
este vorba de încălzirea aparta
mentului sau de furnizarea apei 
reci ori a apei calde menajere. 
Fie că nu este suficient de cald 
in locuinţă, fie apa caldă nu este 
furnizată conform programului 
sau la o temperatură conve
nabilA, fie apa rece se opreşte 
cănd nici nu te gânde~ti. La plată 
există intotdeauna suspiciunea 
ca factura este încărcată in 
raport cu serviciile prestate, că 
plata in sistem pauşal ascunde 
pierderile de pe traseu, dar si pe 
cele din bloc, sistemul nefiind 
transparent, din punctul de 
vedere al consumurilor reale. 
Această neîncredere, dar si criza 
generală care se adânce5te pe 
zi ,ce trece, au făcut ca, in 
pr<fzenl, situaţia să devină 
imposibil de suportat, sumele de 
plată a utilităpior reprezentând 
valori uriaşe in special iarna. 
Fumizorii de servicii, care au si ei 
dreptatea lor, obtin din ce in ce 
mai greu fondUrile necesare 
achizitionării combustibililor. De 
câ~va' ani,'"istoria se repetă, in· 
forme din ce in ce mai grave, 
depăşirea sezonului reoeronsti
tuind o problemă tot mai grea, 
alât pentru fumlzorii de servicii, 
că! mai ales pentru beneficiari. 

importanti) cela câteva etape 
ce trebuie urmate pentru o 
contorizare corectă. 

serviciilor prestate de dis· 
trlbultor. 4. Ordinul 139/N-
11.11.1997 al Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului. 

Să mai precizăm că sa pot 
monta numai contoare care au 
aprobare de model din pariea 
Biroului Român de Metrologie 
Legală şi posedă buletin de 
verificare matroiogică Iniţială. 
Contoarele legale sunt sigilate 
cu plombă (având pe ele marca 
RO) si sunt marcate (au pe ca
dran 'marca RO), precum cele 
alât de cunoscute purtând marca 
Contor Zenner. 

• interviu cu dl. FLORIN JUCU, directorul 
filialei Automobil Clubul Român - Arad 

De aceea, una dintre 
măsurile • fi da fapt, singura 
menită să ducă spre nonnali· 
tata este CONTORIZAREA, 
atât a consumurilor da apă 
reca fi apă caldă menajeră, căi 
'' a căldurlll Mai actuală ca 
oricând, contorizarea dispune de 
suport legislativ alât la nivel local 
căt şi naponai, şi presupune par
curgerea unor paşi bine stabiliţi. 

Dorind să răspundem 
volumului mara de solicitări 
primite la redacţie referitoare 
la această temă ne propunem, 
cu sprijinul prestigioasa! finne 
CONTOR ZENNER, să vă ofe.. 
rim, pe parcursul citorva 
episoade • primele ati avut 
ocazia sii la cititi In ziarele 
noastre din 18 fi 23 decembrie 
• spicuiri din in 
vigoare, 

Baza legală 
Legile existente in acest 

moment şi care, de altfel, stau la 
baza tuturor regulamentelor 
locale de contorizare, sunt după 
cum unnează (cu redarea frag
mentelor semnificative): 

1. Ordonanţa Guvernului nr. 
21/1992, aprobată prin Legea 
1111994 privind protecţia con
sumatorului; 
produsele fi 
serviciile 
oferite con
sumatorilor 
se măsoară 
cu mijloace 
de măsu
rare fi con· . 
!rol adec
vate, verlfl
cate metro
logic poirivit 
prevederilor 
legale; 2. Le
gea nr. 1141 
1996 a locu
inţei: slabi· 
lirea cotelor 
părjl din 
veniturile fi cheltuielile 
comune se face proporjional 
cu cota paria din proprietatea 
comună aferentă fiecărui 
apartament; prin cheltuieli 
comune se înţeleg cheltuielile 
sau obligatiile financiare ale aso
ciapei care sunt legate de propri
etatea comună şi care nu pot fi 
înregistrate pe fiecare aparia
ment: 3. H.G. 348/1993 privind 
contorizarea apei şi energiei ter
mice la popula~e. institupi publice 
şi agenţi economici; consumul 
de apă fi energie termică se 
vor datennlna cu ajutorul sis
temelor de măsurare prin care_ 
se asigură contorizarea can
tltăjllor livrate In vederea fac:
turării, consumatorii pot sollcl
ta montarea contoarelor de 
apă reca, caldă '' energie ter
mică in devans fajă de progra
mul stabilit, pe cheltuiala lor, 
urmând ca acestea să se 
deducă din obliga~a de plată a 

Conform acestor acle le
gislative, montarea contoarelor 
Individuale pentru apă si căl
dură este o acpune legală, pre
văzută expres de actele nonna
tive in vigoare. Deci, asoclajille 
de locatarii proprietari nu au 
nici un temei juridic să se 

opună mon
tăril acestor 
contoare, 
dar, fiind vor
ba de chel
tui e 1 i 1 e 
comune ale 
asocia~eiţ au 
dreptul să se 
pronunţe 
asupra 
conditiilor in 
care se iau in 
consideraţie 
măsurătorilor 
realizate prin 
contoare. De 
retinut si că, 
un' lucrU im
portant. con
sumurile 

cor.torizate prin contoarele de 
apartament nu fac obiectul 
c naituielilor comuna ale asoci
ll~ei. 

ce s-a tăcut 
pe plan local 
Pe plan local, cum se ştie, a 

fost aprobată In luna noiembrie 
1999 .,Metodologia de conto· 
rizare individuală, pe aparta· 
mente, a consumurilor· de apă 
rece, apă caldă menajeră t;i 
energie tennică in municipiul 
.Aiad." 

Acest regulament, publicat 
t;l in ziarul nostru şi care pre
Zintă snua~ile specifice care pot 
apărea cu privire la contorizarea 

· imobilelor, execuţia şi punerea in 
functiune, procedura de citire a 
contOarelor, procedura de calcul 
a cheltuielilor consumului de 
energie tennică pentru încălzire. 

De asemenea, instalarea 
contoarelor trebuie să fie efectu
ată de personal autorizat 
B.R.M.L. Ce obligaţii are loca
torul singurul ca răspunzător de 
funcponarea corectă şi legală a 
contoarelor? Credem că este 
bine să le reamintim. Deci: • să 
nu Intervină in nici o situaţia 
asupra contoarelor; - tn cazul 
defectării acestora să anunta 
asociajia 'i instalatorul autor· 
iza! care a efectuat montajul, 
iar la expirarea buletinului de 
verificare metrologică să se 
lngrijească de obţinerea unei 
noi verificări. Nerespectarea 
acestor obligaţii dă dreptul 
asociaţiei de locatari să nu ia 
tn considerare inregistrările pe 
intreaga perioadă scursă de la 
ultimul control. 

Normal că şi asociaţia de 
proprietari are indatoriri la fel de 
importante din care amintim: -să 
participa la sigilarea con
toafelor după fiecare Inter
venţie autorizată; • să 
efectueze controale inopinate, 
de câte ori consideră neceSar, 
pentru a constata modul de 
utilizare a contoarelor, starea 
lor tehnică, starea sigiliilor; să 
solicite verificarea contoarelor 
ori de câte ori există dubii 
asupra exactităţii măsurăto· 

rilor •·•· 
Incheiem aici aceste rânduri 

nu inainte însă de a sublinia că 
in numerele viitoare vom 
prezenta pe larg ce trebuie 
făcut practic şi ca etape tre
buie parcurse pentru 
realizarea unei contorizări, atât 
la branşamentul imobilului, căi 
fi individual, pe apartamente 
alât pentru apă reca, apă caldă 
cât şi căld.ură. 

- Domnule director, ce 
realizări şi ce naimpliniri a~ 
inregistrat in anul1999? 

- Am realizat 5500 de 
membri cotizanti si asistentă 
tehnică prin ateiierele service 
Arad, Chişineu Criş şi Sebiş. In 
cadrul ACR a funcţionat şi o 
şcoală de şoferi (categ. B) pen
tru pregătirea viitorilor şoferi şi 
perfecţionarea deprinderilqr 
pentru cei care nu au condus o 
perioadă. Preţul acestui curs 
este de circa 1.100.000 lei. 

De asemenea, la Arad se 
eliberează carnetele de turist 
(care inlocuiesc scrisorile de 
chemare şi includ asigurarea 
medicală) in vederea obţinerii 
vizei Schengen pentru: Austria, 
Germania, Italia, Franţa, 
Spania, Portugalia, Benelux, 
Grecia si probabil Elvetia, din 
anul 2000. Aceste carnete se 
eliberează la Arad pentru toate 
judeţele arondate la Consulatul 
gennan de la Timişoara. 

Cât priveşte neimplinirile, 
avem una singură - n-am făcut 
destui In domeniul asistenţei 
tehnice rutiere, de eltfel obiec
tivul principal al ACR. Asta va fi 
şi preocuparea principală pen
tru 2000, îmbunătăţirea ser
vice-ului de lucrări de reparapi 
şi întreţinere pentru membrii 
ACR. 

- La ce se referă nume
rele de telefon pentru alannă 
ACR? 

-,Centrala de alannă ACR 
Bucureşti (tel. 01/2234690, 
6502658, 2221553) şi Arad 
(0921382734, 0921736894) 
asigură non-stop depanare şi 
remorcare pentru C9nducătorii 
auto membri. 

- Să presupunem că mi 
se defectează maşina in 
localitatea Chişineu-Cri!f. 
Unde sun pentru ajutor? 

-Veţi suna la centrala de 
alarmă ACR cea mai apropiată 
zonei unde vă aflaţi, in cazul 
acesta la Arad. Dacă eraţi la 
Ciumeghiu, aţi fi sunat la 
Oradea, căci avem centrale in 
toate oraşele mari. 

..avem hoteluri 
pluUtoare~ 

- Ce noutăti au apărut 
după Conferinta natională 
ACR de la BrafOV din 3 
decembrie? 

- Ideea conferinţei a fost 
dezvoltarea asistenţei tehnice
rutiere, a turismului in bazele 
proprii. Avem trei hoteluri pluti
loara la Tulcea (unul de trei 
stele) şi moteluri, la Craiova, 
Nehoiu, Neamţ, Măcin şi 
curând Alba-Iulia. Le vom oferi 
membrilor informatii de ultimă 
oră privind starea' drumurilor, 
traficul vamal, meteo etc. 

-Gânduri pentru viitor? 
- Nu dorim să mărim paleta 

de servicii, ci calitatea prestati
iior noastre ca să atragem nOi 
membri. Vom perfecţiona 
pregătirea salariaţilor din ACR 
si vom dezvolta turismul de 
Care pomeneam. AprOpo, in 
toamnă am incercat o colabo
rare pentru inlesnirea plecării in 
scopuri turiStice a membrilor 
,noştri in SUA. Din păcate, ni 
s-au refuzat mai multe cereri, 
astfel că tot spa~ul Schengen e 
mai accesibiL 

- Domnule director, a 
căzut prima zăpadă. Sunteţi 
multumit de starea dru-
muriior? · 

- Nici vorbă. Am luat legă-
· tura cu Administratia Drumurilor 
judeţene şi mi s:a promis că 
vor !mprăştia sare şi nisip. Nof, 
arădenii, nu suntem pregătili 
niciodată pentru zăpadă. Sin'
cer, cred că soarele rezolvă cel 
mai bine problema drumurilor. 

- In final, vă rog să 
adresati arădenilor mesajul 
ACR ·filiala Arad. 

- Avem bunul si vechiul 
obicei de a felicita 'acasă pe 
fiecare membru ACR, cu 
ocazia sărbătorilor. Dar pentru 
că mi-aţi dat aces~ prilej, aş 
vrea să doresc arădenilor 
,Sărbători fericite", ,La Mulţi 
Ani" si ... călătorie fără eveni· 
menta (rutiere)! · 

A consemnat 

f'DRif'l'l IOSIF 

llasebiJ 1 O NOUA BISERICA -
De la o s·aptamana la alta 
+ Şi irecu Crăciunul. A mai rămas 

Revelionul, după care unnează un an 
in care, după cum suntem asigura~, 
vom vedea, in sfărşit, fuminiţa de la 
capătul tunelului. Bine ar fi, deşi mi-e 
că nici n-am intrat in tunel --· + 
Pentru (prea) ortodoxismul său legat 
de viaţa personală a gimnastei Colina 
Ungureanu, preşedintele federapei de· 
profil a fost maziltl din functie de către 
ministrul Sporturilor. Foartâ bine. + in 
România durata medie de viaţă este 
de 65,3 ani la bărbatisi de 73,1 ani la 
femei. Cât de bine 'stăm comparativ 
cu alţii socotiţi şi dv.: in Austria 
raportul este de 73179,2, in Franja -
73180,8, in Norvegia - 73,6/80,3, in 
Canada- 74,2/80,7, in Suedia-
75,4181,1 iar in Japonia - 76,4182,5! 
Ce-i drept că nici alţii nu o duc mai 
rpz. ca de pildă indienfl (cu un rapori 
de 60,3160,4), egiptenii (62,4/64,8l 
sau ungurii (64,5173,8), dar acest 
lucru nu ne prea încălzeşte. + 
Andreea Marin, frumusica realiza
toare de la ,Surprize, su,Prize" a făcut 
25 de ani. Declara~. De fapt, un sfert 
de veac este o vârstă pe care femeile 
nu o ascund. (lncă). + Conform son-

dajului de opinie de zilele trecute, 
realizat de Metro Transiivania, 47% 
dintre români sunt pentru reintrodu
cerea pedepsei cu moartea. Oare de 
ce? + Apropo de sbndaje. In Rusia 
s-a organizat un inedit sondaj in care 
li se cerea ruşilor să indice primele 3 
lucruri pe care le consideră de nain
locuit in viaţă. lată rezultatul: pe 
primul loc ... vodca, unnată de berea 
blondă si automobile. Ce ti-c si cu 
ivan! + De Crăciun la Craiova s-a 
inaugurat un nou cimitir.lntrucât pen
tru- cele 3.400 de locuri ... de veci 
s-au inregistrat peste 10.000 (!) de 
cereri. Primăria a reCurs la o solutie 
originală: astfel, cererile vor fi aprO.. 
bate in func~e de dovezile • a se 
citi, adevarinţele medicale care să 
arate că cei in cauză nu o mai duce 
mult! ... Brrr! • Un grup de deputap 
şi senatori a depus la Parlament un 
proiect de lege prin :care disponibiliza
~i din s~rviciile secrete ~ militari sau 
civili - vor primi timp de 4 ani o indem
nizaţie egală cu 80% din salariul de 
pe ultima lună lucrată. Ar.easta spre a 
proteja deconspirarea unor secrete 
prin abandonarea celor care au lucrat 

intr-unul din cele mai sensibile sec
toare. + Desi are· de executat- teo
retic, că: altfel ... - 18 ani de 
Inchisoare, Miron Cozma a rămas 
lider al Sindicatelor Miniere din Valea 
Jiului, funcţie care ii dă dreptul la o 
subvenţie lunară de 2 milioane de lei 
convertiti in alimente, Grea 
inchisoare fac unii. + Politia Capitalei 
a organizat o razie mai specială de 
Crăciun, prilej cu care a ,cules" circa 
250 de boschetari şi copii ai stirăzii 
care au avut surpriza ca in locul 
anchetelor obişnu~e să primească ... 
daruri, de la Moş Crăciun. Un gest 
lăudabil! + O americancă pe nume 
Julia şi-a incheiat protestul impotriva 
tăierii abuzive a pădurilor, ea având 
in final câştig de. cauză. Nu-i vorbă că 
pentru aceasta· ea a stat exact 2 (!) 
ani cocoţată in vârful unui pom, unde 
dormea, citea, mânca si făcea toate 
celelate. + Parlamentul !fi-a dublat 
bugetul pentru anul viitor, cele mal 
mari cheltuieli fiind înregistrate ia 
capitolele salarii (se putea altfel?), 
cazare, transport 'i dlumă. Cu ce 
,_urmări, nu mai trebuie s-o spunem. · 

M. DORGOŞAI'I 

' . (, 

. ·.- PENTICOSTALA _,, 
In ui'(Ră cu-câteva zile, mai multe 

sute de credincioşi penticostali şi nu 
numai, au participat la deschiderea 
noii bisericii penticostale ~in .Sebiş, 
11 B&tania" . .,Poarta ace$t nume 
deoarece sala de lnchinăciune are 
formă de amfiteatru. creând un cadru 
intim. Se ştie că Betania era o cetate 
intimă a d-lui Iisus", afirmă dl. Teodor 
Dronca, pastorul bisericii. După opt 
ani de muncă, prin ajutorul lui 
Dymnezeu şi cu sprijinul financiar al 
credincioşilor penticostali din localitate 
şi de peste hotare, sebişenii se pot 
mândri cu una dintre cele mai fru
moase construcţii ale comunită~i pen
ticostale din Iară. Un rol foarte impor
tant in realiZarea lucrarii i-a revenit 
d-lui Victor Cătană, căruia i 
se datorează arhitectu 
clădirii si d-nei tse,rn,aa,eta 
Albu, 'din partea .S 
,Structura" SRL. . 

Pe lângă celelalte 
biserici penticostale 
localitate, noul· edfificiu 
mult mai impunător 
punct de vedere esteti 
Constructia lui se intinde 
,o suprafaţă de 3000 mp., 
terenul fostei Uzine de 
Valoarea lucrărilor se 
la aproximativ 8 miliarde lei. 
Construcţia cuprinde: • 
sală de inchinare • două 

pentru susţinerea cursurilor şcolii 
duminicale pentru copii • trei săli pen
tru grădiniţe • un demisol amenaJa! 
pentru seminarul teologic • garderoba 
• balcon • grupuri sociale • curte ame
najată coreaspunzător ca loc de joacă 
pentru copiii de la grădin~ă. 

Presedintele Uniunii comunitătil 
penticostale âin România, pastorul 
Pavel Rivis Tipei, a <ificiat slujba Cle 
.,dedicare"' a sfântului lăcaş Tatălui 
Ceresc. Programul a mai cuprins • 
vestirea Evangheliei prin pastorul 
Moise Ardelean • rugăciuni • cântări 
spre slava lui Dumnezeu. 

La eveniment au participat nume
. roase oficialităp locale şi judeţene. 

Mf'Dif'l'lf' Ml(fll'l 
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,.PBDfARUL DIN PETBJŞ A 
APUc:Ar ABVZIV O .U:GJW' 
Comuna Petirş are ca sate aparţlnătoare: Roşta. 

Nooă, ~- Obârşia şi lneu. Primul dirllnl cele ...,. 
merate mai sua ne interesează, fiind .focs111' scanda!ul..d 
decianf'!l pe raza comunei f>elriş. lată ce ne dedara dl. 
Groza: Jn Rolfla Noul! nu ....., eooperatMzat păman
turfle, fiind zonă muntoui. Dar primarul din Pe1r1f a 
aplleat abuziv Legea 1811991, nltt<x:OOând lefl!flurile. 
Ce a AJtrocedat. dacă niei măcar nu s-au voopera. 
tlvlzat? Pe păm•ntul meu a fost imprOprietarit un 
c:etălaan (MO\ Zlan) care rucunoaf!e <ă pămOntul e al 
ll".eu. .. Dar d&l a llrimlllillul cW proprietate de ce 113-! 
reluza?l? Pentru acoasta a plitit kgal suma de 6.000 
de lei • '"""""'Ti penlru Intocmirea actelor. Eu am 
c.,...".co!!a! mal mul!l avo<:a11 care mk>u spus <ă -
'!" abur. • peeta exll:looui mou de Carte Funciară (CF 
281/nr. top. 3965) nu u pulAia allbera 1111u de prc>o 
..-unol alta ".._lOII". 

Petru Groza, omul certat cu af!torltăJIIe locale, 
alături de doi din cel patru copil al săi . 

~il 1 1 1 i 1 1 1 1 f; \ f: \ • 
DASCAUI VOR PRIMI UN AVANS 

. MARIT IHAINTI:A REVEliONUlUII 
Mai multe -.,., de la proln

sori nemulţumiti ne-au J>ombanlat" 
redaC\ia Ieri ... '.01!"-ul dascal!lor a 
fost primirea unei sume de bani nwtt 
.diminuata in preajma ,Cr4ch!!IUILi. 
Mai pred$, cadrele didactice au prin>
~ doar lntno 85.000 - 200.000 lei In 
Ajunul de Crăciun. Acest lucru s-a 
.dalorolfaplului ca banii nu au fbr;t 
confi!mati în contul T,şzore!iei din 
Arad .• lnÎI'al s-au c:omuliÎCat două 
sume. N-prima ne-a fost con
llnnată", ne spunee <kla inspeclor 

general Maria Pa'-calilu. Vestea 
bună este ca dascălil vor primi astăzi 
un "avans rmrit". 

Spre deosebire de lunile trecute 
. şi cadnote didactice din mediul rural 
vor primi acest avans. ,.D&si era 
ideal să se primească saiariile 
inaintea Crăciunului, este toluti 
mul!umllor că se va acorda un 
avans mârlt tuturor cadrelor 
didaetica", a Incheiat <kla inspedtlr 
general. 

O. BUWirt 

i@l *" . 

• 

COTIDIAN 

lată, după cele declamte 
P<llru Groza, intamplarea 
1-a TnspăimAnlal ool moi 

Comunllăţile Biserieilor 
Creştine Bapllste şi 
Penticostale au organizat 
duminică Martul lntrupării 
Mantultorului. co scopul de a 
de<:lam in mod festiv şi public 
câ toţi recunosc intruparea 
Fiului lui Dumnezeu prin 
FeciOara Maria. Prin aceastll 
acţiune ei ~i-au anltat mul!tJ· 
mirea faţa de DutllnGzeu pen
tru acest act glorios. salvator şi 
unic, de a-Şi trimie unicul Fiu 
pe pamam, pentru ca noi sa 

OOiinem mi!nluirea. 
' Acţiunea a Inceput la ora 

14 pe str. Mareşa! Antonescu şi 
a continuat pe străzile Lacului, 
zona Podgoria. Centru. Teatru. 
In jurul orei 15,30, pe pialoul 
din faţa Primariei s-a desll'l!jual 
o slujbă religioaSă, timp In care 
participanţii (membri al Bise
ricilor Pentirosta!e, Baplis!e şi 
nu numa~ au asislalla vesUrea 
CuvAnlului Evangheuei. can
ti!n:l;~;~. ........ 

PHILIPS SAVVY 
. 

.;. J 

Cadou:·.· \• 

,, 
.·.,., '\' 

Dual band· • t .. 
'>· 

. Un impresionant timP. 
de convOibire si asfeptore 
catendar cu bioritm, ceas 
analogic cu alarma, r 

Cronome1riJ, Calculator. 
. ' 

ROMCOM Arad 
str. Eminescu nr. 3 .·· 

.· 

_. ·eeas de mana ::-;-.{ 
. .. Suport de birou .. 
.. Agatatoare · · ('. 

la centura 
• Curelusa pt. · 

mana·· 
luna cadourilor poale sla linii 31unil - ' ' ' 

• ~te abonezi la Dialog în deeembrie, pri~ 
3 luni de abonament gratuit, ' . ' 
la oricare lip de abonament Dialogi 

• Telefoane la pre1di excepţionale! 

• Poti g6Jiiga unul din cele 10 prerrii de câle 

100 de milioane, codou de 1o Dialogi 

1- •• \ 
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Dl. Go%a şi ... cioatele din spatele casei1 pentru care 
e fost traS ls răspundere (dar nu numai pentru ele ••• ) 

el <ă este doar o lnllC8!\ere. Din plicate, el au luat o 

- greşltil - capilor sA mall118lllljilla 
scoală pentru o perioada. 
UCRETARvt PRDfĂBW DIN~ 

Ji'Ac:.l UCIS DL ".NETAFOJll" 
Sinolnţeles <ă nu au ipslt niCi ameninţllnte pe per

C:Uiliul do<umontMI pentru aeest material. Unul dintre .anjo..- a fosldliar secretarul Primo!r!el. dl. Faur. care a 
ţinut sa ne overozeze: .A""''' grijii .. O(:rioţl, el wr 
putea ai ne ln!Ainlm la tr1bunall". TQ! danaul, tntr'"" 
exces de zel, a aftrmat despre cet#ţeanul P8!ru Groze <ă 
J! nebuni". După oo am cerut )lls1l1lcarea atrrna11e1 s-e 
eschivat elegant: .A foii doar o metaforă (1?11)". Nu 
prea le ave~ ou matafote!e. domnule FII!Jr, chiar do<ă 

zlcef<ăiJtt.JC';,E CONCI.vm." 
Ca1du2ille va l!lsM1 sa 1e trageti singuli. Noi ..:1 piv

punem 1~ <ăleVa lhtnlb<\ri spre refteclle: Exista fum 
~ foe? De ce...., S8illl.a1il !nvaţatoarea din~ cllnd 
se fu!1l ceva. 1'1 nu poll'a? A' mai vazut pazniCi de păşu
nii care slllntocmeas<ă fllll'l'l118? Cine a Mcut reclama!la 
pentru furt ln care em acuza! Petru· Groza. s!!IT1Il8UI cu 
numele Popa lie {nr. casll 101) şi care IHI dovedi a fi 
15a? De ce eoPII dlui Groza ~ irllnlrupt şcoala" 

• 

OLIMPIQ BOWirt 
Fotv: VIOIUL I'IUSCfl 
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După. fieear~ ,Pioa;.e sa-. dezgheţ 

$UVOAIElE RADIOACTIVE SE 
NAPUSTESC ASUPRA BÂRZAVEI 

11 urmă cu 30 de ani, de la Bârzava se 
extrăgea uraniu. Se ... Acum, după ce Intre
prinderea de metale rare Oraviţa ş~a strâns jucări
ile si a plecat cu tot cu ele, in urma lor a rămas o 
mină inchisă, un depozil de steril (pământ, totuşi, 
radioactiv) si. .. foarte muUe probleme. 

DeoareCe depozitul de stern nu este acoperit, 
ia fiecare ploaie ori dezgheţ, apa vine in vale. 
Copiii se scaldă in apa Bărzavei, pescuiesc, raţa 
bea apă de acolo! In plus, nici pănza de apă frea
tică nu-i mai ferită! 

In zonă, radioaclivilatea este peste limita nor
mală. Din cele paste 50 de decese înregistrate pe 
raza comunei in '99, mai mult de zece au fost 
cauzate de cancer! ·Printre cei trecuţi la cele 

vesnice din cauza cancerului au fost trei tineri 
pănă in 40 de ani ! 

Autoritătile locale s-au zbătut să nu mai lase 
lucrurile de 'izbelişte. Totuşi, abia dup~ 2000 vor 
reuşi ceva, asta dacă promisiunile care le-au fost 
făcute vor fi onorate. Este vorba de o investiţie de 
150.000 EURO pentru acoperirea depozitului (bani 
promişi de Ministerul Mediului). Apoi, mai sunt 
necesare 4 miliarde lei pentru introducerea reţelei 
de apă potabilă la Bărzava. Fondurile pentru exe
cutarea retelei de 2,8 km le-a promis MLPAT. Le-a 
promis ... uitându-se faptul că introducerea reţelei 
de apă este vitală pentru locuUorii Bărzavei! 

"-OPREA" 

CEL MAl BATR N OM DIN LUNCA
TEUZULUI ARE APROAPE UN SECOLI 

L-am găsit pe baei 
1 "'·""'" in mijlocul dru-

sprijin~ in bătă şi 
pe 

nnrr-"'"' satului pentru 
lasă porcii să scor

motneatscă pământul qin 
casei lui. 
Alexandru Tomuţ 
96 de ani-. Şi speră 
ajungă la 100. Pe . 

preotului Pela 
- Teuz nu o 

recunoaşte deşi 
locuieste peste drum de ea ... Anii au asternut un 
văi de .ceaţă" peste gândurile lui baei Şandor. 
Totusi isi aminteste cu luciditate de anii tineretii 
cănd a 'lucrat ca zidar pe Calea Victoriei din 
Bucureşti, la o bancă, la Oţelu' Roşu sau la 
Hunedoara . .,Făceam maftăruf in clădiri '' 
cărămizile le că ram cu spatele", îşi aminteşte 
Alexandru Tomuţ de metodele arhaice de luau 

de la inceputul secolului. Gospodăria celui mai 
longeviv locuitor din Lunea este mare dar ~ne să 
ne precizeze: ,.Când m-am mutat aici nu era 
decăt gardul. Da' am tot lucrat de cănd m-o 
făcut mama şi am agonisit ceva ... O să las 
totul la nepo~ că doară nu pot duce nimic cu 
mine in pămănt când mori". Nepoţii sunt la 
Mocrea si n vizttează când pot, la sfârştt de săp
tămână. !1 intrebăm dacă mai are animale şi ne 
răspunde cu jale in glas: .,Nu mai pot ~ne nimic. 
Am avut boi, cai... plug. Am fost la arat ia 
vecinii mei 'i nu mi-a trebuit nimica. Acum 
nimeni nu mai mlfcă nimic fără banii".... , 

OI. Tomuţ are 17 hectare de pământ pe care 
1-a dat in parte să n lucreze sătenii. Din păcate, a 
rămas si o mare parte din el nelucrat. Baei 
Sandor .. ~ un om care a trăit aproape un secol si 
Care speră să păsească in noul mileniu sănătos.:. 
Un om care a muncit o viaţă intreagă ... Un simplu 
trecător ... 

. . OUI1PIU BUUfl" 
Foto: O. FELEA 

AGRICU~ Hl 

· Aparate de .stropit 

cu ventilator • 

Semănătoare de 
păioase lsaria • 

- ; \ 

.- .. _, 

Aparate de erbicidat VN · 

. , 630 1/12 m 

Aparat de distribuţie 

ingră~ăminte TORNADO :··-, 

In zona Craiva, localitatea 
Vălani este cunoscută ca şi un 
cătun. Vălaniul ţine de satul 
Ciunteşti, aparţinător comunei 
Craiva. Situat la şapte kilometri 

de Craiva, cătunul numără 35 
de familii. Cei cinci .copii care 
urmează cursurile gimnaziale 
trec dealul ca să ajungă la 
şcoală taman in ... judeţul 
Bihor, la Hodisel. La Vălani a 
devenit o tradiţie ca elevii de 
gimnaziu să inveţe la Hodişel. 
Şi asta pentru că şcoala din 
Hodisel e cea mai apropiată 
scoală de Vălani, aflându-se la 
doi kilometri distanţă. . _ · 

Melania Popa, mama, 
unuia dintre copiii care invaţă 
la Hodişel, ne spunea că 
Hodişelul e singura alternativă. 
_Nu putem să-I trimitem la 
M.ărăuş. Nu avem cum. 
Bicicletă nu putem să-i 
cumpărăm, mafjiină nu avem 
la dispoziţie. far Mărău,ul e 
fa şase kilometri distanţă." In 
consecinţă, atât fiul Melaniei, 

se 
administrarea primăriei din 
Archis. Aflati in zonă, primarul 
comunei, di.'Nicolae Valea ne-a 
propus vizitarea bisericii din 
localitatea Groşeni care, mo
mentan, se află în constructie. 

o biserici veche' de 
2J4doani _ 

Urcănd panta care duce la 
biserică, prima apariţie este a 
unei construcţii masive din 
lemn. Din povestirile preotului 
paroh, Pavel Purice, am aflat 
că biserica datează din 1725 şi 
a fost adusă de la Voivodeni. 
.Vârsta• bisericii este atestată 
.de o piesă din lemn care se afla. 
la trecerea dintre pronaos şi 
naos, pe care era insemnat 
anul i725. Această piesă se 
află acum la Muzeul Tării 

11 c;rişurill•or Oradea. ~i::~· .~f6: 1 
cotnstruc:torul' acesfei b 
fnsă, nu au rămas nici un fel 
date. Ultimele reparaţii la 
această biserică au fost făcUte 

1931-1933 si in 1960. 
Blserli:a noui

SIIODsorlzati do 
fiii sabllul 

Biserica nouă din parohia 
Groseni se află in constructie 
din 1991. Deşi este ridicaiă. 

cât si ceilalti patru copii se de legătură cu oraşul este 
trezesc dis de dimineaţă, la familia Teodor Pele. Teodor 
ora 6 şi ajung acasă uneori Pele şi-a cumpărat după 
după ora 14,30. Copiii merg Revoluţie un autobuz şi face 

,prin ploaie, prin zăpadă, prin zilnic curse Mărăuş-Arad. 
arsită, prin ce-o fi. Drumul dus- Sotia sa. Maria preciza că are 
iniors Vălani-Hodişelle ia ce)or clientelă .,pentru că lucrează 
mici două ore. mai Ieftin decât ceilalţi." Cele 

Vălaniul e parcă un cătun mai aglomerate curse sunt 
uitat de lume. De 25 de ani aici cele de luni şi de vineri, cănd 
n-a mai fost o nuntă. Sunt lumea pleacă la oraş, respectiv 
localnici oare habar n-au ce vine la tară. 
înseamnă un televizor sau un La Vălani, nici urmă de 
radio. Floriţa Palea, de 84 de vreun post telefonic, sau de 
ani, are cea mai inaintată dispensar. Teodor Pele a 
vârstă din Vălani. Octogenara incercat să aducă tehnica de 
nu are nici televizor, nici radio ultimă oră in vârf de deal, la 
si spune că şi dacă le-ar avea Vălani si ca atare s-a utilat cu 
n-ar sti cum să le folosească. un telefon celular. Zadarnic. La 

Fiorita Pelea trăieste sin- Vălani, nici măcar telefonul 
gură. De cănd? _Tulai.'Doam- mobil nu sună. Pentru că nu 
ne, de mult. Mai ttie Dum- are semnal. 
nezeu de când!". Bătrâna e TEODORfll1fiTICfl 
văduvă de război şi in urmă cu Foto: VIOREL 11USCfl 
doi ani i-a murit şi s;.:in~g~u::.r.:u;_l.:_ ______ """ __ __, 
băiat, de 60 de ani. 
Pentru că n-a avut 
incotro, Floriţa Palea a 
fost nevoită să se 
Obisnuiască cu sin
gurătatea. Pensia de 
urmas, de 1.000. 000 
de lei 'n este suficientă. 
"Şi-acum mi-am luat 
un porc de clisă şi 
lemne de foc." 

Bătrâna nu e la 
curent CU politica.' 11NU 
ştiu cine-i preşedin
tele ţării. "De fapt, nici 
nu a fost la votare. 
:Nici la pământul 
meu din vârful dealu
lui nu pot merge, da' 
atunci la votarei". 
Singura dorinţă a 
Floritei Pelea este să-i 
dea 'oumnezeu sănă
tate, să-şi poată purta 
de grijă. 

Singura familie 
care menţine puntea 

i Î 

rior cât exterior, mai sunt Valentin". 
multe lucruri de făcut până la Momentan nu se oficiază 
definitivarea lucrării. ..Ar mai fi slujbe in nici una dintre cele 
necesară pardoseala şi un două biserici, dar se speră că 
mobilier adecvat, dar cel mal prin obţinerea de noi fonduri, 
mult ne întristează că din anul viitor enoriaşil să poată 
lipsă de fonduri, deocamdată beneficia de un loc de rugăci
nu ne putem permite să. o una şi de regăsire sufletească. 
pictăm. Am mai rugat de mai SORJrtfl fii1BRU~ 
multe ori, şi o mai fac încă o OUI1PIU BUI.ZAH 
dată, pe to~ cei de bună cre- Foto: fiL 11fiRiflrtUT 
dinţă să ne sprijine ------'-.:.,C.---'--------, 

· pentru a termina .. -: · ,~ ... _. · 
această biserică, 
a'a cum au făcut 
'i până acum. Tot 
ceea ce se vede a 
.fost posibil dato
rită ajutorului pe 
care l-am primit de 
la câţiva fii ai satu
lui, care deyi nu 
mai locUlesc 1n -co
mună ne .. au oferit 
un·insemnat spri
jin material. Marta 
Ioan, care acum 
focuie,te la Arad, 
ne-a sponsorizat la 
cumpărarea clopo
tului care a costat 
20 de milioane de 
lei. Cu bani pentru 
lucrări au con-

RESTITUIRE CU TOT CU liVEZI 
o 1 -• 

o ne 1 
Jichiţă, 

·. secre-
t a r u 1 
ora, ului 
Llpova 
este pus. 

in situaţia de a restitui 
foştilor proprietari mai mult 
decât au visat: "Pal•• 
... iea U..• n• ... r • 
la C:OJIIFBUC:T. A•ieii, 
f•Jfiler prepri<olari •• 
păllliat la v•• •e•••• 
e.iteva ••t• •• ••clara 
••-. liu••ii. H• 
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Marti, 28 decembrie 1999 
' SĂNĂTATE 

CONSULTA TIA LA MENOPA-~ ' ~ ESTE DEOSEBIT DE IMPORTANTA 
Perioada de menopauză 

este precedată de o perioadă 
de transformări complexe. 
fiziologice; biochimice, ana
tomice şi de comportament 
care pot modifica relatia in 
familie sau in socie'tate. 
Primele semne ce apar sunt 
bufeurile şi transpiraţiile, atât 
ziua cat si noaptea. Aceasta 
induce o 'stare de nervozitate 
si instabilitate emotională 
i'nsomnie si oboseală, care 
epuizează femeia şi ii scade 
randamentul la locul de 
muncă si in familie: Aceste 
perioade' pot dura 1-2 ani, iar 
la unele persoane pot dura 
toată viaţa, insă sub o formă 
atenuată. După 2-3 ani apar 
tulburări in sfera urinară şi 
genitală: uscăciunea vaginu
lui, atrofierea lui, usturimi şi 
mâncărimi care fac contactul 
sexual dureros, chiar traumati
zant. La acestea se adaugă 
scăderea apetitului sexual. 
Apar frecvente infectii urinare 
ce se asociază cu t8nomene 
de inconti urinară 

fi il i !)H1J;! iH ;1 
Această plantă este 

răspândită Tn EUropa, Asia, 
Africa de Nord, America şi 
Australia: 

In Norvegia este folosită 
Jp aromatizarea berii. 1 se 
spune .regele berli •. Părţile 
superioare inflorita ale plantei 
au utilizări atât in medicina 
umană cat şi in cea veteri
nară. 

Principiile active ·ale 
plantei au proprietăti antl

.. spastice, astring.ente', cica-
t'rizant~. vasodilatatoare, 
hipotenslve,. antlinflaniatoare, 
colagoge, antidiareice şi anti-
depresive: . · . · 

Sunătoarea acţionează 
bacteriostatic: •bacterlcid, 

(scăpări de urină), m'tir".,.-~...-.~---,.-.".,.,-~ 
ales la femeile cu 
de perineu. După 
apar durerile articulare 
de coloană, ca urmare 
rarefierii osoase. Ostec•-1 
poroza avansată 
mină creşterea 
fracturi, mai ales la 
antebraţ. In plan biochiir ri-[ ,: 
ic, sanguin, ·apare 
creştere a lipidelor, 
ce conduce la atetro!;cle•-1 
roză, care la rândul 
produce hipertensiu 
arterială, infarct mir>calldi•cl 
şi accidente vasc1u1are; 
cerebrale. De asemenea, 
pot apărea tulburări neu
ropsihice, cea mai frec
ventă fiind boala i 
mer sau dementa senilă. 
Toate acestea pOt fi prevenite 
printr-un tratament de substi
tuţie hormonală, care aduce 
hormonii ce ii lipsesc femeii la 
menopauză. Astfel, consul
taţia la meno'pauză este 
deosebit de importantă. Ea 
poate fi făcută de medicul 

apoi m11tintua·lll 
familie. 

Tratamentul odată stabilit 
trebuie supravegheat de către 
medic pentru a-1 adapta sau 
chiar schimba, dacă este 
cazul. 

Nu mâncati, la aceeasi 
foarte mu~e feluii de niancare. 

• dacă, totusi, ati făcut un 
abuz alimentar, beti ~ cană de 
ceai de rostopască, înghiţitură 
cu inghititură 

• esie foarte important să 
aveţi scaun regulat. Beţi o 
cană de ceai preparat din 
cruşin (scoarţă), fenicul şi 
coada-soricelului. 

• dacă aveti o digestie 
Jenesă, este recOmandabil să 
beti.' cu 30 minute inainte de 
masă, o cană de ceai de 
anghinare sau să luaţi 15 
picături de bitter suedez. 

• după fiecare masă beti 
căte o cană de ceai prepara't 
din sunătoare, mentă 
muşeţel, neindulcit. 

• nu amestecati ud•u•u"'"'' 
alcoolice. Dacă aii făcut un 
abuz afcoolic, b'eţi multe 
lichide pentru a favoriza eli
minarea toxinelor. 

j ACTUAIJTĂfl MEDICAI.E 1 
IN INDIA, UN ce pot fi folosiţi la blocarea are propriii ei duşmani, după 

VIRUS HIV ESTE dezvoltării celulelor can- care. cei mai cunoscuţi sunt 
ceroase umane. De aseme- tned1camentele ce au act1une 

DEOSEBIT DE nea, s-a constatat că şi asupra sistemului nervos'cen-
AGRESIV scheletul cartilaginos al re- trai. Astfel, benzodiazepinele 

Două echipe de cercetă- chinului conţine substanţe (anxioliticele) au acţiune ne-
tari oncologi din Pune (India) anticancerigene. . gativă asupra primei faze de 
şi de la Universitatea Harvard DUŞMANII memorare, mai· ales la varst-
(SUA) au reuşit să izoleze cel JIIEMOIUEl nici. El_e pot provoca in 
mai răspândit tip de virus HIV . aceeasi măsură amnezu, 
din India. Acesta este HIV' Medicii afirmă că memoria adică momente de pierdere a 
1C, pe se transmite de B-10 memoriei. In mod contrar, 
ori ma_i u~or decât virusul hiperanxiosii prezintă o ame-

T iiorare SUb aceste mediCa-eUrOpean şi american, HIV-
1s. Acest nou virus descope- mente luate. In doze mici. Alte 
rit in India are cea mai mare medicamente de tip neurolep-
viteză, de j:\ropagare intâlnită tic cum sunt rezerpina, clor-
in l~me. promazina, dar si betablocan

·· SÂNGELEŞI 
SCHE.LETVI. 

RECIIINVLUI, ÎN 
TERAPIA. MEDICALĂ .'" ·antivirotlc, antifungic. Distru

ge microorganismele. ce se 
găsesc pe mucoasa gastroin
testinală, actionand. eficient 

._,;1 •· impotriv<l ~trefaciiilor din 
intestinul gros. ' 

Dr. Michael Siggel de la 
Universttatea din Miami şi dr. 
Carl Laver din Massachusetts 
(SUA) au descoperit că sân
gele rechinului-balenă contine 
o mare cantitate de antioorpi 

tele au in aceeasi măsură 
efect negativ asupra .memo
riei, se precizează in revista 
.Science et vie". Si medica
mente mai diferite, precum 
chinina, aspirina Şi ctw.ar 
diureticele luate In doze mai 
mari, provoacă tulburări de 
memorie. La rândul lof, 
alcoolul, tutunul si cafeaua 
consumate chiar Si neabuziv 
pot da tulburări de 'memorie. ;:>lanta este folosită· in 

hepatita acute, hepatita cro
nica evolutive, colite cronica, 
ulcer gastric, diaree. De 
asemenea, este eficace in 

; ·' infecţiile bronşice şi genito-
. , urinare, .are proprietă~ antil!e-
. ;· ,,., ·moragige, antihemoroidale, 

antinevralgice dar 'i cica~ 
trizante. , , 

s u ntito'a·rea · 'se· " reco
mandă sub formă de infuzie: 
.1 linguoţă plantă uscată bine 

.;; · mărunţită se pune intr-o cană 
cu 200 mi apă clocotită, care 

'' ... ; se acoperă timp de 15-20 de 
mi.nute. Se strecoară şi se 

· , , · beau 2-3 căni pe zi, .după ' ___ ,_' 
mese. · 

In enurezis (o boală a 
-~·;\.- -CopiiJor care se manifestă prin 

urinarea in pat in timpul 
nopţii) se recomandă infuzia 
din sunătoare şi coada
şoricelului (cate 1 linguriţă din 
fiecare), peste care se toarnă 
200 ·mi apă clocotită. Se lasă 
vasul acoperit 15-20 minute. 
Se strecoară ceaiul şi se bea 
dimineaţa şi seara. 

. . 

Pentru tratarea depresi
ilor, enurezisului şi pavorului 
nocturn (spaimă, groază), 
infuzia de sunătoare trebuie 
băută zilnic, timp de 2-3 luni, 
dimineaţa şi seara. 

• 

~,pUJeO 8~ •. ·.·"_'·'9ii.-.·.··.·=_ .. ·.""'~ .. ""''_., .. ,,,,=g··· 
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Rujeola sau pojarul este 
o boală de tip vira!, care 
apare, de obicei, inainte de 
adolescenţă. Primele simp
tome sunt asemănătoare 
celor din gripă, cu febră, 
tusa, indispoziţie, scăderea 
poftei de mâncare. Pe faţa 
internă a obrazului apar 
mici pete albe. · 

Din ziua a clncaa apare 
erupţia, ~t~ai.intăi pe faţă 'i 
apoi pe corp 'i durea:Ză 
aproximativ o săptămână .. 
La început, apar pete roz,
care se transformă in 
papule ce se inchid la 
culoare, devenind ro,ii. 

Pojarul este mai sever 
la adulţi decât la copii, 
putind avea complicaţii 
severe. Mai frecvente sunt 
Infecţiile secundare bacte
riene 'i pne~monia. O 
complicaţie mai rară, dar 
severă, este encefalita, ce
poate produce Jeziunl ner
voase sau cerebrale per
manente sau chiar deces. 

Complicaţiile apar mai 
frecvent la persoanele cu 

. ·- ~ ._ .. .,,.,.-

imunitate scăzută. 
Această boală este 

foarte contagioasă. Virusul 
se răspândeşte prin pică
turile exhalate sau Îl) tim

pul tusei, precum li prin 
obiectele care vin in con
tact .. cu secreţiile nazale 
sau din gât. 

Rujeola-.ar putea Il eni
dicată dacă oamenii ar fi 

mal atenţi cu vaccinarea 
copiilor lor. 

lmunizai-ea se face, de 

preferinţă, la .nouă luni de 
viaţă, apoi la 7 ani. 

Pacientul trebuie izo.lat 
intr-o cameră bine aerisită, 
pentru a evita răspăndirea 

vjrusului, dar 'i pentru 
evitarea expunerii la bac

terlile ce ar putea produce 
j:Omplicaţli. Trebuie consu
mate multe lichide. 

Medicul trebuie consul
tat, mai ales dacă apar 

dureri de urechi, git infla
mat, respiraţii rapide, 

vărsături, conv~l&ii, dureri 
de cap. 

OTITA 
MEDIE 
lnfecţia urechii medii, 

·cunoscuti ca otită medie, 
poate fi virală sau bacteri
ană. Este o afecţiune 

frecvent intâlnită' la copiii 
mici. Dacă un copil devine 
iritabil, fără motiv aparent 
'i dacă i'i apasă sau iti 
treacă urechea, trebuie să 
vă prezentaţi· la medic, 
deoarece poate fi vonba de 
o infecţie a urechii medii. 
Un tratament eficient este 
foarte important, deoarece 
infecţia se poate croniciza 
fi poate provoca scăderea 
auzu,ui, ceea ce va duce la 
probleme de llinbaj 'i 
invăţare. 

Aceste Infecţii sunt 
tratate cu antibiotic&, insă 
in anumite cazuri este 
nevoie de o procedură 
chirurgicală numită mirin
gotomie (timpanotomie), 
care constă in tăierea unul 
mic orificiu in timpan, pen
tru drenarea puroiuiui acu
muiat. 

\ .. ·~ .. -

ADEVĂRUL - Pagtna9 

• nu se recomandă con
sumul de alcool pe stoma
cul gol şi nici după practi
carea exercitiilor fizice. 
Consumul de aicool este din 
ce in ce mai mult o caracte~ 
ristică a vietii cotidiene. In 
absenta unor boli organice 
(afectiuni hepatice, neurolo
gice, 'digestive) un aport de 
alcool de aproximativ 30 g pe 
zi nu este dăunător. Aceasta 

• ridurile pot apărea de 
timpuriu la persoanele ner
voase, la cele ale căror 
glande cu secreţie internă nu 
funcţionează normal sau la 
cele care prezintă tulburări 
ale tubului digestiv. Cititul cu 
lumina slabă sau in conditii 
necorespunzătoare poate 
provoca, de asemenea, 
apariţia ridurilor la ochi. Cel 
mai bine este ca sursa de 
lumină să fie aşezată in aşa 
fel încă! să. lumineze locul de 
muncă din partea stângă. 

ar tnsemna o 
cantitate de 
două sticle de 
bere sau două
trei pahare de vin 
sau aproximativ BO 
(!li de tărie, dar 

• un biolog din Elve~a a 
.._ _ _",_.,."_ realizat un aparat elec-

consumate 
ocazional, iar 
suma lor pe săp
tămână să nu 
depăşească 
200 g alcool. • "t 
. • abuzurile 
alimentare- a 
aduc un aport ·•-
caloric peste
necesar şi constituie . 
cauza cea mai frecventă a 
obezită~i. care reprezintă un 
risc crescut pentru apariţia 
bolilor cardiovasculare" 
(ateroscleroză, hipertensiune 
arterială, infarct miocardic, 
angină pectorală, tulburări de 
ritm cardiac, accidente vas
cu iare cerebrale), pentru 
anumite forme de cancer, 
boli osteoarticulare etc. Tn 
momentul de faţă, jumătate 
din populaţia adultă din 
România are probleme 
legate de supraP,onderablli
tate. 

• lipsa dinţilor face ca 
muşchii obrajilor să se lase, 
ceea ce imbătraneste figura. 
Pentru acest conslderent şi 
pentru altele de ordin general 
(tulburări in functionarea 
tubului digestiv) se impune 
completarea danturii şi, d~că 
este cazul, purtarea unor pro-
teze. ' 

•. tronic care per-
mite fe-

meilor să-ti 
cunoască 
perioada ma

~~i;f'• ''j ximă de fe
l: cunditate a 

organismu
lui. Aparatul 
se bazează 

pe f~ptul că, 
inainte ife ovu

' temperatura femeii in 
repaus, numrtă şi bazală este 
mai mică. In timpul ovula~ei 
ea creşte şi descreşte după 
tenninarea acesteia. Cu aju
torul unui bioself, femeia îşi 
măsoară dimineaţa tempe
ratura, aparatul indicAndu-i 
prin semnale colorate. gradul 

: de fecunditate, semnalul roşu 
pulsatii reprezentând perioa
da maximă de fecunditate. 

* femeile care folosesc la 
prepararea bucatelor ulei de 
măsline au o iminentă a 
tumorilor de sân de la 25% la 
50% mai mică decât per
soanele de aceeaşi ~arstă, 
care consumă alte grăsimi. 

• dacă vreţi să preveniţi 
infarctui trebuie să mAnaa~ 
multă ceapă, care concură 
sigur la evitarea formării 
cheagurilor de sânge. 

Medicul vă răspunde! 

Durerile de cap au cauze 
diverse: răceala, lntoxicatia cu 
alcool, tutun, cocaină, marijUana, 
expunerea la substanţe toxice 
(benzen, vopsele, substanţe 
pentru lipit, formaldehidă etc.), 
hipertensiunea arterială, bnuxis
mul (lncleştarea excesivă a 
dinţilor, in timpul somnului sau 
prin mestecarea excesivă a 
gumei de mestecat, artroza 
articula~ei tempo«Hnandibulare, 
malocluzia dentară: intoxicatia 
cu monoxid de camon. Dar,' o 
durere de cap poate fi semnul 
unei tumori, meningrte, al unui 
accident vascular, al unui glau
com, al unui diabet sau al a~r 
probleme serioase. De aceea, 
orice durere de cap severă, de 
origine necunoscută, asociată cu 
greaţă, febră, trebuie văzută .de 
medic pentru evaluare. 

• B.D. 36 'ltnl, Arad. Dacă 
după un an intreg de eforturi nu 
aţi reuşit să rămăney gravidă, 
trebuie să apelaţi la un spedaJ!s! 
in fertilitate. 

Dacă problema este legată 
de dumneavoastră, tratamentele 
posibile includ: antibiotice pentru 
infecţiile cron~. hormoni pentru 

chirurgicală 
cicatricelor, aderenţelor sau 
tumorilor care Interferă cu 
·funcţionalitatea trompelor, 
ovarelor sau vaginului. 

• C.B., 42 ani, Arad. Depre
sia este caracterizata prln tris
teţe, energie scăzută, apatie, 
incapacitatea de a trăi plăcerea, 
vorbire dificilă si modificări de 
apetit. Cauza este incomplet 
inteleasă, dar unele cazuri par sa fie asociate cu nivele scăzute 
ale unor neurotransmitători cere
bral!. Sindromul maniacodepre
siv sau depresia bipolară este 
cana!:lerizat prin oscilaţii ale dis
poziţiei: cănd există energie şi 
euforie, cand există depresie, 
letargie, apatie şi un sentiment 
de disperare. Apelaţi la sprijinul 
familiei şi al prietenilor in 
perioadele dificile .. Odihniţi-vă 
suficient mâncati corect şi faceti 
un pic de mişcare fizica, In 
fiecare zi. 

~=~~aJ:e m~:~= 
mulie săptămâni de oboseală 
inexpiicabilă, tristeţe, insomnie 
sau scădere a libidoului. 

Nu întrerupeţi medicaţia, cln 
proprie iniţiativă. 
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S-a născut la 14 mal 1959, a inceput fotbalul/a 
UTA fil-a Incheiat tot acolo. A evoluat Tn 409 
jocuri In Dlvtzla A fis 1nscris 151 de goluri. A ti>st 
golgef:8tul prime/ rl/vlz/1 cu 20 de goluri 111Uflle, la 
finele sezonului competlţlona/1983-1984, pe .,... 
mea cAnd evolua la Spottul Studenjesc. A cucerit 
"Gheara de Argint" a Europe/ cu 36 de goluri ln 
sezonul 1988-1989, cind era component al 
echipe/ VICforla Bucureşti. A Tmlxăcaf de 36 de ori 
lrlcoul naţionalei Romlnlel, pentru care a inscris Il 
goluri. A fost prezent cu echipa reprezentativă la 
turneul final al campionatului European Franţa 
1984. Aceasta este succlnta carte do vlzllă a lui 
Marcel Coraş, care Tn unnii cu puţine zile a primit 
titlul de maestru emerit a/ sportului, ca o 
reCutH>aftere a meritelor sale Tnconlvstablle din 
perioada sa de glorie. Pentru a sta de vorbă 
despre lnJcutul !fi vt/lonJI lui Marcel Coraş in foi. 
balul I'Oflllnesc, l-am Invitat la redacţie, unde, in 
exclusivitate, a răspuns Tntrebărtfor noaslll! ... 

- Primul titlu de maestru emerit al sporlll/ulin 
folbalul I'Oflllnesc a revenit Tn 1955 arădeanu/u/ 
Iosif Pecsovschl. A 11vbult să treacă mal bine de 
un deceniu ca şi alţi fotbal/fU romhli să ,.,. re
compensaţi cu acest titlu. Acum, Marcel Coraf 
Incheie galeria marilor folballfU arădeni distinşi 
cu un asemenea titlu. Cum al primit această 
118St11? 

-va da1l seama, cu mare bucurie. Prima oaril am 
âtit In .Naţionar ca, la propunerea lui Mircea Sandu, 
pe lllngă adualii .tricolori", care au calificat .nationala" 
la Euro 2000, eu Şi Romică Gabordln generaţia Euro 
'84, vom fi numiţi maeştri emeri~ ai sport!Jiul. PenbU 
rrme acest titlu vine ca o incununare a anilor petrecuţi 
pe "dreptunghhul verde." 

- Sincer, te "fleptal d ~ mal - cineva 
aminte de tine? · 

- Nu, dar mă IJucur ca preşedintele Federa~el. dt. 
Min:ea Sandu şi-a adus aminte Şi de noi, cei care am 
jucat ataţia ani sub .tricolor". 

-De ce doar tu şi Romlcă Gabor? 
- Să nu uitam că din genera~a acelor vremuri 

făceau parte mulţi juciltori de la Oinamo şi Steaua, 
care erau t~ maeştri em~ al sportului. La fel şi 
jucătorii Universităţii Craiova, care au jucat acea 
rnemo<abilll semifinală de cupa UEFA. Aşa ca am 
mei rilmas ~ni fără aceas1ă disfinc\ie. 

- CeiJI mai aduci aminte de la Euro "84? 
- Făril Indoiala, Euro '84 a fost apogeul carierei 

mele de fotbalist. Dupa meciul de debut oo Spania, 
cand i-am dat o pasă de gol lui Bcilăni, am fost ales In 
echipa primei etape a lui Euro '84. CU Germania am 
Inscris, poate, cel mai preţios gol dtn carteril. Pardi 
tr.!lesc Şi aoom acest moment Am primit o pasă de la 
Rednlc Şi cu ajutorul lui Kleln, care a sărit peste 
minge, am rămas faţa in faţll-r cu portarul german 
pe care l-am .axeootar făril milă. 

- Marcele, ce 1-a llpelt acelei ganerajll pentru a 
trece de faza grupelor? 

- Experienţa. curajul şi Increderea In proprilla 
forţe. Apoi, noi nu eram obişnuiţi să jucăm !rei mecUi 
atat de grele. Nu era nici o diferenţa valoricil Intre 
generaţia noastr.! Şi asta de-aoom. De fapt, generaţia 
lui Hagi s-a născut pe scheletul gamitulil noastre. 

- Apropo de Hagl, a fost coechtplarul tiiu la 
Sportul. Cum ţi-I aduci aminte? 

- Aşa este. Am fost colegi trei ani la Sportul Şi 
spun ca am avut şi eu o contribu!ie la lansarea lui 
spre fotbalul mare. Era coleg de cameril cu mine Şi 
era răsfăţat de toată lumea Şi de Mircea Sandu şi de 
Gino lorgulescu. Tn primul campionat a inscris doar 
două goluri chlruOie, dupa care. doi ani la rilnd a fost 
golgeterul Romăniei Şi oo ajutorul nostru, al colegilor 
de echipă, care ~em Incurajat in permanenţă. 

- Cara sunt acum ralaţiile tale ctl Hagl? Cind 
te-al întâlnit ultima oară cu el? 

- Nu ~am văzut din 1995, de ta prima lui IU'IIă. 
Am mei vorbit o datâ la telefon, Tn februarie. anul aces
ta. pe cand eram la Oradea, prin intennediullui Baint 
Acum nu ştiu daca isi mai aduce arninte de rrine,. dar 
asta e, drumurile noăstre s-au desparţll 

Pulsul zilei~ la F .<:. UT A 

- •· TRANSFERUL LUI 
DRĂGAN ATÂRNĂ DE 
UN FIR DE ••• TELEFON 
La clubul UT A. imediat după Crăciun, pfe\l'ldintele Lupaş "-a 

reluat loool in fotoliu. A trecut la treabă. Ara mult de lucru, deoarece 
In această iarnă s-a vorbit mai muK ca niciodată de transferuri: Din 
pacate, majoritatea nu s-au materializat. Nici Mariş nu a trecut la 
Astra Ploieşti, ori Kavala, nici Turcan nu a mal ajuns la Drobeta Tr. 
Severin • deşi transferul pâr-ea iminent - iar iri curtea .Bătranei 
Doamne" a ajun,. doar necunoscutul Adrian Popescu, de la Panduril 
Tg. Jiu. . 

Tot tărăboiul se face acum In jurul lui Claudiu Drăgan. · Chiar 
dacă fotbalistul s-a înţeles cu Dioamo, In privinţa salariului, discuţiile 
dintre conducenle celor două cluburi au intrat intr-un punct mort. 
Atat UTA. cat şi Dinamo au propus două sume de transfer. S-a 
negociat Şi s-a tot negodat, dupa care s-a ajuns la eate o ofertă din 
partea fiecărui club. Dupa oom am mai sais, acum, Dinamo oferă 
160.000 de dolari, Iar UTA cere 200.000 de dolari. La o cotă dintr-un 
eventual transfer In strălnatale al fotbalistului s-a ajuns la Tnţelegere. 

In cazul In care o grupare accepta oferta făcută de cealaltă Ira
bule Să dea un telefon. Dar, nici lupaf şi nici Danilescu nu dau 
Yn!Un .semner. · · 

Războiul continui. Ct va mal unna;rillnanede'văzut, pentriJ că 
- se pare - nimeni nu doreşte sa cedeze. Aşadar, nu eSte exdus ş1 
ca Orăgan să nlmAnă la UTA. . . .. . 

. · · "· . · ·. LEO SFÂRfl 

~O~~~A.,-·tOtUL ~t~l!., 
·~.f)tiSARENTI!t Fll\l·ry· · 

Adversarele României la 
Campionatul European din anul 
2000 ocupa urmatoarele pozilii: 
Germania - 5, Anglia - 12 şi 
Portugalia - 15. 

F ormaţllle din grupa 
României pentru prellminartile 
CUpei Mondiale din anul 2002 se 
situeaZă pe urmatoarele locuri: 
Italia· 14, Urgaria- 45, Lituania-
50 şi Georgia • 66. 

Primele 20 de poziţii ale 
acestui clasament sint ooopate 
de urmatoarele echipe: 

-. 

t. Brazilia 839 puncle; 2. 
Cehia 774 p.; 3. Franţa 765 p.; 4. 
Spania 753 p.; ~. Gennania 739 
p.; 6. Argentina 721 p.; 7. 
Norvegia 718 p.; a. ROMANIA 
715 P.; 9. Croaţia 713 p.; 10. 
Mexic 706 p.; 11: Danemarca 
697 p.; 12. Anglia 695 p.; 13. 
Iugoslavia 694 p.; 14. Italia 685 
p.; 15. Portugalia 672 p.; 16. 
Suedia 663 p.; 17. Paraguay 648 
p.; 18. Rusia 643 p.; 19. Olanda 
641 p.; 20. ~ 639 p. 

Am!! 1999 a fost unul greu 
pentru români. din punct de 
vedere economic, social Şi politic. 
S-au schimbat guverne, a crescut 
inflllţia, a scăzut nivelul de trai. 
Ca un paradox, insii, acest an a 
fost poate cel mai prolific din 
intreaga istorie a sportului româ
nesc. 

Bilanţul sportivilor romănl pe 
anul 1999 ar putea fi concentrat 
foarte simplu in cneva cifre: 262 
de medafii, dintre care 81 de aur. 
Dintre acestea, 106 medalii sunt 
obţinute in probe ollmpice, 34 
reprezentind titlurt mondiale şi 
europene. Record absolut al 
ultimului deceniu şi probabil cea 
mai buna perlonnantă dtn istoria 
sportului romanesC. Dar oare · 
cifrele sunt suficiente? Oare 
oamenii obi_şnuiţi ştiu ce se 
ascunde In spatele acestor 
medalli? Suni mi de ore de antre
nament, z6ci de rr.li de kilometri 
paran'ŞI sau mi de kilograme ridi
cate. Dar Inainte de toate, sunt 
ani de zile petr~ in canlona
menta, sint copilării saaificate. In 
urmă cu citeva săptamlnl. pe 
Aeroportul Otopeni, la In
toarcerea gimnastelor romanee 1 
de la Campionatele Moodiale de 
T~a'1]in, unde obţinuseră, pentru a 
patre oară conseootiv titiul mondi
al, lntrebată oe va face in urmă
toarele zile, noua campioană 
mondială absolută a luinii, Maria 
Oiaru, a spus: "Vreau să merg 
acasă să-mi revăd familial Nu 
i-am mai văzut. de doi ani·. 
Declaraţia a· şocat pe moment, 
dar a fost uitată a doua zi, pentru 
ca singurul lucru care contează la 
un sportiv este pertonnanţa. 

Anul 1999 reprezintă sfirşfful 
unui secol de sport, 2000 va fi 
Inceputul altuia. Şi ca la orice 
sfîrşit de an, de deceniu sau de 
secol se alcătuiesc ierarhii ce 
delimitează valorile şi perfor· 
manţele. Acum, la cumpana din
tre milenii, sportul romanesc a 

...-.·>J'<i;".-

-ca apreciezi mal mult la Glcă Hagl? 
- Driblingul, pasa, şutul la poartă şi inteUgenţa. 

Toate acestea fac din el numărul unu, Iar acum el a 
devenft şi eiem<intul mobifiZator pentru ceilalţi. Pot să 
afirm oo certitudine ca fără aportul lui Hagl, echipa 
Romaniei nu se cafifica la Euro 2000. 

- Crezi că Hagl et company vor reu'l si 
treacă, in premieră, de bariera grupelOr ta un 
turneu final de C. E.? · 

- Oeca pe 12 Iunie Incepem cu dreptul, cu o vlo
torte, sigur vom face o figură frumoasă la .europene·. 
E foarte important ca la ora turneului final, ~ jucătoril 
să fie ap~ din punct de vedere fizic Şi psihic. 

- Marcel, să revenim la tine, la trecutul tau. 
Care a fost cel mal bun meci al carierei tale? 

- V-am mai spus, apogeul carierei mele a fost 
turneul final al lui Euro '84. Apoi, nu pot să uft oom 
Sportul a intors de la ll-3, cu Brondby, la 4-3, oo mine 
In teren. Dar să ştiţi ca am avut şi insatisfacţll. Cea 
mai grea a fost ratarea catilicllrii la CM din Mexic '86, 
după acel meci de coşmar cu Irlanda de Nord, de la 
Bucureşti, pierdut cu Hl, cand nouă ne ajungea şi 
egalul. Aturd am şi Incheiat capitolul .naţiOnală" Şi a 
.venit epoca Slalei Şi a lui Jenei. 

numit .princlpar, dar după un start bm de campiona~ 
din cauza problemelor financiare şi a revoltei jucato
rilor şi eu şi preşedintele Ologeanu am fost Inlatura~ 
de la UTA. Nu mă consider vinovat de nimic, am lăsat 
echipa la -1 Ja adevăr", de vtna a fost degringolada 
de la club. Apoi, şase etape am fost director tehnic la 
F. C. Baia Mare, echipa care Şi oo contribuţia mea s-a 
salvat de la retrogradare. Am plecat cu paren de rău 
de la Baia Mare, dar nu am acceptat ca patronul 
Schors să-mi spună pe cine să bag In echipă. Dupa 
un stagiu la Universitatea Arad, a urmat momentul 
Bihor, in '98. Orădenu erau OO<JiliOOlOVS~ dtn .C" şi 
dupa13 etape, oo +2 .la adevăr" au Inceput să viseze 
frumos. Aşa a ajuns Balint antrenor prtnclpalla Do-Do 
Bihor, iar eu am preluat postul de director tehnic. Din 
pacate. nu au trecut decât 8 etape şi Ballnt a pleca~ 
fiind din nou numit eu antrenor principal. A urmat o 
perioadă cana ba eram, ba nu eram antrenor la Bihor 
şi aşa am Ieşit din circuitul rotaVilor antrenorilor de 
Divizia B. Din qctombrle anul acesta am aoceptat pos
tul de director tehnic la Motorul Arad, lidera la zi a 
Oivizlei o. Am găsit aici toate. premlzele pentru a-mi 
duce munca pănă la capăl 

- Care a fost cel mal greu de Invins portar '1 
cel mal de temut .paznic" al tău pe terenul de foi· 
bat? 

- sa lnţelegem cA veţi ataca lluezonul urmA
tor promovarea din "C" in .,B"? 

- Nu cred să fl fost portar jJe care să nu-l fllnvlns 
măcar o data. Mai greu era oo Moraru. Lung, loniţll Şi 
Iordache. Nu pot să~ uft pe neamţul Berthold, care 
juca la Verona, ce efectiv nu m-a lăsat să mişc la 
Bucureşti, intr-un meci de .UEF~": Sportu~Verona, 
<fupa ce, In ltaUa em t.lcut ce am vrut şi am şi Inscris. 
In campionatul nostru am avut ceva probleme cu 
lrimescu, TICieanu, Andrleş, Bumbescu şllovan, să.J 
amintesc doar pe ca~. 

- Mai e muK pana departe, mallntal să ne vedem 
promovaţi In .C", apoi om mai vedea. Pentru oamenii 
lnimoşi din jurul acestei echipe aş vrea să facem 
repede pasul spre eşalonul doi allotbalutul romanesc, 
pentru că, la capitolul cond~ii, s~ntem mult peste 
nivelul primelor looori din Divizia C. 

- De ce crezi ca AJF-Arad v-a omla de pe u.ta 
cu premii la sfâ!lltul acestui an? 

-ca a Insemnat pentru tine UTA atunci? Dar 
actm? 

- Nu vreau să intru in conflict sau polemică oo 
AJF-ut, dar probabil, In momentul stabilirii premiilor, 
cei in drept au citit clasamentul invers, cu susu-n jos. 
Altii expfica~ nu am. 

- Marcele, ce 1ţ1 dor8ftl cel mal mult de la 
viitor? - cand am Inceput fotbalul In 1969, la p1t1c11 UTA

el, ca orice copil ce venea dintr-o familie de muricitori, 
visam să ajung mare fotbalis~ pentru a avea o viaţă 
mai bună. Prin munca şi tenacitate am ajuns să am 
atatea satisfacţii. Ca orice arădean care iubeşte 
sportul-rege, imi pun speranţe ca UT A să a;unga cat 
mai repede ceea ce a fost odatl. Actualii jucători au o 

;"~~~.::..~~i.datoritl axcelentelor condiţii 
- După ce al incheiat capitolul jucAtor, al Ira

cut la .antrenoral Cum au fost primii tăi paşi in 
această meserie? 

- Vreau să fiu sănătos eu, farnifaa şi t~ prietenH 
mei, iar anul viitor să-mi aducă şi mai mari_ sa~ 
pe toate ptanurile. lrni doresc să ~ Intr-un-viitor 
mai mutt sau mai puţin indepllrtat Şi titlul de antrenor 
emerit, dupa acesta de maestru emerit al sportului. 
Dar. cel mai mult imi doresc sa am continuitate Tn 
munca de cel puţin 2-3 ani, pentru a putea demonstra 
că pot să fiu Şi un antrenor bun, nu doar să fiu privit ca 
un fost mare jucător. 

-lţi mulţumim •• '11 dorilll mult succes Tn noua 
ta carieră! 

- Greo, ca in orice ..-nouil. Am lricepulln 
, 1995, ca .sei:und" al lui Ion V. Ionescu la UTA, pe 
care am incercat să.J copiez. Un an mai lârzlu am fost 

cunoscut, probabil, cel mai m')re 
suoces din istoria sa. Fclsta CSIJI
pioană mondială şi olimpică 
Nadia Comăneci, cea care a 
deschis o noua eră in istoria gim
nasticii mondiale, a fost desem
nată sportiva secolului la catego
ria sperturi aUetice. Nadia nu a 
avut practic rivală, pentru ca nici 
una dintre contracandidate nu 
~i~a pus amprenta asupra 
evoluţiei unei ramuri sportive aşa 
cum a facut-o romănca. In intrea· 
ga istorte.a Jocurilor Ollmpice nici 
o gimnastă nu a fost considerată 
perfectă. Asta pina in anul 1976, 
anul Olimpiadei de la Montreal, 
cind, in decursul a citorva zile, 
Nadia Comăneci.a obţinu( de 
şapte ori nota zece. 

1999 poate fi numit Şi anul 
Gabrielei Szabo. Firava atietă din 
Bistrita a dominat indiscutabH cir
cuitul mondial feminin. A cîştigat 
tokll. Medalii de aur, bani şi glo
rie. la sfîrşitul sezonului a fost 
desemnată "Atieta anului 1999", 
primind acest titlu Intr-o gală 
organizată de . Federaţia 
lntematională de Alletism (IAAF) 
şi desfăşurată in Satle d'Or a· 

.·.----

hotelului ·Loews·, din Monte 
Carlo. A fost pentru prtma dată 
cind o sportivă din Romania a 
primit acest titiu. Mai mutt chiar, 
Gabrieta Szabo a fost desem
nată, de către Asocia 
lntematională a Presei Sportive, 
cea mai buna sportivă din lume In 
anul1999. A fost pe merit, pentru 
că Szabo a avut un sezon de 
excep~e. obţinind două medalii 
de aur la Campionatele Mondiala 
de atletism in sală, de la 
Maebashi, Tn probele de 1.500 m 
şi 3.000 m şi una de aur la CM in 
aer liber de la Sevila, In proba de 
5.000 m. Szabo a mai clştigat, 
anul acesta, circuitul IAAF 
Golden League, primind un pre
miu de 500.000 de dolari, precum 
şi finala IAAF Grand Prix. ŞI incă 
ceva, Szabo a clştigatln acest an 
peste un rnilion de dolart din pre
mu, o sumă fabuloasă In lumea 
atietismului. 

· Alături de Szabo, o altA 
sportivă din Romania, Mihaela 
Melinte, nominalizală şi ea la titiul 
de afjeta anului, a fost premială In 
cadrul Galei pentru cele trei 
recordurt mondiale stabilite In 
acest an. Preşedintele Federaţiei 
Române de Atletism. !olanda 

. Balaş-Sotter, a fost nominalizală 
·la secţiunea atleta secolului. 

Imediat după festivitatea de la 
Monte Carto, Gabriela Szabo a 
plecat in Africa de Sud, unde se 
va pregăti pina la debutul in noul 
sezon competitional. Anul 1999 a 
fost cel mai pri,ru;c din istoria, de 
87 de ani, a aUetismului romi!
,_" 

Tot In acest an, echipa · 
-naţională de gimnastică a 
României a cucerit, pentru a 
patra oară consecutiv, titlul de 
campioană l)lOndială, Şi mai mult 
Maria Olaru a devenit campionă 
mondială absolută la individual 
compus. Echipa Romaniei s~a 
intors de la Campionatele 
Mondiale de gimnaslică artistică, 

Au consemnat, 
ALEXfi"D~O CHEBELEO 

DAHIEL SCitiDOii 

de la T~anjin, cu un total de opt 
liiedalii, dintre care trei de aur, 
patru de argint şi una de bronz. 
ACeste succese au confirmat, 
încă o dată, dominaţia incontesta
bilă a şcolii româneşti de gimnas
tică indiferent de regimul polftic, 
de situatia economică sau de 
schimbul de generaţii. 

Boxul românesc s-a 
confruntat, In 1999, cu 
numeroase probleme. Cu toate
acestea, România a ob~nuţ, la 
Campiona,ele Mondiale de la 
Houmon. cele mal bune rezuHate 
din istoria boxului ron-fânesc: 
douâ medalii de aur.., una de 
argint şi patru de bronz, nu mal 
puţin de şapte din cei zece com
ponen11 ai lotului reuşind să urce 
pe podium. Astfel, Romănia are, 
pina Iri prezent, şase pugilişti cali
fica~ la Jooorile Olimpice şi opt la 
Campionatele Europene din anul 
2000. 

Ca In frecare an, canotoril 
româhi au fost pe podium ia 
aproape toale competiţllle la. care 
au participat. România s-a dasat 
pe loool4 in ierarhia pe medalii la 
Campionatul Mondial, care s-a 
desfăşurat la SlCatharines, acu
mulind doua medalil de aur şi 
una de bronz. Echipajul feminin 
de 8+1 şi cel de două visle cate
gorie ~ră s--au intors in ţara cu 
medalliki de aur, confirmind, incil 
o dată, că România domină 
~l!lofllar cele două probe. 

Deşi pentru halterofilii romăni 
anul 1999 nu a fost o reuşită 
totală, nu mal pUţin de dnci dintre' 
aceştia au obţinut, deja, califi
carea la Jocurile Olimplce. La 

'Campionatul Mondial de la Atena 
românU au cucerit trei medalii, 
clte una din fiecare. Numai cA, la 
o săptămlnă după Incheierea 
competiţiei, Răzvan 16e, medalia
lui oo aur, a fost depistat pozitiv, 
fiind pasibil de suspendare pe 
viaţă, pentru recidivă. 
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Marţi, 28 decembrie 1999 

COIWVOACĂ 
Adunarea Generalii a Acţionarilor tn data de 

11.01.2000 ora 11,00, la sediul socletliţil din Llpova str. 
L.ugojului nr. 6, Jud. Arad, cu urmlitoarea ordine de zi: 

1. Raport privind situa~a economico-flnanclarii a aoci· 
etAţl! la finele anulul1999. 

2. Informare privind declan,area lichidării judiciare 'i 
reorganizarea societăţii in baza dosarului nr~ 4095/1999 
aflat pe rol la Judecătoria Arad. 

3. Prezentarea programului de reorganizare t;i 
redresare a socie!Aţli. . . • , . 

4. Oiverse. . . · "• · · · 

. 

UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC 

OFERTA MILENIULUI 
• cele mal renumite m1ro1 

(Ag. Upova) 

SONY, PHIUPS, LG, DAEWOO, INDESIT, 
AAISTON, ZANUSSI, WHIRPOOI.., BOSCH, . · 
SIEMENS, TEFAL ROWENTA 

• Cel mal simplu a1atem de nete 
-actele MlntocmeliC tn magazin 
-un alngur girant 

· : - -cea mal mica dobindi 
-O% avans 

ŞI tnco <81/Q ... ~de la FLANCO tn 'IICioore 
mk1knA de 150$ fi obţii o REDUCERE PE VIAŢĂIII 

FLANCO- P-ta. urA, bl. us, tel. 24.77.13 
• e<t. Revolutiei, nr. 64, tel. 270.734 

-----------l . . . • Gm. Gh.Maglm 11. 3298 (Mblaca)l 
JJX!IIf'lfl Tei./Fax; 05712.70111; 270100, Arad 1 

cr TeHnicA de calo"::'l ---*- 1 
- PC Garanţla3 ani ~ 

- lrnprlrnan- HP , EPSON 1 
crcoplatoa.-- O MINOLTA 1 
r:r S.lt'IUirl , 1 
r:rNioblla-r de birou l 
r:r Maşini da numArat bancnote · .. < 
rrcentrale teiatonloe SOI.OIION 

--- ·------ 1 

.... 

' 
-•• -- ţ 

"l:--
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NOKIA 3210**·129$* 
ERICSSON 1018"*· ....... , .. -
BOSCH 509**· 39$* 
MITSUBISHI MT 35**- 69$* 

PAnă la 31.12. oferta CONNEX: 
• conectarea fi pt1mele trei luni de abonament 
gratuite. · 

Până la 31.12. oferta QUASAR: 
·telefoane tnee,.tnd de la 39$*. 
·te conectezi ş[ eşti înscris dlract la~~ 
QUASAR 1999-20'00; 
·11 supe!l)remil de :reci de milioane, marele premiu : 
DACIA 1310. . re priveşte directi · _ 
· . · . Mag. QUASAR . 

Piaţa A. Iancu, nr.10, tei:057-211.822 

~ 

il='~e>:5Tt:::>P ~ _.;....;:;;;;,;;;;.....;,... __ 1 
Arad, str. Banu Mărlicine nr. 1; tel. 0571233281; 0941525048 

VĂ OFERĂ LA CELE MAl MICI PRETURI 
e sisteme de alarmă antiefracţie şi antiincendii 
• sisteme de televiziune In circuit Inchis alb/negru'' color 
• sisteme de interfonie 'li vidaointerfonie 
• jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu import 
• jaluzele verticala din benzi textile de diferite calllăji 'i culori 
• U'li pliante din material plastic 
• folie colorată, reflectorizantă t;i pentru securizanl geam . 
• geamuri Tt:RMOPAN 
• tapet ~i pardoseală din plută (WICANOER5-Portugalla) 

. SUPRAVEGHERE PERMANENTĂ ŞI INTERVENŢII 
RAPIDE iN CAZ DE ALARMĂ PRIN OISPECERATELE 
~IIPUTERIZAT_E-CARE'1=1JNCJiONf?'ZĂ LA , .. 

. ARCONS SECURlTY 'ŞI AL POMPIERILOR. · . ' 

Căutăm reprezentanţi în ~le judeţului Arad e.b. 

S.C. ,JODA'' SJ. ARAD 
organizeaza in data de 10.1.2000 orele 10,00 con

curs pentru ocuparea postului de 

ECOrtOMIST 
tn vederea întocmirii fişelor fiscale necesare 

. apl~zltului pe venitul global. 
lillilllllllpi:IIIIII.,.C' · • cunottlnfe de operare pe calcula

tor. 
Informaţii suplimentare la telefon 256265 

int 120, biroul PIS. (4808721! 

GJCDJJ 
ltJ 

~nwn 

.,~._ eadoact .. _ . . 
A •-·. - L -f •·. ~-- .. · . • ·•·· M'tu:l4. .or•I ,:., .. ~ .. ~'""--· --· ,,.. 

ALCATEL ONE JOUCH EASY • 999.000 lei* PANASONIC G 520. .·· ·1.259.000 lei* 
MOTOROLAd 520 .. , ·1.159.000 lei* SIEMENS C 25 ··' · · ·1.599.000 lei* 
BOSCH corn 509. ~ 889.000 lei* ' ·:NOKIA 5110 •. ·. · ·1.589.000 lei* 

. ~ . 
SAGEM.~t~ . ·. · • 989.000 lei* · "' NOKfA 3210 · • 2.389.000 lei* 

~z.JJ;Oferta CONNEX }~) 
"_; "";., .... .,;: "'"· p.-'* CONECTARE GRATUITĂ 3 LUNI ABONAMENT GRATUIT*":*· ~1!7K 
TeL.: 210545; 0929707"0 ,- . ! ~;.: -,----

ORAR• f\ft ,. •Oiwtli...-bi~p6nltad*4M:I1,1210W-~nu~TVA. 
• ,,n:d)O •18.00 ~- 01'$rt& Y$1.1bllA ~~cu eorlfl'ct.ateiSI CONNIEX 

X 
A4;,·tl· PO.,.IVI7 X 

•• 1·** 1 ". PANASONIC GD 1100- IlHI USD* 

~~ NOKJA lSSUO • Ul!t USD* 
PHILIPS SAWY • 811 USD*· 
ALCAIEL I!ASY • ss uso· t~ NOKIA6U0•16S USD" 

NOKJA 6110 • .liHI USD~ 
SAGEM -' 65 USD* 

~·!! BOSCB908 •IJ.S USD* 
NOKIAIUO- 9S1 USD* MOTOROLA d.SSO • &li usn• 

> · · SIEMJ:NS Clt5 - MUSD" ir" ~ !i oe·q;cea. CONNEX l'~~= 
CONECTARE GRATUITĂ 3 LUNI ABONAMENT GRAT.UIT- ~~"' 1 >f CONCURS CONNEX - NISSAN )Il Premii • 7 Nls-n A.lmera 

p 

Vino ta Arai 
- . 

~) .fi poţi C<\ftiga supllmontar un LAPTOP TOSHIBA 
P -ţa Spi-talului 1C P,arter N5X 

)( 
Tet: 057 2558{)1; 092 444485; 092 275675 
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Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI COMAT PAS ARAD, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei, in data de 11.01.2000, ora 10, in 
Sala de festivităţi de la sediul societăpi din str. Cimpul Linil;til nr. 1, cu urmă-
toarea: · 

ORDIIVE DE ZI: · 
1. Informare cu privire la activitatea ASOCIAŢIEI COMAT PAS ARAD pe _anul 

1999. 
2. Rezilierea convenfiel nr. 1072/31.,08.1999 privind cumpărarea de acţiuni 

F.P.S. 
3. Anularea hotărărll nr. 1/17.09.1999 a A.G.E.-PAS. . ' 
4. Aprobarea materialelor pentru Adunarea Generali !'\Xtraordlnari a 

Acponarilor SC COMAT ARAD SA .. 
5. Diverse. 
Consiliul de Administraţie al SC COMAT ARAD SA, convoacă Adunarea 

Generali Extraordinară a Acţionarilor societăpi, in data de 11.01.2000, ora 12, in 
Sala de festivităp de la sediul socletăpi din str. Cimpul Llniftil nr. 1, cu urmă-
toarea: · ' .. 

ORDIIVE DE ZI: 
1. Informare cu privire la rezultatele economica-financiare ale societăţii pe 

primele 11 luni ale anului 1999. 
2. Anularea hotărirllor A.G.E.A. nr. 30/27.01.1999,48 1f149/17.09.1999. 
3. Anularea Certificatului de înscriere de menţiuni nr. 9287/20.09.1999 emis 

de O.R.C. Arad. 
4. Punctul de vedere al societăţii cu privire la constituirea acesteia ca parte 

civilă in dosarul nr. 2351/1999 al Judecătoriei Arad. 
5. Majorarea liniei de acredltare la se WEST BANK SA ARAD. 
6. Diverse.· 
N. B.: Acţionari! vor avea asupra lor buletinul de identitate. In cazul neîn

depllnlrll condiţiilor statutare privind prezenţa, ambele Adunări Generale se 
reprogramează pentru data de 12.01.2000 sau in 14.01.2000, în acela!fi loc •i la 
acelea!fi ore. · 

' (4808735) 

: . .-

.· 

,_-; .. 

CĂ NOI AVEM CEI.E JIAIBUNE 
~. S'IOCURI COMPAO? 

)0-'''7.' 

. --··.· .- . 

Iar dac!"j)lerzi pariul, ca sa ne dai calculatoruKompaq, punem pariu 

. _ ca tot de la noi_ va trebui sa-I cumperi ca sa ieşi mai ieftin. Şi daca nu . ,;, ._ 

eşti partener Compaq, punem pariu ca o sa vrei sa fii. dupâ ce o sa veti .. 

condlţillepe care le ofera Scop Computers. Aşa ca. daca tot am racw .. ,....;. . ·• 
\ - . . . 

pariu, suna-ne la 310-35-!H şi alege cine taie! . 
.... · 

-.-· . . ' . '/: .-

COMPAQ 
. -~ - . 

lntt•! !nt,o' Jn,O<R lOog<:l ~ P.-t\twr ~<.>nl 1114f() IMfC~Jif ••t· ilk 1'>!101 (O'!PC'~Itan • 

~~e...lt!t'lli-3m591_19'Î-94l, ~&l;~7-~S\:...C~Jti;~·--· :•"'~'-

~ • 1_ • 

• > 

;... -~ 
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VARBnTOURTRAVELAGENCY· 
SUNATI-NE PE NOI PRIMA DATĂ! 

'\ \' ' 
VĂ OFERIM BILETE DE AVION DUS-INTORS ~',a::1-~~ 
CU PLECARE DIN TIMIŞOARA "4i --_,,. .. !,.t-"7'" -~ 
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE --------.,.-~ 
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, '.x 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTA .. 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ 

ZBURAŢI PRIN , 

e NEW YORK 368 USD 
e WASHINGTON • 368 USD 
e ATLANTA- 408 USD · · ·•· 
e DALLAS • 408 USD 
e DETROIT - 408 USD · 
e MIAMI- 408 USD 
e CHICAGO - 408 USD 
e HOUSTON - 408 USD ·, 
e BOSTON - 383 USD 
e PITTSBURGH - 466 USD 
e PHOENIX- 515 USD 
e TORONTO - 364 USD 
e MONTREAL - 364 USD 

e bTT AWA - 384 USD 
e VANCOUVER- 510 USD 
e CALGARY • 510 USD 
e EDMONTON 510 USD 
e WINNIPEG- 505 USD 
e SYDNEY- 789 USD 
e AMSTERDAM -184 USD 
e ROMA- 221 USD 
e PARIS - 210 USD 
e LONDRA- 198 USD 
e MALAGA - 290 USD 
e TEL AVIV- 247 USD 
e LARNACA • 208 USD 

!R~W~!lO@&!J ?J®®®U 
VIENA- 30 DECEMBRIE- 03 IANUARIE - 650 OM 

.,.~--

la cele mai mici preturi 
' 

TOMBOLA ANULUI 
,· 2000 

PREMII DE 
150.000.000 LEI! 

1 8<"'•~11 poo ,.,.,...,..."....,_.mele, -sa_ 
toktfotud ~ răspunde la unnitoar.3 intrebaRI: 
"Care ...,.. sloganul beril Haţegana?" 
Trimite foaia fmpreonA eu 3 c;ap.a:ce de bere 
Hategana fa CP 7. OP Hateg •i poli fi unul din 
c.A1tlgitorll numeroaselor .,...mii fn bani 
ofeftte de îombOla Anuh.ll 2000- • ~na: 

-25 do premii a 1.000.000 lei - in. urma 
tragerii la scwţ1 dln %1u:a M luni, 6.12.1 9!19 

• 25 de premH a 1.000.000 lei- În urma 
~rn la sorţi dln :tiua de lunJ, 20.12.1999 · 

-12 prnmll a 4.000.000 lei §i 

Marele Premiu de 50.000.000 lei 
ofe11te 1n urma uagert1 la sot1f din ziua • 
marţi, 28.12.1999. . ~

Piteurilo """"'lgMoont -vor lntro tf' 
iti umtit«trelc tr.~Qeri ~ sorţi. 

f z·.~.u:~::::::~::. vor ft onu"18111n _. de t"at;fiO. 
l 'IC 'llc!T"eSC"IV-' ntl!'l.:ll 

.· .· 

,--_-. 
;.-· 

HEAD OFFICE: e Timi.oara, str. Alba Iulia nr. 
2,Tel: 40(0) 56/221400. :l'il!l.lfax: 40(0)56/221401 
BRANCH OFFI~-~V<>IU!lei 

~- . 
nr. 85, tel. 40(0)57/21\1 • . f\>'oÎ ..;..-.->«· 
E·mail: startour@mail.dnttm.ro ~ • ~ "' 

• --~-- . <- • - • 
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.j·'·'··''"' ··-.\;, De sarbatori, visele 
~tf!J devin realitate 1 

TELEFOANE GSM 

INCEPA!JDP~··· 
Luna cadourilor poate Sl!t 
Daca te abonezi la OIJ~LClGdiTdec•·~mbl1!~plrimesjJ'··•· 

3 luni de abett1tatne111t~ ~ratiUI 
la oricare tip de 
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eArtlcole uzgospodărasc • Folie solar-27.500 lellkg 
• Articole uz casnic • Sobă gătit799.000 lei 
• Materiale pl inslaJalll • Plasă gard 16.500 leilkg 
e Electrice . . • Jgheab PVC 21.000 leUm 
elnstalaţii sanllae • Cuie ccr.,!ructii 11.000 
elnstalaţii gaz • Plasă rabitz 25.000 leilkg 

.NU. UITA GĂSEŞTL ... APRnAPE 

In data de 19 Ianuarie 2000 STD Timi"roara anunţă 
concursul pentru ocuparea postului de inginer 
elec--troen~rgede. 

Condiţii: 
• Pregătire in_ specialitate 
• Stagiul militar satisfăcut 
• Cuno,tinţe calculatoare '' de limba engleză 
• Domiciliul stabil in Arad 
• Vârsta maximă: 45 ani-bărbaţii · . . · · 
fnscrierile se fac pană_ in 14.01.2000. Relaţii la 

SeTViciul Resurse Umane, tel. 056-190419, int .2112. 
(4808730) 

organizează eonears În data de 7.01.2000 
penim oeaparea IU'IIIătoarelor posturi: 
- in cadrul Direcţiei Economice 8 posturi da Inspector 
specialitate cu studii superioara economica (da prefe

rinţă) sau tehnice, având cunoo;tinţe da operare pe calcu
lator o;i de limba engleză. 

- in cadrul Direcţiei Tehnice 1 post da arhitect 'lef 
(director adjunct) cu studii superioare de specialitate, o;i 
vechime de cel puţin 10 ani o;i experienţă in activitatea da 
urbanism, amenajare teritoriu-de cel puţin 5 ani. 

Informaţii suplimentare la telefon 281600 Interior 1309, 
Serviciul Resurse Umane. 

Societatea de Asigurare-Reasigurare 
Astra S. A. • Sucursala Arad 

Tel.: 253369; 251662 

. ·. oferă TREI TELEVTZOARE color prin tragere la sorţi 
· persoanelor fizice care achită integral P.nă fa 

--~; 

-· ---~---

. 31 ianuarie 2000 ASIGURAREA OBLIGATORIE AUTO 
, , /a sediile Astra din municipiu 'iiJudeţ sau , 
· - · prin colaboratori. · 

. ASTRA PREIA RISCUL SI TE AJUTĂ .··. 

. .. , . 

. SA CÂŞTIGI! ~ . , (;287170) 

/. 
'/' •. ..... 
. -'-·· \ 

·' 

_. 

. - ·1 

PUBUCITAT.E 

ta: 057/211800, 25-4616 
FAX: 057/211900,2.54745 
~'\IL: piWEit@net.ro 

~ 

. - ::_; ,~·.;>: .. ~~- ·- .::. 

. MARI lfiMEIU lE IIIETftJ U MOfltllfi.E: 

. 

·GRESIE 
;·MIMITA 
- VOPSELE 

··- '• . 
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2900 MAO ROMANIA 1 
P..fAA.lANCU Nl.lO 
S1l. QOŞCA NU • 

~- _; '· : 
. . ...... 

~-t:' ._-,'-<;;-;"'.:-· 

'.--.-- ,:·.·-

GSI:I.r 
ENIEA 

- -... 

.. • 

ARCOMNIAT 
.GRUPS.A •. ~ 

2900 Arad - Romania · 
. . Str. Voevod Moga nr. 6!M37 

. Tei./Fax. 0040 57 281779, 0040 57 276333 

dealer autorizat zona de vest 
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IMPORTANT! 

. .. ":.- .·_. 

· Legea cere asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă auto. 
Tradiţia '' experienţe recomandă ASIROM. 

Deţinători de autoveh/culel 

lnchelaţl asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto la ASIROM pentru anul 2000. 
Răspundeţi la intrebarea din talonul promoţlonal 
distribuit prin unităţile ASIROM şi puteţi deveni. 
proprietarul unuia dintre unnătoarele bunuri: 

• un autoturism VOLKSWAGEN BORA, 
e 50 de ceasuri de mână elveţiene. 
e 50 de telefoane mobile, 
ln condiţiile Regulamentului publicat. 

Reprezentantii ASIROM din cele 226 unitlltl din 
· intreaga ţară 'vă oferă detalii suplimentare;' . ·" .• · 

. - . ' --. 
' .t ... . ·e, ~: . . .... 

Agen~i de asigurare ASIROM vă stau.la dispozi~~ pentru iocheierea asigurării fie la domiciliu, 
fie la locul dumneavoastră de muncă. • 
Reducere: dacă plătiţi integral prima de asigurare anuală, beneficiaţi de 10% reducere, 
in C()nformitate cu prevederile legale. · 

Drumul e mai sigur dacă te asiguri la ASIROM 
(1287189) 

Cu ocazia Crăciunului si a Anului Nou 

' . .TE:fu~ÎI· 
vă urează Sărbători Fericite si La Multi Ani! 

' ' 
' ·il_·, 

.. -. ' ·~ 

Vă aşteaptă premii de milioane, in fiecare lună a Noului An, cu produsele 'l'l1\M 

NUMAI CU 'TElUi1t CÂSTIGI DE DOUĂ ORII 

MATRIMONIALE~ 

891111 

dezviilul 

lalnelo 

lublrlll 

VÎNZĂRI APARTPEift'E IRIII 
, OCIMERI illll 
Vând garsonieră cf. 1, 

Confectii, statia de tramvai, el. 
Il, teleion, satelit, boxă, bloc 
contorizat. Telefon 253038. 
(38601) 

apartament 2 camere, 
central, bine lntre~nut. Telefon 
220400. (38311) 

Vand apartament 2 camere, 
bL .12. se. A. ap. 16, Confecţii, 
10.000 OM. Telefon 
092.295.340. (38493) 

Vând apartament 2 camere, , 

. ~. 1 

• ..;t"'' 

• 

bl. 512. ap. 19 Micăleca. Telefon 
219959. (38216) 

Vând apartament 2 camere, 
central, et. IV, imbunătăţlt. 
Telefon 255867; 094.612.881. 
(38126) 

Vând apartament 2 camere, 
Chişineu Criş .. ultracentral, cu 
toate imbunătătirile. Telefon 
520055. (41157sS) 

Vând (închiriez) j!pa!lament 2 
camere, central. Telefon 
271032. (38616) . 

Vând foarte urgent aparta
ment semidecomandat, 2 
camere, bL 708, et. Il. Telefon 
262658. (38629) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, et. 4/8, zona 300 
Micălaca. Telefon 094.568.805, 
preţ 21.000 OM. (38647) 

Vând apartament două 
camere, el. Il, bL 104, se. C. 
Telefon 265923. (38650) · 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, Micălaca, 'bloc 
324, se. B, ap. 18. Telefon 
094.811.395. 

l?tl\:~\~!illil!ili~l 
Vând apartament stil italian, 

113 mp, 2 băi, bucătărie, 4 
camere, garaj. Telefon 092 470 · 
607. (38431) 

Vând (schimb cu apartament 
+ d~erentă), casă in Aradul Nou. 
Telefon 002226.357. (38386) 

VAnd casă mare cu grădină, 
In localitatea Zimandul Nou, 
nr. 159 (eventual variante). 
Telefon 094.608.041; 231279 

·, 

• 

orele 18-20. (36979) 
van~ casă amenajată occi

dental, ocupabilă imediat, gră
dină 720 mp, incălzire centrală, 
Grădiste, str. Petru Rares, nr. 
109, preţ 90.000 OM negodabil. 
Telefon 254772. (37489) 

Vând casă cu etaj, central, sin
gur in curte, gaz; condftii foarte 
bune, Telelon 280046; 282919. 
(38579) 

. 

Vând casă central, restauoanţ 
alimentara .Margo", etaj-aparta
ment Telefon 234862. (38535) 

Vând casă in comuna Felnac, 
preţ negociabil. Informatii telefon 
Osi-111127. (38606) ' 

Vând casă mare cu grădină şi 
toate utilită~Je, ln Chişineu Cri~. 
str. Crişana nr. 24, pret avanta
jos, plata si in rate. 'relefoA 
520288. (41 i 5769) 

Vând casă 2 camere + hol, 
grădină, pivniţă, anexe, două 
familii in curte, in Aradul 
Nou; 13.500 OM. Telefon 
092.592.530. (38674) 

VÂNZĂRISPATII 

Vând hală industrială in incin
ta Abatorului Vechi, suprafaţă 
252 mp. Telefon 094.698.659; 
~094.770.634. (37552) 

Vând motel compus din: bar, 
ABC funcţionabil, restaurant şr 
spaţii de cazare 7 camere in 
curs de finisare ~i casă 5 
camere, 2 băi, Bodrogul Nou nr. 
75. Telefon 270312. (36464) · 

Vând spaţiu comercial, 
Mrcălaca zona III, 140 mp. 
Telefon 259651. (38631) -

VÎNZĂRI TERENURI 

. Vând teren casă cu proiect, 

Pecica, 608. mp. Telefon 
469667. (3o42173) 

Vând avantajos ANVELOPE 
AUTO FOLOSITE, diverse. 
dimensiuni. Telefon 259339; 
563027. (37387) . 

Vând urgent camion Saviem 
4.300 OM. Telefon 514785. 
(38260) 

Vând (sau variante) BMW 
524 TO, din 1986, str. 
Constitutiei nr. 55. Telefon 092 
495 640.' (38413) 
' Vând Mercedes 8.11, dubă 
lzotermă, 7.5 t. Telefon 246402. 
(38167) • 

Vând remorcă auto 7,8 tone. 
Telefon 532125. (38574) 

Vând Dacia 1310, an fabrl' 
catie 1993, pret 3.000 OM nego
cia'biL Jnformaifi telefon 465082; · 
094.697635. (323151~) 

Vând !FA W50, vama plătită. 
Telefon 094.280.453, Şirla. 
(38245) 

Vând ARO 244, an 1989, 
motor Braşov, preţ negociabil, 
sat Minerău nr. 273. Informatii 

·telefon 260883. (36473) ' 
Vând Renault Diesel, 

dezmembrat, pentru piese, 
·motor, elemente caroserie. 
Jnforma~i comuna Apateu. tele

. Ion 173. (3038669) 
Vând Golf Diesel şi Peugeot 

microbus 2,5 Diesel, preţ nego
ciabil. Telefon 464398. (38594) 

Vând Opel Vectra, neinma- · 
triculat, Euro 11, benzină, stare 
bună, preţ negociabiL Telefon 
094.119.495. (38617) 

Vând Oltcit 11 RM gri meta
lizat, 1989, stare bună, 1200 

... 

_- __ " 
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PRIMARIA 
MUNICIPIUlUI ARAD 

Direcţia Fiscală 

Aducem la cunoştinţă locuitorilor Municipiului Arad, că in 
conformitate cu Circulara nr. 31/09.12.1999 a Băncii Naţionale 
Române privind decontarea opera~unilor de plată ~i încasări, pen
tru perioada 30.12.1999-31.12.1999, debitele privind impozitele şi 
taxele locale datorate de conbibuabili se pot achita până cel târziu 
la data de 30.12.1999 ora 13,00, la casieriile din sediul Direcţiei 
FISCale situat in Arad, Bulevardul Revol~ei nr. 97. 

Director, 
Ee. PAVEL NEAMŢIU 

(1287191) 

··PRIMARIA 
MUNICIPIUlUI ARAD 

· Direefia Fiseală 
· Aducerri la cun~tlnţă locuitorilor Municipiului Arad 

că, in luna Ianuarie 2000, incasările privind Impozitul !fi 
taxele locale datorate de contribuabili, se vor efec1ua la 
sediul Direcţiei Fiscale, din Bulevardul Revoluţiei nr. 97 
- casleriile 1 !flll,lncepând cu data de 10.01.2000. 

f~rorma~i telefon 245974. 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imed~~tă. 
Telefon 094.391.896. (38639J 

Vând Dacia papuc, 1998, 
carosată, izotermă, transmisie 
fată, 51.000.000 lei. Telefon 
222569, intre orele 11-1.4. 
(38630) . 

Vând Dada 1310, alb 13, an 
1987. Telefon 236325. (38645) 

''ll!fh!H§i \,1 .. !' 1 
Vând TV COLOR-stereo, 86 

cm ,f71 cm, FOARTE CON
VENABIL. Telefon 211491. 
(38618) 

Vând computer 486. cu 250 
OM. Telefon 211491. (38618) 

Vând televizoare color, diferite 
modele, garanţie. Telefon 
251354. (38856) 

V~nd avantafos: MAŞINI 
SPALAT AUTOMATE, CON-
GELATOARE, combine frl-
gorifice, frigidere, TV color; 
OFER GARA~T~E.8~elefon . 259339; 563027. 3738 

VAnd CÂNTARE ELEC-
TRONICE şi CASE MARCAT 
FISCALE avlzate de Ministerul 
Finantelor, pentru comerţ, 
servicii, restaurant, ben-
zinărle. Telefon 272727; 
092.264.526. (37250) 

Vând TV COLOR, en gros, 
en detali: PHILLIPS, NOKIA, 
SONY, GRUNOIG, etc, modele 
noi fi vechi, planare, 
Trinitron, 100 Hz, Imagine in 
lmaglne, deosebite, garanţie. 
Telefon 289456, 092 239 242 • 

.. 
• 

1 

DIRECTOR, 
Ee. PAVEL NEAMŢIU 

(1287190) 

VAnci CONGELATOR cu 
sertare ZANUSSI, 1 an 
aar·an'IIA. 150 DM. Telefon 

Vând maflnă de sp;llallll 
automată MIELE, 
garantie, 200 DM. Teilefo>n 11 
274118. " 

VAnd LADĂ 
(200-500 litri), 200 OM, 1 

Tele.fon 27411 

VAnd combină ~~~~~::.:::11 
SCHNEIDER, 150 OM. 
274118. (38296) 

OM. Telefon 

nou, 
· 600 OM, TV color. stereo . 
Telefon 563070. (4809326) 

Vând celulare sigilate, toate 
ltio>urile .. Telefon 094.267.307; 

deosebite, telecomandă, text, 
firme bune, garanţie. Telefon 
260807. (38212) 

(Continuare in paglne 15) .. 
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.. (Urmare din pagina 14) 
Vând TV color steroo, teletext, 

telecomandă, 1.000.000 lei; 
maşină spălat automată, 
1.500.000 lei, combină frigOiifică 
1.500.000 lei. TelefQn 275277. 
(38110) 

Vând Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT şi boxe 50 W. Telefon 
Arad 231471; lneu 511485. 
(37337) 
. Vând frlgidere, congelatoare, 
lăzi frigorifice, cu garantie. 
Telefon 284857; 092.556.562. 
(38313) 

Vând TV color diagonala 51, 
66 sau 71 cm; foarte convebail. 
Telefon 211491. (38398) 

Vând televizoare color: PhHips, 
Grundig, Telefunken, Nokia, 
stereo, teletext, telecomandă. 
Telefon 264004. (38306) 

Vânc garaj metalic autoriza!, 
zona 3. lnfo!ma~i telefon 279231, 
Zilnic de la ora 8. (36619) 

Vând 100 buc. oi gestante. 
lnklrmaţii telefon 261545. (38826) 

Vând garaj autoriza!, zona 
Electrometal, bl. X1. Telefon. 
241723. (38641) 

Vând cazan ţuică, nou, 170 
litri. Telefon 094.698.849; 750 
OM. negociabil. (36660) 

Cumpăr camionetă marca 
Barkas. Telefon 094 887 708. 
(38612) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

.@ 2 2,$- . 

. , .. 

C.· ,. PUBUCITAT.E 

FAMILIE lf!.!rellnem FAMILIE 
in VÂRSTĂ cu locuinţă. 
Telefon 231806. (38643) 

SC .HARCU" SRL sollcltă 
autorizaţie de mediu pentru 
CAFE BAR şi SPĂLĂTORIE 
AUTO din Arad, str. Petru Ra""' nr. 19. Eventualele con
testaţii se pot depune la 
Agenpa de Protecţia Mediului 
Arad, B-dul Dragallna nr. 16. 
(38~:L..... _____ -,-J 

.·:-'.;. ·." CITATU .,._.;, ~: 
. " 

'ir.·DECESE ~ 

Cu adâncă durere anunţăm 
rudele şi prietenii că la 
24.12.1999, după o lungă fi 
grea suferinţă, la vârsta de 27 
ani a adormit Intru Domnul 
lubHul nostru fiu fi fra1e 

NENAD PANJCL 
lnmormântarea dumfnlcă, 

26.12.1999. Mulţumim tuturor 
celor care au fost alături de 
noi in aceste clipe grele. 
Familia indollată: mama 
DANIŢA, tatăl BOJIDAR fi 
fratele RADOIE. 

Cu adâncă durere anunţăm 
decesul tatălui nostru 
NĂDĂBAN VASJI.E 

Vând TV color deosebit, 600 
OM sau schimb cu computer. 
Telefon 242697. (38450) 

Cumpăr porumb boabe si 
'ştiuleţi; plata pe loc. Telefon 
094.784.566. (37 41 O) - · 

Se citează la interogator, 
numiţii Bădărău Mircea-Maria
Magdolna şi Modiga Mircea
loianda, ultimul domiciliu in Arad, 
str. Vrancei, nr. 61, in calitate de 
părâţi in dosar nr. 3793/99; 
Judecă tona Arad, pentru anu
larea in parte a Ordinului 
Prefectulii nr. 159193. Termen 
de judecată 6.01.2000. (f; 

in vârstă de 86 ani. Inmor
mintarea va avea loc la 
Cimitirul Eternitatea, azi, 28 
decembrie 1999, ora 13. 
Odihnească-se In pacei 
Familia lndollată. 

.-· .... 

_.,_. 

:.,, __ 

~'. ·. 

Vând: VITRINE FRIG, CA
MERE FRIG, DULAPURI FRIG, 
COMBINE FRIG, garanjie 1 an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(37519) 

Vând dffi!rile TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, transfonnatoara 
linii. Tele-fon 092.368.868. 
(38559) 

Vând motor trifazic 7,5 KW, 
1500 tur/min. familia Dragomir, 
Upova, str. Oiluz nr. 42A. Telefon 
092.934.158. (38504) 

Vând congelator, ladă frig, 
combină frig, TV color, uscător 
rufe, ~nă spălat aUiomală, cu 
garantie. Telefon 220926. 
(365251 .. . 

Vând combină muzical!\ 
Daewoo AMI 530 cu. 1 CD, 2 
boxe si telecanandă, preţ nego-· 
ciabil. Telefon '288951. (30004) 

Vând TV COLOR 1 .OOO.OOG-
2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9-1T. · 
(38620) 

Vând motor electric trifazic 5 
K'/1'. Telefon 240056, seara. 
(38627) .. 

Vând ·TV color cu teleco
mandă, stereo, teletext, reducere 
de preţ (preţ vechi 1.500.000 lei, 
preţ nou 1.000.000 lei), riiirilal 
pănă in 5.01.2000. Telefon 
25 3 . 73 

Vând televizoare color, hoi. 
Telefon 288973; 094.965.312; 
094.963.362. (38875) . 

VÂRZĂRI·DIV&RSE 
_ Vând aparat stomatologic~ 
Siemens Slrornat. in stare bună 
de funcţionare, pultuli melaminate 
şi mochetă pentru spa~i comer
ciale, pret negociabil. Telefon 
251360 'sa~ 094.396.191. 
(38094) .. 

Cumpăr grâu de panificatie. 
Informatii telefon 094 618 304 
PetraşcU. (36511) 

CERERIŞIOFER'I'E 
', DE SERVICII · .. · 

MAGAZIN PIESE AUTO 
IMPORT, angajează in Arad: 
ŞEF MAGAZIN, AGENT CO
MERCIAL. Condiţii: cunoaş
terea gamei de piese auto, 
cunoştinţe operare PC, carnet 
conducere cat. B. Avantaj: 
cunoscător limba maghiară, 
vechime in domeniu. Telefon: 
059 - 476325; 059 - 371705; . 
094.591.347. (38531). 

FIRMĂ ROMĂNO-MAGHIA
RĂ cu sediul in SZEGED caută 
SECRETARĂ pentru coor
donarea firmelor din Arad, cu 
locul de muncă la SZEGED. 
Informa~! Arad, str. Bariţiu nr. 
22, la SC MEDIAL SRL, data de 
29 decembrie 1999, intre orele 
14-15. (38602) 

Căutăm SPECIALIŞTI IN 
PROGRAMARE pentru llmbaje 
·c, C++, Java, Vizual Basic, etc, 
pentru lucru in GERMANIA. 
Telefon 261834, orele 19-21. 
(38593) 

.. Caut pentru lucru in locali
tatea SZEGEQ (UNGARIA) in 
următoarele meserli: T ÂM
PLAR pentru mobilă, LĂCĂ
T\IŞ _construcţii metalice, 
LACATUŞ artizana!. telefon 
00.36.62.406.668. (38646) 

Angajez urgent VÂNZĂTOR 
GESTIONAR, la ghereta 
Spitalului Judeţean SC "SIVI 
COMPANY" SRL (38649) 

PRESTĂRI SERVICII 

Vând LEMNE FOC tăiate, Execut lucrări INCĂLZIRE 
175.000 lelhnc. Telefon 214010• CENTRALE - SANITARE 
(38613) . 

Vând e"iiros HAINE second (cupru). Telefon 094.391.892; 

hand, GERMANIA, peste 20 ~2::1:::65::5::2.':::(c.=) =====~ 
sortimente. Telefon 289456, Şcoala 'oferi .PODOABĂ" 
092 239 242. VICTORIEI 34 inscrie categori-

Vând LEMNE FOC TĂIATE, lle .B,CE". Telefon 256050; 
esenţă tare, orice cantlta~.. 243626. 137263) 

.Telefon 276488. ' -~=::=:.:====~ 
VAnd:COTURI,IBURLAN~ 

FUM 21.000 lellbuc.; PLASA 
GARD zlncată Î3.420 lef/kg, 
orice dimensiuni; VATA 
MINERALĂ 10.000 lel/kg '' 
CUIE CONSTRUCŢII 9.500 
lei/kg, str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997, 094.558.552. 38388 . 

1 em maSJnă comun, Insta
laţie pentru paSte cu 4 filiere pre
cum Şi aHe tipuli de utilaje pentru 
brutălie, la preţuri avantajoase. 
Informatii telefon 094.517.763. 
(38193) o • 

Vând pat dormitor Nekermail, 
nou. Telefon 210351. (37933) 

Şcoala 'loferl .BELC" 
InCepe un nou curs, cat "B"," 
11 C", "C+E", CASA SINDI
CATELOR, telefon 223004, 
216570, 094.938.335. TUTU
ROR colaboratorilor - SĂR
BĂ TORJ FERICITE! 38244 

ŞCOALA ŞOFERI "VARTAa' 
incepe seria la 8 IANUARIE. 
Telefon 246527. (38624) 

. DIVERSE ,, · 

. . Vând feliator pâine, motor m.: 
fazic 3 KWf:;\;:)0 ture. Telefon 
057-269938. (38503) . 

Pierdut LEGĂTURĂ DE 
CHEl, rugăm găsitorul să le 
depună_la redacţia ziarului 
"ADEVARUL", dll} &-dul 
Revolu~ei nr. 81, la secre,t;~rial 
SE OFERĂ RECOMPENSA. 

'' '.-.:, 
··..;· 

r. 

Vând colţare şi canapele, la 
preţuri avantajoase. Telefon 
270700. (37465) 

. Vând ponci, str. Iosif f.engyel 
nr. 7, Aradul Nou. Telefon 

• 2813048. :36597) 
Vâno 100 Ullnam&~ rasa nteti

nos. Informatii telefon 057-
259267. (4115717) 

Vând 6 vaci, 3 cu vitei de douli 
săptămâni, 2 fătate de O lună, 
fără viţei şi una geslanlă, preţ 10 
milioane lei/buc. Telefon 267352. 
(38558) .-. \_ 

. ·~ .... :a:A~ .... :-.:...._._._,, .........._ 

ln.data de 12.01.2000, ora 12, 
la sediul Judecătoriei Arad, 
camera 104, se vinde la licitaţie 

1 oublică imobilul din M<.cea nr. 
518, proprietatea lui MAUR 
ŞTEFAN, cu preţul de 
15.000.000 lei. (38621) . 

REVELION 2000 - CASA 
ARMA TEl, la preţuri minime, 
cănlă VIOREL LERtc. Telefon 
281542. (38677) 

1287188) 

Călător8fti eu autocarele 
noastre moderne rn 

Europa: . 
GERMANIA, AUS-TRIA, 

FRANTA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poţi fi un 
călător ciftigitorl 

NOUl Reduceri de tarife fn 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari 'i 
grupuri. 8-dul Revoluţiei nr. 
35, telefon 251871, 252727; 
Autogara, tetefon 270562. 

NOUIII REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
,'~ .~ vă oNri: · ., · ;- '"' 

zilnic spre Gennanta · 
PASSAU • REGENSBURG -

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

SERVICii: cititorle in auto
care noi, moderne; 2 bagaje gra
tuite; inaojltoare de bord; o 
maai caldă n Ungarta. 

Informaţii fi inaerlerl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, tele-. 
fon 057-252291; LIPOVA, telefon 
057-561377, telefon 057·563011; 
TIMIŞO~ telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞifA, telefon 055-224904. (c.) 

; ÎNCHIRIERI ,, -· 

· Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă, după o 
scurtă suferinţă, â Iubitului 
nostru 

CZEDLT CAROL, · 
tată, bunle, frate, in vârstă 

de 75 ani. lnmonnântaraa va 
avea loc miercuri, 29.12.1999, 
ora 15, la Cimitirul Eterni
tatea. Familia 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă a dragulul 
nostru soţ · 

VEIUIEfAN NICOLAE, 
In vârstă de 68 ani. lnmor

mântarea va avea loc azi, 
28.12.1999, ora 12, la Cimi
tirul Pomenirea. Odih
nească-se in pecel 

Cu adâncă durere anunţăm 
decesul unchiului nostru 

NEDINPETRU 
in vârstă de 89 ani. lnmor

mântarea va avea loc de la 
Capela Cimitirului Pome
nirea, azi, 28.12,1999, ora 13. 
Familia NEDIN. 

· Familia Coraş anunţă cu 
durere inceta- din vlaţă, la 
63 de ani; a 

iag.~IOAN, 
soţ, tată, bunle. inmor
mAntarea va avea loc miercuri, 
29.12.99, ora 14, de la capela 
cimitirului 11Eternttatea". 

Familia Caza,cu Doru fi 
Aida cu regret In suflete 
anunţă trecerea In nefiinţă a 
celui cara a fost bunle fi tată 
iubit 

CAZACU ION-NICĂ. 
lnmormântarea are loc astăzi, 
orele 14, la Păuli'l nr. 171.1n 
vecf nemângâlaţl fiii fi 
nepo 1 cu familiile. 

Cu Inima lndollată anun
ţăm trecerea in nefiinţă a 
scumpulul nostru soţ tată fi 

lnchlliez spaţiu comercial 67 bunic 
mp pe Calea Lipovei nr. 113. CRELMAGANNICOIAE 
Telefon 092.921.103. (36510) din Odvo'l. lnmormăntarea 

Ofer spre inch~rier~_spaţiu .. va avea loc mlerpurl, 
corneraal, Bd. Revolutiei, nr. 6. · 29.12.1999, ora 13, in clmlti-
Telefon 094.708.200. (36o52) rul ortodox din Odvoş. 

Ofer spre inchiriere aparta- Dumnezeu să-I odihnească In 
meni două camere, nemobilat, cel Familia indoliată. 
Alfa. Telefon 271949. (36519) 

Dau in chilie garsonieră mobi-, 
lată, prefer·valută. Telefon 
264428, azi, 28 decembrie 

t SERVICII FUNERARE if 

1999, după ora 10. (38557) se: "NOSFERA.TV" SRL, 
lnchiriez spaţiu pentru pro- str. Ghiba Sirta nr. 26, tele-

ductie, depozitare, comert, 300 • 270437 094 554 87 
mp: lângă Vama Turnu, pe '

011 
; • • 4.. NON-STOP 

tosea + locuinţă cu curte. SERVICII FUNERARE . 
Telefon 533133. (38600) COMPLETE. . 

Ofer spre inchiriere gars6- respete, cruci, 

nleră. confort 1, mobilată. bl. P3, ~~2~~;~r:~ spălat, imbrăcat, Vlai<:u. Telefon 262122. (38639) 
Tnchiriez spaţiu comercial batlste, panglică, 

1 
· catafalc, sfetnlce, 

u tracentral, 50 mp. Telefon · doliu, coroane, jerbe, 
094.594.498. (38648) cozonac!, colivă '' 
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NON STOP 
R~COMPANT 

firmă producătoare de 
sicrle, str. M. Eminescu nr. 4 
(vizavi Cinema MUREŞUL), 
telefon 211929, 094.531.715, 
094.558.712 

TOTUL INTR-UN SINGUR 
LQC, LA PREI DE PRODU
CATOR, CAUT: TE şi OPERA
TIVIT A TE OCCIDENT.OJ.Ă: 

- îmbălsămat, iml>răcat, cos-
metizat 

- sicrie: 400.000-1.600.0CJ0 lei 
-sicrie lux 
- lenjerie decee: 180.000-

600.000 lei 
-cruci, mAnere- sicriu, e{c. 

OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 
cruce- 730.000 lei. 

TranspGrtin Arad GRATUIT. 
· Noul Se plăteşte avans 50%, 
restul intr-o lună. 

Suntem producători nu sfm. 
pli comercianţi. NOUl Se 
plăteşte 50% avans, restul 
intr-o fună. c 

îF CONDOLEANTE 'ii" 

Regretăm dispariţia pre
matură a celui care ne-a fost 
un bun prlatan, om de aleasă 
omenie, 

iDg. EMIL OOMOCOf 
şi transmi!Bm familiei indo

llate, sincere condoleanţe! Col. 
GOtLEAN cu familia (12222) 

· Conducerea şf colegii 
Atelier Proiectări Vagoane fi 
Investiţii din ICPVA-TRINITYi\11 
exprimă intreaga compasiune 
pentru colegul lor, Ing. PANICI 
BOJIDAR la pierderea pre
matură după o lungă suferil1ţă 
a dragului fiu · 

NENAD, 
la numbi 27 ani. Sincere 

Condoleanţe! (38622) ' 

Ne exprimăm p_rofundul 
regret la decesul celui ce a fost 

iag.. EMIL ~MOCOf 
fi transmitem smcere con

doleanţe familie. Dumnezeu 
să-I Ierte 'li să-I odihnească in 
pacei Familia Alexandru 
Tiberiu, din Sintana. (4114796) 

Un ultim omagiu pentru cel 
cara a fost 

iDg. OOMOCOf EMIL 
un bun coleg fi prieten. 

Sincere condoleanţe pentru 
familia greu îndurerată. Familia 
Achim Florin, din Sântana. 
(4114795) 

Transmitem sincere con
doleanţe familiei DOMOCOŞ in 
greaua incercare pricinuită de 
dispariţia prematură a celui ce 
a fost 

ing. OOMOCOf EMIL 
Dumnezeu să-I Ierte şi să-l 

odihnească! Familia Blchiş 
Nicolae, din Sintana. (4114794) 

Regretăm profund dispariţia 
prematură a celui cara a fost, 
directorul Societăjii Agroin
dustriale din COMLĂUŞ, 

iag. OOMOCO' bUL, 
om cu suflet nobil şi de 

aleasă omenie. Transmitem sin
cera condoleanţe famHiei lndo
llate. Dumnezeu să-I Ierte .p să-I 
odihnească! Colectivul de 
muncă al 'i. (4114793) 

Suntem indureraţl de dece
slil bunului nostru cok>g şi pri
eten 

iDg. EMIL OOMOCOf 
1 ti transitem sincere con-

ldoleanle fam'lllei indoltate. 
Dumnezeu să-I odihnească! 

1 Familia Bolog Ioan 'li Vilferla, 
)dinSintana.(4114792) 1 

> . 

Colectivul Inspectoratului de 
Protecţia Muncii este alături de 
familia indurerati pentru 
rnoartoa celei care a fost 

.JENJCA VESA, 
o bună colegă fi prietenă, 

transmlţând sincere con
doleanţe! Coleglf de la 
Inspectoratul de Protecţia 
Muncii. 

MuiJumin tuturor celor care 
au fost alături de noi, la marea 
durere cauzată de decesul 
celei care a fost 

VESA .JENICA, 
o bună fiică, soţle ,, mamă. 

Familia îndurerată. (38626) 

Suntem alături de familia 
colegului nostru, ing. NAGY 
RADU in marea suferinţă p<ici
nultă de decesul socrului său 

BACI' IOAN PETRU. 
Dumnezeu să-l ocjihneascăl 

Colegii din cadrul se "SEL
STAR" SA Arad. (38636) 

Un ultim omagiu celui cara a 
fost 

OOMOCOf EMIL 

r sincere condoleanţe fami
lie greu încercate, din partea 
familiei BOIŢ AUREL (38635) 

Un ultim omagiu celui cara a 
fost prietenul nostru 

Ja&. OOMOCOf IOAN 
EMIL 

Sincere condoleanţe feml
llell Dumnezeu să-I odih
nească! Familia BIRĂU SAVU 

MARINELA. (38623) 

Mulţumin tuturor celor care 
au fost alături de noi In du
rerea pricinuită de pierderea 
Iubitei noastre soţie, mamă fi 
bunică . 

IIANDRA ANNA. 
FamHia indoliată. (38640) 

Personalul CENTRULUI 
ŞCOLAR Arad este alături de 
doamna directoare CIRIN FLO
RENTINA in marea durere 
pricinuită de decesul tatălui. 
Sincera condoleanţe. (38657) 

Suntem alături de prietena 
noastră, doamna dr. Darle 
Nicoleta, in greaua Incercare 
p<icinultă de decesul talălul 

ing. EMIL OOMOCOf
Sincere condoleanţe din 

partea familiilor Burdan fi 
Poenaru. 38676 

'ii" COMEMORĂRI 'Îi' 

durere in suflet anunţăm 
care I-au cunoscut, că se 

1 impliroesc 7 ani de cănd a ple
dintre noi cel care a fost, 
mai bun soţ tată, bunic .p 

mviţă- COICA ION-
Familiile: Colea, Bălan fi 

Ocneriu. Te vom păstra mereu 
viu in inimile noastre. 
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