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ÎNTEI;ES! 
' Blocada Dunlirh s-a ilociNfat tot • cam • 

!nrlcai>Ut. Adică fărl a fi luatA cât da căt in 
de către Occident care • dovedit încă o 

• dacă mal era nevoie • că el, dupi ce ti-a 
jocurile fi fi-a satist.lcut anumite inter""" i1 

exact nfciierl, fle.ne iertată expresia, de soarta 
partenerilor sâi de până mai iert Iar România deşi a păţit-o 
da atătea ori in cei aproape 20 ani scurşi de la Revoluţie 
nu par~ a fi invătat ceva din aceste lecţii cara lle servesc 
.cei mari. De fapt, nu România ci lsteţfi ei conducători 
......, au fieut din temeaele fi ruperea f81elor ia 
faţa Occidentului o ~ politică de stat. Ca 
• '1 ţek ....... rid. ...... -. .. simt. 

S-au scris mii de articole pe seama Intervenţiei NATO 
in Iugoslavia şi in aceeaşi măsură pe marginea poziţiei 
noastre atât da ,.originale" ti de ,.înţelepte" faţă de acest 
conflict. Apropo de intervenţia NATO, culmea, chiar 
preferatul Occidentului 'i al americanilor, liderul opo
ziţiei sârbe, Zoran Djlndjlci recunoatte acum, deschis, 
public că bombardarea Iugoslaviei fi amestecul brutal al 
NATO in treburile el a fost o m.e ~ Vorba aceea, 
inaă, dupi ploaie chepeneag ... 

,',. Rewmlnd însă la ceea ca ne doaN pe noi, respectiv la 
totaf Contntprocluctlva '' _i.,.pirata -ă atitudine 
'ilftclală faţă de ceea ce s-a petrecut in Iugoslavia mai 

.. 
:·-~ f~ilil. P"': acum câteva luni nu putem si nu ne amintim de sem-

' nalele trase ir. această privinţă de multe ~iare, semnale 
,,. întărite 'i de rezultatele mai mult decti edificatoare ale w.c·'.. unui SOndaj de opinie conform cărYia 80% (1) dintre 
'--~· âni se declarau impotriva intervenţiei NATO in 

.. \ -~ · Iugoslavia. El, bine, c.., H ftie, Prefedlnţla fi 
-"'-.. ·,- --ăguţul -rtru •• o...,.- lpaerat tot81 
-~-~ ••r ?lă2r r a Pas waetuali a' deot...a 
·' j'i-·"" .se. tft stric:tW11°prin 11111 aţil.,... de are-
•. , y Jenante. Jeaant:e pentna ... , dar la lei de ........ 

'"'"'·-_.-,·_1'.: ___ :_- fi pentru eei cărora le era11 ad ak, ÎD ...... 
-. , . . O ' ' t 
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ALUMINIU 

. . Vă ofenl · 
.... , • ., • 1 h,.~ 
SI rol"nânesti ?ii~ 

il p.v.c. ~geamuri termopan 
e Rolele şi jaluzele -= 279«S; 0922925511 
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CONSILIERII MUNICIPALI 
ŞI·AU ÎNTYORS DOS .. UL . 

CATRE ARADENI 

\ 
Fără îndoială că punctele de pe 

Oldlnea de zi, cele mai aşteptate de 
gazetarii aflaţi ieri la şedinţa CLM 
Nad, .".au cele legale de mandatarea 
reprezentanţilor CLM Arad in 
adunările generale de la S. C. TOP S. 
A., S. C. Salubritate S. A:., S. C. 
Gospodărire comunatA s. "-· s. c. 
Merm S. A. si respeclio Compaia de 
Transport Pimtic, pentru susţinerea 
propune4or ConsiiUui Local de IWO
care ~. te&peetiv, de ........., a unor 
-mr; ai lXII iA' de adllit ••• 
.!ii - P<!I*U că, .. Ulimele •• de 
dnd Oldinea de zi a ~ de ieri a 
foat dală publicitAţi. s-a w!hiculal 
il . 1 

• iR ftiBMe palli» ..... el 

se va lăSe, să spunem mai elagant.~ 
cu discu~i aprinse! 

Pe ultima sutâ de metri a exis
tentei acestor consilii da adrrinistra\ie · 
corisilierii municipali s-au trezit că: 
componenţa aoeoto a oo e cea buNI! 
NtJ da alta, dar aceste consilii de 
admiuistraţie numesc comisiile de 
seleclie a malagelicr caoe - con
duce aceate societăţi dupA ded-' 
injanla lor, ca efect al legi. 

Or, slîmatilii tx11 J# ai P*d. .._ 
....... cxMgi Iar de pa1îd, au .,... 
ta <JCll'duzia că posturile de -.... ' • 
......... biM~-

DRM1.8K 
,. r .,......,..,_ 

timp ce nimeni au vrea să găsească e .A., 
CASElE A UCI DE 

OAMENI SE DEGRADEAZĂ 
CONTINUU , -~-De----.. dezle,loall •• ,. ...... 

Turdel fi ...,.. eiA ..._. 811111 ingrazltl Pur fi simplu 

sub ochi -· c:aele in r:8N ,.,... 
1 

- 1 o 1 
1 

azll, 
-~~""""' nari de pnl le-_,._ "Am ..... 
să ne "''jăm Ă ploui", ne spunea un localnic, "ff' 
=iptmd ralc:lr • JAf. Slllu:aJia eslll frllr ........... 

noii. o. .. - ..... --

. .. ,. 
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Vineri, 1 O septembrie 1 999 

.. 
In Arad, .. cele două universităţi 

vor tncepe anul scolar 
r=:.:=---:--::----:-~...------.."·""'· 

OJD&giu Eroului Nafional .... 

minute. 

• Astăzi, Soarele răsare 
la ora 6 şi 39 de minute şi 
apune la ora 18 •i 48 de 

• Au trecut 253 de zile din ai:aat an. Au 
mao rămas 113 de zile până In 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica ortodoxA: Sf. 

' la date diferite 
~· :.w, 

Manifestarea omagială 11!1 COnsta 
din ceremonia! militar, depunere de 
jertle şi coroane de flori, slujbă de 
pomenire, cuvântare omagială ş 
ontonarea unor cântece patriotice. 

Invităm să participe la manifestare Mu. Monodara, Mitrodora şi Ninfadara; Biserica 
romano·catollcl: Nicolae din Tolentino; 
Blaerica greco-catolicl: Sf. Mc. Minodara. 
Mitrodara 'i Ninfodara. 

Potrivit unor surse din 
Ministerul Educaţiei Na~onale 
anul acesta universitar va 
aduce la .start" cei mai mu~i 
studan~ din istoria lnvăţământu
lui românesc - peste 200.000. 
Cei mai .grăblţl" se vor dovedi 
In Arad studenţii de la 
Universitatea de Vest • VasDe 

Goldiş". care vor tncepe anul 
universitar In 20 septembrie 
(luni). lnvătămAntul de stat 
arădean, reprezentat de 
Universitatea .Aurel Vlaicu" 
păstrează tradiţia. deschizând 
oficial anul universitar la 1 
oaombrie (vineri). 

OUHPKI BCILUIN 

Uniunaa VATRA ROMÂNEASCĂ, 
filiala Arad, In colaborare cu Cercul 
Militar din Arad organizează o· mani
festare de omagieie a Eroului 
Na~onal Avram Iancu. la 175 de ani 
de la naştere şi 127 de ani de la 
deces, sâmbătă, 11 septembrie 1999 
ora 11 ,00 la monumentul eroului din 
vecinătatea Palatului de Justitie 
(Tribunal) din Arad. ' 

pe toţi arădenii care doresc să cin
stească memoria Eroului Nlli.1fllmol+-".,:_ 
Avram Iancu. · Preşedinte, · 

Arad; Stan~a Filip, 
Mosescu Patricia Andrada, 
Bohancanu Zoran Andrei, 
Caraş DE!nisa Maria, 
Rildescu Raul. Tugui 
AnaMaria, lenclu Ciit!lin, Alb 

Larisa lonela, Arde~e .. ~·· enis Mihai, Dema Clau , nko 
Sergiu. ."" .. ·~ 
lneu:fi~· ucilă 

Sergiu T eOd cot? '· stera. 
L!RQ. L . &_'\)\malia 

FI~ ri&: lgteţ'mtltrice 
Claudia, Maglan Adrian. 

VREMEA sJ1" 
Vremea va fi 

schimbătoare , 
rlcaraasă noaptea . \\V~~'~ 
'i dimineaţa. Cerul >;; \' ' \ 
va fi variabil cu la moderat din NE. 
fnnourlri temporare lzalal dimineaţa se 
ln prima parte a va semnala ceaţă. 
znai când trecător Temperaturi 
este paslbD S6 cadă maxime: 21 la 
plai ce pat avea 'i 25"C. Temperaturl 
caracter de aversă minime: 111a 14"C. 
dar slabe cantitativ. HI!Worolog. 
VIntul va sufta slab fi. RO~CA 

MULldJMIRI! ' '" 
Domnul Gheorghe Barna, 

pensionar şi veteran de război, cm 
comuna Semlac, judeţul Arad, 
doreşte să aduce§ mu~i doc· 
.torului ILIE ACHIM lU de la 
Spitalul judeţean rad. care ~a 
-rai de hemie. .A'I ""'" să scot 
tn evidenţă felul uman tn care am 
fost tratal la secţia de chirurgie a 
Spitalului. Am fost opera! de urgenţă 
de dl. dr. Turlea. un om deasebit. 
lcial, adică Un prolosionist.. . 

CINEMATOGRAFE PRETUL AURULUI 
Dacia: Mumia (SUA) 1 

9,30; 11,45; 14; 16,30; 19 BANCA NAŢIONALĂ. 
Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu ridicata -
134.282 IBi, iar preţul de 
achiziţie- 120.835 lei. 
Preţuri valabile ien. · · 

cu mine 
17,30 . 

Progresul~ Co\lmarul 
unui american la Paris 
(SUA) 18 

PIAŢA NEAGRĂ -
Aur 14 K cumpărare: 
75.000 leifll, vânzare: 
95.000 leUg. 

Aur 18 K cumpărare: 
100.000 lei/g, vânzare: 
130.000 lei/g. 

· Prof. ing. IOAN MARI 

In data de 10 septembrie 1999, la ora 10,50 
pauza mare, Tn carau la Liceul Teoretic Sebiş. are loc 
un eveniment deasebtt - Lansarea volumului LECŢIA 

DE JUDO a Praf. Drd. Ştefan Dancea. Cartea a "'"""'· .. -
la Editura Solness din TimifOara, 1.999. Participă 

Conducerea LiceulUi TllOtetic Sebi\l. Televiziunea 
Sebiş. Radia 21 Sebiş, profesori, scriitori,lllulltll"l(i,~ 
ŞI Iubitori da literatură, artă şi cultură .. 

• Acest volum a apărut cu sprijinul binevoftor al s:c. 
nE\.111• &.R.L 5ebit- Arao1. . 

31unl ... 
61uni ... 
91uni 

... ·· ~ .... 
· e PIEŢE, TARGURI Astăzi este :;:i de 

plaţil la tneu, Upova, Covăstnţ. Mişca, 
Maneasa, Şepreuş, Şimand. vtacfomirescu. 
Tot astăzi se organizează taogull sllptăma
nale la lneu. Şepreuş. şmanct. 

deschis zilnic - orele 8.~\2,1)0 şi 1 .... 
20,00, iar slmbăla şl du-1l>b'e orele La telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00·12,00 

• Doalllna Ana Suclu din Arad lăzboi beDefidază da medicamente llfahl
doreşte, ca prin intermediul naslru, să la ln fapt. cel pul,in 11'\ i!Jdeţul nos1ru, de<). 
~ !aplul al.lli.I!Mrul de telefon 233523 camdatA, acest lucru nu se lntAmptA. 
i aparţine dansel (lam. Suciu) şi nu soO- Aceasta deoareoe, pana trq.-ezent 1t1 Arad. 
elifliî ..,...,_ arădene VICTORIA SA. o CIEă ·paralelă de asigurări 

• Domnul Gheorghe - vd8anilar de 
nar • .-an de război. cu care ulteriof, 
Haidndlar nr. 18--20. contracte pen--
poate benellcia, . 
menle gratuite. 

După cum am nnatjl -.legea 
la telefonul OUI~ilf 

• "" cetr~-:~~~=~~~~~~;; şte să~ 
ar<>ninalul, ne 

~~;:ţ;t ... r:: 
considerat abonat al 
RDIJdelewt:nt.*A, sau ac:D-

Ia este - de drac -
OU-şi' poate permite să dea 
o carte de 1e1e1oo nid macar 

15,00..18,00 

. Maina. sAmbălă. vor avea lac targurl sap, 
16manate .ta Fetnm:, Upova, Pancota, 
Hătmaglu şi Moneasa. Iar -lcă. la 
santana şi Vonga. 

e FARMACIA DE SERVICIU In noaptea 
de vineri spre sâmbătă este serviciu, OJ pro
gram non-stop, larmacia .OSYRIS", Calea 
Aurellllaicu. Telefon 289097. 

Farmacia .. crai Nou Alfa•, situata la 
parterul blocului 68, cartierul Alfa, telefon 
277644 şi .Noua Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 1.5, telefon 948. sunt da servtdU 
cu progmm non-stop. 

e CONSULTAŢII ŞI'IRATAIIENTE CU 
PROGRAM NON-STOP Cabinetul 
.ApoUonia", siluat la parterul btocutul din 
spatele Casei Albe ~Zena GAdi). sir. Miron 
Costln rv. 13, se. 1>., ap. 1, tel. 251225. 
eledueezâ tratamenla injedablle (lnlramusru
lar şi iOOaver1<JOij. aeroso11. E.K G., "'X'((oafie şi 
analize laboratoc. . 

9,~21,00. . 
. e APOMETRE Petfoada 6-UI lleplilrrolld,e 

1999: B. CQrţan, V. Ureche, V. Mliea. 
. CiorcârUai, CAminului, Salciei, Sinaia • 
Episcopi ei. V. Alecsandri, Hunedoarei, E.. 
Garleanu, Ciucaşului, Bela Bartok, Artileriei, 
Grănicerilor, C. Vodă, Gh. Vodă, Şelimbăr, 
Sp. Borcea, Reşiţa, Braduluj, lvrianu, 
Zmeurei. E. Murgu, [)ojnei, Războieni. Şoimu
lui, Porumblţel, Turturicii, C. Hodoş. Piaţa 
SArbească. OUmpia~a, Ceellllu, Ounări~ l 
Creangă, Alexandru cel Bun. Leandruial, 
Constitutiei. C. lzlaz, ,::Oion~. C. Turzi'~ S.. 
Boriea, Vrancei, Voinl<llor, Ciobanului, Eroul 
Necunoscut, Occidenl, Triumfului, Labirint, 
Teiulul, Malul Mure,ului, Ştefan cel Mare, 
Radu de ta Afumaţi, Achlle, 13 Martiri, 
Trompele!, B. Volevod, Codn•tu~ Nout. 
Concordiel, L Gamplneanu . 

SUPi DE IAURT 
CU PÂINE NEAGRi 

. -r' .:1 

. ~ '. 
• 

' "'~---: 

laplul că in clădirea 
adaposteşte Tribunalul 
Judecalolia Arad. ru existi 
nici un grup sanitar la care 
să albă aa>es şi pelS08I18i& 
care nu sunt angajate ala 
instituţiilor respedille, IDate 
grupurile sanitare fillld. 
Incuiate. Dare da c&? pensionarilor'l"' ... -

dllilsul: 

• Dna A.urrca Săcul 
lucrealZă la Arădeanca. 
Dinsa atrage atenţia 

8SlJPI3 fap!!Jiui că staţia de 
tramvai de IQngă fabrica 
respectiYă este piiM cu 
ba.Jării, l"'otiv pentru care. 
doat cei mal eu<ajoşl o 
folosesc. Oare acest ltJcru 
mu interesează. pe nimeni? 
Redactor de serviciu, 

fi. B. 

e CABINET STOMATOLOGIC Cabinet 
stomatologic privat. Bd. Revoluţiei nr. 62 
'Vizalli da BiseriCa Roşie). telefon 256665, 

e INTRERUPERI DE CURENT hL 
municipiu: Vineri.: Cartier Micălac.~ ct 
Radnei (p).. Bl. 151-155, 223-227, 251-254, 
pct. Termic 2M. O. Radnei, S1r. Prutulat, 
Upovei. Caralman, Amurgulu~ Podgorie~ 
Crizantemelor, Renaşterii (l>). Autoservice 
Micâlaca, CI. Rednei, Str. Constanţa, Atirud, 
Junior, Piluliş, Şlriel (p). Balastleoa Micâlacot;,.,;.·, i"i•1,~ 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editori S.C.. ADEVĂRUL s.r.L AroMI 
.CODFISCALR l68l'l38.COOSICOMEX 19.604 eCERTlF!Cl'.T 
J 02/1886din31 X l99t .COD SIIUJES 02.0956601.1SSN !220-7489 

2900 Arad, Bd. Revolutiei or. 81. 
281802, f.X 218&55.'2S06l5; 

ADMIN ABILITATE- 281797;. MICA 
PUBLlCITATE- 210775. MAREA l'UBLlOTATE- 218984; 
CLUBUL PRESEI-~ 

(p<Q;Cdînlc) telefoa 
p..:sCtfinle) telefoa 210776; MIRCEA CONTRAŞ (n:dac~ 
tetifon 281802. 280854; :'ilCU COJOCARU (dit\.'ctor comcmaQ 
telefim 2110904; DOREL BARBU (<:0111abil--.;d) telefon 2817'R. 

~de redacfiel MIRCEA CONTRAŞ (I'Cdadct-td}: 
AUREL DARlE (ss..--crctar gcn(.-ra,( de redacţie) telefon 2BUi02, 
·280854; MIRCEA DORGOSAN (sef set:tic octualitiiti>- b:lcfon 
2&1855; 2S0003; IOA~ IERCAN'(scf sCctic politică). telefon 
280943; DORU SAVA ("'fscctic sociai-a:onoinic).lclL'Ion 281738: 
VASILE FILIP (~cf seCtie cu'ltură-invătă.mânt), tdctOn 281855; 
280803; ALEXANDRU 'CHEBELEU \~cf SCC\i< sport), ockfon 
231701; SORI!\" GHILEA (sef s-ectie tineret) telefon 281855. 
280003; MARCEL CANCIU (sef sccuc foto), oclol<»l 280943; 
NICU (:OJOCARU (\'Of SCC\i< publici~a~c} b:lcfonltilx• 280904.. 

n tatla• a - iaS.C. 

HeR SCOP 
Vineri, 1 O septembrie face a propunere avanlaiaaSă. 

..,... ,.,JI'BERBECUL (21.03· nu~ refuza~. 
~_.20.04). Famaţi-vă pnr lf]FECIOARA (23.08· 

"..._.pnile păreri în legătură 22_.09). O problem~ 
Â.. •cu afirma~ile celor din ... • spmoasă o rezolva~ 
jur. Nu vă lăsa~ ispitit de aimel:oi; • numru cu aJutorul. uneo 
si nimic. · . persoane onlluente, care ştie să 
TAURUL (2f.04-n. negocieze. 
20.05). O persoană de 
care vă leagă vechi . MOCHETA 
~;;::~ri '"' va face 

0 Arad, Piata Gării 
...,GEMENtt (21.os- Telefon 235221 

"' ~ .. 20.06). Lasaţ; daapart& Vinda •• 
' d f"ec~urile pe care le montaaă 

aveţi, deoarece IUcou-
rile se VO< ll'ocWpta mochetă 
RACUL (21.06-~ Ja pr:ri 
22.07). Cineva care;; :; 
jaacâ un rol important" .. cu o re ocara 
in viaţa dvs. se var_., da ID-20% 
arăta foarte binevoitor. Astfel. 
ve~ reuşi să progresa~ foarte 
mult, iar cu timpul necazurile 
dvs. vor dispărea. 
. ~LEUL (23.07-22.08). 

{r(r. 1111 An muncit ama mult si 
\:llva sim~ţ1 epu1zat. tn 

cazul in care cineva vă 

BALANŢA (23.09-
22.10). Nu vă lăsati 
atras de aventură, Ct 
rămaneti credincios 

procriilor sentimente. Dacă o 

1 
persoană vorbeşte foarte mu~. 
nu înseamnă că are şi dreptate. 

SCORPIONUL 
(23.10-21.11). La locul 
de muncâ veti avea 
realizări, însă fi~ pre-

caut când trebuie să semnati 
acte oficiale. ' 
.SĂGETĂTORU'lr! 

(22.11·21.12). Incer-
ca~ să da~ importanţă ·.:~ 
anumitor fntâmplări ce ~ 
se petrec in jurul d\15. Nu este 
bine să fiţi indiferent Şi egoist 
L~CAPRICORKUL 
11'= ~(22.12·19.81). Nu vă 

....,lăsa~ şantajat. lncer-
caţi să duceţi la bun 

sfă"it indatoririle asumate şi 
numa> după aceea vă puteţi 
odiho:U.. . 

VĂRSĂTORIIL~ 
(20.01-19.02). Veţi 

intâlni o persoană pe. 
care o cunoaşteţi de 
mult timp si vtrti reinnoda 
relatia. · ' 

. PEŞTII (20.02-20.03). 
Vă aeranjează obser
vatiile făcute de un 
co1eg ŞI sunteţi des-

cumpăniU 

. )•·-.. --~· 

Ramona 
- t<'hnorcdactarc 
computcriwfoi. 

Simolla AntaJ.,!" 
Ioana FriţiJă, : 
Doina Jurc:ă, 
Ştefan Tudose 

-· C:Orf('fUră. 

.... .J 
~;;~~~ 

_ ..... i. ' - ._ , __ 

~;:-- .,..., _______ .,_:_ ··- ·--· ..... -· 
f' .. . ~:-, :,i--~;.;; ... ~~"-~ 
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-------------------------------------------------------------
POLITIA'! PE S~URT ., 

In cursul ;zilei de duminică, toate 
unităţile !fi subunităţile de pom_pieri 
militari, din judeţ, vor avea porţole ... 

deschise. 

OAMENILOR LE CAD 
DINŢII ŞI CRELESC 
FOARTE DEVREME 

~..,.In urma măsurilor 
specifice întreprinse, a fost identifi
cat si retinut numitul Pantea Mihaiu, 
de 57 ani, din Mânerău, care are de 
executat un mandat de 2 ani 
inchisoare, iiJru furt. 

!I.J!.U(~In puncte fixe şi pe 
trasee, au fost testate si verificate 
1.625 autovehicule in irafic, s-au 
retinut 7 certificate de Inmatriculare 
pentru defectiuni tehnice, au fost 
aplicate 39 amenzi, pentru incăl
carea Legii circulaţiei, in- valoare de 
3.680.000 lei, s-au ridicat In vederea 
suspendării 9 permise de condu
cere, din care unul pentru conducere 
sub influenta alcoolului, respectiv 
Petri Daniel,' de 34 ani, din Arad, cu 
autoturismul DBT -417. 

-rPiftiW!•r_._-"" Au "_.f'L:-:,,..,, .. _ -.. A------~~~-~-" 
fost depista~ şi sunt cerceta~ pentru 
infractiuni la regimul circulatiei rutiere: 
Dolga Marius Marinel, de 27 ani, din 
Arad, care a condus autoturismul 
TM-02-ASS având permisul de con
ducere suspendat: Rosza Zoltan, de 
30 ani, din Arad, .. care a condus un 
autoturism neînmatriCulat si cu număr 
fals şi Szikcsai Tiberiu de'38 ani, din 
Arad, care a condus motoreta cu 
numărul de inmatriculare AR-01-505 
fără a poseda permis de conducere. 

Vizitatori, părinţi, rude ale milita
rilor, curiO!fi. pot vedea demonstraţii 
de luptă ale soldaţilor aflaţi pe fază. 

"Ziua porţilor deschise" se inscrie 
in cadrul manifestărilor ocazionale de 
Ziua Pompierilor din România, care va 
fi lunl13 septembrie. Vom reveni. 

. . . 1'1.0. 

Lângă Chisindia, la Păiu
seni, a existat o mină de uraniu. 
Doctorul Bârneţiu din Chisindia 
ne-a relatat că oamenii din 
zonă simt pe propria piele 
prezenţa minei. "Aici locuitorii 
pierd dinţii foarte devreme. 
Părul le cade de la o vârstă 
mai tânără." • 

cu 

l!llllifJQUIIn total, s-au con
statat 74 încălcări ale diferitelor acte 
normative, sanctionata cu amenzi in 
valoare de ·7.770.000 lei. Au fost cor.
statate şi un număr de 21 infracţiuni 

CADAVRUl DIN 
CAMERA614 

·In ultimul timp, ·doctorul 
Bâmeţiu a constatat şi "afecli· 
uni care se manifestă a 
nivelul aparatului renal". 
Radiatiile produse de mină au 
generat apariţia nefropatie! 
endemice, afectiune des lntâl
nită In zona Banatului. Medicul 
preciza că ,.cei care consumă 
apa ce trece prin depozite 
uranifere sunt predlspu!fi la 

rapide de evoluţie, in special 
la femei." · 

ln urma măsurilor specifice întreprinse a fost identificat şi este cercetat 
stare de arest preventiv, GRUIA IOAN, de 39 ani, din GrabaniZ, ]u•leţul 

Timiş, autorul furtului comis In noaptea de 05/06.a.c., din locuinţa numitei 
Bănăţan Viorica, din Sâmpetru German. Impotriva autorului, Parchetul a 
emis mandat de arestare preventivă pe timp de 30 zile, comunică Biro"l 
presă allPJ Arad. 

TEODO!tfl MATICA 
Foto: ~- "fiTYfiŞ .. 

Salvarea a fost chemată in cu<Sul zilei de ieri 
pe strada lneului, unde M. D., in vâ<Siă de 5 ani, 
s-a Intoxicat din neaten~e cu hipoclorit Copilul este 
internat in momentul de faţă la pedialrie, iar starea 
lui este stablă. 

fi. B. 

.-.~ g~·~---~ 
V . 
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· Era odată, acum douăzeci 
de ani, .un pictor care se 
hrănea cu lalele. Si cu frunze 
de salcie din Grădina de vară. 
Om cu multă carte. Fizician 

pictor, sculptor etc. Seri"! şi 
t<"'""'"ura .. Un om de milioane. 

i de la c.ena'""' 

. Iubitorii de drumeţie 
/;f!Jnt invitaţi, sub genericul 
"VEI\IIŢI CU NOH", .!!:1. ;zjlele 
de 11•12 septembrie 1999, 
Intr-o excursie pe traseul: 
Conop • Valea Conopului • 

.. '"'~.-· . ' .. ,, 
·-. . ..._, 

··:"' 

creasta. principală 

Refugiul Stranasa (475 m) • 
uLa Cruce" cabana 
Debela Gora • halta Nadăf 
in lungime totală de 19 km. 
Plecarea din Arad are loc 
sâmbătă, 11 septembrie cu 
trenul de la ora 7,54 până 
la Conop, iar intoarcerea la· 

· Arad se face in 2 etape, la 
alegere: simbătă sau 
duminică la ora 20,35. 
Ca;zarea se face la Refugiul 
Stranasa, precum t;i în cor
turi proprii. Participanţii 
sunt rugaţi să aducă saci 
de dormit, lânterne, 
umbrele, bidon pentru apă. 
Cheltuieli de transport: 
20.600 lei. Conducători de. 
grup: Arpad Nagy şi Marlan 
Hălmăgean. Inscrieri fi 
informaţii suplimentare la 
telefoanele: 2_34421 !fi 
237855 • 

In legătură cu comporta
mentul clientilor ABC-uiui din 
turnul de apă patronul magazi
nului SC Bia-Dan SRL, Marin 
Borbirou, spune: .Intr-adevăr, 
magazinul mixt se află situat In 
cartierul rornilor, dar nu se des
fac băuturi la pahar. In urma 
unor reclamatii am fost verificat 
şi de Inspecţia Sanitară; dar au 
constatat că nimic din ceea ce 
scrie in reciamaţie nu este ade
vărat. In ceea ce-i priveşte pe 
romi ce să fac? ln tigănie ca-n 
ţlgănie." ' 

fi. B. 

ÎMPUŞCAT LA UN 
.... .... 

SALAŞ DIN NADAŞ 
· Miercuri, 8 sept. a.c, a 

fost Internat in spitalul din 
lneu, Beneschi Ioan, de 37 
ani, din Nadă,, cu dlagnos· 
ticul de plagă prin impu•· 
care, coapsa stângă. In 
urma cercetărilor efectuate, 
s-a stabilit că Beneschi, in 
seara de 07 .09.a.c., s-a 
prezentat la săla,ul lui 
COSTE FLORIAN, de 66 ani, 
aflat la 8 kilometri de locali· 
tate. Pe fondul unui conflict 

,.;\\ 

spontan, acesta din urmă a , 
tras un foc de armă asupra 
victimei, comunică Biroul 
de presă al IPJ Arad. Arma 
de calillru 12 mm, cu o sin
gură ţeavli, a fost con
fecţionată artizana!, pre· 
clzead aceea!fl sursli. 
Coste este cercetat pentru 
săvar,irea infracţlunli de 
nerespectare a regimului 
armelor 'i muniţiilor 'i vătă
mare corporalA. 

Ultimele modele 
de telefoane G 9 l:li •.. ·. 

. ' ' 

' .;. 

190 000 tel \!"~-
Un GSM tnce~Jând cu • 
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··-' '- -· : ~-- ·- Vineri, 1 O septembrie; 1999 

'~~Eţ~tl~ J•!!.~It.tirea de 1~ CotrQeen · cu opt luni inainte de aleg·eri 

P~SR A PROPUS CA GRUPUL DE REFLECTIE CONSTITUIT 
' SA SE OCUPE NUMAI DE LEGEA CASELOR NATIONALIZATE 

' . PDSR a propus, ieri, la intnnirea asupra lor sunt avansate. In schimb, 
liderilor partidelor parlamentare c:U legea restituirii proprietă~i imobiliare 
preşedmtele Constantinescu, ca trebuie să oonstitu1e obiectul discu~-

men de 3 luni, persoanele care 
revendica proprietatea să prezinte 
cereri in acest sens, pentru a exista 
o evidenţă completă a despăgubi· 
nlor. 

Ieri, după ee au seos pr•~rsa 
grupul de reflecţie constituit pentru ilor in Grupul de reflecţie, a afirmat 
studierea retrocedării proprietătii să liderul PDSR. 

din sală, alesii nostri st-~au imtJHi:rJiit! 
. eon.siliiie de a', dmriniist1•af;iie fie completat cu experti din partea Potriv~ propunerii presedintelui 

fiecărUI partid şi ca acesta să se PDSR, acest grup de reflecţie tre· 
ocupe numai cu legea restituirii imo- buie ca, in termen de o lună, să 
bilelor nationalizate, a declarat Tntocmească o documentatie con
preşedintele partidului, Ion lliescu. erată, să stabilească principiile şi eri· 

lliescu a mai propUs ca legea teriile retrocedării, ce anume va con
fondului funciar (lupu) şi cea privind stitui obiecful retrocedării şi cine este . 
privatizarea lAS să-si unneze cursul Tndreptătit să revendice. 
in Parlament, intrucit dezbaterile PDS'R a mai propus ca. in ter· 

Preşedintele PDSR a 'plecat cu 
o oră inainte de încheierea intilnirii 
de la Cotroceni, motivînd ca are în 
program o altă acţiune. El a precizat 
că propunerile PDSR se află In dis
~ participan~lor. -

La Inchiderea editiei, discutiile 
continuau. ' ' • 

«lit{J·'·tt8·'H"1tf@!§t,Uf,Jii!.nti 
PitETOL EttEitGIEI 

.J)& ~Nb J\ Aozii- e.ii 
i~><!'<>'Z:iT6Z.ri PE~?iiLE1 l!oo'->i 

A 11.1 Ti IJbltiT eu 

• 
,- -.. ELECTRICE V fi 

CRESTE CU 3-4°/o • · Ministrul Industriei 'li Comerţului, Radu Berceanu, a anunţat. ieri. că, 
Incepind probabil cu 1 octombrie, preţul energiei electrice in lei se va 
majora, in med~. cu circa 34%, fiind calculat pe baza unui curs de 
schimb de 16.000 de lei pentru un dolar. 

Berceanu a arătat că, faţă de precedenta majorare, cursul de 
schimb leu-dolar a crescut cu circa 10"k însă a hotăn1 ca doar 34% 
procente din această majorare să fie acoperită din creşterea preţurilor, 
diferenţa unnind să fie suportată de CONEL 

· Actualele tarife au fost calculate la un curs de 14.500 lei/dolar. 
Ministrul a arătat că odată cu această majorare se va elimina ~ 

, subvenţia inaucişată, ceea ce va determina o scădere a preţului, ca~ 
lat în doCari, a energiei vîndute consumatorilor industriali şi o majorare 
"extrem de redusă" a tarifului sociaL Ministrul Industriei a sustinut că nu 
au fost finatizate toate calcule legate de viitoarele preţuri Ş1. in con
secinţă, nu poate estima care va fi creşterea tarifekx' pentru consuma-
Diicasnici. -

Radu Berceanu a explicat că, dupa eiîmiriarea subvenţiel 
~. preţul la acest produs va fi stabilit ln unna discuţiilor dlrnre 
Conei, Oficiul Concurenţei ~i Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea Energiei. . 
. El a estimat că, oricum, chiar 'li după eliminarea subvenţie! incru-
âljale. preţurie la energie vor pmtre oele.mei mici din Europa . 

• (Urmare din pagina 1) 
in fine·, si-au dorit cat mai multi 

manageri diri propriul partid. Şi astâ 
pentru că peste opt luni de zile vin 
alegeti/a locale si este nevoie de ceva ... 
bani. Şi cine să~i dea daCă nu oamenii 
care au primit câte un fotoliu căldut ca 
răspuns la devotamentul tată' de 
cauza ... partidului?! . · ' 

Aşadar, ·fiindcă domnii consilieri 
şi'au dat seama că pasiunea naşte de 
multe orL comportamente si discutii 
aberante, penibile, au hotărât că nu 'e 
cazul să discute aceste subiecte de fată 
cu presa! De ce, la o adică, să afle tot 
arădeanul cum ţine consilierul X de 
locul său in unul sau altul dintre consn;.· 
ile de administratie? De 'Ce să afle tot 
arădeanul că, in definitiv si la urma 
urmei, singurul lucru q~re' contează 
peotru cei pe care i-am ales să conducă 
destinele acestui oras, în primăvara lui 
1996. este propriul interes? Mă rog, şi al 
partidului din ca~ aceştia provin ... 

Cică s-ar discuta chestiuni secrete! 
Pentru cine secrete? Indiferent că se 
doreşte sau nu, numele celor care vor 
ajunge în consiliile de administraţie şi. 
implicit, vor avea un cuvânt de spus în 
desemnarea managerilor, se va 
cunoaşte. Mai apoi, când e vorba de 
persoane. in CLM votul oricum e secret. 
şi ca ,urmare nici presa şi nici altcineva 
nu are cum să afle cum a votat unul sau 
altul dintre consilieri. Deci, chestiunile 
de ordin tehnic nici nu intră in calcuL 
Discutiile penibile, da! Adevărul e că 
acum.' cu opt ·:uni inainte de alegeri, 1\i 
pui intrebarea: ce imagine mai vor .să 
apere domnii consiijeri? Arădenii şţiu ce· 
consilieri şi-au ales sunte!Jl convin~i 

că nu vor mai tace greşeala:ca. a doua 
oară să-i mai voteze... · ... 

Discuţii absolut neprinCipiale 
iscat in legătură cu proiectul de 
hotărâre ce prevede amplasarea Tn 
Piaţa Revoluţiei a unui monument ridi
cat in memoria celor care şi-au pierdut 
viata pentru cauza Revolutiei din 
Enervat la culme. in speCial de.~a'"ti'-'1<? 
tudinea consilierilor puterii, Atilla Duka 
• unul dintre revoluţionar.ii ·din 1989 
care a susţinut' acest proiect a afi1-rm•t r
că .,actuala putere lgnoră.m:~~T~~.l.:,: 
1989. Este · De clh'ld 
ul a venit la nu· a făcut 
să denigreze " 

La zece ani de la 
tncli Ou are,un inonument 1 
stea celor. · · jertfit 

ca azi să "~:=~;':;~~ scaunele consi 
rusinos că multi dintre 
loc să sprijine' această '"'!''at1va1·, ·A•.,..•••• 
găsit de cuviinţă să facă tot felul 
aprecieri neavenita. Mai mul,t .. 1 ;n;;·,~a1~u,;ft.t.-f'-' nici un ban pentru ca acest rr 
să prindă viaţă. In final, raţiunea, sau 
poate teama de oprobriul. public, au 
făcut ca domnii consilieri să accepte 
amplasarea acestui monument in faţa 
sediului Băncii Naţionale .... · 

Să mai notăm că-n urma sedintei 
de ieri filiala Arad a Partidylui Naţional 
Roman are sediu. Evident, nu fără dis' 
cutii, -discutii în urma cărora am aflat 
că~ de fapt, PSDR·ul. .mai precis 
viqeprim_arul Sorin Neamţu, a fost 
acei8 .<:are a .făcut de 
hotărâre Să fie Alt1Anl'Îi i 
luni de zile! PSDA:-ul 
se extindă ... 

lOCAS WIRING SYSTEMS -ROMANIA S.C. ZAHAR S.A. Arad 
e Team player 
e Strong interpersonal skitls 
e High level of motivation a-nd vision 

to establish the manufacturing function . 

lua.)Hlf!'!lll~~~ 
Main responsibility 
• Manage the qua.lity depa!tment · 

one-supply base wciuld be beneficia! but 
not essential 

e Experience of FMEA's Advanced 
Quality Planning, Design for 
Manufactura 

• Experience of Project Managemeni 
• University degree preferable 
e Fluent in English, written and veroal 

·.:.-

e COR!puler skitls · · 
' ~ ~~-1 .. within the company . . ..... 

e Responsibilityf!ll" l!:lequality ofthe 
·~--

.; :.· ... :•1;. 

Lucas Wiring Systems is part of the 
worldwide TRW Group of companies 
employing over 50.000 people manufac
turing and supplying components and 
equipment · ţo the international automo
tive and aerospace industrias. In addi· 
iion to our lour UK sites we have in the 
lasi two years established new sites in· 
Egypt and have a new factory in Arad 
ready for completion in November 1999. 
We currently have 150 employees with 
450 employees planned by December 
1 999 and up to 700 within two years .. 

produci 
• Experience .;ef. Quality 

_:-, '·' 
Main responsibility: 

,i:~.-!:':=t~r.-· 

Management System , . . · . . . 
we ere now seeking 10 ernploy·p&c>- . e Advanced Qualil)'~ljj!IQ'.i;::.<.;, .. • Planing the ntanufacture•of t!le 

ple for new positions: · e Budget control · ' · •·' products. tci me9t;f~omer "requir~~ 

llltgniJd!lcfufliij'MUigill! • Raport writing : r;, . me': Plan . ~t~e~;.,r~;.,.nţs}<> 
~,'!_~""'~~·~""--:,.,,M-><'-'' ·"-~ ·Person specification . meet production plan ...:_ .·,~~ ;.· - · • 

Main responsibility e Must have a proven record of • Ensure that mec'hines and labof 
e Sets and monitors pertormance quality management in a high volume. are loaded in a balanced way 

targets tor ali the areas of the manufac·, . multi-produci ma'nufacturing company • Monitoring the progress of the 
turing function ' · . . ~ .-· .. • Experience in the automotive tier plan qn a daily basis and moditying the 

e Produces production plans that one,supply base would be benefic1al but . plan as required . 
ensures tacilities and resources are not essential . e Produced a plan of labor require-
available to meet expectations of cus- • University deg~ preferable ments and required machine utilization 
tomer schedules · • Fluent in English, written and verbal on a monthly basis and data basis 

e Responsible tor manufacturing e Computer skills • Control and planning ot.lltock 

~~i~:~~~i!~:~!~~~~.~~~t:~~~:;·.,~~~ .. •~ui"niertnu~IPDliil checks ,. , .. 
ing to reduce manutacturing costs to a ~ · ... ,,.,, ....... A_.... ''~'"""''â•'''' , .. , .. , Petson specification: 

minimum Main responsibility - e Good working knowledge of 
• Responsible for recruitment, • Manage ali the works engineering Windows based software particularly 

selection and performance of employees . ..function spread sheets . 
in the operations function • Manage the day to day iunning of e ManufacturillQ·beckground pre-

the Manufacturing Engineerin~ , 

Person specification '' Department . . ·. fe~ P;evfo~s ·demonstra bie tnick 
• 3 Years Univers,·:y degree · e Control and implement ali des1gn 

record in planning or production control 
• Proven track reco· rd in manufactur· ·ehanges to the prod~ct 

• Previous experiente expediting ing management. 3-4 years e Budget control e li!road understanding of commer- materials and allocating resources 
eia! and financial aspects of the business Person SRScification • Fluent in English, written and verbal 

e Strong planning and interpersonal e Must have a proven record of engi· • Ability to communicate at ali lev-
skills .neering management in a high volume · els, strong interpersonalskills 

e Fluent In English. writlen and varblil multi-produci manufacturing company • Team player .. ,. 
e Customer oriented e Experience in the automotive tier • Able to worl< under pressure 

TJois pesitiens-- abnNf31 ............... ...:. within a~.,..,_ appi'-ob- ftfliies' te,... 
_.... fJwir CV's te fas : 057•Z75U5 no ...,_ tJum Wensdall S5 ef SepUm._. f9'19 for Pla-. 111111 Manufaeba"inl .._,_ ..... ~ Z7., ~ f9'19 .... Jll.lo ........... i!ooalftll~pesitions. 
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. ~ngajeaz~: ŞOFERI 
CONDIŢII: . . ... 

• preferabil experienţă pentru camion CII ·ghiară 
hidraulică. .,, __ · 

• curriculum vi~ fi recomandare de la ulţilliljlf'l 
de muncă. · .. , 

INFORMAŢII LA TELEFON: 288130, 092·826507.' 

tul:fil:1~g~J;D 
. angajeaza . , . ' . · 

+ Sadori eleetriei + sudori autogeni + ~., 
latori S1111itari • eleetricieni • ~·· 

meeGniei + eenstractori finisori; , ... 
CONDIŢII: e domiciliul. stabil in municipiul Arat:\,,· ~~ 
e experienţă in domeniU . . . . · · 
e vârsta maximă 45 de am . · 

' Prezentarea pentru selecţie: marţi, 14.09.1999~ 
sediul societătii din Arad, str. Grădina Poştei nr. 
264869. . ' . . 

..-. 

(5224328) 
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- ._ · Asta e Siblatia! .... 
... -:.-.~trăiiie Turdei si Jiului erau două.străzi 
neasfaltate. Tn 1972. strada Turdei a fost 
.pieltuită din ini~ativa câtorva localnici ~": 
au găsit înţe legere la conducerea de 
atunci a orasului. Ulterior a inceput con
structia Fabricii de Nutreturi Combinate 
(FNC).· Pentru că strada Turdel era pietru
ită, maşinii~ mari au inceput să o 
folosească, Tn conduzie s-a mai deschis şi 
o poartă la FNC în această parte pe tanga 
cea mare care era deschisa spre eampul 
Linistii . Adevăratele probleme însă au 
inceput anul trea.rt tn iulie cand FNC-ul a 
rost vandlit ~ bucA~ mal multor firme par
ticulare. Una dintre acestea este SC 
Dimed SRL. firmă de transport intemaţio-

TIR-urile acestei socie~ţi, folosesc 
P1,_..f:.: •• _ de acces nr. 2, iar ca să ajungă fa 

ea, străzile Turda şi Jiului. Străzile s-au 
degradat de atunci in continuu, iar tre
cerea unui TIR face si se cutremure 
casele. ln ~rare de cauză, oamenii au 
pornit pe ealea legală tacand numeroase 
sesizări cAtre Primărie şi Poliţie. s-a con
stituit o Comisie condusă de viceprimarul 

Darida. care s-a deplasat la faţa locu-
ş i care s-a spălat rapid pe mâini 

doar un an au crăpat pereţii 
caselor (str. Turdel) 

Turdei intr-unul, 
iar pe Jiului in 
altul. De aseme
nea, ma~inile să 

""' se mai 
deplaseze cu o 
viteză mai mare 
de 10 km/h. SI 
cu asta, basta! 
Oamenii insA nu 
sunt multumiti 
deloc pentru ca 
problema doar 
aparent şi-a 
găsit rezolvare. 
TIR-urile trec tn La lnuarea p_e str. Turciei ~ste restricţl~nare de 
continuare cu viteza ... ar şoferu n-o respecta · · 
vitezA pe stradă, plăteşte nu e nici o problemă poata si 
trepidaţiile continuă, praful e omnip~ent. treacă. Dar el n&-au dat in judecati, nu 
Solutia propusă, aceea ca TIR-unle să vor să plătească." 
folos'ească Poarta nr. 1, c~ ~ntrare di~ • Prhllirt8 111'8111118 ••• 
Campul Liniştii care este 50 u~a cea mal Tntrucât viceprimarul Ioan Darida era 
bună. o vede şi un orb, nu poate fi pusa in plecat în Germania, am discutaf cu dl. 
aplicare tntrucat patronul firmei Belslrim viceprimar Sorin Neamtu. După ce j:am 
care a cumpărat această zonă a FNC-ului expus problema, dl. N'eamţu a găsit o 
nu permite acest lucru. .solutie care pare sa fie viabilă. Făcand o 

Nemultumirile crescAnde ale-cetAte- succintă analiză ·ta birou, cea mai bună 
·nlor au foSt din nOu puse pe hartie şi in- variantă i s-a părut aceea ca maşinile să 
mise Primăriei. Tnsă viceprimarul Ioan fie obligate să folosească strada 
Darida, le răspunde cA singura sofu~e Agricultorilor cu ieşire Jn şoseaua de cen-

· exister'ltă se aplică deja! tură, stradă care Tnsă trebuie pregătită şi 
.. RiziMIIii'lllelbii. asfaltată corespunzător iar pe străzile 
· Am dlticutat cu patronul S.C. Dimed Turdei fi Jiului să se Interzică accesul 

SRL, domnul Oimed Eugen. Dansul, cu TIR-urilor . .,Deslgur, după ce va veni dl. 
amabilitate ne-a prezentat punctul sau de Darlda vom studia problema fi vom 
vedere. Firma are ca obiect de activitate vedea ce se poate face concret", a 
transportul internaţional. Cele 20 de TIR- încheiat viceprimarul Neamtu. 
uri trebuie să intre si sa iasă pe undeva din Pini 8IJCI D8IJIIill rallliJ 
curtea FNC-ului. Di. Dimed a incercat să-I Solutia propusă de viceprimarul 
convingă pe patronul firmei Belsirim s~ Neamtu ar putea rezolva problema. Ne 
lase sâ folosească poarta nr. 1, dar n-a miră taptul că dl. Darida nu a văzut-o din 
reuşit. De altfel 1-a dat şi în judecată în primul moment. Şi încă ceva. Oare când 
acest scop iar procesul e în plină aleşii noştri vor Tnvăţa că sunt acolo pentru 
desfăşurare . .,Ma,inile noastre respecti câ noi i-am votat si interesul cetăteanului 
restricţia de vited. Ştiu că oamenii sunt trebuie sa primeze. Dacă s-ar fi întâmplat 
nemulţumiţi, dar n-am ce face. Trebuie acest lucru in altă parte, mai în vest, 
'i noi să lucrăm. Eu sunt gata să ajut la primăria ar fi apărat în primul rand interesul 
găsirea unei soluţii care d mulţu- oamenilor şi apoi pe cel al firmelor. 
measeA pe to~. Dar '' nervii mei sunt De ce nu se vrea intr-adevăr găsirea 
întin'l la max•m pentru că oamenii ne' unei solutii care să aducă tn primul rând 
ameninţA zilnic cu blocarea drumului. liniştea cetăţenilor? Cu ce au greşit eL 
Daei cel de la Belsirim n.e dau voie, o Sunt legati de măini şi de picioare nu pot 
ei folosim Po.ta. nr:-1" ne::a declarafdl.· sA facă . nlmic, iar cei care ar trebui să-i 
Dimed. · · • ajute (Primllria) n-o fac. Există oare alte 

Tn repliCă, patronul firmei Belsirim, dl. interese la mijloc? Dacă nu. nu se poate 
Slgmed invocă dreptul sau la proprietate. sa nu se rezoi'A! problema. AşteptAm să 
.,Eu am cumpărat cea mal mare parte a vedem că se va implica şi conducerea 
FNC-ulul, cea care include 'i poarta nr. Primârtei pentru cetăţean. Sperăm că nu 
1. E normal să nu permit d treacă degeaba. Vom reveni. · 

hotărând ca pe cele două Străzi să se dr- oricum prin curtea mea ma,lnlle lui $ERBAH POPESCU 
Dlmed. Am incercat si ajung la un -=-o·. ~EFan "11!11TVf1$ 

cof8 intr-un singur sens. respectiv pe punct comun cu el, în sensul că dacă ,-vo. ., • .,. .,. • ' 

In săptămana 1~18 ~ f brie a.c., la cinematograrerr 
~ ~~.~ ~UI'eŞlţ ~ progra-
; ~ l)remlerele~ •.• . . . . . 
: Mumla, producţie SUA · 
1: (19jŞ). Tn regia lui Stephen 
r ··: • ..A!Jtmmes, cu Brendan Fraser, 
· ·~ Rachef Welsz, John Hannah, 
i~ Ar.nold Vosloo, Kevin J. 
~ ',Ji:Col yde. 
t~ragosea · · · 

lrOOnhotep, Tnaltul preot al RiukJI 
''·:-....şi Anck-Su-Namun, amanta 
~ .. Pa~aonuful, este data Tn vileag. r: Când Anck-Su-Namun tşi la 
~ ,. viata, lmunhotE!P. lntr-un act de 
. .... ~-?'AWifeazâ pe zet. in 

Hamunapra -oraşul Morţilor. 
. Penţru purtarea sa, lmunhotep 

· ,~ un blestem - ultimall.lm, 
~'existenţA de tortlri. Trupul său 
,.-mutilat 01,1 va put~ muri niciO
·- <dată, iar s~ său va rămane , 
f pe vede inchis într-un cadavru in 

'putrefadle. 
J:&:_·· ~ 3000 d8 .•• legionarul 
, ··ROCk O'Conneh cade prizonier in 
. . timpul unei băUllii, Tn Egipt. 
~ _ .. ;A~teptand!J:-Şi execuţi<! 
; --~~nnell se ~deşte cum sa 

:scă~ea. PIOITll~:t găsirea tegen
r· darei comori ascunsă sub 

nlsi~le oraşului Hamunaptra, 
1 . deven~tâ. obsesia vanătorifor de 
1 "'~on ŞI o mare atractie pentru 
· arheologi. Dar nimeni nu avusese 
~curajul ·sa o caute datorită 

bl,estemulul .. lui fmunhotep. 
t · G~ se asociazA cu·Evelyn, 

egiptolog ~i împreună cu fratele 
~ rn josul Nilului. 
paralel cu un grup,(\8 ~i 
~enturieri. Gurio~ii ~uUitori de 
comori încalcă însă 1egamantu1 şi 
Mumia se dezlănţUie ct,1 puteri 
nebănu~e. · 

Uclga'l de schimb, pro
ducţie SUA (1997), regla Antoine 
Fuqua, cu Chow Yun Fat, Mira 

· ca·~·~' platit, 
John Lee ~rime~t~ un uttlmatun 
cin partea şefului mafiei chineze 
din Manhattan: ori n va Tmpusca 
pe copilul . unui poliţst responsăbit 
de moatea fiului mafiot - ucis in 
timpul unei tra~i de drog\M1 -
ori viaţa familiei ·Sâle este Tn peri
col. lncaPabil să IJCidc1 cu sange 
rece un copil nevinovat, Lee 
C~?"Ştientizeaza riscunle pe care 
şi le asuma şi hotăreşte să plece 
sub o nouă identitate Tn China ca 
sa-şi apere mama şi sora de fl..tia 
răzbunării mafiote. Pentru 
obVnereâ noii identitaţi, apelează 
la un falsificator specializat Tn 

. acest tip de operaţiuni. Spre 
mirarea sa, va avea de a face cu 
o femeie, Meg, drăguţă. isteaţă, 
pl'nă de personalitae, care nu se 
dă in lăb..ui de la nirrJc:. Cei doi vor 
deveni repede ~nta unei urmtii 
tndracite şi spedBculoase prin tct 
New York-ul, presarat& cu con
fruntări de· o maximă tensiune 
Intre ei şi ~· ' . t .. .. .: . 

t~·<:?~~;, ' /::·;·;• ... ~:.~~ . ,. 
• r.· ~··· • • ' • "• ~· •. ............... 
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7~ de Ştwtţe-.~. 
: . . . ~ Me tiut aa4t alt- ',. : ;: • 

:~: ;~~ , iNVĂJĂMÂNT Cii --~~-/ 
,fi VEDERE LA 'DISTANTA~· : .. 
&c.i~~tftţWKQ.~~~~~l~~!~k~~N!:t,/~~.;kt~.i~}J;fĂ;~ : 

• discutie cu dl. prof. univ. dr. Alexandru Roz, ·. , 
decan al Facultătii de Stiinte Umanist Crestine 

F~tcultatea de Ştllnţe-Umanlst-Creftlne, din cadrul 
UnWers;tăţli de Vest., Vasile Goldiş", s-a infi_!nţat in t~~na an.u
lui 1994.1niţial, a&eastă facultate a avut doua specl<!_ltzan {lsforle: 
Jurnalistică, Istorie-Limba şi literatura engleza, amândoua 
având, doar invăţământ cu frecventă la zi). Acestor d_oui spe
cial/zări odată cu anul universitar 1998-1999, /1 s .. adaugat cea 
de-a tr~ia specializare, adică: Umba şi literatura engleză
Jurnalistică. 

- OI. decan, spuneţi-ne .ce 
noutăţi aveţi pentru ac.est an 
universitar, pentru viitorii st\1; 
den~? . 

- Nou. pentru tinerii studenţi 
este din punct de vedere. al spe
cializărilor, respectiv pe langă 
cele trei specializări existente, se 
adaugă incepand cu aeest ab 
universitar alte două: Istorie:.· 
Ştiinţe Politice '1 Limba· ti lite
ratura englezA - Ştiinţe Politice. 

Un alt aspect foarte important il 
constituie faptul că la toate aceste 
cinci speclaflzari, pe langf 
cursunle la zi co durata de 4 an1, 
din acest an exis~ şi'învăţămă(lt 
cu vedere fa distanţă (i.d.d), aJ 
durata de 5 ani. · 
·. - lnviţAmlnt. cu vedere ~ 

~~ă si intram tn toate 
amănuntele, invătărnănt deschis 
cu vedere la distanţă. am putea 
spune că se aseamănă .C\J 
lnvătămantuf fără frecven~ ·sau 
prin 'corespondenţă . Stu'den~L 
care vor frecventa astfel de 
cursuri, vor fi informaţi de hr 

" 
' . 

·C.:.··· 
. 
~ 

. 
: 

.~ 

i nceputul anului universitar, 
despre disciplinele de Tnvătămant 
ale anului Tn care Stmt rnsCrişi, ti 
se vor da cursuri dupA care sa 
studieze. iar înaintea celor două 
sesiuni de examene, se va ~ 
niza o perioadă de pregătire a 
studentilor, cu o durata de apraxi. 
mativ '7-10 zile.' după care 
urmează sus~nerea obişnuită a 
examenelor. _ 

- In vara ~~CeStui an, a avut 
loc deja o primă sesiune de 
admitere. Am dori si ne 
spuneţi daci au mal rAmas 
locuri, 1ar dacă da, când.se va 
mal organiza o nouă sesiune 
de admitere? 

- O primA sesiune de 
admitere. după cum şti~ a avut· 
loc deja. Tn unna acesteia, au mai 
I'AilliS 30 de locui. cursuri la zi la 
secţia de Limba şi literatura 
engteză - Jumalistică şi câte 50 
de locuri la celelalte specializări, 
cursuri la zi~ La i.d.d. au rAmas 
eate 30 de locu.ri pentru fiecare ·. 
specializare. De menţionat că stu
dentii cu media peste 8,00 la exa-.. 
menul de bacalaureat şi laurea~i 
la olimpiadele şcolare sunt ad~ 
fără concurs, putAndu-se înscrie 
deja. De asemenea, canclicla~i 
care au susvnut concurs la alte 
faculta~ şi doresc sa se lnscrie la 
Facultatea de Ştiinţe-Umanist
Creştine. dacă au cel puţin rneăa 
5,00 la disciplinele specifica, 
sectiei la care doresc să se 
Tnscrie sunt primiţi fără concurs. 

Pentru cei interesa~. urmA
torul oonaxs de admitere se va 
~ Tn data de 25 septem. 
brie, 1ar lnscrierife se pot face 
pănă la data de 24 septembrie la 
sediul Facultăti, din str. Unii1i nr. 
3. Informatii sUplimentare w pot 
obţine la telefon 282324. 

UMHifiTODOCfl 
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SPIRITUl 
DE TABlA 
Imi amintesc că In vremea copilăriei se 

lsca.u certuri intre copii pentru te miri ce. O 
tulponă de floanta-soarelul - un virtual cal 
pentru joacă - era un prilej de ceartă. Asta 
se întâmpla pe la 3, 4 sau 5 ani. 

Se spune că oamenii ajun,lla vArsia a 
treia sau a patra dau în mintea copiilor. 
Evlden~ gesturile '-' acţiunile lor sunt aido
ma stărilor infantile. Ceea ce se demon .. 
strează adeseori. La orice nivel. 

Tri!ă Făniţă 'i Vasile Lupu sunt in dis
pută de mai multă vreme. Argumentele 
unuia sau ale altuia au fost, adeseori, in 
zona penibilului, a ridicolului, dar' mai 31es, 
a intereselor. Fiecant a pnut de opinia" sa 
ca orbul de bâtă. La ultima confruntare; in 
privinţa limitei de 50 ha de pământ resţi.tu
ite, fiindci n-au mai avut un motiv -serios 
de ceartă, au găsit unul din domeniul 
lingvisticii. . · ·. 

Mai exact, unul zicea "aă au se dea 
- mult de SO ba", iar celălalt su~;ţft.oea 
că ar fi mai bine să se zică ,.să se dea 
până la so ba". Ceea ce, după mioitea 
oricărui om normal, este exact ace{a~i 
lucru. Nu 'i pentru cei doi căuzafl. Şi pen
tru că e~u paraleli cu gramatica (in sp~ţă. 
semantica), au apelat la un 11Specialist", 
Laurenţiu Ulici, preşedintele Uniunii 
Scri~orilor. lnţeleptul Ulici i-a dat că'tig de 
cauză Lupului, de'i Triţă Făniţă spunea 
acelaşi lucru, dar .cu alte cuvinte. Un timp 
de patru ore s .. a pierdut cu o ceartă între 
doi parlamentari plătiţi din banii contribua
bHului pentru. ca ei să se joace de-a gra
matica. 

· Până la o ceartă intre cei doi pentru.un 
băţ de floanta-soarelui nu e decât un pas. 
Şi aşa suntem în domeniul agricol, iar 
spiritul de taria tnibuie justificat cumva. V. 
Lupu '1 Trlţă Făniţă s-au străduit. Şi au 
ntuşit 

' , .. ' 1. IEitCflrt 

sA·· 

PRO SI COltTRfl 
" . 

Vasile Lupu fi Triţii Fiinfţii au ţinut multe 
zile eapul de afif, i'n disputa dintre opoziţie p 
putere, i'n legiiturii eu legile proprietiiţif. l."m 
intre'bat pe eei doi parlamentari: s) la ee se 
.".".tii ". III întâlnire• ". .. Cotroe-i " a) 
eum se "Piieii disputa dintre eei llof. . . . 

y • 

PROP~ŞI~EA ~OI 
TRITA FANITA • 

' ' AGRICULTURA 
DE STAT 

V. Lupu, deputat 
PNTCD 

1) lu- ~ 
cru nu 
privinţa lim~elc>r 

de retrocedare, 
la terenurile 
funciare (ara
bile 'i impădu
rite) nu avem ce 
discuta. De dis
cutat rămân 

soluţiile pentru despăgubire. De 
asemenea, la legea privind celelalte 
imobile confiscate, naţionalizate, nu 
putem abdica de la reglementarea 
retrocedării acolo unde este posibil. 
Dacă PDSR-ul are soluţii miracu
loase, a'tept să vedem. Soluţia 
miraculoasă ar fi să elibereze casele 
ocupate prin fraudă, precum şi 
intreprinderile naţionalizate şi atunci 
despăgubirile vor fi foarte mici 'i 
suportabile. · · 

2) Ce urmăre,te Triţă Flniţil 'tie 

.·-·-·· 

Cti aproape zece ani în urmă, 
având in conştient imaginea negativă 
a partidului comunist, scârbită si de 
auzirea cuvântului .paitid~, 
maghiarimea din România a intrat cu· 
uşurinţă in capcana propagandei 
înşelătoare a partidului UDMR, care se 
auto denumea .forma~une apoittică". 

Cei zece ani care au trecut Sunt 
certitudinea faptului că principiile de 
structură şi funcţionare ale UDMR, 
urmează, la nivel etnic, modelele 
partidelor comuniste. Excluzându-ne 
pe noi toţi, de la toate felurile de 
reprezentări, şi-a construit propria aris
tocrane. propriul cerc de noi stăpâni, 

şi zeloasa~reţea.,de interese 
a acestora. · 

. Protagoniştii atât de pasionaţi ai" 
unităţii maghiarilor care şi Tn cercurile 
lor cele mai restrânse, cu vai şi griji 
păstreazâ unitatea, in realttate chiar ei 
au împărţit maghiarimea din ţară in 
două tabere: una restrânsă a privi
legiaţilor şi alta numeroasă a celor 
care fac ve!fnic sacrificii. Noi, liber
democraţii, negăm că linia polttică a 
UDMR-ului, lipsită de fundamentare 

toată lumea. Agricultura este 
domeniul afacerilor lui Triţă 
Făniţă '' propă,lrea lui a fost 
agricultura de stat. 

LUPU ... 
URMAREŞTE 

CAPITAL 
ELECTORAL 
TrifăFăni~ 
senatorPD 
1) Ha

bar n .. am. 
Nu 'tiu ... 
Nu cred 
că 
cel mai 
indicat 
pentru 

ăsta. 
2) Pentru capital politic: ~a 

se explică disputa. 
Nu-s a'a de pupni cei cu 50 

deha. · 
Punctul de vedere al PD-ului 

coincide cu al meu. PD-ul mă 
susţine. Restul sunt speculaţii ... 

D. Sll'tfiCI 
1. IEitCflrt 

ideologică şi adesea contradictorie, ar 
fi singura posibilitate infailibilă de a 
realiza interesele noastre politice. 
Considerăm că în primul rând se 
află unitatea care ne strânge .!fi soli
darizează nu numai prin firele iden
tităţii naţionale, dar care, in loc' să se 
sprijine numai pe cel nevoiaşi, să-şi 
găsească resurse pentru ridicarea · 
nivelului econpmic şi social al acesto
ra. 

Considerăm a fi o greteală 
politică atitudinea prea rnoderată, 
dar este o greşeală 'i mal mare 

· mentalllatea de a făuri capllal politic 
din ·miraje îndrăzneţe de diferite 
fonne de autonomie pe baze etnice. 
Aceasta ~liţie de guvernare care a 
a,dus ţar.a intr-o ~ză generală. este 
foarte probabil ca,tn·anut2000 v• 
constrânsă să treacă in opozlţ18. 
Firesc t;i UDMR-uf. Cu ce fel de 
argumente politice realiste ar putea 
atrage cu sine in opozi~e UDMR-ul 
intreaga noastră etnie? Partidul 
Liber-Democrat Maghiar din România, 
folosind posibilitătile ce izvorăsc din 
ideologia sa sociB.J-neoliberală, şi-a 

Vineri, 10 septembrie 1999 

. Ieri, la sediul organizaţiei 
judeţene a PDSR, a fost organizată 
o conferinţă de presă. Preşedintele 
Avram Crăciun, prim-vicepreşedin
tele ,Pavel Sârbu şi vicepreşedin
tele Alexandru Parv au prezentat 
problemele prioritare ale partidului 
in perspectiva Conferintei 
Na~onale din 9 octombrie, cel mai 
important reper inaintea alegerilor 
locale. 

Prezen!ând noua configuraţie a 
conducerii organizatiei, Avram 
Crăciun a mentionai cei patru 
.piloni" de bază: organizatia de 
tineret, organizaţia femeilor: Liga 
primarilor şi patrona.tui. 
Reprezentanţii aCestor organizaţii 
sunt membri cu putere de decizie 
in actuala conducere, -.ceea ce 
reflectă preocuparea PDSR-ului de 
a fi un partid modem. Pe această 
linie, preşedintele Avram Crăciun 
ne-a asigurat că după câştigarea 
alegerilor, PDSR-ul. nu va porni o 
vânătoare de vrăjitoare, ci va· 
merge pe criteriul competenţei. 
Deşi are deja pregătiţi oameni pen
tru conducerea institutiilor descen
tralizate ale statului, dacă din cei 
15.000 de .specialisti" ai COR-ului 
se găsesc oamerii de valoare, 
aceştia vor rămâne pe funcţii. Cu 
condiţia să câştiga competiţia cu 
candidatii PDSR-ului. 

• in a~ă ordine de idei, PDSR-ul 
local a demarat colaborări cu a~e . 
partide, cum ar fi PNL Câmpeanu, 
dL Crăciun considerând că la cen-

tru se stabilesc aiianlele'pe ""'IWI"-1 
teritoriu se stabiies'c colaborările 
între parlide, In scopul· unei bune 
funcţionări a administra~ilor locale. 

• Biroul Executiv reunit 
miercuri Tn noua compo~entă · 
emi~ un co.~unicat în care iş1 
expnmă poz1t1a fată de mai multe 
probleme sodo-po(itico-economice. 
Pe scurt: e Este necesară o 
care să indrepte abuzurile "''"'i ""'"' 
comunist însă aceaste trebuie să fie 
in concordantă cu Constitutia 
României, cu prlncipille statului de 
drept, să nu aducă atingere drep
turilor fundamentale ale unor eate- · 
garii de cetăteni in tavoarO<o alb:mo•loi 
• Actualul guvertfiou are an~otul1 
moral să impună arăd 
amplasarea unei statui (a celor 
ge_nerali) care jigneşte memoria . 
zecilor dş miide români ucisi toc- · 
mâi de Către cei mim' emo. 

rati. e Se ~:~~~~"::;~~~:: administratie 1 să 
.trecuşvrile" politice şi să se 
de problemele Aradului. • In 
comunicatului, se solicită dezb<oteri 
publice pe tema legilor proprif!~-:. 

• Vicepreşedintele Alexandru 
Pârv a avertizat asupra pericolului 
restituirii fără discernământ a 
pădurilor. ,.Cei care au avut păduri 
imbătrânite sau doar terenuri desti

. nate impăduririlor doresc acum să 
primească păduri tinere, care s-au 
realizat in ani de muncă, Pl' ch,eitLI-~1.--' 
iala statului." 

. SIHIOrt TODOCfl 

propus să realizeze asemenea legături 
cu partide democrate din actuala 
opoziţie care vor insemna garanţii 
solide pentru îndeplinirea programUlui 
său electoral. 

Politica noastră economică are 
in vedere aserilenea priorităti, cum ar 
fi renaştarea agriculturii şi a~ mediului 
rural, cre!fterea numerică a intre
prindenlor mici şi intărir~a lor eco
nomică. Calea cea mai sigură şi cea 
mai realistă spre deschidere de noi 
perspective in domeniul drepturilor 
libertăţilor cU ·caracter etriic 
relansarea economică a României. 
Programul nostru politic alternativ, 
ţinând cont de propunerile celor opt
sprezece organizaţii judeţene, va fi 
definitivat in cursul luf'!ii septenibiie 

_ căt~e Consiliul Preşedinţi~!. Oferta 
·'noastră politică va ajunge· ~1 In cele 
mal depărtate sate pentru a fi CUIIOS
cută inainte de alegeri. Hei tâMMiJ 1n 
obiectivitatea alegatorilor. 

,. , · Ta. Mureş la 18 august 1999 
·~"'-"":!>'*r.. Partidul Liber-Democrat 

Maghiar din România 
Kiss Kâiman, Preşedinte 

• (Urmant din pagina 1) • · .• 
Fire,te - am mai spus-o - Româniă işl 'tie 

locul 'i nu ant nici un rost să ne-dăm rotunzi 
în faţa celor mari când nu este c~l. Nu, 
nimeni nu a cerut ata ceva, ci doar .o politică 
mai nuanţată, mai onţeleaptă, fllră pripeli 'i 
fără temenele fără rost, o anllmită ipdepen
denţă fi demnitate in luările de f>oziţie. Făril 
a jigni 91 - repetăm - fără a ne da mari, dar 
nici a ne lăsa umiliţi, de fap~ a ne autoumili. 

'tra in"toareere ter•laarea · 
rizboialui coatralugoslavieL 

Urmarea unei asemenea realiste -politici, 
a unei politici cu picioantle pe pământ o ~tim 
cu to~i: Bulgaria este acum la kilometri dis
tanţă de România in privinţa modului in cant 
este privită de către Iugoslavia, chit că şi 
Bulgaria ca 'i România a pus la dispoziţia 
NATO spaţiul ei aerian fi terestru sau s-a 
conformat embargoului economic 'i militar 
Impus Iugoslaviei. 

sonalităţi străine atunci, da, ata e. Doar că · 
la ora actuali Roaaiala are nevoie de 
aaaJt - mult deeât de scrisori de 1eJi. 
cătare din partea lui BiD Clia-. • sigJU-, 

Lui, acestui miliard, se adaugă lunar alte 
10 milioane de dolari cant reprezintă 
rile societăţilor române'ti de navigaţie pe 
Dunănt, societăţi cant nu-1i pot onora con
tractele·cu partenerii străini datorită 

Cum, de pildă, au procedat ltât de mult 
compătimiţii pAnă mai ieri ~ulgari, al căror 
conducători, dati la fel de: interesaţi in a 
c""te in ochii americanilor '1 ~1 Occidentului 
- nu s-au dedat la tot felul de declaraţii ha
zardante, anatemizând o ţarii intntagă '' un 
pOpor intreg, 15 ... a•, aaD .e ~ ~ pea-

·.-.• ... ~, -· ~- -·~· ,.,· . 
' ' 

Unele voci susţin eli datorită poziţiei 
noastre .,ferme" din timpul atacării· 
Iugoslaviei suntam priviţi mai altfel de către 
Occident 'i de către americani. Dacă a fi 
priviţi mal altfel înseamnă felicitările 'i 
bătăile pe umăr sau vizitele unor inalte per-

.. 

-.teaW ~ • c - J>Ulia -· - - dar 
ea are mai ales saa ia primul rând, 
aevoie tie baaL De sprijin ftnanriar. De 
bani, in speţă de acele despăgubiri.promise 
de unii lideri occidentali la inceputul conflic
tului, despăgubiri care în cazul nostru se 
ridică la 1· miliard de dolari. . 

Nu este vorba d~ pomană, ci ·de ni,te 
bani, nu puţini, ci 1 mHiard de dolari pe cant 
România i-a pierdut atunci cind s-a al~urat 
forţelor NATO, pierderi care reprezintă pe"" 
tru o ţară in tranziţie ca România foarte, 
foarte mult '1 cant ni se cuvin pe dntpl 

Dunării de către podurile bombardata. aiurea 
de către NATO. ' . •. . . . 

Ce va urma este greu de spus, de'l 
judecind după unele semne, Inclusiv după 
indiferenţa cu care Occidentul a tratat 
protestul armatorilor români, de fapt, · 
României, teamâ"ne că lucrurile nu se vor 
schimba in bine prea curând. , . 

Mai ales daci coatiaailll ai pre
-văaa acee-,i politici a statului ia 

pauncbL - .. hd ,.si triqi, - iafe
leL'" 

"-~ . " .... 
':1·,; 
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UTISTII VOit SĂ IMITE PECICfitlll • 
Sâmball! dimineata, pe Bega, UTA va dis

puta un joc ce se anui.ta dificiL Adversar.'! n va 
fi UMT, eehlpli incomoda şi periculoasă mal 

Tn~pop!iul "bb!rtog" (cum allfel se explică 
spectaculoasil din meciul cu F~ C. 

Bihor?), Antrenată de cunoscutul (şi con!rover· 
satul) Costic;l ~dulescu, fomia\ill timişoreană 
a pierdut mierc:urî ln prelungiri, la Pecica, 
meciul din Cupe Romaniei susţinut cu local
nicii de la .u· West Petrom. Din primul 
~unsprezece• tr1mJs pe teren au absentat 
Vesko, Palecicu si Samargi, menajati pentru 

~ 'ntalnirea cu ~ftl\liii" Aradului. Deşi im intrat 
totuşi, pe petcursul partidei, pe suprafaţa de 

, cei trei nu au forţat nota, ferindu-se da 

,~~~~··~rd~~~~; Nu a putut evita acei~ 
!; , in schimb, Mic:u. Fotbalistul 
r t.'lnilteari care a păr.'!s~ gazonul pe largt<'! " a 

incert pentru jocul de mâine. 
al timlşorenllor este campi· 
face lnlrângerea din cupa 

.digerabllă", aten~onând jucătoril arMeni 
asupra ser1ozitli~i cu care trebuie abordatli 
confruntarea. ~ ~ 

lnformaţllle cele mal proaspete din labam 
noastra au fost comuniCate presei de .prind· 
paiul" Rublnacd. lată~e. In esenţă • Badu a 

Gvancronlcaetauel> 
acumulat- .,patru CartoOaşe galb-en-e, decî va 
• sta" e Jucătorii au acuzat uşoare prob'eme 
musculare după meciul cu Chimica, pricinuite 
de gazooul moale • Se .lucreaza• Tn conti~ 
nuane ta mentalitatea fotbaliştilof, panbu a nu 
se ajunge ta o stare de suficienţă, oferi!tl de 
ul1imele trei succese consecutive • Rubinaccf 
nu dor~ cartooaşe de vreun fel, ci ritm, con
cenlnlre, înrdepllnîrea sarcinilor tactice tra:;ate 
• La UTA nu există nid acum titulari şi re
zerve Iar echipa de start nu este dtvulgata 
mass-media • Tehnicfanul italian pretinde 

elevilor săi mndament maxim şi lncearcă sa 
căştlge fiecare meci (aşadar şi acesta) e 
Nemul\!Jmirile sunt legate de faptul ca indicaţi
tie nu sunt nnspuse, întotdeauna, In praelldi 
e Acest fapt ne-a costat în meciul cu hune
dorenil ~~ era să ne coste cu Chimica, 
apărarea r.'!manănd descopetitli In mai multe 
ocazii. 

Arb~i meciului UM Tlmişoara-tJTA vor ft 
bucureşteni Gheorghe Farcaş - cen1nl, Adrian 
lordachescu şi Constantin Oltaanu - asistenţi • 
Observator ferderal: OctaVian Ştreng (Oradea). 

CelelaHe .dOCnin- ale etapei cu numarul 7 
sunt următoarele: Drobeta Turnu Severin~ 
Corvinut, Electro Bere Craiova-Imer Sibiu, ASA 
Tg. Mureş-Jiul Petroşani, Radira Rm. Vâtcea
MinenJI Motru, Chimica ramavenK>az Metan 
-ş •• u· Cluj-.,Poli" Ti~ra. Apullum Alba 
lulia-ARO Câmpulung, F. C. Blhor-OIImp!a 
Salu Mare. 

fiDRiflft HĂRTĂU 

du11dnleă 

~IO~HE SE PREl!!.f'!'""'!J,>_-~.~-.~-~~~!: 
\:· Someşul , preg:!Urii meciului dintre eehtpele de senioa"' 

Fotbal· "Cupa 
Românief;. Tuborg" 

DOAR TREI DMZIONARI nB" 
AU FOST O.K., RESTUL - K.O. · tur! de ale RomaniaJ si Ge!maniOt. Meciul va avea loc 

le Atad, pe 24 noiembrie, ct1 incepere de fa 
orele 18,00. SezomJI oompetîtional se va 
desfăşura In sistemul tur - (treO rum.. -r8lur -
play off "'spectiv play-<>ut, 

i zile a!e 
Vineri , 

. ~ ""'ra 17,00: Vrsec - Somaşul De); ora 

l
; ~ 18 3~~~M Arad-.,U" t;:iui ~ ~ 

~. Ora 17,00: Vrsec-.U" Cluj; ora 18,30: BC 
ICIM Arad-5o""""" Dej . '" · 

.Duminică 
·, Ora 9,30: .,U" Cluj-S<lrneŞUI Deţ ora 11,00: 

~ ~ liC ICIM Arad-Vrnec 
.Principalul' BC ICIM, prof. George 

aridache,. a fost prez~nt _zUele trecUte la 
şedinţa COlegiului Centrat al Anlnlnorilor, ro 
cadrul ~~ s-au fl!cut referili asupra lotlllilor 

1:!111111_11"". let'de tinerel si de junioare, punăndu-se 

· După .Copa ICIM", joia viitoare echipa 
ar.'!deană va etectua deplasarea la Vmec. pen
tru un turneu de verfficare la care ""'" mai par
ticipa eChipele din Kovin, Sl«lpi'JEl şi, binelnţ&
tes, gruparea - gazda. Din acest rrottv meciul 
BC ICIM-.. U' Cluj, din runda lnaugurală a cam
pionatului a fost amana! pentru data de 22 
septembrie. ~ • 

Ar mai fi de notat. în rest, ca Anca 
Niţulescu a suferit o acddentare (din eate se 

~ pare, nu foarte serioasă) şi ca in aceste zile se 
poartă negocieri, scopul lor fiind semnarea 
contraelelor cu unele din jucătoarele lotului. 

. I.Sc:.;tri dt-~cre formuia de desfAsurare a noului . 
1 cemo•onat. As~el, in perioada 16-24 noiembrie ADRIAft HfiRTĂU 
~:__.." ________ __;_ __ _ 

Start, în C. N. de baschet masculin 

~ Dupa o călătone ~~~~~d~e~nl"lin~~ta·-!n1~e~s~c~astăzi Socedul 
~"<ll''l"--.:u trenul, delegaţia Bucureşti, pe<Jtru ca săm~!tl 

echipei de baschet masculin să aiba zi de pauza. in' fine, 
West Petrom Arad a ajuns dtJrninicii. de la ora 12, West 

-4f!letmlri ~(mineaţa !8 faşi. Petromul va incheia turneul 
~ Oraşul din inima Moldovei de la lasi, întâlnind cam~ 
;..::_ne... Intimpinat cu o.vrama :P!Qana en Htre CSU Petroin 

· •cec. ;:·o,oa~;;'§~Otetul Sibiu. La acest ultim tT'IeQ ~ 
~:.;..:rraian~, locul de cazare al as1s!a si presedîntiî 

~et·c•lisilot', este unul vedll, petroliStilor, domni Dlnu Puf Şi 
cu Gabliet Boric" -

Marcatori: ; 
Pallinişanu 15,Czfnor 10. 
Rouă 9 (1x3), Alecu 9, 
Mutilrescu 5 (1x3), Betea 4, 
KorodJ 3 ( 1 x3), Argintaru 3 
(1x3), Miron 3, 

West Petrom: 
Marianovici 38 (9x3), 
Bobroezky 15, Dehetean 13 
(3x3), Buban]a 7. Veres 
4,Jfrim 1, Muntean, Spâtar',_ 
Nioolici. ~. 

Arbitri: Marian Opiea 
taşov), Gabriel _Oima 

(Bucuresttl 
Delegat FRB: Ioan Olaru 

(Bucureşti) 

Vom reveni OJ amănunte. 
'. Din IAŞI, 

DflftiEL SCRIDOH 

' ~ Îi.lc.-.. ::A1iiil 
" - ·~~~~ 
G"'"""'ia-lrlal>da ae Nord <HJ · 

Miercun dupa~amiaZâ. s-au disputat medun din 
cadrul .Cupei RomMief.Tutxlrg", la fotbal. Dacă In 
Ziarul nostru de ieri a9 putut afla o;m s--au calificat 
echipele ar.'!dene Telecom şJ .u· West Petrom, iatâ, 
în continuare, celelalte rezultate înregistrate: 
Dunărea Gala~ • Fol1!sta Filtlceni 0-1, Vtancart 
Adjud ·.Poti" laŞi 3-2, Hondor Aglgea- Juventus 
Bucureşti 2-1, Paln>lul Berea- Petrolul Moineşti 1-
0, Metalul Fllipeşti ·Sportul Studenţesc 1-0, A. S, 
Curtea de Argeş. ARO catnpulung 3-2, Oltd1im 
Rm~ Vatcea Cimentul Fleni 1-2, Pandurll Tg. Jiu 
~ Drobeta Tt. Severin 3-0, lnter PetriJa- Jlul 
Petroşani 3-1, Textita Prejmer - Tractorul a,...ov 
0-3, Oţelul Şiei -~Chimica iărnăveni 2-1, 
Pmgl1!sul Şomcuţa Mare- APuKum A-Iulia 1-0. 

Echipele subliniate s-au calificat în~ 1&.lmi". 
· lai!!, deci, competitia supranumil!l si "K.O." Isi 

merita rerrumele. Din 14 meduli, socotind & cele d8 
la Arad, nu mai pu~n de 11 formaţiî din ,.s.: au spus 
adio Cupei Doar trei echipe si-au respectat bla
zonul, adica Foresta Faniceni, Cimentui.Fienl şi 
Tractorul Bmsov. 

.. Tragerea la S<lrţi va aveal!)c pe data de 13 ""!> 
tambrie a.e. •. iar partidefe- din .. 16--imr. fn care ir'tfn1 ş,~ 
divl.zlon&!!llo·A, se \IQI"juea la dela de 22 septel'n-

brie a. "' . ' ~ LEO SFÂRA 

/;iHEORGHEWiil(iNiERiiDJ 
e:~~SUSPDIDATPENTRU UN ANU 

ComiSia CamptanatuiUI Naţional (CCN) ·din 
cadrul Federaţiei Române de Fotbel (FRF) a 
decis, joi, ca fotbalistul Gheorghe Lazăr (lntflf 

, Arad) să fie suspendat pen!JU un an din activ~ 
tatea compaUţlonală şi amendat cu suma de 2 
milioane de lei, din cauza lovirll arbitrului, la 
partida dintre echipa arâdeenă şi Cuprlrom 
Abrud, se arata într-un cOmunicat al FRF remis 
age~ei MEDIAFAX. . . 

De asemenea, in urma lovrrti arbitrului ta: 
partida lnter Arad - Cuprirom. Abrud, ju~torut 

, CrisUan Şter a fost suspendat pentru 10 etape 
şi penalizat cu suma de 1.050.000 de lei. 

'• -: 

Moldova- Turoa 1~1 . ..:·-

~ "-"~,~ 

.,,.~-:;:~~-"--:: ,.._. __ ',;.-;·:· ~.· .. 
... --~ 

1. Germania . r e o~ f 20-4 18 
2, Turcia 7 5 1 1 15-6 ... 
3. Finlanda~ 7· 2 1 4 9-12 7 
4. Irlanda de Non17 .1 2 · 4 3-15 · 5 
5.Moldova 8 O~ 4 4: 7-17 4 ~' 
Ultimele m..;luri (9.10.19911): Gennania-Turcia· 

Finlanda- trlaooa de Noro. ~ ' 

flll!8ÎI"'"'D '~ ~ 
Andoi'r&-flusla 1-2 ·~. ' 

~ ·. Annenia-Franta 2-3 • • . 
lrlanda-tJcraina o-1 
1, Ucraina $~ 'li 

:r:•2:Rusia 9 6 
3. 9 5~ 

13-3 '18 
21~·11 18 
15-7 18 

•, 

. ,_ ·. 

,lAi-
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· • Fotbal. Dumink:il, ora 11, In 
cadrul Oivi2iei C, se dispută par
tidele: FC Arad T olecom-lnter 
Arad şi U, Wost Petrom Arad· 
Cetata Deva, 

• ln OMzia D, astAzi, ora 17: 
Gtorla Arad-Minerul Moneasa şi 
Crişana SebfrFC lneu. Sâmbatli, 

~ ora 11: Tricoul Roşu-Păulişana 
Păuliş, Şoimii Lipova-CPL. Oe la 
ora 17: Soimii Pancota~oacia 
Beliu, Gomera Arad-Podgoria 
Ghloroc, Romvest-Motorul Arad. 
Dumtnlel, ora 17: Semlecana 
Mecea-vlctoria Nildlec, Frontiera 
Curtid-Crisul Chisineu Cns. 

• In Campionatul judeţean 
.Onoare", dumlnk:ă, ora 17: lrator 
Seitin, Bărzave-Apateu, V, 
Semtac-F etnac, sanmartln· 
Şîmand, santana~Zabranl, 
Dorobaoţi-Şepreuş, Ţlpari-ICRTI, 
Vladimirescu·A. lneo, ZArand· 
Şlria . 

• In Campionatul Judetean 
.Promo~e·, Serla A: Zimand Cuz
Giogovilţ 99, Ususău.Secusigtu, 
Sânl_eanî-Crucen•. Munar .. 
Covăsănţ, Fântanale-AIIdt, Horia
Salu Mara. P. Pedca sta. 

•, 

Serîa 8: Cermei-Sicula, 
Nadăş-FC Berechlu, Nădab
Socodor, Satu Nou~Drauţ • 
Comlauş-V.Berechlu. Seria C: 
Hălmagiu-!.unca TetmJiul, Dezna
U. Sebiş, Vârfurite-Ha~maş, 
Bocslg-D.Sebis, Buteni-Gurahonl 
Chislndla stă. • ' 

e Baschet. La Sala 
Sperturtlor se dispută turneul de 
baschet feminin dotal cu .. Cupa 
tCIM", după umnatorul program: 
astăZI, ora 17: Hemofann Vrş"' 
(lugoslavla)·Someşul Dej, de la 
ora 18,30: liC ICIM Arad· 
Unlvrsitatea Cluj, Sămbătli, ora 
17: Hetl'lqfann Vrşeţ-Universitatea 
Cluj, de la ora 18,30: ee ICIM 
Arad-Someşul Dej. Duminl~. ora 
9,30: Universitatea Cluj-Someşul 
Dej, de la ora 11: ac tciM Alad
Hemotarm Vf11"1. 

• Box, Sâmbăta, ora 11, la 
Arena Mororul ara loc prWIII! efdilie 

·a Cupei Box Club Amd. ~ 
• Tenis de ~mp. Sâmbăta 

~ duminial, la baza sportivă UTA 
se desfăşoar.'! .CUpa de toamnă" 
pantru copil, 

Căpttanul echipei na~onale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a 
declara~ miercuri, egen~ei MEDIAFAX, că intllnirea cu Portugalia, dispu
tata pe stadionul "Steaua", a fost ulllma partldil oficială juea!tl de al 
RomAnia, 

Hagi, Tn virsta de 34 de ani, a spus ca 1111 doreşte s4 partk:lpe la 
Gampionatul Europeafl din anul 2000 Impreuna 'cu foonatia Romi!niei, 
o va face n(.81ll!l daca se va simţi ln depi'Wllllatoa forţelor. ' 

'Opt tun! el! mal sunt pinii la debutul Europenel<lr, Tnseamna destul de 
mu~ pentru un jucator da v!rsla mea, Chiar daca voi merge la CE si chiar 
dacă Romania va avea o prestaţie foar1a l:tunll acolo, ~mt hotarft ea apoi 
sa ma retrag", a declarat Hagi, · 

Hagl a dedarat ca egalul Ob\lrlu!ln medul cu Portugalia men~ne 
echipa României pe primul loc In grupa a 7 -a a praliminariilkx CE : 2000 ~ 
ca naţionata "1rlcotora· este c:alillcata, In proporţie de 99 %, la turneul final 
at Campionatului European, care va avea loc in Belgia şi Olanda. 
Cqpitanu! reprezentativei României a spus ca a fdst surprins de cîteva 
decizii ate art:>ltrulul german Hartmut S!nlmpe şi a adaugat ca pllblicul 
roman a fost extraordinar ' 

PalMa cu Portugalia a reprazsntat ~n1nl Hagi cel de al118-lea meci 
In eChipa na!lonala. el reuŞind să inscrie, miercuri, cel de-al35-lea gd pen
tru fomia~a "tticotc:tra". Pentru rtagi pet1iâpareala CE din anul2000 
zjnta a treia prezenţa ta aceasta competiţ1e european~ {n.r ~ a mai partici
pat la CE Fran\11· 1984 Şi CE Angoa- 1996), el mai avind ln palmares si 
participarea la !"'i edi~i ale Campionatalor Mondiale (CM Italia • 1990, cM 
SUA· 1994 ~ CM Franţa -1996), 

INITIERE 
... ' Zilele trecute s-a disputat 

la Zalau editia a V-a a
Memorialului VlOrel Burda, la 
care au partiejpat si doi juniori 
de la Motonjl Azoma Arad, 
lnsoţlţl de ariti\lnorul Dionisie 
Szekety. Tip~r\~ pugllişti ară
deni ş~ao-!t~ljonl câte 
două vtl!loru fleo~~:re, fiind 
deciarati(qitştigători 1ji turneu
lui la..,ci.,(agoriiiEUaihare au 
partiGipât: VIctor Mdisan'
categ, e!I,Ş.;kg, loc~uiJ ş~f,ugen 
Barta ~~~~- '51. ~~lOcul 1. 
Dupa SIJ<:G!l$ui~ Zalău, 
antrenorul Dionisie Szekely n 
pregăteşte pe cai doi boxeri 
pentru .na~onalele' da juniori 
de anul vutor .. ~ 

INOT. 

."''C. fiLEX. 

i1J~upa."f':J 
Iugoslavia -Macedonia 3-1 (5.1X.1999) ~ 
Malta- lt1anda 2-3 • 
Macedonia ·IUgoslavia 2-4 . 

·' ' 1.1ugoslallja 7 ~ 5 1 •t 16-8 16 
2. Irlanda- 7 ~ 5 O 2 13-5 15 
3. Croaţia 7 4 2. 1 11·7 1<~, 
4<Macedonfa 7 ~ • t 4 12-13 7 

i· 5. Malta 8 O O 8 6-27 o 
U~tmele meciuri (,11.10.19911): Croa1fa- Iugoslavie· 

Moce</<Jni&- Irlanda ' 

liN""~ pa.~ 
Estonia. Si::otia 0-0 
Insulele Feroe -Lituanla 0-1 
Cehia- Bosnia-Herţegovina 3-0 
1. Cehia 9 9 o 
2. Sc<>!l• 8 3 3 
3. Estonia 9 3 ~ 2 

• 4. Lituanla 9 3 2 
5.Bosota-

o 
2 
4 
4 

-~ 

24-5 27 
11-10 12 
14-13 11 
s-n -~11 

Herţegovina 8 ~ li. 4 10.15 8 
6. Insulele FOI"'89 O 3 6 4-15 -3 ~ 
Ultimele meciuri: Scoţia~Bosriia Hef1eg0vina 

(5, 10. 1999); Cehia-Insulele Fero~; Sco~a-Lituanla; 
Eslooia-Sosnla Hertegovina. ~ • 

t. ftlftERIE 
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Pagina8- ADEVĂRVL 

s. 
11.00 1VR au)-Napoca 

12,00 1VR lnfo 

12,05 WR laşi 

TVR Tmişoanl 

lVRinfo 

14,10 S.mta Barbara -rei. 

120.~15 C.meta nllsletelol 
21,00 Miracole- a, 

. -

. Coatanza - dramă, Italia, 

Jurnalul da noaple 

1.-- lhriller, SUA, 1982, 

The ljudson 8rolhers 

1,001 AU:>mix cu Michelle- iet 
14,00 Interactiv · 
15,55 Reador 
16,00 Turnul Londrel - -.-
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu Andneea 
21,55 Reactor 
22,00 Album Show ~. . " ~ ,;_;_ .. :'" 
23,00 Vibratii - reL 
0,00 Concert- rei. 
0,30 Insomnia 

7,00Ştiri 
7,10 Bună dimineata, România! 
9,00 Lou Grant- reL 
10,00Ştiri 
10,30 Dintre sute da ziare- rei. 
11,15 Secţia da poll!fe- rei. 
12,00 Linia tntai- rei. 
13,00 Iti mai aduci aminte, 
Doamnă? . 
14,00 Medici la~- rei. 
15,00 Stiri 
15,15 Post Meridian 
18,30 O singuri vlaţll- IL 
17,30 Documenlar . -. . 
18,00 Ştiri . 
18,10 Lou Grant- s. 
19,00 Secţia de poUţle - 8 .. 

20,00 AcWalitatea Tele 7 
20,30 Documentar . 
21,00 Din1l8 suie da ziaat - ,, 
22,00 Lumaa In clipa-2000' 
23,20 Tentaţii 
0,00 Ştiri 

7,00 ObseM!tor 
8,00 Ştiri lVA- rei. 
8,30 Fiţi cu oc:hl pe noi- ret _ > -

10,00 Ştiri - -
10,15 Cafea cu parfum .de 
femele·s. · 
11,00 Felade provincie -IL· 
11,30 Awnturt In junglA- s. • 
12,00 Tropic:al Heat- s. 
13,00 Stiri . . 
13,15 Vlltonll 1ncepe 1111 --IL·-
14,00 Esmerald!l- s. 
15,00 Ape llnlftite - s. 
11i,OO Ele•a, via1a mea- s. 
17,00 Folbal: Gloria Bistrita -f'C 
Na!Jonal (prima repriză), 1n' direct 
17,45 Anun·uri · 
18,00 Păst<IIUI cel bun 
18,30-Ştiri lVA 
19,00 Observalor . . . 
20 00 Politica fliril 'udecăti -
21:30 Ştiri lV A prej . ' 

22.00 Observator 
In continuare, program identic cu 
Antena 1 

8,00 Desene animate 

8,50 Rumba-Tumba ... 
10,15 limbi străine: spaniolă 

10,40 O familie ciudati- rei. 
11,10 Desene animate 

12,00Tezaur folcloric· rei. 
13,00 TVR lnlo 

13,10 Dragostea conteui -IL 

14,00 TVR Craiova 

14,30 TVR Cluj-Napoca 

15,00 Rebelul- s. 

15,50 TVR lnfo 

16,00 Grecia - s. 
18,45 Sania Barbara- s. 
17,30 Tribuna partidelor parla

mentare 

18,00 Cin<imatografui vremii noas
tre 

18,55 Ştiri bancare 

19,15 CU ochii'n 4- rei. 
20,00 Teatrul Naţional de 

Televiziune prezintă: Telerecltal 

Mircea Albulescu 

20,55 Vânare da vant 
21,55lumea sportului 

22,40 Tom Jones- ep. 5 

23,30 In memoriam Dumitru 

Furdui 

0,351VM • Mesager 

lli_Mi; 1 1_1il11 
8,55 Deschiderea programului 
9,00 lntersat Music 
9,30Microb ·.-- .. -
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Echipa de soc 
12.00 Emisiune in lb. maghiară 
13,00 Păcate uitate- film 
14,30 Radical Power 
15,00 Joia bănăteană 
17 .oo la ncrd de paralela 60 

· 18,00 lntersat M•sic 
18,25 Desene animate 
18,45 Ştirile lntersat 
19,30 Echipa de soc 
20,00 Muzica baienelor- film 
21,45 Radical Power 
22,15 lntersat Music 
22,45 Maestrii cascadoriei 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45lnchiderea programului 

. i 
fi putere - s.; 10,30 Thalassa -
mag.; 11,00 Regele pampas
ulul- s.; 11,50 casa păduraru
lui din Falkenau - s.; 12,40 
Amoeba- mag. eccl.; 13,00 Ştiri; 
13,30 In lumina reflectorului -
Zambo Jimmy; 14,00 Magazine 
regionale; 15,00 Secretele 
nlslpulul - s.; 15,35 OI. prof. 
Specht - s.; 16,30 Căpitanul 
Tenkes - s.; 17,00 Pearl - s.; 
17,30 COncurs muzical; 18,00 
Emisiune& pensionarilor; 18,30 
Unde - Ce? - mag. informativ; 
18,50 Jurnale regionale; 19,00 
Fereastira - magazin informativ; 
19,50 Soartă de sclav - s.; 
20,30 Ştiri, sport; 21,00 Fotbal -
campionatul Ungariei: Gyori Eto 
FC - Vasas DH; 23,00 Ştiri; 
23,35 Jucătoril - f. Genmania 

vinului; 11,25 P8ftarile ~~;~ri~~: 
12,00 lmpoSibU?; 12,40 
clipuri; 13,00 Prlmilvara pău
nllor- ş.; 14,00 Ştiri; 14,30 
Thalassa - mag.; 15,00 Fluviul 
repede - doc.; 15,55 Filozoful; 
17,00 Universitate· deschisă; 
18,30 Literatură maghiară; 19,00 
Sport; 21,00 Ştiri; 21,30 Din ate
lierele secolului; 21,50 Ungaria 
2000; 21,55 Vaioli de patrimoniu; 
22,30 Ooamnele din Bols de 
Boulogne :1. Franţa 

MaQiazin matinal; 9,30 Bogaţi ~ 
frumofi - s.; 9,55 Rlvlera - s.; 

. 

PBOGBAME 

tau! 

10,00 Tânăr fi nellnlftit- rei •• 

11,00 Frankle fi Johnny - rei. 

13,00 Ştirile Pro lV. o propoziţie 
pazi 

13,05 Babyton 5-ep. 20 

13,45 Ani de liceu- ep. 5 

14,15 Wonder Yeara- ep. 5 

14,45 Familia Bundy- ep. 11i7 

15,15 Aripile pasiunii- ep. 87 

16,00 Tânăr fi nellnlflll- ep. 830 

17,00 Ştirile 1'1'9 lV. o propoziţie 
pazi 

17,30 ROsallnda - ep. 5 

18,30 Unnărire generali 

19,00 Reforma la români 

• Ex1ragerea alrţii poştale .Te uiţi 

şialştlgl" 

19,30 Ştirile Pro lV 

20,30 Dosarele X- ep. 120. 

21,30 Profiler- ep. 2 

22,25 Ştirile Pro lV 

22,30 Chestiunea zilei 

23,30 Ştirile Pro lV 

0,00 Crimlnallflii - ep. 6 

1,00 Ştirile Pro 1V 

10,05 Ungaria, mâine; 10,50 
Follow Me! - curs de engleză; 
11,20 Modă; 11,50 Magazin eoo
nomic; 12,20 Podul Brooklyn -
s.; 13,35 Rlvlera- s.; 14,00 
Circul trebuie să plece - muzi
cei, SUA, cu Elvis Presley; 15,45 
Bogaţi şi frumoşi- s.; 16,10 
Baywatch • s.; 17,00 Sunset 
Beach • s.; 17,45 Cssandra - s.; 
18,40 Luz Maria : s.; 19,30 
Fapte; 20,00 Roata norocului; 
20,30 Marimar- s.; 21,00 Darido 

· - show; 22.45 Bună seara, 
Ungaria!; 23,30 Salon auto 2000; 
24,00 Camorra - Filiera napoli
tană - f. poliţist, Italia, cu 
Harvey Keitel, Franciscc Raba!; 
1,40 Pantofi 

esene ·ma te; 7,30 
Moming Show; 8,40 BIR Cosby 
Show- s.; 9,10 Cine-i 'eful? -
s.; 9,40 Roseanne- s.; 10,10 
Mallorca - s.; 10,45 Pollce 
Academy 2 - comedie, SUA, 
1984; 12,30 Pollce Academy-
s.; 13,30 Matlock- s.; 14,30 
Sam - magazinul amiezii; 15,00 
Arabella Kiesbauer talkshow; 
16,00 Andreas Turk talk; 17,00 
Niccle talk; 18,00 Tafl- magazin; 
18,25 Blll Cosby Show- s.; 
19,00 Fam. Bundy - s.; 19,30 
Slmpsonll - des. anim.; 20,00 
Mallorca - s.; 20,30 Ştiri - sport~ 
20,50 Galileo - magazin de 
fliinţă; 21,15 Pappa ante portas 
-comedie, Germania, 1990; 
23,10 Mask Of Dealh -acţiune, 
Canada, 1995, cu Lorenzo 
Lamas; 0,50 Pisica neagră 2 -
Nume de cod, Cobra - acţiune, 
Hong Kong, 1993; 2,25 Nu a 
avut nici o fansi · dramă, SUA, 
1993 

7,00 Magazin matinal; 7,30 Bună 
dimineaţa!; 8,35 Intre noi - s.; 
9,15 Vremuri bune ... - s.; 9,45 
Clanul Hogan - s.; 10,15 
Springfleld Story - s.; 11,00 
Sabrina talk: Prietenii sunt per
icuiolii: 12,05 Bogaţi fi frumotl 
- s.; 12,30 Duelul familiilor - con
curs; 13,00 Magazinul amiezii; 
14,00 llooa Christen talk; 15,00 
Birte Karalus talk; 16,00 Bărbel 
Schăfer talk; 17,00 Hans Meiser 
talk; 18,00 DAdaca - s.; 18,30 
Intre nof - s.; 19,00 Magazinul 
landurilor; 19,30 Exclusiv- maga
zin; 19,45 Stiri RTL; 20,10 
Exploziv - 'magazin; 20,40 
Vremuri bune, vremuri rele-s.; 
21,15 Total nebun· em. distract.; 
22,15 Camper·- s.; 23,15 Life-

bE Mii:e&_till 
6,00 Nimic personal ~ s. 

6,50 Acasă la bunica - rei. 

7,00 Renzo fi Adriana- rei. 
7,50 Preciosa- rei. 

8,45 Căsuţa poveftilor- rei. 
9,15lnger sălbatic - rei. 

10,10 lanţurile iubirii- rei. 
10,55 Dragoste fi putere • rei. 
11,40 Sânge din singele meu -
rei. 

12,30 Perry Mason: Moartea 

unei pro-.a- rei. 
14,15 Maria- s. 

15,00 Viaţa noastrA - s. 
16,00 Praciosa- s. 
17,00 casper- des. anlfn. >· ..--

17,25 Vremea da acesij 

17,30 Dragoste fi pulaN- s. 
18,20 AcaSă la bunica - reţete 

cur.nare 
18,30 Renzo şi Adriana- s. 
19,25 Vremea da acasă 

19,30 Lanţurile iubirii- s. 

20,20 Somn UfOri - des. anim. 
20,30 Inger sălbatic - s. 

21,30 Sânge din sângele meu -
s. 
22,25 Vremea da acasă 

22,30 Vremea ţiganilor - dramă, 

Iugoslavia, 1989 - prima parte 

magazin; 0,15 Kart Dai! show; 
1,00 Stirile nop!U; 1,30 Golden 
Glrls: s. ' 

SA1hl~.._ 
6,30 Magazin matinal; 10,00 
Misiune Imposibilă- s. 11,00 
Dragi surori- s.; 11,30 Aşa-I 
viaţa!- s.; 12,00 Jorg Pilawa talk; 
13,00 Vara talk-show; 14,00 
Sonja talk; 15,00 Ricky talk; 
16,00 Star Trek - s.; 17,00 
Chicago Hope - s.; 18,00 
Fiecare contra fiecare - concurs; 
18,30 Ştiri regionale; 19,00 Blitz 
magazin; 19,30 Stiri, meteo, 
spart; 19,55 Vedete - magazin; 
20,15 AXN - magazin; 20,45 
Adevărat; 21,15 In cursă cu 
soarele - comedie, SUA, 1995, 
cu James Beluski; 23,15 Fotbal -
Bundesliga, et. 4; 0,15 Harald 
Schmidt Show; 1,20 Valea 
mor!ll - poliţist, SUA, 1997, cu 
Eric Roberts 

t::~t.lnlllt1i_1 ] ~ 1 
9,30 Golf, Vancouver; 10,30 
Yachting - magazin; 11,00 Schi 
nautic - French Masters; 11,30 
Sporturi extreme; 12,30 Fotbal -
califialri CE; 14,30 Motorsport 
magazin; 15,30 Ciclism - turul 
Spaniei, et. 6, in direct; 18,00 
Fotbal, calificări Euro 2000; 
19,00 $porturi extreme; 20,00 
Fotbal - CM '74, Germania; 
22,00 Fotbal - l.iga campionilor 
1999/2000, prezentarea 
echipelor; 0,00 Bcx; 1,00 Ciclism 
- Spania, et. 6, rei; 1,30 
Eurosport Special 

t~iQC'I''l'ill 
7,00 Desene animate; 23,00 
Wrestling; 1,35 Wrestling in 
SUA; 3,15-Spărgătorul de sai
furt - f., cu Ray Milland, Barry 
Jones; 5,00 Zig-Zag - f., cu 
GeorgeKennedy 

II!"!!'W'J ••• i ~~ 
Modă; 10,05 

11,00 Jurnal lV5; Ochii 
Helenel - s.; 13,05 1.001 între
bări; 13,30 Jurnal Franca 3; 
14,05 Nu trebuie să visezi; 15,00 
Jumai1V5; 15,15 Ochii Helenel 
- s.; 17,00 Jurnal TV5; 17,35 
Magazin turistic belgian; 18,05 
Piramida; 18,30 Concurs; 19,00 
JumallV 5; 19,15 Ochii Hele_nel 
- s.; 21,00 Jurnal Belgia; 21,30 
Jurnal Franca 2; 22,05 Blanche
s.; 23,00 JumallV5; 23,15 Asta 
se discută; 1,30 Jurnal Soir 3 

Vineri, 1 O septembrie 1999 

7,00 Observator 
8,00 Dimineata devreme 
10,00 Ştiri • 
10,15 Cafea cu parfum de 
femeie -s. 
11,00 Fete de provincie • s. 
11,30 Aventuri in junglă- s. 
12,00 Tropical Heat- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vi~orul incepe azi. s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Ape liniştite - s. 
16,00 Elena, viaţa mea- s. 
17,00 Fotbal: Gloria Bistrita - FC 
Naţional, in direct ' 
19,00 ObseM!tor 
20,00 După nof, potopul - thriller, 
SUA, 1997, cu Billy Zane 
22,00 Observator 
22,30 Divertisment 
23,00 Baywatch Nlghls - s. 
0,00 Furia Pumnului - acţiune, 
Hoog-Koog, 1976 
2,00 Adevărul despre sex 2 -
erotic, SUA 

21,30 S-a întâmplat... azi 
21,35Revistapresei , .. , •• 
21,40 Destinatia România 
22,00 Jurnai * Curs-valutar* 
Meteo 

..... 
7,00 Karaoke show- rei. 
8,00 Dimineata cu Prrna 
12,00 Nadine'shcM- rei. ·-· ...;a 

.13,00 Politica de mâine - rei. 
15,00 Viaţa in direct ,._ 
16,00 Telenovelă · ....... 
17,00 Nadineshow ·',1i;;J_;~l'k.• 
18,00 Focus 
19,00 Tiberiu & Tibanu. , 
19,15 Karaoke show ~ .. ~ _ 
20,15 Alege~ filmul! 
21,30 ReallV 
22,00 Tiberiu & TlbarlJ 
22,15 Focus 
22,45 Revista presei 
23,00 Film artisti" 
1,00 Star 88- acţiune, SUA, 1986 

IH~ iHI_!l'_l 
10,00 Trancen;- SF, SUA, 1988 
-11,30 Unde-s doi ... - corn. SIIA--r 

13,15 Gangsteri ... la feminin! -
acţiune, SUA, 1996 
15,15 A doua carte a junglel -
acţiune, SUA, 1997 
16,45 Avalanf8 - acţiune, 
1998, cu ~.Feeney 
18,30 Don King: 
America - drama, SUA, 
VingRhames 
20,30 Jack Fulgerătorul -
die, SUA, 1994, cu Paul 

j 

22,30 Dintre sute de catarge 
23,30 Povestea unui ora': 

22,15 Freejack - SF, SU•'\..,1:1!111 .. ,! 
0,00 Jurnalul Pantofului 

Bucureşti 
0,00 Antologia umorului romA
nesc 

s. .. 
0,30 Star Trele: Prlnluhiilii&ct
sF. SUA, 1996 

ARAD! - Noi va propunem, dvs. 
alege~! - cu Radu Musta[a (19,00 
- 21,00); Voaţa spirituală (21,00 -
22,00) 
22,00 • 5,00 RADIO CONTACT
Vineri noaptea nu mi-e somn 

RADIDPROFM 
(92,1 MHz) . ' 

,. 

f 
1 

1 
1 

17,35 Aventuri la pescuit; 18,30 
Auto magazin; 19,00 Magazin 
aviatic; 19,30 Momente de coti
tură ale istoriei - Campania lui 
Napoleon in Rusia; 20,00 Medici 
veterinari; 20,30 Masini de ucis; 
21,30 Dezastre - Bhopal; 22,00 
Vânătorul de crocodili; 23,00. 
Ciudaţenii ale animalelor; 0,00 
Gângănii personale; 1 ,00 Masini 
extreme; 2,00 Dosarele FBI ' 

0,00 • 5,00 PRO FM BY 
5,00 - 6,00 BULEllN DE ŞTIRI - ~f 1 

la fiecare sfert de oră • 
6,00 • 1,00 RONDUL DE .1, ! 

SelecJiunl 
RTL2 

DIMINEAŢA -INFO PRO cu Dan-~---·.'.;,· Apostol si Laura Călaceanu _ 
7,00 - 10,00 PRO FM PANĂ. LA 
10- cu Flavius Esnican ....... 
10,00 - 13,00 Mliw CU NOI- cu 
Mihai Dobrovolschi 

18,00 lucky letters • concurs; 13,00 -14,00 13-14 cu ANDREI· 
18,30 Alege-ţi norocul- concurs; cu Andrei Gheorghe 
19,00 Full House- s.; 19,30 14,00. 17,00 ORAŞUL SUB ~-
Treptat, treptat- s.; 20,00 Prinţul LUPĂ- cu Cătălin I.Apufal • 
din Bel Air- s.; 20,30 Meşterul 17,00 ~ 19 ASCULTA-ŢIINIMAI· -j' 
casei- s.; 21,00 Ştiri; 21,15 cuManusDobre -/ 
Dosarul Pelikan- thriller, SUA, 19,00-21,00ASCULTĂ-ŢIMUZI-. --~-~-
1993, cu Julia Roberts, Denzel CAI-cuCălinGheorghe · ·Iti 
Washington; 23,50 Blind Side- 21,00-23,00LATINOPARTY ,_ ~ 
acţiune/thriller, SUA, 1993, cu 23,00- 1,00 HOT PARTY-Ml< ·:~f-
Rebecca da Momay;2,11!1 !-Q~ia_"., .cuOJ MIKE--- --~-.. . -~ 
erotic, SUA,'1993 .... ,,-,__, , ____ RADIO 'ftMIŞOARI --. . 1 

KABEL 1 6,00 Ceasurile dimine~i · ~-
19,25 O colivie de eroi- s.; 19,50 8,00 Muzică popularâ c_u ck _. · 
la totul! - concurs; 20,30 Roata ca~i . · ·"""", , • 
norocului; 21,15 Stalking Moon. 9,00ldellndlalog _ ~ .I.J 
western, SUA, 1954; 23,15 10,00 Radio circuit · ; ' .}'"'1 
Străinul avea armă • western, 11,00 Radio cocktai1 •• 
SUA, 1953, cu Randolph Scctt; 13,00Em~une!nlb.~ 
0,50 Fanny Hill - eroii& SJ,IA 14,00 Em~!une !n lb. maghiară 
1995 ""'· -i!'!lji - . 15,00 EmisA,ct',u.,ne•litmalolbt~·!.\sârbălf.!.~ll.-tlt.f -·~ .. 'lUX ' 16,00 

' . ·• minute 
20,15 Un caz limpede?! - show; 17 iJo Gramofon 
21, 15lngheţatli pe băi 7 • come- 18;00 Viaţa literară 
d1e, Germamallsrael; 23,00 19 00 Radiojumaf 
Experimentul Phlladelphia 2- 19,151storiamuzicilrock 
SF, SUA, 1993, cu Brad Johnson; 20'05 Căni din sullal. 
0,55-Ştlri; 1,05 Magazinul nopţii 20,50 Călătorle· in· lumea 

DONA poveştilor -ele 
16,20 Pop-rock; 16,55 Misiune 21,00 Curierul de ..-A 
sec~elă- s.; 17,20 Al nostru-1 ~Ştrrl: 6,00; 7;.~~~~~~,; 
spaţiul!; 18,25 Basme; 19,00 Ştiri; '12,55; 17,00; il 
19,20 Jurnal cultural; 19,55 Un 2.1,55. RadiO 
băiat in sălbăticie - s. Australia, 19,00. 
ep. 1; 20,50 Memorialul William RAIDD SEBIŞ . 
Rickett; 21,10 Magazin central- 6,00Detaşamentuldetrazlnt 
european; 21,40 Chestiunea serii; 8,00 Cânfă-ml lăutara - muzică · 
22,00 Ştiri. sport; 22,40 Tic-tac - f. populară . 
Suedia; 0,10 Ştiri; 0,25 Lacrimi In 9,00 Alo, tu alegU '";;f'--... 
ploaie- s. SUA, cu Sharon Stane. 10,00 Cafeaua de zace 

RA1DD ARAD 8 RADIO 12,oo La porţile dorului-m~ 

CONTAC'I' (~.95 MHz) ~~13~tdepn!lnz ... •···-
5,00- 8,00 BUNA DIMINEAŢA!- 14 00 Floare de colţ • muzica 
progmm Radio Cor!tact ~ră românească 
8,00 • 11,00 BUNA DIMINEAŢA, 15 00 Astăzi te aărbătorlm-
ARAD! ·_cu Zorina Barna 'i rrnlzial popular.'!~ dedicaVi_ muz'. 
Marcel HalCa • Ştin (8,30; 9,30; cale _ ;,;;::'~ _ 
10,30). lnform·aţii locale; The 16,00 DUpă pa1n1 · ·" 
album show (9,30 - 10,30); 18,00 Şueta cu Magi 
Muzică românească (10,30 • 19,30 La mulţi anii- dedlcatii 
11,00) , muzicale 
11,00-19,00 CONTACT FM- 20,30HanişiMjrela)loo 
program Radio Contact 23,30 In direct cu vo1 
19,00 • 22,00 BUNĂ SEARA 0,000iscodance'21 '-"' 

...;... ,. 

L ______________________________________ .............................. ____________________________________________ _. .. 
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Vlnert. 10 septembrie 1999 PROG.RAMB ADEVARUL -·---· 
Matinal naţional 
Desene animate 

TVR lnfo 

-"11MIO Pove•tl de ado~ 
lco~lill • 1. 

Aventurile klf Tom 
ISaWYttr 91 Huclc Flnn • 

SUA; 19i3 
rn ..... TntalnirH de dm-

f<!ll.~1 Jllm•at• Meteo 

l""'•.au Farmece· 1. 
, .. , .:..ru Cavalerli cerului • 

&cralll!6. SUA. 'f976, cu 
IJarn.. Cobum 

[~:.tllfil 
7,00 Cinematograful vremii 

.noastre· rei. 
e.oo Companie de dans 

8,30 OSMM llfliniate 

II.OOSUZ 
18,35 ToM!~ ptn~ _, ... 
11,30 Pas cu pas 
12,30 TVR ~ara 
14.00 In l~Pk'~NIIetll • .. 
14,55 Vldeodlpurl 

15.06 TVR lnfo 
15,15 Documente cultlll'llle 
., .... Gntcflt ••. 

11,45 Iane. BerbMI•I. 

f7,30 Cine? Unde? Cum? 

Oece? ~· · 
17,35 Desene enlm• .~: 

I''>IUIKI 8ecnleJ8 prOfeSiei 

de cameraman • doc. 

20,00 Un cintec pentru 
ochii tAi ... 
20,15 Titanic Vela • de 
TudOr~. le8lru tv 
22,00 Fotbal: mect·cltn 
Cemplonatul Spaniei, elllpa 
a III-a, in dl!'ecl 

23,46 Petiorlmk: jazz 
0,30TVM• 

;1.1,000iv-l 
21.20 Anun!IJI1 
l1,30Ş1kiTVA-roi. ., 
;12,00 ObseMitur ' 
In continuare PIIIGr&in 1-cu 
Antena 1 

8.55~--
9.00 lnlersal Music 
~MUZica IUllll,.,.,•fln 
1100Stirile
f1~Ecnipada'!"C 
n.oo o_,. ""'"""" 
12,30 ~"-"" ·1\!m 
14,00 La nord de paralela 60 
1$,00 lnll!rsat Muoic 
15,30 -nlllUII 
16.00S-
ll!,30""" Adjllolttlr- .... 
18.00 Internat M\Jsk:: 
18,20 Desene animala 
18.45Stirileln-

. •. 

7,00 Aventurile lui PapiMJ• 
d.ll . 
7,20 Mot. d. a. 
1,40 R~ele Arthur • d. a. 
8,00 Conan AvenMterwl • 
d.a 
8,30 Tom'' Jeny • d. a. 
9,00 Povestiri din Manta 
SudUlUI • ep. 18 
10,00 Loii .1 Clartl • ep. 
40 
11,00 ProMotor 
11,30 www.apropo.ro 
12,00 PI'Oflllluns mea. Qll. 
tura 
13,00 Ştirile Pro TV • O 
propo21ţfe pe zi 
13,05 Prietenii tii • ep. 88 
• Bebe - ep. 33 • .Robln'a 
Hoods • ep. 2 • luffy, 
apaime vamph11or • ep. 46 
• Fete de bani IIIIIUI • ep. 
24 (sertt nouă) 
17,30 Profashton 

'.' , .. 
18,00 Super BlnGO · 

"·' ... 

19,30 Ştirile Pro TV 
28,08 AattroldiJJ • J!Gll
une/SF, SUA, 1997 
22,00 Oz • ep. 2 
22,55 Ştirile Pro TV • tth'l 
spOrtive 
23,00 Columbo • f. 
0,30 Concert Hologl'llf 
1,00 Speclalltlţi erotice • 
ep.9 

Nano -ep. 1 

23,40 YIO!onţl do-I>IIA • t ••Io 
SUA, cu N!ck Nolte, !)owen; Boolhe 

19.30 Ecl\lpa dll .;oc 
't=~~~---l Un ydnhll ..,. .., 

ftlrh n- ?.99 1\ltcMell*. 1,3t ~ •• ,, ... 
•• ~: t.OO M'atlllliU. dR. 4~.; 

11.0!l Por!y TV: ll.OO $!agate; 
13,30 M;o,n•~- •.: 1:1,155 M•dt~ 
Il! Alllllltll - s.: 1&,tl6 dv<lllllll •111-
htl'l • a. il, SUA, ep. 1; 11,10 
ilastrlf1l! • t. SUA, fii. 1; 11,30 
l't101»111 6MI • s. SUA. d~. f; 
u,oo il••n611 fi pti•fallll • •· 
SUA, ep. 1; 19,00 t'Jrogo!hllll 

pnme - .. - "'""'·' 1'11,:16 !'afllli; n.n fljtduldi - •. ; ~1.00 
i'ledorle TII i!jjlllf ' llllf. Urilod. 
SUA. ou Eiud S~enc•r: U,$0 
Slli!JUY, dâl G 1ftllldd ' t. lll!f. 
slTII, eu Chu~ Noois; 0.,:1~ ll!lllr. 
oflr1 ·-III • o.: 1,0~ Moitll Hdfl • 
f. SUic-UHljllilll el> syMIKll!m!l 

6,00 Nimic persoMI. 1. 8,00 Planeta vie· doc. 7,00 Em1siuna pentru copii 

8,50 A~:asA la bunica • 8,30 Po~l llLI cAţei 12,00 Spon magutn 
e.oo DeMne animate 13,00 Motor Plut 

reţetA cuilnarA 13,30 A""l ele .. --··• 
1 Atlfta 10,00 Kumall· doc. ,... - ..... 'l"' 

7,00 Renzo ' na • 11,00 Cue de platit 14,00 Rlllll TV. ,..., 
rei. 11,30 Roata de ntarVt 14,30 Ooaarele Y. rlll. 
7,50 Precloea • 1111. 15,00 COmiNNIRu. 1. 

12,00 Puollcttllct 1•46 CUY1A pev .. tllor • 13.00 DelA A 111 Infinit 1" 00 , ... ,_. .. 
Ali. 1 o , 1 1! .... 17,00 Nlldtne lhOw 
1,15 Inger ellllatlct· rei. · 1 •0 otba : !IteM 111,00 Focua• Sport • Mlllo 
10,10 Lanţllflle llllllril • 1111. CI'IIJova.Rapld llucu..... • Clip M 
11,00DrqMe.f1......,..:· 1" 00 et.na. ~mea· 18.30c.tnel'llllllllnel 
re1 ep. 43 ~· 11 00 Smlllune dl diMIIIe-
11.50 sa 111 ............. 19•00 0bllervator ~ 
~ "IPI " -·- :10, ti 'olbal: ltea11a :11,00 ,_ • · 
12,50 'hemu , .. nllof • luCIIflfl C. a. M. Refltl 22,45 FOCUl + 

14.15 Marta•l. 
15,00~1'10Md· .. 
11,06PntcloM•8. 
17,00 Caper ·o. a; 
17,65 vremea d8 acali 
f8,00 Ft:Ubel; Anglia • 
Pmnter Leegue 
19,50Somn~ 

20,00 Floare diiW • 1. .• 

20,50 Mkl!ifele doamne • .. 
21,35 8Anp din ........ -22,:25 vremea de acaai 
22,30 lnepectorul Polfl!lt: 
Oglinda mortuiiH; Cvlkl 

t,10 o-u, """"al!>: S.JO --, 
Gl\!6: 11.55 """"'' ito~om. s.: 
1~. 15 !lesOno anl!nal'e: 1:1,15 Ett tf 
Yll'l'l - '" 13,45 - - Foimultl 1 -
MI" al-In dinod: 15.50 M..-,r 
t~ael • $.; if,OO l!ovarly f!lll6 
!MII!iO - t.; 1$.45 t op of tll4! Pc;><; 
19.45 ~. $pOit 20. fO -;llil! ~ 
m-1111- ctlllctl". ,;,1,15 SMiio:m 
• f. pol. SUA, 1:101, eu Dan Aylcroyd. 
~ti8rf R8dford; 23,35 M!lfl\IOflf 

~ • -· ~ SilA, 19811, cu 
Rtill01fd\! N\1'0: 1,45 Mird fV • s. 

7.15 v..,. talk; &.05 Bllb! magazih; 
8-.~o §eset\e a,nmote: U,Os 
~lzDunlifdHI - 1.; J3,o5 ~~ni 
itfclrăg<>sV~ - s.: 14-.00 Sland a11<1 
IÎIIIV4iT • f. ~Â, 19lill: f&.oll Sliit '"'l- ~. ;f Ojl.; 111.00 $11&. 18,10 

22,30 ObleMliDr 23,00 Show-1.11 fti'ICNII\IIII 
13,00 Loc\ltl 1n lftiiM • t. 1,00 c.. diMtlllll • troiiC, 
SUA, 1114 SUA, 1988 
1,00 letlara • t, lUA, 
1&43, cu Humpnr.y 8ogard 
3,00 Putanlllllllnllor • 1. 

5,00 lhtna. ~ "... rei. 

21.30 S-a fntllmplat ... el 
21,36 Revlllll PRIMI 
21,40 .. copllilllm lmpnt
unt 
22,00 Jumel • Meteo , · 
22,30 Merldlanul CraiOva 
23,00 Clipa de poezie 
23,0!S Planeta cinema. 
0,00 Teledlvertlsment 

AAN -lllagalln: 19,011 Alt· a.; 1&,3(1 
J.A.G. • "'' 20.30 Fotbal • Bun<lesllga 
• aello<!ţ.; 21.00 Sport; %1 ;15 Star 
'""' t: I'I!Wtul .,.._ - SI'. SUA. 
1996; 23.45 S~-..l .. ptamGnll; 
1,15Star1'..,k-s. 

9,:111~- 10.30Cidi0m 
lltOnllln; 11.00 ea- CM ·In <finle!; 
11,45- $_..... <:M 111 ~ 
12.4!1 <::a""" CM Il! dlr<~<:t; 14,00 
Pmlnll • ~1\ll> 4el'llpldnll<!r; 1&,oo 
Mlltl>, Ollf!ld "" 24 .......... Calll'elo~ 
rn <llr .. r: 16.30 Atletlsrtl • OOidon 
~oogu6, MGn~h..n 1h <fli'IIC!; 18,15 
Cio:lllln1- M\11 Spaniol: 20,00 $fl!lllu~ 
extrema; i1 ,00 Molii • Bol d'Or • 
Pranţa. tn direct; 21.30 1\AefO -
Suparlliltll CM; 22,00 $~ 11'111>111; 
~3.00 Box: o.oo Aorol!lc . l"<< 
Angoteo: 1.00 GicliS111 • !Urui Spo1111!l 

1.40 Ooaoft enllilele; .:!3,110 
Mt\IMU, 1!U b<ISIIII -<!lin; fă,1 S 
1'16nlllli li'lr•rzllli • f •• , elOI !.. 
Nlll1~on; 1,15 ~•f-1• <11'. I.H • r. 
SUA. "" tony Ftsndllll: 3, fS 
tinlgH,.. f!lţHIItjj ' 11, iitlA, OU 
Nr6i'ocite 

9.00 R8dll; G.Nda; 1G,95 Emllliulle 
'""""-. 11,00 Julilol M: 11,1s 
Gone-urt:; 12,05 Gri:tonrurt trşnco. 
lbn&; 1!.30 Jurillll ""'"~ 3: 14.o5 
P"erilli> On11ti; 15,00 JurMI M: 
15.111 Magazin eull!Jral; 16.30 
111-111!'> ·'""'II - dat.; 17,00 JUrnal 
M, \7,15 T!"fiil :IDei; 17,30 SpOrt 
african; 18.05 Reflecţll_· magazin; 
~.oS .J!IIiial TV5; 19. fS lflezbl>ll!"' 
BOOialil;~21.00 Julh:af bel9,isn; 21,30 
J\lli\111 Fr'arice 2: 22.05 Thal- • 
t!laga:tln; 23,00 Juma! TVS: 23.15 
CoresP<Ii\dt!rit speCiei; 1 • 00. J([mal 
O!ve9'"11.:10 $iri Solr3 

10.00 Fnmldln • d. a. 
10,30 Rllboinlellltllllt 
11,01l Categoria II'H • 
COIMCI.IUA, 1 .. 
12,48 llnltiOIIltnll • f. IIM. 
1181 
14,30 l!altlp .... - •• t. 
SUA,1Wf 
11,00 u...- tklt 1ve1s. f, 
SUA, 1997 . 
18,00 Foamea· a. · 
18,30 Eraser • f. SUA, 1t!MI 
20,30 Şapte ani In Tlbet • f. 
SUA,1007, cu Brad Pltt 
22,45 Lona Star • f. SUA, 19116 
1,00 Solo· f. SUA. 19116 

Citroen· 17, 
Primele zborur• .. Avioane 
ultrau,oare; 18.00 Povestiri din 
rAzboi - Submarine; 19,00 CAmpu~ 
de lupti; 21.00 Documentare
Iarna nucleară~ 22,00 \.um•a 
curselor aulo; 23,00 Matinl ele 
....... , 0.00 ll:n>IOUIM!or: 1,00 III 
- VUI<IAtruM; ~,00 Co!Nf816 
1'111 

SII.ICTIMI ... · 
""' . 14,30 CIHOI'III PO!Ikdl'l • t IVA, 

1993, ou Oonzol Woohlngton: 
19,15 SIIIO'ft 'III; 19,5S l'leelllt!>e; 
21,00 Ştiri; 21,1$ K4rilt6 Kld 4 • 
Urm,toa..-ea oener&CI• .. f. SUA • 
1994; 23,25 Kăr- W'dlflclt 2 • 1. 
••1· Rana, 1986; 1,10 G~""rele 
a.,..M .f. •~ua"o~~g, 1.V 

19, tS Ooctori!a • •· o..m.nta. 
15/l; 2b, 15 ~ol61'1• • t. SUA; 
21, 1S Micul dOJUn la fillany • 
-·-SUA, fMO, cu 
Audtey Fiepbum; 23,:!0 Cei fâp!e 
lfe la lfami~ lflllfifl\ • 1. ritbol 
Rolle, 1969; i ,25 $tiptnul 
pipu;ll .... :1•1./f:, 10111 

20,15 P8 Yillţă ti pe nlotlrlll. dat.: 
21,15 Uil<fer Flre • 1. !luA, 111112. 
eu Nick Nolte, Gene HacktlH!In; 
2:1,411 Splogol fY -$Anp tlot-1 · 

IIUliA 
*.S flltillilaya • •.; 13.00 ~
presat, ~tiri: 13,20 Biserica vie; 
13,35 Po,ta redaCţiei; 14,20 
Anzllta - s.; 14,40 Marion, ...".... 
nl,a haldiJciiOr - f. ~rlnja . p. 2; 
16,20 Documentar; 17,10 l;toria 
costumului de bale; 16.05 C:::haptln1 

cronorut • f.; 1~.20 Des. anim.; 
19,00 Şfirl; 19.20 'talent; 19,55 
HoJul do -efe· 1. Olanda; 21,35 
Vizftă; 22,00 Ştiri; :!2,40 
Nelşpriivilll • 1. Fronţa-VIelnil!l>; 
0.15 Ştiri; O,lO llillalul cu r1Cf8 • t 
Fninţa..Vlelnam 

•ngajeată prin conoul'!flo: • 

• lilfarmattclaa. apeeialltataa 
ptagrama aalcubiW 

. •wcNofOAAS PI!!NffU.J BO'fJINAf 
VARSfA MAXIMĂ iS ANI • ·· 

.119'0. IU!iC'tROMECANIG .. 

lnformltţ#f ~- lfOt obţh'WI ni .tifl'f!MW l'ltr!l5wM 
~ 1'11ttj ilmWf61' 11'l, 6W lif tllldiutlldHF

dllt €ilfi:l rttron~~~ M; 1141. 
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Pagina 1 O - ADEVĂRUL 

cameraman • rai. 

8,00 Documentar- rei. 

8,30 Miracol 

11,00 Handbal mascuHn: 9,00 NASC\Iţi prin1re animalele 

1 RomAr1ia • Franţa, In direct . 

12,30 Viaţa satului 

13,00 Te%11111' folcloric 

14,00 TVR lnfo 

,.., 10 e f81181illll 

16,20AtiU 

1&,46 Minuni' mi~ 

17,30 Supar ;oi ---

0 familia oludaiA ••• 

lvanhoa·a. 

Juma! • Maleo 

7 zile lp RomAnia 

/ 

Un bileţel numit 

IJoum., • ftmt, SUA, 1998 

• ultimul ep. 

ulbatice 

9,30 Arce lui Noe -

10,30 Integrale -

1 1 ,20 lVR laŞi 

13,20 Ştirile XXL pentru copii 

'i tinel'llt 
13,50 In 8plritut legii- •. 

14,45 Vldeocllpuri 

15,00TomJones-s. 

15,50 lVR lnfo 

11,00 Grecia • &; 

18,40hnle..."_·8. 

17,30 Alo, tu alegi! -

18.30 Rumba lumba ... 

19,05 Timpul trecut 
19,55 Un 84KlOI de Cinema 

20,40 Retrospecllva premiilor 

APTR,1982 

22,10 Sportmanla 

23,40 Nu e fii!Oia .. IM!ţl la 

TVR lnfo u'l. dramA, SUA, 1952 

Pariul Tria 23,55 Bijuterii muzicale 

. ···.-::;. 

PROGKAME Vineri, 1 O septembrie 1999 

7,00 Aventurile lui Papirus -
ep.23 

7,20 Mot· ep. 3 
7,40 Regele Arthur - ep. 2 

8,00 Conan Aventurierul -
ep. 17 

8,30 Tom'' Jerry • des. anim. 
9,00 Super A~racadabra • 

Lassie 11 - ep. 11 
11 ,00 Confruntările celui ela
al Il-les rizbol mondial • ep. 
1 

12,00 Profelii despre trecut 
12,55 O propoziţie pe 21 • ret· 
rospectivă 

13,00 Ştirile Pro TV • un altfel 
de juma! 

13,30 Ce se vede • Formula 1 
• M.P. al Italiei, In direct • 
Echipa mobilA • Preţul corect 

18,30 Bever1y Hllle • ap. 163 

19,30 Ştirile Pro lV 

20,00 Cupidon • ep. 2 
21,00 Sirena - comedie 
romantica, SUA, 1990 
23,00 Prooesul etapei 

6,00 Nimic personal • s. 

7,00 Floare de aur - iei. 

7,50 Preclosa. ref_ 

8,46 Clsuţa poveştilor- rei. 

9,15 Inger sllbatic - rezuma

tul sAptămAnii 

10,10 Mlcuţale doamne· ref. 

11 ,00 AcasA la l3enone 

Sinulescu ou Ruxandra Sararu 

11,30 Doctorul casei 

9,00 Desene animata 

10,00 Godzllla • das. anim: . 

11,00 Aventurile lui Sin blid • 

ep. 1 

11,45 Buni prieteni 

12,15 Chicl<ens Coma Home 

- comedie, SUA, 1931 

13,00 Duminica in familie 

16,00 Fotbal: Oinamo 

'1 ,30 Singe din singele Bucureşti- Rocar Bucureşti, In 

meu- rei. direct 

12,45 Polrot. rei. 18,00 Elena, viaţa mea • ep. 

14,30 Jackll! · Collins: 44 

Hollywoocl 19,00 Observator 

15,00 Viaţa noastri ·a. , 
16,00 Pracloaa - s. 
17,00 Cesper • des. anim. "· 

1 7,50 Vremea de acasa 

17 .S5 Fotbal Anglia • Premier 

Leegue, In direct 

19,50 Somn uşor! 

19,45 TeleEuroblngo show. 

22,38 Meciul tllaclurilor 

'(),30 O şansA pentru fiecare 

21 ,30 s-a întâmplat ... azi. ,. 

21,35 Revista revistelor 

0,30 Magazin t.iga 20,00Fioaredeaur-li:" ' 21,40 Viaţa spirltullll 
Camptonllor 

1,30 SpeclalitAII erotice • 
uRimul ep. 

2,30 Cln•r.-ru•· ep. 115 
3,00 American Gothic • ep. 

10 

20,50 Mlouţale doamna • a. 
21,3& Singe din slingele 

meu -a. 
22,25 Vremea de acan 

22,30 Destine - f. SUA, 1986 

22,00 Juma! • Meteo 

22,30 7 2lle In ftomenl& '· · 

23,00 Eu sunt Adam ~ 

dramA. RomAnia . 

0,45 Autagraf muzical 

7,00 Emisiune pentru copii 
11,00 Duminica la prânz. 

12,00 Vacantă a la Petrisor 
12,30 liberi~ & Tibanu ' 

13,30 Magazin~~~~~--.-l~ 
14,00 Cinemagia 
14,30 Film artistle 
16,00 Telenovelii 
17,30 Chic 
18,00 Focus • Sport • Melea • 
Clip Art 
18,30 Film •a•liil"'';;;,<' 

22,15 Focus '~~--~if!o<i ... 
22,45 Revista presei 
23,00 Film artistic 

lfl~ = 1 [ll11 
10,00 Chemarea sălbăticiel 
·dramă, SUA, 1995 
11,45 Desene animata 
12,15 Regina frumua1111 • 
dramă, SUA, 1997 
13,45 Trainspottlng - come
die, Anglia, 1996 

1S,1S lUml,lt~I!. .. zlle·l··· 
drama, SUA,,_ -~-·· ,..,...,..'1;;;:rn: 
17,30 Nevaetl de om 
- thrlller, SUA, 1996 
19,00 Un liceu dezlănţuit· 
comedie, SUA, 1996 
20,30 Clubul nevestelor 
plrlisltt _ •• _...,_..SUA, 
1996 
22,15 Rol prinelpld --mlinil7t" 
SUA, 1997 
o,oo Frontiera rofie • acţi' 
une, SUA, 1997 23,55 Dintre sute de catarge 0,50 lVM • Mesager 

~;iii~ii~~11~45~Bu;:n~i~:-;e~::i-= ....... -j~G~rn=nd~C~~::-~-De~;la~rn;-~::~un~-;~t-ir=iiiii;;;;;w~iiii~w~~:;ua;li~-a:;~19~.0~5~B:I;~~--~m;;ag:~;-:n~; îii~~;;;;ii~;~;~,~~~ 
12:45stanşiBran barej-doc.;18,00Emlly-ep.1; 19.30 Stiri; 19,45 Fotbal- -~--?-·_·_. ___ d_·-_[_,_~_E_ill_f.1_•_n __ W_N_-_-_ 
13,00DuminicainfamifiB 19,00 Foi- Fotbal Campionatul BundesliQa,et.4;21,15Femeiae -- -7,00 Selector U .. 20 00 Să lă a dulce. show,· 23,15 Show,· 23,45 18,00 Aripi. Provocarea zborului; 16,00 Fotbal: Ceahlăul • U nganer; · P m na; 12 05 CI - 19,00 Ma~,_-ni 
C · • d' ect 21,00 Jocuri fără frontieră; 22,30 Superman • s.; · nema Comentarii alegeri; 0,00 T 

raK>va, rn " lV; 13,00 Ajutorul- thriller, SUA, intellgen1e~ 
11,00 Cybemel • -'" 
11 ,30 Atomic Cale • Ali. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londrei- 181. 
13,30 Hai Hul 

18,00 Muzică populară Cody • s.; 0,10 Membru veşnic· Planetopia; 0,45 News & Slories Păsări de pradă·, 
18,20 Ariunţuri a 0 • ,.,.. s•unea 50 de aocodlll; 22,00 disparute llosl lvy R beri: 1 nn Eml · 1993; 14,45 Spitalul de urgenţl r~~ 

14,00 lnteracliv 
18,30 Stiri lVA lui Hellai Peter • s.; 15, Slujbe negte In cam- . • Alexend"--, 23,00 Rate pr·e~ulă , pus • thriller, SUA, 1997; 17,350 •~ •u 

19,00 Observator L l'l \lfJ']J<TIIIWMfl11 Fermecat. s.; 19,30 Max; 20,00 C M In a lui Napoleon; 0,00 Mişterul 
16,00 Selector . 
18,30 Alomix cu Tudor 
21,30 Subcullura ·rei. 
22,00 Concert 

In continuare program Identic cu __ '-____ j# __ .. · .. ·"!,/;·-ib_{~_Wffl_L. Lumea minunilor; 20,30 Ştiri; dir~ 11,00 Moto. cursa 24 ;;,..,, IYIIlf1ii lui Napoleon 
Antena 1 20,45 Lumea minunilor. 21,15 Sell11=-dill1lld 

22,30 Album Show 
23,40 Insomnia 

~~~~ 
.8,00 Ştiri 
8,20 j am spiriduşilor ·rei. 
9,30 Agonie .lextaz · rei. 
12,00 Canterul şi casa lui 
13,00 Ora unu a venit 
15,00 Drumuri 'printre arcWMI 
15,30 Cutia muzicală 
16,00 Celeb11ta18 . 1111< 1'19 
17,00 FIJI\8 destiriuiYi 
18,00 Pmretullll'lli artat •. 
18,55 Pariul Trlo 
19,00 Dinoolo de anul2000 . ..,_ 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre Sllle de 2IMe -
21 ,35 Panut 1110 
21,40 L<Jto 
21 ,45 Lecţia Hlflilll - mutk:al, 
SUA, 1956 
0,00 Ştiri 
0,15 Gala Tele 7 

7,00 Secolul)()(. doc. 
8,00 Ştiri lVA ·Ali. 
8,30 Emisiune de fiill\ll.~ foldor 

. ""· . 
ii.30~-R!I: - . 
9,40 Divertisment . 
10,00 Godznta - ep. 3, 4 
11.00 Ave- kil SlnAad
ep. 1 

8,55 Deschiderea programului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Călugăriţa ~ banditul· film 
11,00 Stirile lntersat 7x7 
11 ,30 Ectipa de şoc . 
12,00 Cavaleri şi războinid 
13,00 Cerut- noi 
13,30 o-ne- .. 
14,00 Afl""'i" · ll1m . 
15,30 ~ cascad!l~W 
,._00 Provooarea nl!llllli . , 
1? ,00 ll'ttenlat Sport show 
18,15 Safari 
18.45Şlllilelt1ter.laiM 
19,30 Ecllipa de soc 
20.00 Ţinta goalĂ - fiiii 
21 ,30 lnlersal Music 
22,00 Cavaleri şi ,._.... 

23,30 Stirile·
O,OOEiouoa 
0,45~~ 

t:'·JJI:GN1 III 
8,00 Mesajul lllbllei; 8,2G 9esenll 
animate; 9,30 Clt'lemawgralul 
tă": 16 etaş-e, Hl fete - 1.; 
Băleţetul '' leii • b!!!llll; 10,45 
Emisiune pentru copii; 1 1.1 O 
Jocuri mta fronlietli; 13.00 Ştilt; 
13,10 Clipele norooollli; 13,35 
Religie; 14,00 lnteatslt1'8a la 
Eden - s.; 14,45 Auto · Famula 
1: M.P. al Italiei; U,OO 

- f. Franţa; n> ,OS 

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, UNEi..TE 
SI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT · 

• vopsele 18vabile pentru fatade şi interior, 800 nuanţe . 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX. LIMIT, MODAKRIL) ·· 
• Vopsele pentru lemn si metal- 1Md nuanţe 
VAPOREX (soluţie pentru pere~ cu !grasie) 

OFERTA IL'l.JND.: 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360c000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fast M!ron Constantinescu} 
TELEFON 210676; PE!OGRAM ZILNIC 8,3D-16,3G. 

' SÂMBATA · 

8,30 Eu să nu am patne?; 9,00 Le Castelle!; 12,00 Canoe C.M.; _,..... 
Rămâi cu noi; 9,15 Cronică PriZonier in Yemen- aventuri, 13,00 Moto- Superbike C.M., RTL 2 
catolică; 9,35 Sculptorul iubirii; Gennania, 1999: 23•25 Focus 1V Hockenheim; 14,00 Canoe; 14,30 16,40 Bravo TV; 19,00 Dance 
9,50 Noul rabin; 10,10 Religie; · magazin; 0•3° Cusack • acţi- Moto - cursa 24 ore, In direct; Hlts: 2Q.QII - In 
10,30 Bijuteriile iubirii; 12,00 une, SUA. 1985· cu Chuck Norris 15,00 Moto · supersport; 15,45 Andaluzia ·reportaj; 
Desene animate; 12,38 Ha~. • ~ZI'!l " 1 Moto, cursa 24 ore, in direct; 21,15 Walker, Texas .;",ngll'-~ .. ~~~~ 
s.; 13,00 In fiecare zea·,;;A: _]_ · .. ·. _H'. ___ .·_;·ji:lr{hJfjnj 16,30 Moto- Hockenheim, in s., 2 ep.; 23,20 Peep s;ow; 
tloul Nngurl- s.; 13,55 Thalassa direet; 17,00 Moto cu ala'; Electric Blue- magazinul băr- '"-.Y_,·_-JIIPI!' 
• magazii\; 14,25 Sfele pa Cllr ~ 1 ,OO Desene animate; 9·00 18,354 Ciclism -turul Spanrei; baljlor; 1,05 Karate Warrior 2 • of~!' 
pe pământ- s.; 15,10 Aven1urlle Disney Club; 10•15 Auto • 20,00 Sperturi extreme; 21,00 a<;\iune, Italia, 1988 .. ·~-. ·, _ ""· 
unui câine. a.; 1$,35 Lk:eem Formula 1: M.P. al Italiei, In Mototms, in dind; 22.00 ,..".- KABEL 1 
lndrăgostiţl· •~ 18,25 Un dOmn :::: ~~~?A,sO ".;~~ lndy Car, Monlerey: 0,00 21,15 Piramida tereoU. aventuri. ~-~ 
de lncreclare • 1. Ungaria; 18,00 ...,..,_ SpoRcentre· o 15 Motocros 5 .,.~~~-~~~ l!otero ungar; 19,00 Anotimpuri Cele mal periCuloase tn001ente · · SUA, 1985; 23,2 "'l 
oeprtcioase • sh<lw; 20,00 De-a ale CUI'SCII; 18,45 e-. 1i,45 
asoonselea; 21,00 Săpllimâna; Şlln, spart2 1;S20s,10~i dulll-
23.00 Qdl • folbal magazin; ~3.55 vare; 1, to,., """ mama 
,,...........,. sct>'mbat se<xJ1Y traga • oomedle, SUA, 1992, cu 
~...",,;~;ce au 1 Sytvester Stallone; 22,55 Spiegel 

~~ !11, 'IV. magazin; 23,40 Eroi ootldleni 
- · il" · rep.; O, 15 South Pali< · s., SUA, 

13/1: 0,45 Un show de 100 1111~ 
Ioane tlM; 1.1 o Prime 'tlme Grădina zoologică Tn rucsac; 8,00 

Matineu 'IV; 'i1 ,00 DeMne atll
mate; 12,00 liceenii - s.; 12,25 
Madlson • s.; 12,50 Ura, câlă
torim! - magazin turistlCi 13,20 
lumea slilbatilîA • -:; 14,15 
Flr<lerlkusz soow. • tel.; 1&, U 
Mac Gyvet- s.; 17,10 Supet 
eehtpa • s.; U,O& M!el
llllposlbllii • s.; 19,00 ltena - s.; 
20.00 Faple; 21 ,IlO timpuri 
1lllplfl'fecte • <Ji>mellle, SUA, cu 
Jason LolidQn; 22,5!i F
• Cihemalograful meu; 23,35 Goi! 
Gâl! Gel!; 8,40 MI utlllărest 
temene • Mroedie ffit:tZiCală, 
Ui1garia 

51C'=~=' 
t ,o& kiiiiNt, of - corn aM. SUA. · 
1867, "" J- lelt\IMII, ~III' 
Fa1k; 1!,45 VVed< Up; 11.46 Sh!Y.Y-
111 săpll!mânil; ,{I,<Ui Alf • s.; 
n, t5 Stat trei< " 1;.; U!, 15 MA 
YOI Tlttoarce • e0medie, 
Germania/IIIIJO&IliYia. 1953; 
'14,00 Vlhitotul teglllul • f. 
Austria, 1956; 16,00 India Tn 
lliclltl . avetrtUii, AAQI~. 1959, 
t~ UM!ren BaeaH; 18,00 
i>awson's Creek- s.; 18,55 

· Tn ThOringen ~n • 

MANITOBA TEl 
TEXTILE PRODUCT16N 

PRINTING ANO EMBROIDERY 
2900 ARAD, STR. URSULU! 

NR. 21. i'EL./FAX 00-40·57-2511505 

liiOAIEAZA: opvratori tnCisini ttolt 
Condiţii: e numai bărba\i; • vârsta 25-35 ~ni; • coridiţle fi. 

zică bună; a absoive;,t al unui liceu industrial co profil 
.mecan1c sau al unei şcOli profesionale cu profil mecanic . 

6a!ar brut: 1,600.000 lei. 
cererile şi diplomllle de abso!vire se depun la secretariatul SOCielă\il. 

Interviul va avea loc !n data de 11.09.1999, !a ora 11. 
Telefon: 250.505; 211.950; fax: 281.322. Adresa: SIT. 

.118,115 Thalassa; 11-3,05 Maga2111 
alllematografit; U.30 Jurnal 
France 3; 15,00 Jurnal 1V5; 
1fi, 15 I'Oitul Boyll(l! • ooncurt; 
11.00 Ştiri 'IV 5; 17,30 Ola till&
tJmnilentilor; 18,ll0 Concurs; 
1ll.oo Jurnal rv s; 19,15 
'tralaseă dumlntea!; 21,00 J~rn$1 
belgian; 21,30 Jurnal t=rnriE!8 ~; 
22,15 Visători • m8!J8'11ft; 23,09 
JtJmill 'iV5; 23, 1' O moştenire 
Ckldlltii • f. FrllfliB; 1 ,00 J~rnat 
elveţian 

(IIJnflli Porţelanuf) din Are•.', "id. Re·Vo1ruiJ1i 
_ nr. 83. tel. 280o; 7 

• < ,_::., 
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.• "'' :ou Medicina pentru to~ 

14,00 TVR lnfo , 

10 Santa Barbara~tel. 

12,00 Sensul tranziţi~i 

13,00 TVR lnfo 

13,05 Un cântec pentru 

fiecare 

13,10 Dragostea con

tează- s. 

14,00 Convieţuiri 

15,00 Rebelul - s. 

15,45 Filmele săptămâni! 

15,50 TVR lnfo 

16,00 Grecia -s: 
16,45 Santa Barbara -

s. lf\0~~-2f>.'·-

17,30 Pelerinaje 

.:: 18,00 Nimic sfllnFs. · .... 
, .. ,. .•. , 18,45 Ştiri bancare 

S.IIGia;;l. 19,00 Oameni care au 

fost . ·.,.:~ . .",~ • · 

19,30 Mapamond · 

20,00 ~•I!Jlr eGida 
·~~.iliif~A ... ~a..JI~~·D~i!: .. lt~~l!"'1 dle, România, 1982, ou 

Jocul iaiaior - da C. 

pro: (~r 
Clpitantit Tenkes -
O~ !Je~i de ller; 
s.; ;.':l. :JC Concurs muzical; 18,30 
_Gr<lnlql bJ_s~:-:-:1 !; 18,60 Juma/e 
·reijlonaie; 19,00 Desene animate; 
IJ.OS leo şi F'red • d.a.; 19,45 

de sc!av • s.; 20,30 Ştiri; 
~·"• •o..~ ay ceruti; 22,00 Stele 

. ,..._ 
', i/~'-•. 

Gheorghe OinicA, Marin 

Moraru 

21 ,35 Axis Mundi 

22,05 Marile meciuri 

23,35 Din creaţia ·lui 
Puccini 

0,30TVM'* 

pe cer şi pe pământ • s. SUA, 
Sophia Loron; 23,05 Ştiri; 23,30 
Fotbal - Liga camplonilor: 0,25 
Profesorul de dans- f. Ceh. 

Mo-mir111 Show; 
8how ~ s; 9,25 'elul? • 
s.; 9,55 Roseanne • s:; 10,30 
Mallol'ea • s.; 11,80 Andreas 
,.Ork Lovestories: 12,00 Talk, 

-talk, t&lk; 12,30 Diagnostic: 
crimă. s.; 13,30 l!llatlock · s.; 
14,30 sarn • magazinul amie211; 
16,oo Arabelia Kiesbauer talk; 
1~.00 Androas T;]rk talk; 17.eo 
Nicoie talk: 18,00 talf • maga
tln; 18,251'1111 Colllly shOiv · 's.; 
18,55 Alin. Bundy . s.; 1!1,~0 
Slmpsollli • s.; 20,00 Mallon:a • 
s.; 20,30 Ştiri; 20.50 Galileo • 
maga>ln; 21,15 Santfnela- s., 2 
ep.; 23,20 'IV Tcital--show; 0,15 
Bullyparadlt • s.; 0.45 Chaos 
Clty • s. 

PROGRAME 

7,00 Bună dimineaţa, PRO 
TV eal tău! 

10,00 Tânăr t;i neiinit;tit • 
rei. 

10,45 Sirena- rei. 

12,30 Adevărul gol,.goll!ţ -
s. 
13 00 Stirile Pro TV • O . . 
propoziţie pe zi · 
13,05 Babyion V- s. 

13,45 Ani de liceu - s. 
14,15 Teribila generaţie • 

s. 
15,15 Aripile pasiunii- s. 

16,00 Tinăr t;i nelinit;tit -
s. 
17,00 Ştirile Pro TV • O 

propoziţie pe zi 
17,30 Rosallnda - s. · 

18,30 Inimă de ~ganci - s. 
• Extragerea cirţii poştale 

• Te uiti si cllstigi" . ' . 
19,30 Stirile Pro.TV 
28,30 Cinci ore disparate 
-dramă, SUA, 1987, cu 
Sharon lawrence · 
22,25 Ştirile Pro TV 

22,30 Chestiunea zHei 
23,30 Ştirile Pro TV 

0,00 Criminalhftil - s. 
1,1 O Ştirile Pro TV 
1,30 Chestiunea zilei 

2,30 Cine-i t;afui? - s. 
3,00 American Gothic • s. 

7,00 Magazin matinal; 7,30 
dimineata; 8,00 MagazJn. matinal; 
8,35 lnti-e noi - s.; 9,15 Vremuri 
bun~ ... • s.; 9,45 Clanul Hogan • 
s.; 10,15 Springfield Story • s.; 
11 oo Sabrina talk; 12,05 Bc>gaJI 
~ frumoşi • s.; 12,30 Duelul radio 
• concurs: 13,00 Magazinul. 
amiezii; 14,00 Oliver Gelssen 
show; 15,00 Birte Karalus talk; 
16,00 Bărt>ei Schâfer talk; 17,00 

· Hans Meiser talk; 18,00 Dădaca • 
s.; 18,30 lntn1 noi· s.; 19.00-
-. nlagazinUitandUrllor, 19,30 
Exclusiv - magazin; 19,45 Ştiri; 
20,10 Expiaslv: 20,40 Vremurt 
bune, vremuri rele· s.; 21,15 Or. 
Stefan Frank · s.; 22,15 După 
gratii • s.; 23,15 El<tra • magazin: 
0,30 Maney Trend; 1.00 Ştirile 
nop~i: 1,35 Magazin cultural 

6,30 Magazin matinal; 10,00 
Misiune imposibll6 • s.; 11,00 
Dragi surori • s.; 1 1,30 Aşa-i via\11 
• show: 12,00 Jorg Pllawa taik; 
13,00 V8ftl talk; 14,00 Sonja tai<; 
15,00 Ricky Hanis talk: 16,00 Star 
Trok • s.; 17,00 Chicago Hope • 
s.; 18,00 Fiecare contra fiecare • 
concurs; 18,30 Magazin regional; 
19,00 Blitz magazin; 19,30 Ştiri. 
.nateo. spgtt; 19,50 Sport; 20,15 
AXN • magazin; 10,45 E adelrarllt; 
2•. 15 O echipli, o misiune - s.; 
22,15 Reclama; 22.45 Grasui şt 
belgia nul . scheciurl; !3, d; 
Newsmak9r: ll,OO Spiegel TV 

I+@M:tf:%rAfjl 
6,00 Nimic personal - rei. 
7,00 Floare de aur • rei. 
7,50 Preciosa - rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor- rei. 
9,15 Acasă la Benone 
Sir1Uiescu - rei. 
9,45 Doctorul casei • rei. 
10,15 Micuţala doamna • 
rei. 
11,15 Jackie Collins: 
Hollywood • rei. 
11 ,45 Sânge din sângele 
meu- rei. 
12,30 Destine - rei. 
14,15 Maria· s. 
15,00 Viaţa noastri - s. 
16,00 Preciosa - s. 
17,00 Casper- des. anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste t;l putere.
s. 
18,20 Acasă la bunica -
retetă culinarii prez.entetA 
de Monica Ghiuţă 
18,30 Ranzo ti Adriana -
s. 
19,25 Vremea de acasă-
19,30 Lanţurile Iubirii • s. 
20,20 Somn utorl - des. 
anim. 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21 ,30 Singe din singele 
meu -s. 
22,25 Vremea de acasă · 
22,30 Quintet • SF/thriller, 
SUA, 1979, cu Paul 
Newman 

Reportaje; 0,35 24 do are • rap.; 
1,05 Star Trok · s. 

Ec•LJ!im; gn lj 1 
9,30 Moto • Superbike, 
Hockenheim; 10,30 Canoe CM; 
11,30 .Sporturt extreme; 12,30 
Atlelisril· Munchen; 14,00Auto • 
indy Car laguna Seca; 15,30 
Ciclism • et. IX, turul Spaniei 1n 
direct; 18,00 Moto • suparbike • 
OM, Hoi:l<enheim; 20,00 Fotbal· 
Lilja campionllor; 22,00 
Speedwoy . Polonia; 23,00 
Sportul puterii - Austria; 0,00 
Fotbal • Eurogoi magazin; 1,30 
Ciclism - tuturt Spaniei 

11,15 O moştenire 
13,05 100% intrebari; 13,30 
Jurnal TV 5; 14,00 Interviu; 
15.00 Jurnal TV 5; 15,15 O 
moştenire ciudati • f.; 11:oo 
Jurnal TV 5; 17,30 lumea..-, 
""'noană; 18,05 Piramida ·con! 
curs; 18,30 Campionul ·con; 
curs; 19,00 Jurnal 'IV 5; 1ll,t11 O 
moştenire ciudati - f.; 21,30 
Jurnal Franee 1; 12,85 

• 0e callltcare-parfecţionare 1h meseriile: · 
1. Operator pe calculator 'Şi r<!fele de caicutato

(Windows, NC, MS-DOS. aplicaţie de contab~ 
dimineata~ 13.09.99, după masa· 07.10.1999 

2. Secretară (pn>lucraro doCumente pa caicui"'*'' . 
dup~ masa. 9.09.1999, după masa· 1.10.1999 

3. Contabil (teorie şi aplicaţii pe calculator) ·' 
după masa • 9.09.1999, după masa~ 25.10, 1tl89 . 

il. 1'>1-<>gramator ajutor --dllpli masa· 17.09.1989 
* De instruire in: 

1. Iniţiere utilizare caleultlfOare • 13.09.1999 
2. Utilizare Word . (teh"oredactare) • 9.09.1999 
3. lflilizare Excel- (calcul tabe!ar) -13.09.1999 
4. Proiectare nistatli (Aut<iead) . 

',- ~ ... 
..·_. 
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7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devreme . 
10,00 Ştiri 
10,15 Cafea cu parfum de 
femeie· s. 
11,00 Fete din provincie • s . 
11,30 Inspiraţia Carollnei -
s. . . 
12,00 Tropical Heat -·s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe azi • s. 
14,00 Esmeraida • s. 
15,00 Ape lini,tlte • s. 
16,00 Luz Maria • s. 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa mea • s. 
19,00 Observator 
20,00 Pericol iminent • s. 
21 ,00 Dublă identitate • s .. 
21,40 Prezentul simplu 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă show 
0,30 Retrospectiva etapei 
1,30 Prieteni t;i iubiţi -
dramă, SUA, 1986, cu Susan 
Dey 

21,30 S-a întâmplat ... azi 
21,35 Revista presei 
21,40 lnfo editorial 
21,45 Lunetist da elitA 
22,00 Jurnal • Cuis valutar • 
Meteo 
22,30 Impact 
23,00 Tinereţe la Costineşti 
23,20 Arhive romaneşti 
23,50 Dor 

Documentar; 23,00 Jurnal TV 5; 
23,15 Veşti de la Bunul 
Dumnezeu ~ f. Franţa; 1,00 
Jurnal belgian 

Iti, 1fi. Aop;; 17,1 O Dezastre • 
CUtremure; 1'7.,.30 _Aventuri ta 
pescuit; 18,30 Auto magazin; 
19.00 Magazinul civilizaţiei; 
19,30 Momente de cotitură ale 
i•toriei • B•tăiia Angliei; 20,00 
MediGi veterinari; 20,30 Deşertul 
viu; 21,30 Dezastre; 22,00 Noi 
descopam . Misterele universu
lui; 23.00 Planetll singuratică • 
Cehia şi Polonia; 0,00 
Expiorsţori • Thor Heyerdrefll; 
1,00 Războiul submarinelor 

SELECTIUNI 
lft'L. 

18,30 Alege-ţi n<;>rocut • -; 
~t.oo Futl Houae • ş.; 111,SO 
Tntptat, treptat • s.; !O,OD 
Prinţul din Bel Alr • s.; 211,30 
tmproVlzaţli cesni~e • s.; 21,00 
Ştiri; 21 ,1'5 Super..poliţlstut • 
comedie/acţiune, SUA/Italia. 
1980, cu TereRce Hlli; 23,10 
iblua '99 • "''l·i ZS,50 Eroa: 
Budapesta • s.; 0,50 Fiectric 
8iue • magazin erolic; 1,~ NAM ···-· 

. .. 

7,00 Karaoke show • rei. 
8 00 Dimineata cu Prima 
12.oo Nadine'show ·rei. 
13,00 Politica de mâine· rei. 
15,00 Viaţa in direct 
16,00 T alenovaUi 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus 
19,00 Tiberiu & Tibanu 
19,15 Karaoke show 
20,00 Dosarele Y . 
21,00 Serial 
22,00 Tiberiu & Tibanu 
22,15 Focus 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de miine 
1,00 Film artistic 

10,00 M&fini UCIQ8f8 • Scţi· 
une. SUA, 1994 
11,30 Franklln ·desene ani
mate 
12,00 Mame fi ftl - dramA, 
SUA, 1996 
14,00 Dragoste nebunA • 
dramă, SUA, 1995 
15,45 Comoara din pod • 
comedie, SUA, 1997 
17,15 Tom fi Hucll-drarnii. 
SUA,1995 
18,45 Politicianul • dramA, 
SUA, 1998, cu John Huri ~ 
20,30 Dentlatul 11 • horror, 
SUA,1998 
22,15 Totul despnt sex· s. 
22,45 Acea pisică blestematii 
. comedie. SUA, 1997 
0,15 C'?ntact • SF, SUA, 1997 

IWID.J. 
19,25 O colivie cu eroi - $.; 
19,50 Concurs; 20,30 Roata 
norocului; 21,15 1nlocuitorul
psiho·thrilier, SUA, 1993. cu 
Amande Oonohoe; 23,05 
Renegade • o.; 0,05 
Profesionistul - s.; 1,00 Ştiri; 
1,05 Mlka Hammer • s.; ;!,05 
Echipa speciali · s .. ,-' · 

• •• 
t8,45 Ştirt; 19,10 Duelul buai
tariior; 20,15 Un """ Umpede? , 
show; 21,15 ~~- s.; 22,10 
I..A. Heat • s.; u.~o Raporllljul 
de luni; O. tO NZZ Farmat · Alpii; 
1,00 Ştiri; 1, ta Bye, B)'e 
Vietnam • rtzb. -... 19811,"" 
Richard Hatch · -15,50 Piimântul, estronava 
noastrA; 16 .. 00 Varietăţi; H.OO 
Jurnalul naturii; H. fO 
Teleenciclopedia: tT,SO 
Almonie; 18,00 Misiune seONta 
- s; 18,25 Desene animate; 
19,00 Ştiri; 19.211 Oglinda: 1t,liill 
Fraţii plerduji . s. Portugalia, 
511; 20,40 Calverio Hungario • 
rap.; 21,10 HotariM ş;lptămănll • 
magazin; Z1,40 Chestiunea serii; 
22,00 Ştiri, sport; 22,40 Polica; 
23,20 Acest viS - ş;l 11*
aSGA • dOc.; f ,110 ~ 

•,:: ... ·•. •: 
·~·: 
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10,15 Limbi llll'lllne: engle.rio 

10.40 O falllllt cludeel· rei. 

11,10 Stiptnullulftll • du. 

anim. 

12.00 Conbidi!HIIt • NI!. 
lt<4~1G<Sallâa.lllin-IVI. 11.1e DrqGIInconteal • 

Dinlnt 8llle O. Glll:afge • s. 

IU,,;svu fliiiiiiiUIII 1 tii • "- ., 

lVR IIIID 

Mi ... minuni 

t2D,,IliJ ,lumlll' .,._ • Sport 

CiiiTJOifll mi8lillnllor 

14,00 Convlll\lllll 
15.80Rebelql-a. 

15,50, lVR lnb 

10.00 Grecia ·a. 
18,4llllanta llaftlaoa • s. 

11,30 Tribuna par!ldelllr parta. 

mentala 

18,80Nimle.-nt•e. '· • 

18,4.5 Ştiri bancan! 

19,00 Autogtaf IIIUZk:tll , 

19,30 Teatru liric OetMUvut- acţiune, 

1!175 21,00 Univlll'llltll CUIIOIIf!eril 

'' 
10,25 Rea<:Wr ·IVI. 
111,30 File ,de pcNe8!e. n». 
11.00 Atomix ru 1na. nJ1.. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Aria 52 ·rei. 
17,00 Selectoi 
19,00 Atomix cu Dlnu 
21,56 Reactcr 
22,00 Cinemm<llalllltomnicic 

. . 

22,30 High ac:lîon ... -Uior!llll!lftllrn&H!t 
23,00 Rockada 
o;oo Insomnia 

7,00 Stiri 
1,10 'ii~~~~ !Mminea.._ ~ 
mama 
9,110 Lou ..... ,.., • 
10.00 Stiri 
10,30 'ointAt eure a. ~i;~ra -
1!11. 
11,15 Sludlatl Tudor \lmnicu 
• tel. 
14,00 ................ 1!11, 
e5 
15,00 ŞUri 
15,15 Post Mlerfdlan 
11,300 ............. ..,: 
2111: 
t7,30~ 
111.00 Ştiri 
18,10 t.ou CJr.IIIC- ep. 56 
19,110 Sactta tfe ,.... -ep. 
52 
211.00~1'-1'' 
211,30 OoclliT!e'nlaf' 
:ill ,00 Ointre -de*"' 
:n.Oil Cuua l"l!ndottll 

24 din :U , 
Galallllla1•C 

Ştiri 
Ora l'f 

22,00 Crllde 

23,80 Pr.ollll " clrcfumilrfJa 
·I!P-11 

23,50 IJIIIIQnlle • 1111. 

0,40 TVM • Mesager 

nlsipului- a; 15,35 DL profe. 
sor Specht • s.; 16,30 
CllpHanul TtmkU • s.; 17,00 
O sută de etil ferate; 17,31 
Pearl- 1.; 18,00 Concurs 
muzical; 18,30 CronicA 
catollc<l; 18,50 Jurnale 
regionale; 19,00 Poveste; 
19,15 Fam. Mezga- 'des. 
anim.; 19,50 SDarti de 11Ciav 
- s.; 20,30 Ştiri, sport; 21,00 
Zona lncrHitlill - s_; 21,45 
UrmAtorul, vi rogi - des. 
anim.; 22.QO Tele-nQro~; 
22,25 Mari~ romanţe ate 
sec. la •11.; 23,00 Ştiri; 23,05 
A~tual; 23,30 Magazin eeo• 
nomk:; 24,00 Fo~ Lip 
Campionilor, setecţ. 

[cJUII?HIIJ 
7,00 Magazin mattnaL :o,oo 
()perete msmorabila: 10,!HI 
Din arhiva'TV; 11 ,4~ Eu să nu 
arn patrie7: 12,00 Julio 
lglesias la Budapesta.: 13,00 
VIn fi put!lfW - s; 14,00 Ştiri: 
14,30 Thalassa - magazin; 
15,00 O expoziţie; 15.~0 
Jurnal parlamentar; 17,00 
Catedra; 18,30 Istoria ilustratii' 
a literaturii maghiare; 19,00 
TeieSj)ort; 21,00 ŞU<i •. sp.:~rt; 

Grand Cani011'- c:kK:.; 
Martorul mut • t..; 0.10. 
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7.00 Buna dimineaţa, Pn:> 1V e 

al t<lul 

10.80 Tlnlf> fi nallnlftit - reL 

11,011 Cinci ora de dlspe,.,. 

-1111. 

12,30 Adedrul gol-goluf -.. 
13,00 Ştirile PRO TV • O 

ptopozilte pul 

~3.81 Ba11J1CNt V· ş, 
13,411 Allhle liceu. ep. 1 

14,15 Terllllla fiHII'II1Ie • e. 

14,41 F11111Hia Bundy ·a. . 
15,15AIIplllpr 1 mU-s.· 

10,80 Ttnllr fi Mllrllftit • tp. 

1!32 

17,00 Ştiril6 11"10 W • O 
ptOji(izllle pe :li ' 

17,31 Roaallnda- ... '1< 
11,30 Inimi • ţltlllllll- • 

95 '-' 

Acasă la bunica • IVI. 

7.00 Renzo fi Adriana- IVI. 

7,50 PNclon. rei. 

8,45 C.lleUl'" poyeftller 

9,15 rns- Hlbatk. "''· 
tO,OO L.aftMI!e lublrlf • I!JI. 

10,41 Dntgoa• fi pullere • 
IVI. 

, 11,30 Nn .. din •lnteht 
IMV•I!JI. 

111,15 Qulntet •I!JI. 

14, 15lllarle ·11. 

15,80 VJa1a -tril . s. ·~ : 

111.00 Preciou • s. 

.......... 
7,00 Observator • Ştiri 

8.00 DlmlneB~a deYI'eme 
10,50 Ştiri 

10,1& Caf'M ou parfum de 

femelt·a. 
11,80Fttedep~a. 

11,30 lnapllajla Carollntl·a., 
12,00 Troplcal Hnt- e. 
13,00 Ştirile amieZii 

13,15 VU!Orullncepe ul- "'l. 
14,80 Esmeralda • s. 
15,00 Ape llnlfllte·ep. t17 
16,00 Lwt Maria- ep. 81 

17,00 Ştirile amiezii 

17,25 Elena, viaţa m• • ep. 
47,48 

19,00 Observator 

20,00 Bllef rt• - ~ţlune, 
19116 ,, 

8,00 Oimlnea~& cu Prime 

12,00 Nadme Show -1'111. 

13,00 PoQtlca ele millne;Nt · 

t5,00 Vlaţalndlcect 
·--.__ 

,OOTttleno-.,a; ~ 

tf1.GOI!IIIcllne Show 

18,00~. 

19,15K~1-IIIIDW·· ---20.15 Film altllllc 

17,00 C:upar ·des. anim.. 

11.25 Vremea de acad · ·:"-

17,30 llrat,Otlle .. putera- a. 
18,20 Acasă la bunle& 

18,30~ •• ~~- .. 

19.:.15.\lremeadttiCilfll '" 
19,30ŞtirtlePROTY 'I$,30La"'"rlleluiiWII·& 21,305-alntâmplat...&ili 10,00 ŞI mal moro~ăRCifl 
20,30 M."_ P111Ce .. ,.. 21,35 Reviata preMI , . . . ..axnedle. SUA. 1995 ·- . 

• &. f 211,2Dli4H-••11BIIIt,.>'~['~ :~ 21 4DV. Popuit . ~ 11,45 C-dla rla.,...,. 

21,30 Fotbal: Fiorentlltll • Z!t,30 Jnger ultlllllc·t. 21:45 De la cinc:in~l·:::re capi- ~~c~:~i:S ~lllllll-
Atserrlll, In dinlcf • Jn pauzA: 21,30 Singe dl" elnPf- 1111 , dram!l, SUA. 1996 

PR TV 22 00 ~-. "., __ • .._. 15,30Concert RoblllfWIIaml 
Ştirile O meu • a. ' .,..,_ - ...,,.._ , 16,30 Atacul marţltlnllor • f. SUA; 
23,15 Cltes!lunee Zilei Meteo 11,15 Specllllll'll""' caslll: ...,.11 

22,25 Vremee de acaN 22,30 Lumea fi not . v41121 ~tia- ctcama. SUA. 1992 
0,00 Rezumat ll!ll!l Camplo- 22,30 Femel In pregul unei 23 00 V' ala 1 ,...,. , :!0.30 Al ••• 51 •>M!.lil' · f SUA 

• 
1 

• 8 ,.... 221!1...,.anltn11111t•f.IIUA 
ni1Gr criztt de nervi- comedie nea- 23,30 Meridianele dansului o,:io Asasinul din "'IH •llanW, 

0,00 Film şi istorie SUA, 1993 . 

Morning ShOw; Clna•l 
tlflll? • &,; 9,30 Rouanne • 
s; 10,00 Mallorca • a.; 10,30 
Mori ca eă fii acceptat • 
thriller, SUA, 1997; 12,2! 
Diagnostic· crlm.ll • s.; 13,30 
Matlock • s,; 14,30 Sam • 
magazin; 15,00 Arabella 
Klesbauer talie; 16,00 Andreea 
Tiirck talk; 17,00 Nlcole taik; 
18.00 Taff- megazjn; 18,25 
8111 Coeby Sh- • a.; 18,55 
Familia Bundy - a.; 19,30 
Slmpsonll - des. anim.; 211,00 
Mallorca • s.; 20,30 Ştiri; 
20,50 Gali.leo - magazin 
ştiinţific; 21, f!r !llrhll• 
Berlinuwl - s.; 23.20 Reportaj 
• Rocker: 0.00 HistOIY • dcc,; 
0,25 Millenhtm - a.; 1,20 
Santinela - s, 

llill-lii-11111i• il .. 
7.00 pte i 
dimineata!; 8,00 
Intra noi • reL; 9, Vremuri 
bune, vremuri rele • s.; 9,48 
Clanul Hogan - s.; tO, 15 
9prlngfleld Stroy • s.; 11 ,Oil 
Sabrina talk; 12,05 l!lo(laţl '1 
fft>ftUifl. s; 12,30 Oueh•l 
ralf!O • ~onc:urs; 13,00 
Magulnuf amiezii; t4,00 
O.lîv$r Geissen tallt; 15.00, 
Sirte Kar!ilus talk; 11UIIl 
OOrtlel Schilfer talk; H.OO 
Hans Meiser talk; 18,00 
Olldetla • s.; 18,30 Intre noi • 
s,; 19.99 !luna seara!- maglJ. 
lll!rullandutilor; 19.30 Exclusr. 
• rttagazinw vedetelor; 19,45 
Sl!ri; 2S, Hl E>~plozlv • m!fga· 
iltt: 10,4G ~\ln'!Uri &urle, vn>
lfllftl rll"" • s.; 21,15 
tlfedle<!lpf<ft H7 • Fle:eare 
<~Hlfll co';ttnff- s.,, l! e~j 
:l:f,fS &<tti'/Ot • s,, lf,h 
llht!piolfl- 9.; 1,10 Jurnalul 
nopti>; f ,411 ~lltlf dff aur • s, 

7~ !:: ! 

lalk; 13,00 Vara talk; 14,00 
Son1a talk; 15,00 Rlcky talk; 
ti,OO Star Trell • s.;, 17,00 
Chicago Hopa • !1,; 18,00 
Fiecare contra tuturor - con
curs; · 18,30 Reportaje 
raglonale; 19,00 Blitz • maga· 
zln; 19,30 Ştiri; 19.50 Sport; 
19,55 Flash • megazin; 20,15 
AXN • magazin; 20.45 E ade
varat • Incredibil; 21,15 Un 
tall dllparat - lllriller, 
Germania. 1990: 23,20 
Dosarele 99 • rep,; 0,20 
i'hlrald Schmlelt lhow; 1,20 
Frasler • s. 

;~::1 1 \~., M.-
9,30 Magazm olimp•c; 10,00 
Fotbal - Supereupa Spl!lliel 
'99: Barcelona • Valencla; 
11,30 Sporturi extnsme - San 
Francisco; 12,30 Eurogol 
magazin; 14,00 Moto Triei. 
C,M. Biasca; 14,30 Kartlng; 
15.30 Ciclism • t~m.~l ~ 
17.30 MotoctOl!l maga%in; 
1&,00 Oeltaplammam; 18,30 
Eurogol magazin; 20,00 Au!O 
• Speedway; <11 ,00 Mot<l;ros 
magazin: 22.00 Box: :Ja,OQ 

, C,M.; 1,00 

AYenturt te p.-cult<, t8,30 
Nebunf pe · royl; 19,00 
Magazinul aviaţiei; 19,30 
Bătălia pentru Vietnam; 20.00 
Medici veterinari; 20,30 
Scorpionul; 21,30 Oezastre: 
Hlndemberg; 22,00 lumi dis· 
pllrute • Origl!'ile omului; 
23,00 Clopotele de la 
Cernobil; 0,00 Visul 
BitanţulW; 1,00 Acoliţii lui 
Hitler 

SELECfWNI 
llTI. a 

1a,IJOAifl!le-·~ 
curs: f9,0CI Caet - s.; 
19,30 O familfe pulernlcll • 
a.; 20,00 Prinţul din Bel A!r • 
s.; 20,30 Uite, cine 
clocllna,te? - s.; 21.00 ŞUrl: , . 
21,15 Concediu' 99; 22,15 ungaria; 0,20 Şhn; 
l'actorul X • s.; 23.20 ~lllmullll fl\llllhiSt 
RIIIXII1aj; O.l»~.o.-.'~. 
Peep 911-; '-" ~ • ., ,, 
._ .... 8. •. , ... '''-'>, 
. . ............ ~~*'!!> ,,_ 

1!1,!9 la totul! - conGura; 
2Q,JO Roata n<~to6Uiu); :21,00 
$!Iri; 2f,1!t Starman- !F. 
i!UA, 1984, cu Jaff i!l'lagas; ,:· 
2:1,:10 Cybdr World - SP', 
SUA, 1992 . .::a Megan Ward; 

' ~ 
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13,00 lVR Timişoara 

14,00 lVR lnfo 

10 Santa Barbara: rei.· 

Integrale 

,00 Video-disc folcloric - ·-. 

7,30 O familie ciudată - 1!-

• 

7,00 lYM • Telematinal 

8,00 Desene animate 

8,50 Ping-Pong in familiei 

10,15 Limbi străine 

10,40 O familie ciudată - rei. 

11,1 O Desene animate 

12,00 Ultimul_tren 

13,00 TVR lnfo 

13,1 O Dragostei! contează -

s. 
14,00 Emisiune In limba 

maghiară 

15,00 Rebelul - s. 

15,50 lVR lnfo 

·•·,... 18,00 Grecia-&.' 

;.:.;'!i<>·-~1 18,45 Santa Barbara - s. 

.... ~< '• 17,30 Medicina pentru toV 

Coreelf!i'<li 18,00 Ni!"ic sfânt - s. · 

""""._''"Sun set Beach- ep. 530 18•45 Ştiri bancare . ·· .. ' 

19,00 Un îr>_!ler dll fatlţi • f. 
·:r.~;.-~;a"'e!ra __ fllistere~~!'i!"'*suiA:t9!1B. cu Yasmine Bleeth 

Jurnalul de noapte 

·••:.>. 11 ~ Ro"_!~lăn'l frontiere 

1~~curiile muzicii 

20,30 Baschet masculin - CSU 

Sibiu-Hapoel Kiriat Smonha 

(Israel) 

22,00 Teleenciclopedia- rei. 

22,50 Duet din opera .rosea· 

de Puccini 

23,00 Farmeca • s., rei. · · 

ISirmfcnia a IX-s.de Ludwig yan · 23,45 Divertisment nocturn· 

0,30 TVM • Mesager 

1 (@; '~~ 1:,1 minorităţilor; 15,00 Sectele 

Ls I!JI 1M ~tllll 
7,00 Magazin matinal; 10,00 
A fost odată o cafenea TV; 
11,00 Din arhiva TV: 12,00 
Călătoreşte cu noii; 13,00 A 
doua ,ansli - 8.; 13,45 
Trăiască secolul XXI; 14,00 
Ştiri; '14,25 Muzică usoară; 
14,45 Abel - f. TV Un'garia; 
16,40 Musica Historica; 17,00 
Repetă; 18,30 Magazin eco
nomic: 19,00 Tetesport: 21,00 

P-t;;-i.i;;1i8 Modlc~--~~:•••~;~...,1 Ştiri, sport; 21,30 Revistă cul
turală: 22,30 Mottenlre - f. 
Cehia; 0,30 Apă adancă 

7,_00 ~agazin matinal; 10,00 
V10 '' putere - s. catalan· 
10,35 Thalassa- magazin: 
11,05 Regele pampasului : 
s: 12,00 Casa .pădurarului 
din Falkenau. s; 12,45 
Sel~cţiuni muzică pop; 13,00 
Ştrrr; 13,30 Din melodie in 

17.,."~_m __ elodie; 14,00 Magazinul 

7,00 Magazin matinal; 7,300 
Bună dimineaţa, Ungaria!; 
9,30 Bogaţi '1 frumoti - s; 
9,55 Rlviera- s.: 10,25 Mamă 
- copil - magazin; 10,50 
Talkshow; 11 ,50 Magazin 
economic; 12,25 In trei - s: 
12,50 Sunset Beach - s; 
13,35 Rlviera - s; 14,00 
Puterea credinţei - f. SUA, 
cu Anne Archer; 15,45 
Bogaţi ti frumo'li- s.: 16,10 
Baywatch- s.: 17,00 Sunset 
Beach - s.: 17,45 Cassandra 
- s.; 18,40 Luz Maria - s .; 
19,30 Fapte: 20,00 Roata 
norocului: 20,30 Marimar - s.; 
21,00 Inspectorul Rex- s: 
21,50 Broodwayul noaptea • 
em. _lui Vago lstvan; 22.45 
Bună seara, Ungaria!; 23,30 
Marete Gatsby - f. SUA, cu 
Robert Redford; 2,05 Cultură 
pe Internet 

. ,_._ .. *"·- ...... 
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7,00 Bună dimineaţa, Pro TV e 

al tăul 

10,00 Tinăr 'li nallni,tlt - ret 

11,00 Doctor In Alaska • s: 

11,45 Melrose Place - rei. 

12,30 Adevărul goi1Joluţ - s. 

13,00 Ştirile Pro 1V 

13,05 Babylon V - s.-

13,45 Ani de liceu - s. 

14,15 Teribila generaţie- s. 

14,45 Familia Bundy - s. 

15,15 Aripile pasiunii - s. · 

16,00 Tinăr '1 nelini'tlt • ep. 

833 

17,00 Ştirile Pro TV 

17,30 Rosalinda- ep. 8 

18,30 Inimă da ţigancă - ep. 

96 

• Extragerea că<Vi poştale .Te 

uiţi şi-câştigi' . · . 

19,30 Ştirile Pro TV 

20,30 Waiker, poliţist texan 

21,30 Fotbal. Chelsea - A. C. 

Milan in Liga Campionilor 

23,15 Chestiunea zilei 

0,00 Rezumatul meciu~lor din 

Liga Campionilor 

2,45 Cine-i ••fui?- 8. 

3,00 American Gothic - s. 

5,30 Nano • s. 

- magazin; 7,30 
Morning Show; 8.40 Bill 
Cosby show; 9,10 Cine-i 
şeful? ·::c ,_s,: SUA; '9,40 
Roseanne - s.: 10,10 
Mallorca - s.; 10,40 Voinţă 
de oţel - f. SUA, 1994; 12,25 
Diagnostic· crimă- s.; 13,30 
Matlock- s.: 14,30 Sam -
magazinul amiezii; 15,00 
Arabella Kiesbauer talk; 16,00 
Andreas Tiirck talk; 17,00 
Nicole- talkshow; 18,00 Taff
magazin; 18,25 Bill Cosby 
show; 18,55 Fam. Bundy- s.; 
19,30 Simpsonll - s. SUA; 
20,00 Mallorca- s.; 20,30 
Ştiri, meteo; 20,50 Galilea -
magazin ştiinţific; 21,15 Uite 
cine vorbe'lte 2 - comed. 
SUA, 1990, cu John Travolta, 
Kirstie Alley; 22,55 Magazin 
erotic; 23,45 Preţul pasiunii • 
f. SUA, 1998 . 

7,00 Şapte fix; 7,30 'Bună 
dimineaţa~ 8,00 Opt fui; ·8,35 
Intre noi - s. Germania; 9,15 
Vremuri bune... s. 
Germania; 9,45 Clanul 
Hogan - s. Mexic; 10,15 
Springfleld Story - s. SUA; 
11,00 Sabrina - talk; 12,05 
Bogaţi 'li frumo'li - s. SUA: 
12.30 Duelul radio - conc. lV; 
13,00 Magazinul amiezii; 
14,00 Oliver Geissen ShoW; 
15,00 Birte Karalus talk; 16,00 
Bărbel Schăffer talk; 17,00 
Hans Meiser talk; 18,00 
Dădaca- s.; 18,30 Intre noi
s. Germania; 19,00 Magazin 
regional; 19,30 Exclusiv ma
gazin: 19,45 Ştiri, sport, 
meteo: 20,10 Exploziv maga
zin; 20,40 Vremuri bune, vre
muri rele - s. Germania: 
21,15 Apollo 13 • -f. SUA, 
1995, cu Tom Hanks; 0,00 
Stern TV; 1,00'Jumalul noptii; 
1,30 Fete de aur- s · ' 

6,30 Magazin matinal; 10,00 
Misiune imposibilă- s.-pol.; 

8,00 Nimic personal - s. 

6,50 Acasă la bunica - reţete 

de bucătărie - rei. 

7,00 Renzo 'li Adriana - rei. 

7,50 Preciosa- rei. 

8,40 Căsuţa poveştilor - rei. 

9,15 Inger sălbatic - rei. 

10,10 Lanţurile Iubirii- rei. 

11,00 Dragoste '1 putere -

rei. 

11,45 Singe din singele 

meu- rei. 

12',35 Femel în pragul unei 

crize de nervi • f., rei. 

14,15 Maria • s. 

15,00 Viaţa noaatră - s. · · 
18,00 Praciosa • s . 

17,00 Oesene animate 

17,25 Vremea de acasă 

17,30 Dragoste '1 putere· s. 

18,20 Acasă la bunica • reţete 

culinare 

18,30 Renzo 'li Adriana - s. 

19,25 Vremea de acasă 

19,30 Lanţurile Iubirii - s. 
·20.20 Somn uşori - d. a. 

20,30 Inger sălbatic - s. 

21,30 Sânge din sângele meu 

22,25 Vremea de acasă 

22,30 Vedets • f. SUA, 1952. 

cu Bette Davis 

11,00 Dragi surori - s.; 11,30 
Aşa-i viaţa; 12,00 Jărg Pilawa 
talk; 13,00 Vera talk; 14,00 
Sonja talk; 15,00 Ricky tafk -
s.; 16,00 Star Trek- s.; 17,00 
Chicago Hope- s.; 18,00 Toti 
contra tuturor - conc.rv': 
18,30 Stiri regionale; 19,00 
Blitz m'agazin; 19,30 Ştiri; 
19,50 Sport: 19,55 Blitz -
magazin; 20,15 AXN - maga
zin; 20,45 E adevărat!; 21,15 
Tentaţia - Preotul fi fata • 
dramă Germania, 1995; 23,20 
Magazinul poliţiei; 0,20 
Harald Schmidt show: 1,20 
Un cuplu ciudat- s. 

E;() '' tJJ!t1 ii] 11' 
9,30 Eurogol magazin; 11,00 
Deltaplanorism CM Bayreuth; 
11,30 Sperturi extreme; 12,30 
Golf; 13,30 Golf - Canadian 
Open: 13,30 Echitatie; 14,30 
Yachting: 15,00 Schi nautic; 
1!!.30 Ciclism - turul Spaniei 
Tn direct - et. 10; 18,00 
Triatlon: 19,00 Curse 
c;ap\joane · . CE: 20,00 
Motorsport- magazin; 21,00 
Curse stock-car: 22,30 
Pescuit sportiv: 0,00 Darts; 
1,00 Ciclism -Turul Spaniei 

7,00-23,00 Desene ani
mate; 23,00 Flacără de 
g~ • f. SUA, 1944, cu 
lnjjrid Bergman: 1,15 
Inimă nebuni • f. SUA, 
1991, cu Christine 
Lahti; 3,05 A fost 
cllndva hoţ • f. SUA, 
1965, cu Alain Defon, 
Anri Maryaret 

11,15 P. J.- s.; 13,30 
Jurnal Franca 3; 14,05 
Dezbatere socială; 
15,00 Jurnal TV5; 15,15 
P. J. - s.; 17,00 Jurnal 
TV5; 17,15 lată Parisul; 
17,35 Delicatese; 18,05 
Să ne distrăm!; 18,30 
Concurs; 19,00 Jurnal 
TV5; 19,15 P. J. - s.; 

7,00 Observator- Ştiri 

8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Ştiri 
10,15 Cafea cu parfum de 
femeia- s. 
11,00 Fete de provincie· s. 
11,30 inspiraţia Carolinei- s. 
12,00 Tropical Heat- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul incape azi- s. 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Apa linittlte. • s. 
16,00 Luz Maria - s. 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa mea - ep. 
49,50 
19,00 Observator 
20,00 Arma supremă - f. 
SUA,1997 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă show. 
o;3o L. A. Doctora - ep. 22 
4,00 Elena, viaţa mea - s .. rei. 

21,30 S-a întâmplat ... azi 
21.35 Revista presei 
21,40 Scrie~-ne! Vă răspundem! 
22,00 Juma~ ştiri, curs valutar, 
meteo 
22,30 Cu ochifn patru 
23,15 Autograf pentru prezent
prof. Dr. Radu Vulpe 
23,45 Descoperă Romania -
Brasovul de altădată 
O,OS Timişoara, mica Voenă 
0.35 Creativ magazin 

21,00 Jurnal elveţian; 21,30 
Jurnal France 3; 22,05 Mag. 
belgian; 23,00 Jurnal TV5 
23,15 Suplinitoarea- s.: 

17,10 Dezastre: 17,35 
Aventuri la pescuit; 18,30 
Nebuni pe roţi; 19,00 
Magazinul aviaţiei: 19,30 
Revoluţia franceză; 20,00 
Medici veterinari; 20,30 Verii 
nostri apropiati; 21,30 
Dezastre; 22,00 Dezastre na
turale: 23.00 Focul: 0,00 
Planeta ocean; 1,00 Aripi -
Top Gun 

SELECfiUNI 
R'D..2 

18,30 Alege-ţi norocul - s. 
19,00 Casă plină - s.: 19,30 
O familie puternicii - s.: 
20,00 Prinţul din Bel Alr - s.; 
20,30 Uite cine ciocăne,te -
s.: 21,00 Ştiri; 21,15 Stargate 
- s. SF; 22,10 Lexx- s. SF 
·Canada: 23,20 Curaa lui 
Plato • f. SUA, 1998, cu Gary 
Busey: 1,10 Exclusiv - rep.; 
1,55 Redacţia special 

KABEL 1 
20,30 Roata norocului: 21,00 
Ştiri: 21,15 Verdict • crimă , 

C ;1-ti\"l'llJ'I' f>"'"""lc: ZO ,.. .. ,.,:uoulo.• 
'l',nf-h'''>ll),,_../ \O~'-'''"""· 

7,00 Karaoke show - rei. 

8,00 Dimineaţa cu Prima 

12,00 Nadine Show- rei. 

13,00 Politica de mâine 

15,00 Viaţa in direct 

16,00 Telenovelă ·a. 

17,00 Nadine Show 

18,00 Focus 

19,00 Tiberiu & Tibanu 

19,15 Karaoke show 

20,1 & Comisarul Rex • a. 

21,00 Film serial 

21,30 Bilanţ 

22,00 Tiberiu & Tibanu 

22,15 Focus 

22.45 Revista presei 

23,00 Politica de mâine 

1,00 Film artistic 

10,00 Via)a in sălbăticie· f. SUA 

11,30 Solo -1. SUA, 1996 
13,00 Categoria grea- f. SUA 
14,45 Ucig"' virtual- SF, SUA 
16,30 Cetăţeanul X • f. SUA, 1995 
18,15 LA. Confidential- f. SUA 
20,30 Iubire fără vArs.tă - come
die SUA, 1993 
22,30 Lexx- s. 
23,15 Avala~- f. SUA, 1998 
1,00 Nu privi in urmA - f. SUA 

s. pol. SUA, 1994; 22,15 
Diagnostic, crimă - s.; 23,20 
Kung Fu - s.: 0,20 Poitman -
s. acţ. SUA, 1995; 1,10 
Stlngray- s. act., SUA, 1986, 
cu Nick Mancuso 

vox 
20,15 Caz limpede?!'- show; 
21,15 Dovezi incontestabile 
• f. erotic SUA, cu Joan 
Severance: 23,05 Total 
Securlty • 8. pol.; 0,00 
Reportaj - Gay-watch; 1,00 
Ştiri; 1,10 Primul vai- s. 

BUNA 
14,05 Imperiul insectelor: 
14,35 Satul acesta trebuie să 
trăiască - doc.; 16.05 
Teleenciclopedia; 16,05 
Versuri; 16,25 Europa vie -
813; 17,20 Muzica cuvintelor; 
17,25 Răspundere pentru 
viaţă: 18,00 Misiune secretă 
- ep. 39: 18,30 Basme: 19,00 
Ştiri: 19,20 Poliţaiul • f. tv 
Iugoslavia; 20,50 Chaplln -
f.; 21,10 Regiuni: 21,40 
-Gtlestiunea serii; 22,00 Ştiri; 
22,25 Sport: 22,40 Pămăntul, 
astronava noastr.il: 22,50 
Marile zile ale secolului - s. 
Franţa;'23,45 Mituri, m~tl 'i 
muzicA • s. Anglia 24,00 
lncercări permanente - doc. 
Germania 
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Desene animate 
Pove,ti de adormit 
- s. 
TVR Cluj-Napoca 
TVR lnfo 
TVR lasi 
TVR Tiinisoara 
TVR lnfo' 

O Santa Barbara - rei. 
5,00 Lumea bărbaţilor -

rei. 
15,30 Tribuna partidelor 

16,00 Convieţuiri· 
17,00 Vatr!l cânteceJor 

18,55 Rezultatele tragerilor 
Loto 
19,00 TVR lr\fo 
19,05 Corect! Prezintă C. 

19,1 O Sunset Beach - ep. 

1 ;o o-seieCtăr 
10,25 Re actor - rei. 
10.30 Atomic Cale - rei. 
11,00 Atomix cu Mircea -rei.. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Metropolis- rei. 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu Oana 
21,55 Reactor 
22,00 Hai Hui · rei. 
22,30 South Park - des. anim. 
23,00 Klub Bizzar- rei. · , 
0,00 Insomnia 

7,00 Stiri 
7.1 o Bună dimineata. Romania 
9,00 Lou Grant - "''· · 
10,00 Stiri 
10,30 Dintre sute de ziare- rei. 
11,1Q Derrick- rei. 
12,00 Reporter Tele 7- rel.-
12,30 24 din 24. rei. 
13.00 Drumuri printre amintiri 
14,00 Medici la datorie- s. 
15,00 Stiri 
16, 15 Post Meridian 
16,30 O singură viaţA- s ... 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri - . 
18,10 Lou Grant-ep. 52· 

_18,55 Pariul Tria '/• 
19,00 Sec!la de poliţie- s. , 
19,55 Loto 
20,00 Actua!Hatea Tele 7 1 • 

20,30 Documentar ; . 
21,00 Dintre sute de ziare 
21,55 Pariul Trio 1'-' J ·· 

22,00 Linia Tntai , -·,i.- · ..• 

7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Tip-top, mini-top ·rei. 
10,15 Limbi străine 
10,40 O familie ciudată • 
rei. 
11,10 Stăpânullumil· s. 
12,00 Un cântec pentru 
fiecare 
12,1 O Nuntă la Panada • 
doc. 
13,00 TVR lnfo ,,·, ., 

13,1 O Dragostea contează 
• s. 
14,00 Emisiune Tn limba 
genmană 

15,50 Mexico •. oraşul 
aztecilor 
16,00 Grecia - s. -
16,45 Santa Barbara • s . 
17,30 Impact 
18,00 Nimic sfânt - ep.14 
18.45 Ştiri bancare 
19,00 Pentnu dvs., doamnă! 
20,00 Cinematograful-de 
artă: Dragoste nebună -
dramă, Franţa, 1985' 
21,40 Lumea şi noi 
22,20 Omul, pădurea şi 
securea - doc. 
22,40 Time Out 
23,30 Cultura Tn lume 
0,00 Jazz_ cu Jonnny 
Răducanu 

o.4o TVM • Mesager 

Pearl - s; 18,00 Concurs tv; 
18.25 Jocuri fără hotare; 18,30 
Em. comunit. evreiesti; 18,50 
Jurnale regionale; 1!i,oo Des. 
animate; 19,10 Fam. Mezga
s.d.a.; 19,40 Primejdie • s. 
SUA ep. 1; 20,30 Ştiri; 21,00 
Oră,eful - s.; 21,30 Cine 
rămâne? - conc. tv; 22,00 
Imposibil?(- talkshow; 23,05 
Stiri; 23,30 Panoramic inter
naţional; 23,55 Cât mai trăim; . 

7,00 Mag. matinal; 10,00 A fost 
o dată o cafenea TV; 11,00 Din 

. arhiva TV; 12,00 Gypsy Stars; 
13,00 VIn şi putere- s; 14,00 
Ştiri; 14,30 Thalassa - s; 15,00 
Vis in oglindă; 15,30 
Panoram1c: 16 00 Italia - doc.; 
16,30 Biblia din Viszoly; 17,00 
Ora de stiintă; 18.30 Dacă voi 
creste ... '; 1!i.oo Fotbal; 21,00 
Stiri - sport; 21,30.-Galeria 
delincventilor - doc. 5/1: 22,30 
Tipul meu· f. Franţa; O, 10 Apă 
ad~ncă; 

~"""-·,; •"·-· 6,15 Lumea satul 

•. 
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E~Htti:caliil 
7,00 Bună dimineata, Pro TV 7,00 Nimic personal- s. 
eal tău! ' 

6,50 Acasă la bunica- rei. 
10,00 Tânăr fi nellnlftit • 
rei. 7,00 Renzo fi Adriana c s. 
11,00 Băieţii răi- rei: 7,50 Preciosa ·rei. 
12,30 Adevărul gol-goluţ - 8,45 Căsuţa pove!jltilor • 
ep.32 1 re. 
13·00 Ştirile Pro TV • 0 9,15Tngeisăibatlc-s: 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon 5. ep. 24 10,00 Lanţurile iubirii • rei. 
13,50 Ani de liceu· ep. 9 10,55 Dragoste !fi putere • 
14,15 Miracolul tinereţii· rei. 

ep. 9 11,45 Sânge din sângele 
14,45 Familia Bundy • ep. meu • rei. 
171 . 
15,15 Aripile pasiunii. ep. 12,35 Vedeta· rei. 

• 

7,00 Observator· Stiri 
8,00 Dimineaţa de~reme . 
10,00 Ştiri 
10,15 Cafea cu parfum de 
femeie. s. 
11 ,00 Fete de provincie • s 
11,30 Inspiraţia Carolinei -
s. 
12,00 Tropical Heat. ş, 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitonul Tncelie azi- s-
14,00 Esmeralda- s. · 
15,00 Ape lini\llite cs. 
16,00 Luz Maria· E!P- 83 
17,00 Stiri 
17,25 Elena, viaţa mea • ep. 

7,00 Politica de mame . 

8,00 Dimineaţa cu Prima ' 

12,00 Nadine show - rei. 

13,00 Karaoke show · • --~-

15,00 Viaţa Tn direc · 

16,00 TelenOVII!Iii ~ $. 

17,00 Nadine Show 

18,00 -f;q,gus • Sport· 

Meteo 

19,00 Tiberiu & Tibanu, . -:-

19, 15 Kar~j<e Show 

20,15 Film 

21,30 Apel de urgenţă 
91 • 14,15 Maria· s. 
18,00 Tânjir '1 nellni,tlt • 15,00 Viaţa noastră·. s. 

51,52 
19,00 Observator 
20,00 V.I.P .• s. 

''- •· ·t ~<:.uu Tiberiu & Tibanu 

ep. 834 16,00 Preciosa • s. 
17,00 Ştirile Pro tv • O 
propoziţie pe zi 17,00Casper, des. anim.· 
17,30 Rosallnda- ep. 9 : 17,25 Vremea de acasă 
18,30 Inimă de ţigancă~ ep. 17,30 Dragoste \11 putere • 
97 s. 
• Extragerea cărţii poştale 18•20 Acasă la bunica 
.Te uiţi şi câştigi" 
19,30 Ştirile Pro TV . 18,30 Renzo !jli Adriana • 
20,30 Greystoke: Legenda s. 

21,00 Air America - s. 
21,40 Brigada mobilă 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show ·, 
0,30 Minutul Zero 
1,00 Calea cea dreaptă. co. 
Anglia 1989 · • , 

lui Tarzan - aventuri SUA, 19,25 Vremea qe acasă 
1984 · 19,30 Lanţurile iubirii -a.·· ·10•00 Flaah ·dramă, SUA. 
22,25 Ştirile Pro TV 1998 _ ... ,_ ' · ' 
22,30 Chestiunea zilei 20 •20 Desene animate .- _11,30 Angle. dramă, SUA, 
23,30 Ştirile Pro TV • Profit • 20,30 Inger sălbatic • s. 1994 
O propoziţie pe zi 21,30 Sânge din sângele 13,15 Extraconjugal .... 
0,00 Criminali,tli • ep. 8 meu - s. dramă, SUA, 1998 
1 ,OO Şti le Pro TV 22,25 Vremea de acasa 14,45 Intoarcerea acasă -
1,30 Chestiunea zilei · w. SUA 1997 
2,30 Cine-i "Şeful- ep. 119 23,00 Perry Mason: Cazul 
3,00 American Gothlc.· ep.' -ziaristului de scandal - 18,15 Star Trek ·generaţii 
14 . SUA, 1987. • SF SUA 

telul? - s.; 9,30 Roseanne : 
s.; 10,00 Malorca · s.; 10,35 
Max Dugan - comed., SUA, 
1983, cu Matthew Broderick; 
12,25 Dlagnostlc·crfmă •. s.; 
13,30 Matlock- s.; 14,30 Sam 
- mag. amiezii; 15,00 Ara6ella 
Kiesbauer talk; 16,00 Andreas 
TOrk talk; 17,00 Nicole talk; 
18,00 Taff- magazin; 18,25 Blll 
Cosby Show - s.; 18,55 Fam. 
Bundy - s.; 19,30 Slmpsonll -
s.; 20,00 Mallorca - s.; 20,30 
Stiri; 20,50 Galilea - magazin; 
.21, 15 Polfce Academy 3 -
comed. SUA, 1985, cu Sieve 
Guttenberg; 23.00 Reporter • 
magazin; 0,05 American 
Flghter 3 - acţiu~e. SUA, 1988, 
cu David Bradley -

dimineaţa; 8,00 Mag. matinal; 
8,35 Intre noi - s.; 9,15 
Vremud bune ... - s.: 9,45 
Clanul Hogan • s.; 10,15 
Sprlngfleld Story - s.; 11,00 
Sabrina talk; 12,05 Bogaţi '' 
frumo'l- s.; 12,30 Duel radio_
conc. 'tv; 13,00 Mag. am>ezll; 
14,00 Oliver Geissen talk; 
15,00 Birte Karalus talk; 16,00 
Barbel Schăffer talk; 17,00 
Hans Meiser talk; 18,00 
DAdaca • s.; 18,30 Intre noi -
s.; 19.45 Stiri; 20,10 Exploziv
mag.; 20;40 Vremuri bune, 

vremuri rele - s.; 21,15 
Clovnul • s. acţ. German, 
1998; 22,15 Pollţla In acţiune -
Urmăriri, coliziuni -!~:-
impuscături; 23,15 Garda - s.; 
o, 15 'Tequila şi Bonettl - s. 
pol. SUA; 1,1 O Ştiri; 1,30 
Golden Glrls - s. 

6,30 Magazin matinal cu sport; 
10,00 Misiune imposibilă - s. · 
poL; 11 ,00 Hello, nene doctori 
- s.; 11,30 Aşa-i viaţa!; 12,00 
Jtirg Pilawa talk; 13,00 Vera 
talk; 14,00 Sonja talk; 15,00 
Ricky talk; 16,00 Star Trek ~ ş. 
SF; 17,00 Chicago Hope - s.; 
18.00 Fiecare catre fiecare; 
18,30 Reportaje regionale;·· 
19,00 Blitz magazin; 19,30 Ştiri; 
19,55 ~agazmul vedetelor; 
20,15 AXN - mag.; 20.45 E 
adevărat; 21,15 Comisarul 
Rex - s. pol. Germ. 1996; 22,15 
Stephanle- s.; 23,15 Echipa 
Alfa • s. Germania; O, 15 
Harald Schmldt Show - f. pol. 
Germania, 1996; 1,15 George 
&Leo-s. 

E!~~:~_Wiif~Eli'1 111 

UEFA 1Ş9Ş/2000; 1,00 Ciclism 
- turul Spaniei; 1';30- Motorsport 
magazin '··-

t~:A:;e;t;tmQJ 
7,00 - 23.00 Desene antmate; 
23,00 Pat.Garrett şi Blfly The 
Kld • w. SUA cu James 
Cobum, Kris Kristofferson, Bob 
Dylan; 1,30 Trandafirul şf 
'acalul - f. SUA; 3,35 Shaft tn 
Anglia- f. SUA; 5,15 VIaţA prl· 
vată - f. FR-IT. 

~ ~ .... _.;'WJ; 

3; 14,05 Magazin juridic 
belgian; 15,00 Jurnal TV5; 
16,15 Splendori naturale- dac.: 
17,00 Jurnal TV5; 17,30 Lumea 
mediteraneana; 18,05 Să ne 
distrăm!; 18,30 Concurs tv; 
19,00 Jurnal TV5; 19,15 
Supllnltoarea- s.; 21,00 
elv'!~an; 21 ,30. ,Jurnal · 3; 
22,05 Magazin medical; 23,00 
Jurnal TV5; 23,15 Ochlf 
Helenef ~ s.; 1.00 Ştiri 

17,10 Dezastre; 17,35 Aventuri 
la pescuit; 18,30 Pasiunea 
volanului; 19,00 Magazinul ay_\
atiei; 19,30 Maffia; 20,00 
·M'edid·veterlnarl; 20;30 Veri 
'apropiaţi; 21,30 Dezastre; 
:22,00 Detectivi criminalişti; 

22,15 Focus · ' 

22,45 Revista presei . 

23,00 Politica de 

1,00 intre ght!aţă "ri un 

loc fierbinte ; Jilm erotic, 
SUA-- -:><::->l-·~- '7(#i'*'.. . ---:-,... 
2,30 focus 

18,15 Jack.J>ulgerăţoriil • 
co. Australia 1994.. 

20,00 Foamea • s. 
20,30 Minţi periculoase -

dramă, SUA 1995 

22,15 Clul?.ul .. r leveste.l9!!J;o"" 
părăsite- ca. SUA 1996 

0,00 Lone Star - aramă. 

SUA, 1996 

,,;:, SELECTIUNI 
;·· RTLI' 

19,00 Casă plină - s.; 19,30 O 
familie puternlcif-<•11':' 20,00 
Prinţul îlln Bel Afr - ·s.; 20,30 
lmprovizatil casnice- s.; 21.uu-
Stiri; 21,15 Copilul diavolului~ 
dramă SUA. 1991: 23,05 
Redacţi<;> • mag.;- O, 15 Extaz 

intim - f. er~i~.\1>99}-. -~--· 
,30 Roata noroculUI; 21,00 

Stiri; 21,15 Matlock • 1. SUA 
i987. 2 ep.; 23,13 K1 Reportaj; 
0,05 K1 Magazin; 0.35 
Reportaj: Viaţă ca un c.Osmar: 
1,20 Ştin; 1,25 Diagnostic 
crimA- s . 

21,15 Misiunea Pământ- e. 
F. SUA, 199/. ~2- _, 

Hlghlander - s.; 23,05:,,~~1rr$1~ 
TV; 0,00 Magazrn . 
Stiri; 1,15 Lourln - thrdler 
Germania-Ungana, 1969; . DIJJIA ,",.,._ .• 

.. '16,10 Teleenciclopedia; 16,35 
Pove,tl din natură • s. Franţa· 
Canada .611: 18,10_ Em~, ~e 
limbă. maghiară; 18.25 l'lasme: 
19,00 Stiri: 19,20 Fecioara din 
Orleans- s. FR. 611: 20.50 
Monologul; 21,10 Maga2jn __ , 
nomic; 21.40 Chestiunei{ . 
22,00 Ştiri, S1)ojit; 22.40 
Catedrala - mag. arhiteqilor: 
23,15 Mult ••teptata 
aventură - f. Anglia: 1, 

23,00 Derrlck - s: • 
0,00 Ştiri •'' 

Magazin matinal; 7,30 Bună 
dimineaţa, Unga

1
ria;., 9,30 

Bogaţi \11 frumo'l - .s; 9,55 
Rlvlera. s.; 10,25 Airport- doc. 
Anglia; 10,50 Clinica ani· 
maletor; 11 ,20 Ura! Călătorim 
mag.' turistic; 11,50 Mag. eco
nomic; 12,25 In trei • s; 12,50 
Sumset Beach - s.; 13,35 
Rfvlera- s; 14,00 Shlrfey 
Valentlne - f. SUA cu Pauline 
Collins, Tom Costas; 15,45~~~~~~!'(~ 
Bogaţi şf frumo,r - s.; 16,10 
Baywatch, s.; 17,00 Sunset 
Beach ~ s.; 17,45 cassandra -
s. Mexic; 18,40 Luz Maria - s.: 
19,30 Fapte; 20,00 
norocului; 20,30 Marlmar - s_.; 
21,!JO Opt ~nta'i . em. distrac
tivă: 22,45 Bună seara. 
Ungaria!; 23,30 Copiii tac - f. 
SUA cu Michael Ontkean; 1,10 

9;30 Atletism CM Sevilla, retro
sp.; 10,30 Motorsport magazin; 
11,30 Sperturi extreme; 12,30 
Motorsport magazin; 13,30 
Deltaplanorism; 14,00 Zbor cu 
parilpantă CM Grenoble; 14,30 
Polo pe apă CE '99 Florenţa; 
1·5,30 Ciclism turul Spaniei et. 
11 in direct; 18,00 Tenis • 
turneu ATP Palma de Mallorca, 
optimi; 20.00 Motorsport maga- , 
zin; 21,00 Fotbal ·cupa UEFA · 
turul 1~ 23,00 Fotbal cupa 

23,00 · CriminaJişti; 0,00 Il\,~ili 
Dosarele FBt; 1,00 Vmorul fan
tastic • automobilul 0,15 Ora H 

'•·:Uia~_*UII 
6,57 Magazin inatinaf; 7,00 
Piaţa Libertăţii; 10,05 Vhl şi 
putere • s; 10,35 Thalassa· 
mag; 11,05 Regele pampasu· 
lui- s; 12,00 Casa pădurarului 
Falkenau - s; 12,50 Musica 
Historica; 13,00 Stiri; 13,30 In 
lumina reflectorului; 14,00 
lmpreună; 15,0() Secretele 
nfsfpuful- s; 15,25 Of. profe· 
sor Specht - · s; 16,30. 
Căpitanul Tenkes • s; 17,00 
Pudră - mag. femeilor;· 11:30 

.,,J 

Ungaria maine; 

magazin, 7,30 
Morning .Show; 9,00 Blll 
Cosby show; 9,15 Cine-I 

_,_,. __ ;.~·~il~~---.. ";..;. .. ,:_- '.;<;,·,,~-_,: ... il' ... >it''*~).(·:'·.~--;..,-:·' (_ţ 
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computer 

OFERTĂ SPECUt.i 

Achiziţionează -Calculatoare 
...... 2000 

AMD K6·2 350MHz 
VIA MVP3 
HDD4,3GB 
16MBSDRAM 

1 

LEMN PE NUC -Imprimanta 
-Retele 
-Soft 
-Se:vice 

J_· e .• de la pel'$oane fizice ,, juridice 

J LA CELE MAl BUNE PREŢURI. 

.,~ '""i~-• t 1 ' 

:.~ 

' \ -_·._ ..... · .. ·_•.' __ ·_ .. 
FDD 315"11.44MB 
PLACA VIDEO 1M8 
MONITOR 14" 
CARCASĂAT 
TASTATURA 
MOUSE+PAD 

Calea T'...U,oarei nr. 61 • Arad 
• angajează inlormatician peatru 

oficiul de calcul 
c-:HfB>- studii superioare, specialitatea Informaticii 

laforma@ la ......... ~ 
telel- ar. Z8'71SS. t- .v ;~FORMAŢII ::::::~~: ::~~; 092-826507. 

.. , 
Director, 

Ovidiu Marian 
(522<32A) 

ARAD, CLOSCA 2 
TeiJFax.: 251838 

INTRARE lE PE B-OUL RM.unS -~ (5224314) 

1--' . TRAVEL ~~ENCY • ~OU.R o_~ERATOR. \ .• - •. \ .. : 

1
. SUIIATJ.IIE PE 1101 PRIMA DATA. . .;,. ~--· ~'· . . _ , . · .• - •• ;:~ .... ~? . 

. :..~;· :=n:=:~~u:=::UClJllll?liPI! ' .. ZBlJ;~;;~ . · 
ZBORtlliiLE COMPANIILORAUSTRIAN AIRLINES,MALEV, -· 

KLM,BlllTISilAlllWAYSSAlJPEOIIICAliBAL'rA COMPAHIII • .AR B ITTO u R 
PIII!PIIIIA'd DBDUMNBAVOASTliA . • ., 

.,_,, ~ GENCY !It .p ate la ... cea mai 
,_:;: · joasii altitudine 1:· ·· 

NEW YORK. WASHINGTON · 420 USD . e MilANO, ROMA · 232 USD 
• ATIANTA, DAU.AS, DE'ffiOIT . (65 USD e USABONA, PORTO · 213 USD 
e M!Mll, TMIPA . (65 USD e PARIS · 216 USD 
.e l.OS_ ANGF.I.ES, SAN FRANCISCO · 554, USP J!Si''.;' e DUBUN · 229 USD 
eTORONTO, MONTR~. 420 USD . . ·- e MAIAGA · 299 USD , • 
e BELFAST, BR!SrOL, BIRMINGHAM; . . e BREMEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANOVRA, 

_...w~~~-Ul~~H: GIASGOW, MANCHESIJl.ll;,..c[~,;.i~ OOR1MUND; iJ\JSSEillORF, COLOGNE · 197 USD 
SYONEY; MEillOURNJf--~ 685 USD .. e BARCELONA · 217 USD · 

e AMSTERDAM, BRUSSEL · 192 USD e A'IENA : 167 USD . 
e BOLOGNA, FLORENTA, GEN O VA, TORINO, e TEL AVIV · 234 USD 

: .... _ --

Vf!NimA . 256 USD e CAIRO, !ARNA~A · ali USD · · ... '• .>: 

··• CLIENŢILOR FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERS !!1 
... 

. - -~ ·, ,. 
--~~;,4>-~'?,.,~G~Jl.IECIA CIRCUIT· 10 ZILE· 280USD; SPANIA·ANOORA·COASTA DE AZliR-NORDU~. ·'-".;'"•' · 
~ . FfAUEI-15 :I;ILE • 675U5D; CIRCUIT GREOA • ITA\.IA • 15 ZILE· 650USD; 

lelfinlfil mfi~i INIONEZIA • INSULA IAU ·· · 
INDIVIDUAL: transport avion , .... · ·.. ' · INSULA BAL~ hotet·•""'**AEROWISATA' 

dus-intors din Timişoara; 11 nopţi cazare cu ·sAHUR BEACH, cu demipensiune; 

mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 INSULA LOMBOK, hotel***** 
';•wj·<!xcu~rsiii; preţuri intre 1.282 USD/pers. • 1.848 . . . . 

USD/pers. . SENGGIGI BEACH, cu demlpenSiune; av1on 

. GRUP: plecare i'2c1·~~·~~;Jr!IO,S[l~.fb.~-.,;,:.....~.Jnsula BALLe Insula LOMBOK şi retur; ~ra?sfe-
. nifi,şoara; 7 nopţi caza·re · ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USD/pers. ;. 

HEAD OFF1CE: •'llmisoam. str. Alba Iulia nr. 2, Tel: +40(0)56/221400, 
.. TeL/Fax: +40(0)56/221401 . ·" 

''UJRANCH OFF1CES :~ ~R: =eil~ ~ nr.6, ~7~:~~= 
~ E-mail: startour@mail.dntbn.ro 

375USD +TVA 

,.A.vând in vedere eă lneepând eu l Ianuarie 2008 11e lntred
noul sistem de Impozitare a veniturilor pof.rivit Ordonanţei 
Guvernului ar. 7::111999, Iar angajatorU trebuie să Ctiudueă eâte o 
fişă fiscală pentru fiecare angaja~ pe..-anele fiziee autorizate., a..
eiajiile familiale, persoanele juridice, ş.a., denamiţi In prezeuta 
angajatorl, vor depune la organele fiseale ............ ătoare - adminis
tr;.ţie, eire~mser~pţie sau percepţie fiseală, .. a. r"-,veutar al anga-
Ja or, dupa urmatorul model: . . .. , . · . . 

Pentru completarea datelor din coloaaele 3,4,5 r;. 6 eylstă urmă-
toarele cazuri posibile: . . . . . . . . ___ . .. .. . . . . .... . .. . _, 

a)- angajatorul nu conduee evideuţa-pe ealeulaten -'-3 r;.·s 
se complete;uo.ă eu .,nu"", iar <.-ol.4 r;. 6 se barează eu ,. - ""; 

b). angajatorul conduce evidenţa pe calculator dar au 
opteu.ă pentru fi'!"' pe calculator: col.3 r;. 5 11e -pletează- "da", 
iar <.ool.4 t;, 6 se <mmplete;uo.ă eu "nu""; 

e). angajatorul conduce evidenţa pe calculator r;. optează 
pentru fi'!"' pe ealeuhitor pentru ambele categorii de angajaţi sau 
numai pentru o categorie: ooi-'J t;. 5 se completează ea ........ , Iar col. 
4 sau 6 se va completa, In funcţie de opţiune eu ,.Nu" !Iau 
,.Da/număr". in cazul In care pentru eol.4 ._,sau 6 opfl-ea este 
"da" la uumitor se va inscrie: In eol. 4. n .. ăruiiQIICris in eoL I, iar 
In col. 6 uumărulln!ieris in coL Z. 

Ternu~nul de depunere al datelor 
solleitate este 22.09.1. 999. 

(973896) 

.. ·-· Consiliul de administl'aJie al ' 
' .. · S.C. ARALIA S.A. 'ARAD 

VOJJJSelle decorative pentru construcţii 
email, Super polilac, Polilac, Alsatil 

Vopsele lavablle pentru interior şi exteri(JJrf 
.. 'l'l: · :,.,,,_ Spor 

Vopsele şi lacuri anto 
~<&~aur, Duralchid, SilverpoJ 

·. VopselC: industriale, răşini, cernelnrl 

Pentru infOrmaţii vi stăm la dispozi1ie la 

Cu sediul în Arad, Calea Romanilol' ni'. 

,· 
_...;_. .-; ~'.-

Adunarea Generală Extraordinară a Acţlonarilor pentru data de 25 septembrie 1999, oni 9,00 la sediul societăţii. 

·- < · ·· ORDINEA DE ZI: 
1.- Aprobarea Bilanţulul contabil pe perioada 1 Ianuarie - 31. august 1999 fi repartizarea profitului; . 

·--2.- Raportul Comisiei de cenzori; . . .. . , . ; ... 
3.- Aprobarea Proiectului de divizare al societăţii; .;· '· · · · ·· · · · · · · · 
4.- Alegerea membrilor Consiliului de a~minlstraţie; , ... ' ·· · h ·• ·' · · ;· 

.5.- Diverse. · ' ·· 
.. Tn cazul in care nu se intocmet;te cvorumul de participare prevăzut de Statut, adunarea se repro-
gramează pe data de luni, 27 septembrie 1999, ora 9,00, la sediul societăţii. ·. .. • . 

ÎNCHIRIEAZĂ: ·"" . . 
prin licitaţie, spaţii cQmerclale situate in Arad: 

.-.Piaţa Gării, Blok K. . . - 130 m.p.; 
- Calea Rom;milor nr 35-37, Complexul "Traian" - 50 m.p.; 

Licitaţia are loc in fiecare zi de joi din săptămână. · 

-.-.. 
· Informaţii se obţin la sediul societăţii 

· . . ... _ .. ~la teleionuiZSOD~ 

.: '-_ 

, .. -
.. 

(973898) 

· ... ).~ - : ~ ·' . ~~ .. :. . ··---~ ~.}.~ .. ::·· ; :~==-- :; . ~:· ::_~-- .. f~:.~~.-~.-~-~_:. :~:···.· :1~':'-;.~? . 
.:·• ;..,.-, . ' . . . ' . 

' -~ . 

·,-_;_,:. 
."~·- . . -- . -- -~ ... ·-. -· 

·- .... ,._ ., . 
;· '.· . 

.J' ·wn~m·s~dira t #il it:tirt:r-i..tr · 
. -(" .. _ . .' 

,._W-

-... 

•. ţ 

";-_ . 

-

1 

1 
' 1 
; 
' -··- ! 
i ~~ 

1 
1 

' ' < 
J 
.·~ 

·• 
i 
1 
1 

1 :~ 

'J 
. t' 

. 
j 

...... 
-·! 



... \ 

' ' 

. '. 

. i ' 
~- ~ . 

! 

:·. \ 
; 

·.·'
' ' . ' 
' ~ i' 

~--t 
1 

·l 

'-

Pagina 16 "" ADEVĂRUL 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toata grosim~a • SOBE · 
TERACOTA • UŞI 

• FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 

PUBUCITAT.E "' Virierf, t O septembrie t 9 

EST TR .•• ,,!t c· ~"s' TB· ~MA' · .. · · alla ~&1.; , ~5 ,_,. , . 
. Măsura. econo..-.iei •ale. 

. . ARAD. Calea Badnei nr. 262 A. Micălaca .. :7 

Vinde din stoe fi pe bază de eomenzi, ţigle de eea 
mai bună ealitate, fabricate În Ungaria de 

eoneemul austriae ,.,. 

i (1) :·!11;19: 1 lAMINA ~~~~~· 
. ' .~ 

Modele: TANGO, CSARDAS, KERINGO, HOllAND, 
CSABAI Si tigle tip SOUI, :~l-
in 16 variânte de culori. ·: "'~ .. -. 

'. 

. La !JOi raportul ealitate·; pret 

i 

~
''1 

. 

' 

'i"'l 

INSTALATII • GRESIE • este an favoarea dumneavoastră.--."..;;_ 
Program zilnic: 8,00 -18,00 · -··•- ~~ ·. • OBIECTE SANITARE 

". Prefuri promotionale În prima lunci de vinzări 
· ". Adtios eomerei'al minim · . 

Sâmbită: 8,00 -13,00 · . : 4•-~··. ,j 

AL ... E INFORMATII 
LA ... ELEFDiiUL 259088. 

AVERTISIIE 
Folosirea aclusivă a ţiglelor comercializate de 

EST TIAIIS CIIISTIICT ""· ,_. . 

'J 
' 

-~ 

1 

• : ._/11 • 

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

duce la riscul construirii unui acoperif estetic fi dura IlO.. 
(658188) 

Ar 
+ Dorifi o tâmplărie modernă pentru 

easa dvs.'! 
+ Preferafi ea această tâmplărie 

eu stielă termopan să fie de calitate fi 
din import'! · 

2, bloc 109, se. A. ap. 7. Telefon 250168, orele 18-20. (27621) 
269248. (27319) · , Vând urgent garsonieră cen-

Vând apartament una cameră trai, et. 11, negociabil. Telefon · 
Micălaca (Orizont), preţ 10.450 230927, sea.,.. (27593) 
OM. Telefon 094.555.584; Vând (schimb) garsonieră 
094.926,209. (27361) '. confort 1, vană, gaz, cablu, 

Vând sau închiriez garsonieră Alcatel, balcon inchis, linoleum, 
oonfort 3, str. Patria, nr. 8, bloc et. III, Mică Iaca, 9.500 OM, 
62/1, ap. 5. Relatii telefon negociabil. Telefon 251183. 
289651. (27356) . . • .. (27571) 

Vând apartament 1 cameră, . Vând urgent garsonieră COA- • 
etaj 11, Calea Romanilor. TelefOn-'~ fOrt 1. TelefOn .281628,' orele 9', 
220400. (27329) 17. 

Vând garsonieră bloc 538, III!I!I!!II!II!III!IIIIIII'IMIIIIII!IIIII"-.. 
etaj IV, ap.· 77, Micălaca, 
lnfOnna~i după ora 18. TelefOn 
261471. (27413) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, confort 1, gaz, _fi• 
telefon, satelit, parchetat, hol 
lambriat. bucătărie 'lambriuri + '"-.1 
faianţă, et. IV, acoperiş fără l 
probleme. multiple imbunătătiri, 
Confecţii, 13.000 OM, negocia- -.-.-- .

1 

· bil. TelefOn 252009 sau 094 784 · 
556. (27311) .. 

Vând apartament 2 camere, ~<· 
perter, Podgoria; faianţaţ gresi'· ,... 

• at, zugfăvit dispersit, balcon, . · · 
geamuri cu rolete. Tel~~ 
220400. (27329) . ----

Vând apartament 2 camere, 
zona 300. Telefon 259941. 
(26423) ·. . . " , ... ?" 

Vând apartament o cameră, 
et. III, bl. 21, Vlaicu, avans+ 250 Vând (schimb cu 3 camere 
OM lună rată. Telefon 285955. + diferenţă), apartament 2 
(27150) camere, decomandate, 54 mp, 

Vând oonvenabil apartament Podgoria, bloc P4, etaj 7, baie 

ApelaJi la: 
Vând (schimb) 2 apaif~ 

menta, ultracentrale. Telefon 
2ssm, orele 9-17. (26239) 

Vând apartament 2 camere, -<- · 
parter, cu balcon, imbunătă~t, 
Micălaca. Telefon 279124. o cameră, Grădiste. Telefon gresie-faianţă. Informaţii la 

233098, orele 12-22. (27104) lefon 237228· 094.610.533. 
Vând garsonieră parter; . n apartament camere, 

Pecica, lângă Autoservice, Vla1cu, confort 11, 9.5rO:,·:D•:M:r·~~~~~~~=:: 
5.000 OM. Telefon 468785, •• JelefOn 270834. (27154)_ 
(3038392) · · · ....... • Vând ~partament . Vând urgent apartament uffm:·-. 

Vând garsonieră confort 1, lângă Tnbunal, pentru birou. Central. 2 camere, decomandat 

(27102). . .•• 
Vând aoa.rtanneirt 

Micălaca. Telefon 259919. ·Telefon 253368; 092.457.495. Telefon094 776723.(2711i).. W& 
(27228) (26024) Vând apartament 2 camere, · 

Vând garsonieră confort 1, Vând apartament central, 2 semidecomandate, in Vlaicu, 
aranjată, zona 300, parter, camere, ocupab•l. Telefon preţ 12.500 OM, negoclaJ;!~ 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
USI. FERESTRE CU 
ST.ICLĂ TERMOPfitl! 

10.900 OM. Tel11fon 412275. 222116; 048-721565. (26200) .Telefon247336. (27260) 
(27401 ) · Vând apartament 2 camere •. ~ . .,. Vând, foarte ieftin, sparta-

Vând garsonieră Grădişfe, el Alfa. TelefOn 275336. (26888) . ment 2 camere, zonă bună. • 
1, 9.500 OM. Telefon 235431 VA~ a~arta""!ent 2 camere, Telefon 270872. (27289) __..: 
după ora 19. (27425) aranjat s~l occ1de~tal, mo~i- Vând apartament 2 camere, • 

MA,.RIMONIALE~ 

AGENŢIE MATRIMOJ<IIALĂ 
caută DOAMNE şi DOMNI-
ŞOARE, vârsta 18-50 ani, pen-
tru căsătorie: AUSTRIA, 
ITALIA, SLOVENIA. Telefon 
092 807 917, orele 16-19. 
(27230) 

DQmni din Germania caută 
femei frumoase lfÎ serioase, 
de vârstă 20-35 ani, pentru 
căsătorie in Germania. 
Telefon 057 - 221477 seara; 
mobil 092.512.479. (26703) . . 

ll!tdwl~ 
Vând apartament o cameră. 

1n casă, str. Iancu Jianu, nr. 7, 
ap. 9; Grădişfe. (27071) 

Vând apart;lment 1 cameră, 
Tmbunătăţit, Micălaca, 11.000 
OM negociabil. TelefOn 266392. 
(27101) 

Vând garsonieră confort 1, 
9.500 OM. Telefon 274960; 

Vând garsonieră confort 1, lat, la cheie, str. Miron Costin central, preţ 22.000 OM, nego' ·' 
stare bună (cu garaj sau fără) el III, preţ 4S.OOO DM, nege- ciabil. Telefon 237442. (27300) 
Micălaca, bl. 226. ap. 48, n~ ciabil. Telefon 094 122 434. Vând apartament ultracentral,•• 
ciabil. Telefon 266200. (27434) ·(26991) ... · 2 camere, 'dependinţe, 

Vând garsonieră oonfort 1, str. . Vând apartament 2 camere, . sufragerie curbată, cameră .. 
Buşteni. Informatii telefon 1n Alfa, bloc 19, se. A, ap. 18. combinată. Telefon 284574,. 
439239. (21436) ' TelefOn 263736. (26759) .· Seara. (27409) ~--~-::"JJJI" 

Vând garsonieră confort 1, Vând apartament 2 cemen;k .; . _Vând aparta.mel)l,~~· . .,... 
Piata Soarelui, dotare decomandat. parch~t, etaj 11• .. Pl8ţa Spitalului, preţ fix 23.000 · · 
exceptională. Telefon 264711, Banu Mărăcine.: .. Telefon OM. Telefon 256547. (27604) 

Vând urgent garsonieră con- 092 202 610. (27443) 250209. (27136) Vând apartament 2 camere, 
fort 1, et. IV. lnforma~i telefon . Vând apartament 0 cameră, Vând apartament 2 camere, cf. 11, et. 1, Aradul Nou, 
258862. (27145) ultracentral. Telefon 230856, · bloc cărămidă, etaj 1.• Mlon_ţa"., ... Tmbunătăţlt. Telefon 28833!1-.....M 

Vând garsonieră Grădişfe, el · •: după ora 16. (27345) . Telefon 255133. (27138) (27601) - · ·:, •-.::illf1""'-
. III, oonfortabilă. TelefOn 237065, Vând apartament 0 cameră, . Vând apartament 2 camere, - Vând_ apartame~t 2 ?l'mâre, 
:. după masa. (27061) Alfa, 11 .500 OM, negociabil. et. IV, z~nă centr~lă, preţ parter, 1 mbunătăţm, v1zav1 de 

Vând urgent garsonieră con- .lnforma~i Alfa, bl. 70, se. e, ap. acceptabil. Informaţii telefon Fabrica Spirt. 13.800 OM, nege-
fort 1. et. 111, Micălaca (Abrud), 1. (27031) - 220773, după ora 19. (27146) ciabil. TelefOn 274743. (27624) 
parchet, gresie, faianţă, 9.600 . . Vând apartament 2 camere, Vând urgent apartament ~~ 
OM. Telefon 249806. (27200) .. Vând urgent apartament o Grădişte, bl. R. se. B, ap. 21, camere, Vlaicu A12; 1.500 m(/""' 

Vând urgent apartament r· cameră, îmbunătăţit, str. 10.800 r:lM. Telefon 237048. grădină, Grădişte şi 6 ha ârabil , 
cameră, total imbunătălil, etaj 11, Brezoianu nr. A49, ap. 75, (27183) localitatea Olari. Telefon 4 , 

263832. (27118) ' . 
Vând apartament o cameră, · 

contorizat. Telefon 257851. · 

preţ foarte avant~jos.'Telefon · • 10.000 OM, negociabil. TelefOn Vând urgent apartament 2 242008. (27635) . .-f - · 
257164. (27095) · · · 241145. 127643l camere, preţ acceptabil, Carea 6 Ocazie! Vând apartamâllt 2 

Vând un apartament una Vând apartament in casă, Vânâtnri bl. V2, se. B, el III, ap. camere, parter, Micălaca, 

(27169) : 
cameră confort 1, îmbunătăţit ultracentral, una cameră + 14. Telefon 222530, 277337, 12.200 OM. Telefon 279718, i · 
(mobilată), str. Simion Popa, nr. dependinţe, et. 1. Telefon;- Arad. (27193) · 092 356 014. (27644) _ ~ . 

•' 
.. : 

~ .. ~--
' . 

; . ...- ' ,• ~ 
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.-..,.. 

In lneu. vând (schimb) aparta
ment 2 camere, cu similar Arad. 
Telefon 250062, 511304. 
(27573) 

Vând apartament 2 camere, 
1n zona Maiakovski. lmbunătăţit. 
Telefon 231405. (27599) 

Vând apartament 2 camere, 
bl. 366. et. 4/8. mobilat Telefon 
094 568 805 sau 259156, 
(276621 - . 
· -· Vând apartament 2 camere, 

~~e..t. IV. imbunătă.tin, balcon 
''' ,-11ichis. acoperis fără probleme, 

""~ 12.5u0 DM. Telefon 257745. 
(27670) 

• ... Vând apartament 2 camere, 
· · ."...,preţ 8.900 DM, super negociabil. 

. Telefon 210282, 094 577 944. 
.... . """'{27679) . 
- Vând apartament 2 camere, 
"' • central. 20.000 DM. negociabil. 

Telefon 279372 (27704) 

Vâno r~partament camere, 
"Sti':' 6 VânăiOri. Telefon 259685. 
(25847)_ 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, bl. 30, et. 11, parchetat, 
faianţat, telefon, salei~. balcon 
Inchis. 20.000 OM, negociabil. 
Telefon 277818. (27589) 

Vând apartament 3 camere, 
el. 11, Vla1cu, 12.500 OM. Telefon 
246243, 246444. (27707) 

Vând apartament 3 camere, 
CI. 1, central, preţ 36.000 DM, 
negociabil. Telefon 092 875 922, 
285065. (27715) 

Vând urgenţ casă 4 camere, Vând casă Micălaca, str. Vând casă In Gurahonţ, str. 
baie, gaz, apă, Bujac, str. Vrancei, nr. 38 A {apă, canal, Iuliu Maniu nr. 29, telefon 284. 
Dragos Vodă nr. 1/B. (26988) gaz). Telefon 262605, după ora {27626) 

Vând CASĂ mare 6 camere, 20. (26881) Vând loc casă 460 mp, 12 m 
2 băi, bucătărie, 3 BRUTĂRII Vând casă mare cu etaj, front stradal, apă curentă trasă, 
funcţionabile; un MAGAZIN arhitectură deosebită, confort Grădişte. 7.000 OM, negociabil. 
DESFACERE, birouri; MAGA· occidental, zonâ centrală, preţ Telefon 261766. (27640) 
Zll de depozitare; 3 AUTO· 200.000 USD. Telefon Vând casă. cartierul 
TURISME pentru transportat 057/255224 sau _ 33Fu_n(c2ţ7,o6n5a3n)·lol, str. Mătasan nr. 
păi ne. Telefon 286378. (26365) 00436645523438. {26019) 

Vând casă mare, constructie Vând casă Aradul Nou, 3 Vând casă şi brutărie In 
nouă 1997, 1998. la cheie, toa'te camere. dependinţe, grădină. Bujac, str. Libertăţii nr. M3JA. 
conditiile, zona Miorita. Telefon Telefon 057-278908. (25691) · Telefon 289699. (27594) ' 
092 S21 611, 092 ·292 559. Vând casă spaţioasă, gaz, Vând casă ultracentral, 
(27026) • · teren alăturat 2.800 mp, bun 49.000 OM, negociabil. Telefon 

Vând casă 6 camere, 2 spaţii construcţie, privatizare, 115.000 094 837193,259246. (27576) 
(schimb) apartament 4 comerciale 1.000 mp, apă, gaz, OM negociabil. Telefon 266818, Vând casă cu grădină In loca-

. camere, l(laicu. bloc Z28, etaj canalizare, Piata Soarelui. orele 12-19. (26943) · litatea Săntana. lnforma~i telefon 
8/8, confort 1. Telefon 281215; Telefon 092 292 559, 092 621 Vând casă, grădină, multiple. 462766 sau 094- 122 727. 
094.873.047. (27138) 611. (27026) posibilităţi utilizare 1200 mp, {5225499) 

Vând apartament 4 camere, Vând urgent casă, str. Vladimirescu, str. Progresului nr. Vând casă mare, cu anexe, 
decomandate, et. 1, bl. 715, Mestecănis nr. 34. Informatii 40. Telefon 262845. (25966) grădină, apă, canalizare 
Micălaca, aranjat occidental, cu . telefon 286266. (26619) ' Vând 2 constructii, zona Chisinau Cris, str. Crisana nr. 
faţa spre parc, preţ coiwenabil. Vând teren intravilan 1652 Grădi,te, pe suprafaţă de 700 24. Telefon 52o288. {5226481) . 
Telefon 094 661 161, 266958. mp, cu casă in construcţie. mp, 1-a 2 camere, baie, gaz, 
{26912) Telefon 262619. (27067) canalizare; a-11-a In roşu (fără 

Vând·(schimb) apartament 4 Vând casă in Pârneava, cu uşi, geamuri), P+1+mansardă 
camere, decomandate. oonfort 1, grădină. Telefon 211792; 180 mp pe nivel, piscină (cu 
etaj III. Mică Iaca. Telefon 247262. (27068) canalizare). Telefon 238636, 
265194; 094120 662. (28873) Vând, schimb cu apartament,· 253609. (25434) 

Ocazie! Vând casă mică + . 
anexe, cu grădină 800 mp in 
Pâncota, str. Horia nr .. 54. 
Informatii telefon 466668, orele 
20-23 său 094 918125. 

Vând apartament 4 camere, casă, curte comună, zoQă cen- Vând, in lneu, casă cu gră-
Vând apartament 3 c:ame111, decomandai, 2 băi faiantate, trală. Informatii Arad, tele.fon d' • 406 t A . , ma, aprox. · mp, s r. . 

Vând ANVELOPE camion 
diametru 17,5; ARO • 15, 16; 
autoturisme- 13, 14, 15, 16, 
17. Telefon 563027, Z,59339. 
(27222) 

Vând Dacia 1300, an 1983, 
CIV, stare bunâ; preţ 1.800 DM. 
Telefon 273504: 094.592.290. 
(27028j 

Vând oonvenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896~ (22866l 

Vând avantaJOS anv.elope 
auto, folosite, in stare foarte 
bună. Telefon 563027; 259339, 
262616. (5224668) 

Vând miaobuz T oyota Diesel 
8+1 cu motor rezervă, din 1988. 
Telefon 094.645.923. (26766) 

Vând KadiHac Full Options din 
1993. Telefon 235945 sau 
094.804.543. {26949) 

Vând Oltcit stare foarte bunâ. 
Telefon 278396; 094.834.010. 
(27050) ·. 

decomandate, 2 băi, 2 bal- balcon, telefon, satelit, str. 255962. {21070) Iancu nr. 147. lnforma~i Arad, 
llii... coane, el 1, Faleză Sud (pe str. Miorita, et. 11, pret 35.000 DM .. ,---------.:.....-, telefon 289293. (27045) 

Condul'8$ilor, bl. 84). Relaţii TelefOn 092 349 002 (27218) Vând urgent construcţie Vând casă+ ~u comercial, 

Vând casă in localitatea 
Nădlac, zonă centrală. Relatii 
telefon 094 577 855. (27736) ' 

VÂNZĂRI SPATII 

Vând urgent FORD SIE· 
RRA, inmatriculat persoană 
fizică, 2.000 cmc, an fabricaţie 
1990, culoare ro,ie, stare 
foarte bună, preţ convenabil. 
Telefon 092 529 611. 

Vând urgent Volskwagen 
Passat, 1981, fundaţie, 2. 700 
OM. Telefon 092.735.983. 
(27094) 

' ~telefon 211178 (orele 14-18) Vând apartament 4 camere, nouă, ridicată in ro,u, parter+ str. Pădurii nr. )l1. Telefon 
~ sau~ 1!!1!._023. ultracentral, decomandat, et. 11, etaj mansarda!, preţ avanta- 285955. (27150) Vând gheretă amplasată in 
""' VâR<l 3 camere, decoman- amenajat stil occidimtal. Telefon jos. Telefon 258771; 094.- Vând casă 3 camere, anexe, Piata Soarelui. Mică Iaca. 

date, et_J, M1căla~--T_e_letcm"' 250339.251425. (27266) •. 534_726. "27082, . Telefon 092 828 102, 092 834 
1 4:7

5 (270•3) "' - ~ · l• '"1 cu grădină, In Curtici, str. 
~ • · ' •· ; V !Ind apartament 4 can!'en!J, •· Vând casă str. Porumbului, nr. 893. (26776) 

"~ rta t 3 ""'"" · Filipescu nr. 7, preţ 13.000 OM, -.apa men camenw uecomandate, Tmbunătătiri si 32,. Grădi<~A. {27089) Vând spatiu comercial. in· 
zona 3011 eta1· J ""elefon' · M' - · · y- negociabil. Informaţii telefon • · 

• , .-
1 garaJ, 1calaca 300. Telefon Vând casă Sâryicolaul Mic, . localitatea Olan. Informatii 1ocar~ 

250209 (27136)'' 259891. (27404) 464453· <271 77J tatea· Olari nr. 134 sau'telelon toate conditiile. Telefon 254990; 
..,. • Vând (schimb) apartament 4 233822. (27092) , . Vând casă nou· ă, P+M, pe 0,57-276781, seara. (27121) 
vai'td apartament 3 camere, camere, imbunătătit, Poliva- Vând sau lnchiriez spaţiu 

< central, la casă, cu încălzire lentă, tii. 37, 42_000 OM. Telefon Vând casă cu spa~i comer- teren concesionat, cartier 
pe gaz $i garaj, str. Gh. Ba""'u 222828,092 874 804. {27448) ciale. lnforma~i detaliate, telefon Poltura. Telefon 271780. comercial, 150 mp, zona Alfa. 

15 li T 1 f 2877 .. 7•6 211414.(27124) lr:2724 .. 1 . · Telefon092209665.(27557) 
• ' 8 • 8 e on ' Vând apartamerlt 4 camere, ·IJ ·Vând sau închiriez spatiu pen-

092 298 298 f 0973875 Vând urgent casă (Mieălaca- Vând casă cu grăd1'nâ ş,· faci- • · · et. 11, decomandat, imbunătătit, Iru: prestări servicii, birouli, cabi-
Vând apartament 3 camere, pret 25.000 OM. Telefon·. Mioriţa), 2 camere, baie, bucă- lităţi (gaz, apă), la 10 km de net medical etc. Telefon259715,. 

,. , decomandat, confort 1, zona · 264126_ (27279) tărie, gaz, apă, canalizare, intra- _Arad. Telefon 254514, după ora 
Gării, negociabil. Telefon Vând apartament 4 camere,' re auto, 500 mp + proiect 17. (27242) . 280753. (27714) . 

vand urgent Opal Vecira 
Turbo Diesel, an 1994 cu toate 
lmbunătăţirile; vând Dacie O km, 
·eventual la schimb cu una mai 
veche + diferentă. Telefon 
.~2~i~~1.600; o56. 21986.9. 

Vând AUTOCARE MAN 
inmatriculate !fi neinmatricu
late + IKARUS cu motor IFA. 
Informaţii telefon 094.847.948, 

. (27121) 
Vând Dacia papuc carosat. 

Telefon 287384. (27152) 
. .-..5676. (27258) ' . . mansardă 26.000 OM. Telefon Vând casă mare, Ca lei! 

• ~"~ · · Micălaca-Orizont, et.lll, conto-,' •'/Xt_Hltljj!jjiiJJI 
. ; . . Vând apartament 3 camere, rizat. Telefon 264060. (27613) . 249806. (27200) Timisorii nr. 114. Telefon ~~ .. ,. 1 •' "1 .,. 1 1 • Vând Dacia _1310 (schimb), 

· -·str· dr 1 Sua·u Telefon 222933 Vând casă In Pâmeava, cu 28683' 1. (27248) an 1997, stare foarte bună, .. · · · · · • Vând apartament 4 camere, · Vând ·n ·1 t 
· ~ după ora 18 (27327) ă grădină, apă, gaz. Telefon 094 Vând •~să nouă, la che,·e, 5 1 1

. ''·an pen ru con- alarmă. Telefon 094 276 327. · "'"'· · .-Micălaca, bl. 217 şi cas , str. · ~ · strucţii, posibil apă, ,gaz.· ,,.271 ,_ 
- . . - Vând 2 ap_artamen.t_e 3 LăcrămioareJor nr. 15. Telefon 773 308. (27227) camere + toate dependintele, un~·~·-:t.;•:;;;::;;;-;E;;ii~-;;;;-;;;;;;;;:-l "''llii11"""19re 1 fo ti •~•~ Vând urgent casă ·,n , Informaţii telefon 286333. . Vând Skoda Fel'la·a, an 1999, '· . cu garaJ. n rma,l =v . ,, 263925,245646. (27582) gaz. curte betonată, grădină, {26667) 

0 
T fon 

on 258920 ~upă or.a J$_ . • . Vând apartament 4 camere, Sânicolaul Mic, 26.000 OM. comuna Avram Iancu nr. 9·6, Vâ.nd lo· c casă 1.000 mp, km, vama plătită .. ele 057-
'27388) Telefon 234608, 094 183 043. 216156 (27189) ~ .. ". . · · · • Polivalentă, 44.000 OM. Telefon {27274) · judet,ul Bihor. lnformal,ii supli- M'căl t c·ob 1 · 4 · 

Vân• rta t 3 ' · 1 aca .. s r. 1 anu Ul nr. • Ocaz,·e'. Va"nd urgent Dac,·a 
. ··d u apa men

4
· camere, < 283271 sau 094 929 918. Vând casa· tl·p vl'lă, cu toate mentare telefon 057-242365.. 30 000 OM 

· -~-- ecomandat, etaj /4 acope~ş 127577) {27159) 2640preţ 32 09
· 

2344621
· {

2
T
66
el

5
e
1
f)on . PllPUC, a111991, 2.950 DM, 

--alde nou bo ă · utilitătile si 1100 mp cu clădire · · · · negoc,·ab'il. Telefon 236357, ZIE:. · . x • !!~· ~ana · · · Vând urgent si convenabil va d t 400 1 1 
.:....rHIIf.•~;..neQQ!;illbll. Telefon nouă (70 mp) + magazie mare, CaSă In Felnae nr.'oog: lnforrilaiii . "'M•..:. T= 2655~:{·2~;~7)a · 253527. (27245) · . 

l·. __ ·· ~165. (2'1:3'91) fost sediu firmă. Telefon la adresă sau in Zădăreni nr. 67 iiâ,;d sau schimb cu camion Vând Renault 19 .Turbo 
Vând 3 camere, zona 300, 274270. (27117) Diesel 1994 multe eXtrase preţ 

•z 22.500 DM. Telefon 242991. Vând <mobil central, mare, sau la Magazinul pensionarilor 5-7 to. 8,5 ha Intr-o parcelă. -12.ao0 DM, 'negociabil. Teietori 
' ... t2,7M9) ieftin. Telefon 285102. (26979) · .Economar, Piaţa Avram Iancu TelefonS~~125 .. (27051)· , . _,.-462590. 094 773 365

_ 
-~'Vând apartament 3 came're, Vând CABANĂ, PĂUUŞ, Vând casă cu eta; in Grăd"""' nr. 5-6. (27428) Ocazie_ . . Vâ_nd_ te_ ren 1ntra_ vilan, ._.·_ .(5225497) 

b deal liingă ~os 750 · · ' ..,-. > ' Vând casă amenaJ·ată, · lt 1 f 1 tăt b ă decomandate, 2 băi, 2 bal- su ' T ea, Telefon 220182. (27233) · mu 1P e a cii .1• zona un · ' Vând vw Golf a 1984 in 
. coane, garaJ, el_l, Mieălaca. pret,· mp, vie, pomi fi teren jJentru Vând casă mare in Aradul lncălzire centrală, baie, gaz, Telefon 270872. (27289) . . . n. • 1 ma-

~ 2l.OOO OM. Telefon 094 1_'(2 legume; curent electric tri- Nou, 5 camere, baie, garaj, . curte, grădină, Pârneava. Vând 5 ha pământ in asocj- . ~ICU~\D~esel 1,6. Telefon 
.",151. (26893) . .... faza!. Telefon 057-282734.. grădină mare sau schimb cu Telefon 271105, după ora 17. atie. in comuna Sântana. · 592 ·. 6 236· <27251) 

~~ · ..... ..t27342l . . {27384) Telefon 262340.(27352l . . . Vând DaCJa 1300, 1999, · . 
. : . . . ment \lfti!IOen•'" apartament 2 camere + dife- august 2 300 km 5 300 DM 
' Ci!ll . prili'"'â§odatie 3 Vând (schimb) casă 5 renţă. Telefon 411127; 266348. Vând casă Vladimilescu. 4 Vând loc de casă 1.000 mpsi · · · · • · 
· ~mere, dependinte. g' a~aJ·. camere, bucătărie, curte, fără (273121 camere, 2 băi, grădină, piscină. teren aferent 29 ali In localitatea Telefon 274270· (27117) 

' ş· f · ' .. Vând serllllemorcă Jumbo de · lnforma~i telefon 057 • 211804, grădină. apă, gaz, reno~ată Vând casă Zădăreni, gaz,' Telefon 057-414188. {27431) o ronea. lnforrnaţ11 telefon M1 
1 

form ti. t 
1 

fo 
270974

. 
,280656.(?569u......____. __ bună. privatizare, Aradul Nou, garaj etc. Telefon 413165. Vând casă cu grădină 416281.(26709) · · ~~- n

88 
a,~ ee n • 

- Vândaparta~•~38.000 DM.Ţelefon2111215, {27333). . .. , · Semlac, 3.000 mp, mobilă Vând 1,73 ha pământ la .• · 02· 1·<2 285) . 
· excepţional, UTA, 33.000 OM;.·'·' 694·873!).47.·(2774~ · . ..· · Vând casă patrU câl'Wera.' • ·bucătărie italiană, dormitor:· .:Agroinqustriala Curtici. Telefoo\· . Vând Lanz Buldog 25, 35, 45 

' 

JJOIJ!fo!J.271089· (26090) . . .. · ,. ·baie, bucătărie, curte, garaj, · J.udovic .. Telefon 094 793 013.' 465363. (3039721) . . C.P+ piese schimb ŞI Fordson_ 
~nd Convenabil apartameirt lncălzlre centrală, str. Arhitect . (27432) .. . ··. Vând 1 ha pământ tiadă mn 192~. toate stare d~. • 
. . 3 camere. ultracentral. Telefon Milan Tabacovici nr. 35_ Telefon ..• Vând casă mai'e;cu grăd)!lă,· . Aradul NOu. Telefon 2117594. , •. futicţlonare ?' d1slocator sfecla 
:~a. orele 12-22. (27104) . 473012, 092_640_821 _ (26067) .. 'toale facilită~le, ocupabilă imedÎ' . ,(27614) · • · · . '· .. pe 2 lilndun. Telefon 462486; 

· Vând apartament 3 camere, . Vând casă miCă cu teren 500 at, gaz, str. Gl)eorghe Doja nr. .· Vând 2,30 ha pământ arabil!h . :<l94.566.793.seara. {27299) . ..· 
îmbunătăţit, stil occidental, mp, str. Libertătii, nr. 4; pret 94, preţ 120.000'0M, negociabil. ,,Arâd.Telefon ,271122, 092 867 Vând_Dac1a 1310, an 1984. , . 

·parter, zona Alfa, lângă sta~a de B.OOO OM. Telefon 273627:. Telefon 283423, o94 630 195, · 1'61 (27572) · · · Informa~' Peregul Mare, nr. '440, 
·.«<aee-pentru privatizare. {27388) {27446) . telefon 138, după ora 19. 

Jel 251148-<27041) . Vând casă tot confortul Vând casă veche, din a•n·P 1 11.\,~J,j~~ (27302) . 
Vân apar.tament 3 camere + • · ă li 'dă A d 1 N 1 ~ Vând autoturism BMW 524 

. Ch. . comuna Vladimirescu. Telefon c r mi , ra u ou, pre, TD din 1966, cu piese schimb, 
garaJ, . •Şineu Cris, str. 255981·,092.284.409.(27387) .• negociaMTeleloo.094839571_. 

il • 1 1 

Prima·v6
-...,. Ţ~'efo 25' 5489 stare foarte bună,· vizibil ZJ·Inic str. 
-· · "' n · Vând casă m1·că. teren 1000 {27559) . Vând Dacia 1300 {CIV), an 

(27174) .. . • · Constitutiei. nr. 55. Telefon 1983, aprindere electronică, 
-"·'-Vând apartameh(3 camere mp, str. Voievod Moga, nr. 13, Vând casă 4 camere, cu glă- 286748_ (27328) 

-~ decomandate. multiple imbună: · Vand casa amenajată occ1- Grădiste; pret 15.000 OM nego- dină. lnforma~i lratoş nr. 175 sau 
tăţin, 43 ooo OM. Piata dental. încălzire centrală, singur ciabil. 'Teletori 265521. (27397) telefo(1248080. {27362) 

.:-SpitalulUI. Telefon 253282. In curte, grădină, garaj, anexe, Vând casă cu grădină, locali- .· Vând casă modestă, cu teren 

· ·''~~~;~ urgent apartameni'3.c • ~~:~~ ie~::~;~:: ;:~9~~~: ~~~4;~f' Tel~fon . ~~~~Pin~i1..:.0~0;;;: 
'&.!llere> cn. et. IV, Aradul Nou Telefon 057/254772. (26135) Vând casă mică, str. se. B, ap. 1. (27301) 
+ garaj. T~ 288260 seara. Vând casă, cartierul Clopoteilor. nr. 31. 600 mp;. Ocazie! Vând casă 3 cameffi. 

'(27285) · , · · ' · 8.000 o'M. Telefon 092.624.848. . grădină, UTA, 25.000 OM .. Funcţionarilor, str. Răchitel nr. 
Vând aparlan1ţt~t 3 camere, 17. Telefon 238516. (27595) (27419) Telefon 253326. (27289) 

decornandate + garaj, Vlaicu. Vând casă, grădină. GrăQişte, Vând sau schimb casă In 
:relefor249450. (27556) . '"·· Vând (schimb cu casă, str. Prunului nr. 42. Telefon comuna Pecica, str. Florilor nr .. 

· · 224322. (27433) · .455, eu apartament In Arad. -. . apartament) casă nouă, · · 
. d .:,;gent aparta~~nl 3 Sântana. 65.000 OM. Telefon Vând casă cu grădină, {27153) . . . 

camere, eLI, Podgoria (Bd. Iuliu 46232~. 094 154137_ (27355) _ Zimandul Nou; nr. 81. Telefon Vând casă Şofronea (schimb 
Maniu, lângă Astra), decoman- Vând casă mare, confort 224322. (27433) cu apart~ment 3-4 camere şi. 
dat, 31.000 DM. Telefon occidental, incălzire proprie, · Vând casă c;u etaj, str. diferenţă). Telefon 416209. 
249606. 27805 . grădină, singur in curte. Cometei, nr. 12, Grâdişte preţ (27606) . · 

L Vând (schimb) apartament 3 Telefon 251042, 094_397.419. negociabil, 38.000 DM. Telefon Vând urgent aasă cu 2aparta-
~amere, zona 500, et. III, Vând urgent casă toate . 276564. (26577) mente,curte .cu garaj, gaz 
lmbunătăţit + garaj. Telefon condiţiile, Sânicolaul Mic. Vând casă cu grădină In stradai.Jângă Şcoala UCECOM, 

}79312şi094_616 315.(275901 . Telefon 288772.(28803) Cuvin, preţ negociabil. Telefon str. E. Gârleanu nr.11. Telefon 
235818. (26513) . 211683. {27610) 

'." ~-r 
. ::'~-~-' ...:····, 

·.·ţ<._ . ' . 

1.000 OM, negociabil. Telefon 
057 ·282734. (27342) 

Vând DACIA 1310, 1989, 
15.5QO.OOO lei, negociabil 'i 
FORD SIERRA 1,8, 1986, ben-
zină, nelnmatriculat, 8.000.008 
lei. ! elefon 27371 o"gnou 

Vand Ford Tranz1t D1esel per>
tru persoane, înscris societate. 
non profit, stare excepţională. 
Telefon 092 758 .964 sa:; 
414233. (25967) 

Vând motoare Peugeot 2050, 
. Mazda 323 şi 6260, Opel 
Kadett 1600 O, cutii viteze VW 
Passat 5 trepte si VW L T 
inicrobus, preturi avântajoase Si 
negociabile. Telefon 094 872 

· 611 sau 466530. 
Vând microbus E 220, 1991, 

10.000 OM, negociabil. Telefon 
094 624 074,094 925 043. 

..... 

Vând Ford Tranzit de per
soane. Diesel, an 1990. Telefon · 
098.621.916; 289299, seara. 
tl27393) . ... 
. · Vând Dacia 1310, an fabri
catie 1987, culoare rosie, stare 
peifectă. preţ 2.300 o'M nego
ciabil. Telefon 464810. (27406) 

Vând urgent Volskwagen 
Passat TD, 1990, 11.600 OM 
negociabil. Telefon 092.343.754. · 

. (27421) . 
Vând maşină Ford Taunus, 

inmatriculată, an fabricatie 1981. 
Telefon 276376. {27252) 

Vând tractor U650. Informatii .. 
telefon 258248. {27157) • 

Vând Meroedes 230 benzinâ, . 
nelnmatriculat, tractor U650. 

· Informaţii telefon 249220; 
245158. (27161) 

_j 
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Vand Foat Ritmo Diesel, înma
tricula! + CJV, pret 3.000 OM, 
negociabil. Telefon 250860. 
(27165) 

Vând 2 mic"robuze VW 
Transporter de marfă. Informaţii 
telefon 094.552.116. (26976) 

Vând camion SRD stare per
fectă de funcţionare. Telefon 
412208; 094.911.543. (26965) 

Vând microbus Mazda Diesel, 
2200, 1981, 2.500 OM. Telefon 
468765. (3038393) 

Vând autoturism Oltcit sau 
schimb cu Dacia, negociabil. 
Telefon 270090. (27390) 

Vând camion Avia 31, 
carosat, 7 to. Telefon 234668. 
(27430) 

Vând urgent Dacia 1310, 
. 1988, negociabil. TeleJon 

276784. (27445) . 
Vând VW Jetta, 1993, inma

biculat persoană Jizică, 5 viteze, 
injectie, climă, trapă, stare 
impecabilă. Informaţii telefon 
235733 sau 232218. (27555) 

Vând microbus marfă Ford 
Trans~. alb, suprainăttat, 1992, 

·înmatricula! august 9B, 12.000 
OM. Telefon 094 531 801. 
(27561) 

Vând (schimb cu Dacia nouă 
· + diferenţă) Audi 80 din 88, 

Tnmatriculat, injecţie, stare ire
proşabil~. Telefon 094 258 552. 
(27239) 

Vând VW Passat TOi, an fa.. 
bricaţie 1997, stare impecabilă. 
lnforma~i telefon 276216, după 
ora 17. 27612 • 

Vând (schimb) Mercedes 250 
Diesel. an fabrica~e 1992, inma
tnculat persoană fizică, stare 
impecabilă. Telefon 094 616 
315. (27590) 

• Vând TAF, an fabricaţie 1990, 
in perfectă stare de functionare. 
Telefon 466334, Pâncota. 
(27579) 

Vând Dacia Break. an 1994, 
3.400 OM. Telefon 246640. 
(27651) 

Vând motor Mercedes 2200 
Diesel, negocabil; Ford Sierra · 
2,3 Diesel. Telefon 094 932 925. 
(27638) 

Vând urgent şi convenabil 
camion Man TD cu d~bă închisă 
izotermă şi trapă hidraulică, an 
fabricatie 1987, de 7,8 tone 
motor OOoo crnc. preţ informativ 
23.000 OM negociabil, stare per
fectă functioOare; vizibil zilnic Bd. 
Iuliu Man'iu, nr. 15-17, in fata 
Complexului Comercial. Relatii 
telefon 057 - 252669; 270700; 
279517. 27637 

Vând Dacia 1310 CL august 
1999, roşu toreador, 5.600 OM 
(preţ fix). Telefon 094 136 714. 
(27636) 

Vând motor Dacia 1400 + 
cutie viteză 5 trepte echipat 
complet. Telefon 266566 .•• 
(27633) - . 

Vând Dacia 1300, model 
1981, inmabiculată, in stare de 
functionare, 750 OM, negociabil. 
Teleion 160 Buteni sau 094 527 
093, după ora 21. (5226750) 

Vând tractor 650M cu plug şi 
remorcă 7 to, pret negociabil. 
Cermei telefon 155 'sau 094 127 
500. (27667) 

Vând Ford Sierra 1987, 2.500 
OM şi ARO camionetă. Telefon 
220853. (27661) 

Vând Acai 80, Diesel DC; · 
· · Peugeot 305 Diesel, 1993, 

remorcă 500 kg, îmbunătăţite, · 
toate inmatriculate. Informaţii 
telefon 094160 500. (5225500) 

Vând urgent Dacia 1410, din 
anul 1989. Telefon 233014. · 
(27694) . . 

Vând BMW 524 TURBO 
DIESEL, an fabricaţie 1985, 
climă, ABS, neînmatriculat, 
3.000 OM, negociabil, stare 
foarte oună ~i FIAT CROMA 
TURSC DIESEL, an 1987, preţ 
2.700 OM, negociabil, neinma
triculat, ambele aduse recent 
din Germania. Telefon 255852 
orele 17-22. (27739) 

Vând tractor U650M, combină 
C14. ARO 243, remorcă C14, 
remorcă RM2. plug PP3-30. 
Apateu telefon 165. (30366632) --

1 

CONGELATOARE, VITRINE, 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, inox, garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(26815) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, prel 800.000 lei; 
garanţie 6 uni. Telefon 
244904, orele 9-17. (27103) 

Vând calculatoare 486 IBM, 
cu placă de sunet, hard disc, 
moo~. tastatură, mouse şi im
primanta A3 şi A4, preţuri foarte 
avantajoase. Telefon 094 872 
611, serviciu 466530. 

Vând: M~ŞINĂ SPĂLAT · 
AUTOMATA, 100 OM; TV 
COLOR, 80 DM; LADĂ 
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616, 259339. 
(27222) 

Vând avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit, 
microvele. Telefon 259339; . 
563027,262616. (5224868) 

Vând avantajos maşini de 
spălat automate Philips, Bosch, 
combine, lăzi frigorifice, congela
toare cu sertare, frigidere. 
Telefon 259339; 563027; 
262616. (5224868) 

Vând diferite tipuri televizoare 
color, garan~e 1 an: noi; maşină 
spălat automatică. Telefon 
284604. (27040) 

Vând calculatoare 486 
Pentium; preţuri negociabile. 
Telefon 289679; 24 7182. 
(27129) 

Vindem diferite TELEVI
ZOARE COLOR, preţuri foarte 
convenabile. Telefon 280260, 
orele 10-20. (27250) 

Vând congelator. combină, 
maşină spălat automată, TV 
color, 6 luni garanţie. Telefon 
28501 O. (27257) 

Vând computer Pentium 8-32 
MB RAM, 840 MB HD, monOO. 
14, tastatură, mouse, 500 OM. 
Telefon 260260. (2-250) 

Vând masini de cusut industri
ale: triploku~. butoniera, ti~. nor
male. Telefon 092.703.126. 
(27287) 

Vând TV COLOR an gros, 
en detail, FUNCŢIONALE şi 
NEFUNCŢIONALE; cele mai 
miel preţuri. Telefon 289456; 
092.239.242. (27332) 

Vând fiigidere, congelatoare, 
lazi frigorifice cu garanţie. 
Telefon 284857; 092.556.562. 
(25645) 

Vând maşină spălat 
deosebită AEG şi BOCH, 
frigider cu congelator, TV 
color, combină frigorifică 
PHILUPS 340 It, radiator elec
tric pe ulei, aparat spălat auto, 
congelator sertare, boxe 
180W Braun, garanţie 1 an. 
Telefon 274118. (27248) . 

Vând televizor Sony, nou, 
Trinitron, toate o~unile, preţ 550 
OM, negociabil. Telefon 250860. 
(27165) 

Vând CÂNTARE ELEC
TRONICE, CASE MARCAT 
FISCALE (obligatorii din 
1.10.1999). Telefon 272727. 
26424 

Vând: MAŞI AUTOMAT 
DE SP!\-LAt, preţ 1!10 OM; 

. VITRINA FRJGORIFICA, CON
GELA TOR cu sertare, 500 It; 
COMBINĂ FRIGORIFICĂ, TV 
COLOR, preţ 80 OM; LADĂ 
FRIG, FRIGIDER. Telefon 
275277. (20568) 

Vând diferite TELECO
_MENZI pentru televizor 
(155.000 lei), video, satelit; 
transformatoare linii. Telefon 
092.-368.868. (mp) 

. Vând frigider şi congelator 5 
senare Arctic. Telefon 270090. 
127390) 

Vând TV color stereo 70 cm. 
ieftin, garanţie. Telefon 211491. 
(27562) 

· . Vând lada frigorifică 200.300 
It. ieftin. Telefon 211491. 
(27562) 

Vând casă de marcat. Telefon 
263925. (27582) 

Vând TV color Phillips, 
Grundig, stereo, teletext. con
venabil. Telefon 26!1004. 
(27666) 

PUBUCD'ATE ·Vineri, 10 septembrie 1999 

Vand TV color, frigider şi mo
n~ pentru calculator. Telefon 
242697. (27658) 

Vând maşină spălat 
automată, mică, garan~e un an. 
Telefon 265923. (27706) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând rochie mireasă, import 
Canada, model deosebit, cu 
trenă. Telefon 240664, seara. 
(27627) 

yand ŢtGLĂ PORTUGHE
ZA, ŢIGLA MARSILIA 3.500 
leV bucata; TERASIT, MOZA
IC, PRAF MARMORĂ 700 leu 
kg; DEŞ~URI MARMORĂ, 
CĂRĂMIDA eficientă 300/250/-
140 - 500.000 lei/ mc. Infor
maţii localitatea Mâsca, nr. 33. 
Telefon 531498. (27085) 

Vând ficus inalt, 1,50 in. 
Telefon 241700, intre orele .8-
20. (27628) 

Vând PLASĂ GARD zin
cată, orice dimensiuni, 
PLASĂ RABITZ şi CUIE CON
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 
27190 

Vând termoteka Bereta si 
convectoare pe .gaz. Telefon 
253973. (27563) 
· Vând mese biliard, aparat 
Tngheţată .1 braţ, 500 OM; 
expresso cafea 3 braţe, 300 
OM, conservator inghetată, 400 
OM. Telefon 092 758 964 sau 
414233. (25967) 

Ocazie! De vânzare cântar 
electronic pentru magazin; 
masini blănărie 3 bucăti 
Szirigher; Renautt 18 GTL p~n 
avaria! faţă. lnforma~i telefon 
223641. (27297) 

Vând HAINE second-hand, 
en-gros, peste 20 sortimente. 
Telefon 289456, 092.239.242. 
(27332) . 

Vând vitrină frig, cântar eJeo. 
tric; maşină spălat-uscat-călcat, 
germană, cu program; motos
cuter pentru marfă; dulap frig; 
calculator cu imprimantă, Sharp; 
dulap cu vitrină, mezeluri. 
Telefon 270919, orele 8-15. 
(27370) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 249248 . 
27074 ' 

Vând bibliotecă ma, o 
Constanţa (stofă), canapea 
extensibilă, maşină spălat Alba 
Lux, masină spălat automată, 
aragaz '3 ochiuri. Telefon 
2asm. (26239) 

Vând rochie de mireasă nouă, 
import, cu trenă nedetaşabilă. 
Telefon 057-211804; 057 -
260656. (25791) 

Vând garaj metalic, Piaţa 
Soarelui. Telefon 271411, 
251662. (27303) . 

Vând BOLŢARI din beton, 
dimensiuni 50x20x15, 
50x20x20, calitate deosebită. 
Telefon 288668. (27271) 

Cumpăr apartament 2-3 
camere, prefer blocuri noi.· 
Telefon 250209. (27136) 

lj,j'!Jiillf j,",f~l· 
Cumpăr talon + CIV 

Mercedes, model 123 (Cobra)· 
sau Volvo 740-760. Telefon 
094.694.070. (26856) 
Cumpăr motor motocultor, pe 

motorină. Familia Ţigan 

Gheorghe, local~tea Cuvin nr. 
219, telefon 461046, după ora 
19 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm: ORZ, GRÂU 
FURAJER, ORZOAICĂ, PO
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885, 
094 789 036, 094 789 037. (f, 
0973833) 
Cumpăr boiler pe gaz pentru 

baie, preţ acceptabil. Telefon 
223961. (27655) 
Cumpăr floarea-soarelui. 

Telefon 094 793 013. (27432) 
Cumpăr piese mobilă veche, 

ceasuri, tablouri, etc. Telefon 
28,3423,094 630 195. (27447) . 

.1(ifJ1:)&'~il 
Angajăm VÂNZĂTOARE 

TEXTILE-iNCĂLŢĂMINTE, cu 
carte de muncă. Telefon 
255981. 2n31 

Vând combină muzicală 
Kenwood, dig~lă. pom lămâi cu 
fructe. Telefon 279582. (27231) 

Vând cazan încălzire cen- Vând cazan ţuică, 50 kg. SOCIETATE COMERCIALĂ 
trală pe combustibil solid, Telefon 532125. (27051) _ angajează OSPĂTARĂ. Tele-
puţin folosit, preţ negociabil. Vând instala~i san~re. la cele fon 256835. (27 429) 
Informaţii după ora 19, telefon mai mici preţuri. Telefon 
511119. 285955. (27150) 

Vând garaj autoriza!, zona Vând grajd animale, 6 ha 
Vlaicu, Făt-Frumos, 1.600 DM. pământ. Informaţii telefon 
Telefon 273504; 094.592.290. 249220,245158. (27161) 
(27028) Vând mobilă acceptabilă 'li 

Vând SARE la saci şi bul- masă mică, rotundă, preţ nego-
gări, cantităţi mari. Telefon clabil. Telefon 250860. (27165) 
059-144334. (26321) Vând EUROBOLŢARI TER-

Vând combină recoltat MOIZOLANŢI cu garanţie, 
porumb ştiule~ cu tocător, marca 300x250x200, 3.600 lei/bucata, 
Zmaj +piese schimb (o aduc la 1 mc - 240.000 lei. Telefon 
client). Telefon 055-5719.81," 281491; 092.381.750. (26560) 
seara. (26330) · · Vând aragaz 3 ochiuFi. 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, pu~ri. mese, 
birouri, etc); vitrine; dulapuri fii
gorifice; congelatoare; cântare 
electronice si (lormale; scări 
duble; grătare lemn; cărucioare; 
masă biliard. lnforma~i telefon 
281060. 26708 

Telefon 275292. (27377) 
Vând hol .George 3", preţ' 

2.700.000 lei, negociabil. 
Telefon 240423. (27441) 

Vând 4 locuri de veci, in 
Cimitirul Eternitatea. Telefon 
282647. (27184) 

DOMN STRĂIN caută doam
nă, domnişoară, iNGRIJIRE 
COPIL 5 ANI (non stop), bună 
gospodină, ofer salar_ avanta
jos 'i întreţinere. Telefon 
280533. (27631) 

GRUP!lL ŞCOLAR "HENRI 
COANDA" face înscrieri 
ŞCOALĂ MAIŞTRI electro
mecanici auto. Telefon 
280351. (26731) 

ANGAJ.Afil pentru relaţii cu 
publicul - Administraţie, 
absolvenţi de facultate, sub 
27 ani. Cuno,tinţe; limba 
engleză, operare (programare) 
PC; program flexibil, aspect 
fizic plăcut, ţinută obligatorie. 
Relaţii la 210380. (27105) 

Vând LINIE COMPLETA 
BRUTĂRIE; avantajos. 

Vând chiuvele inox: simple şi 
duble, diferite dimenşiuni. TOMAIFICIO VENEZIANO 

caută PERSONAL cu expe-
Telefon 286378. (26365) Telefon 245283. 27645 ri!nţă in DOMENWL JNCAL-

Vând dormitor Ludovic, ŢAMINTEI. Telefon 254233. 

STEL - PROO IMPEX anga-

l·eaz!l • CONFECŢIONERI 
NCALŢAMINTE maşina de 

cusut; CROITOR! PIELE, 
MECANIC pentru maşina de 
cusut, sal_ar avantajos. 
Telefon 259674. (27281) . 

Societatea BLUEMOON 
angajează MUNCITORI CALI
FICA Jl, NECALIFICAŢI con
fecţii mcălţăminte, zilnic, orele 
9-14, Braseria Piaţa Romană. 
(27341) 

Angajăm INGINER MECA•· 
NIC (confecţii metalice), vârs
ta maxim 30 ani, cunoştinţe 

. operare PC, limba itănană. 
Telefon 250036. (27564). ··• ·-~ 

Angajăm VÂNZĂTOARE. 
Telefon 094 926 601 8I!!A; 
285194. (27440) 

Angajez BARMAN la 
gheretă Piaţa Mihai Viteazu 
Telefon 256832. (27444) 

Angaiez FEMEIE pentru 
MENAJ IN AMERICA, cu viză 
şi carnet de conducere. 
Telefon 230713. (27566) · 

Doriţi un loc de muncă în 
străinătate? Noi vă oferim 
această posibilitate. Informaţii 
zilnic, orele 8-18, telefon 
257529. (27574 

FIRMA PARTICULAR 
angajează T ÂMPLARI CAUFI
CAŢI pentru lucrări PAL. 
Telefon 284883. 27856) 

Angajez V ÂN TOARE cu 
experienţă pentru magazin al~ 
mentar NON STOP. Telefon 
094 607 035. (27630) . 

,VENOU IMPEX" angajează 
VĂNZĂTOARE. Telefon 
246953. 

... 

vineri, 17 septe•mllriE _1_~~,.ţ::;J 
ora 9, concurs pentru 
de BUCĂTAR. inscrieri 
Secretariatul liceului, Bd. 
Dragalina nr. It. Tel 
280937. 

Angajăm BARMANI-
OSPATARI. Telefon 281074.
(27666) Vând societate comercială cu · 

import-export. Nădlac, telefon 
057-474750. (26865) 

Vând tablou mare pictură în 
ulei, anul1823. Telefon 565133. 
(26892) 

Vând rochii mireasă import, · 
toate mărimile. Telefon 
092.985.152 sau 258171. 
(26759) 

sufragerie 823 (bibliotecă, vi- (l 

trină, argintar), canapea cu 2 r~
27

l
1

;
68

!)~~~~~~-~~t~~~~~~~~~~~~ fotolii, colţar bucătărie. 
Telefon 236334, seara. (27580) · 

Vând tocătoare pentiu tulei, 
nou, preţ negociabil. Telefon 
561531. Upova. 

Vând lemne foc esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(27060) 

Vând ouă de prepelită cu 
instructiuni. Te.lefon 289966; 
248064: (27138) 

Vând dozator bere, butoaie 
keg, tub bloxid. Telefon 287384. 
(27151) . 

Vând masină spălat • 
automată, termoteca gaz, 
instant baie, bucătărie, 
calorifere, un an garanţie~ · · 
Telefon 092 989 017. (27206) 

Vând aparat stomatologic + 
fotoliu Siemens Siromat, stare 
foarte bună, preţ 3.500 OM, 
negociabil. Informaţii telefon 
251360, 094 396 191, 241213. 
(27243) . . 

Vând Lada 1200, an fabricaţie 
1980, recent vopsită, bosche
tată, motor RK. Vând garaj me
talic, bl. 361. Telefon 265577. 
(27254) 

Vând Fard Sierra 2.3 Diesel, 
an fabricatie 1985. neinmatricu
lat, 2.200 'oM; boiler mare 100 
litri, pe gaz, t80 OM. Telefon 
057-286150. (27196) 

Vând cartofi en-gros, locali
tatea Sânmartin. Telefon 
536780. (27304) 

. -..1<; •. 

Vând masină de comun cu 
divizor şi m8şină de franzelă. 
Telefon 289699. (27594) 

Vând cazan Junkers, gaz 
metan, nou, preţ bun. Telefon 
267309. (27646) 

Vând coltar din piele extern;;. 
bil, cu fotoliu, deosebit Telelcn 
276352. (27632) . 

Vând sufragerie LMng, mObilă 
combinată si de bucătărie, sobă 
moiorină, cuptor electric, TV 
Telecolor, calorifer electric. 
Telefon 211683. (27610) 

De vânzare SOCIETATE 
COMERCIALĂ (profil TUTUN
GERIE), cu sediul în Arad, Bd. 
Revoluţiei nr. 94. Telefon 
280559. (27676) 
• Vând iapă 3 ani. Jnforma~i in 
Cladova nr. 47 (la poştaş), preţ 
negociabil. (3040353) 

Vând colţare mari şi mici pluş 
noi, canapele extensibila, noi. 
Telefon 264892. (27681) 

Vând motor L445, de tăiat 
lemne, local~tea Frumuşeni nr. 
192. (27587) 

W:.i,!lll~_n~-•1 :~~:j:,JJ.\-=.:1 
Cumpăr apartament 2·3 

camere, ofer preţ bun. Telefon 
253326. (27289) .. 

ANGAJAM V N TOARE 
·pentru gheretă (Spitalul 
Judeţean). · Telefon 
094.566.696. 27426 

"FASON ARAD MODE", 
profil confecţii femei, anga
jează CONFECŢIONERE 
ma~ini simple 'i MECANIC 
MAŞINI CUSUT, specific con- . 
fecţii imbrăcăminte femel. 
Telefon 057 - 272238· sau str. 
Poetului, nr. 1C, Incinta UT A. 
27435 

"FASON ARAD MODE", 
profil confecţii femei, anga
jează MAISTRU CONFECŢII, 
preferabil femeie, experienţă 
domeniu. Telefon 057 • 
272238, str. Poetului, nr. 1C, 
incinta UT A. (27 435) 

OMNIASIG organizează 
CURSURI CONSILIERI ASI
GURĂRI, oferindu-vă oportu-

1 
nitatea formării si consolidării 

. propriei structUri în sistem 
\MULTI LEVEL MARKETING. 
Informaţii telefon 255520. 
(27155) 

PRES'I'ĂRI SEilVICII 

TRANSPORT MARFĂ 
INTERN 3-5 to, avantajos. 
Telefon 251629 sau 251502· 

ora16. 



' 

VIneri. 1 O septembrie 1999 
,_ 

f!IRMĂ PARTICULARĂ exe
cută orice fel LUCRĂRI CON

•• STRUCŢII. Telefon 289539; 
: 094.862.112. (28981; 982) 

. Reparlim prompt, ~a dom!
. clllu: FRIGIDERE, CONGELA

TOARE, garanţia!. Telefon 
262967. (27578) 

Reparăm FRIGIDERE, CON
tELATOARE, la domiciliul 
clientului, garanţie &luni. 
lelafon 258293. (27619) 

Reparlim, taplţăm CANA· 
PELE, COLŢARE, scaune, 
rolete, domiciliul clientului. 

.. Telefon 264419. 27608 

S.C. execută HIDROIZO· 
LA ŢII, 10 ani garanţie, TEN· 
CUIEI,J:~.Tel!ifon 249434. 

rma IBRAHIM taplţează, 
repară CANAPELE, C6LTA· 
RE, ROLETE, negociabil. 
Tei~fon 268529. (27695) __ 

DIVERSI 

IMPORTANT 
Asociaţia Răniţilor, urma

şilor celor decedaţi 
Decembrie (ARUD 89) con
voacă TOŢI MEMBRII (răniţi, 
urmaşii celor decedaţi), fa 
ADUNAREA GENERALĂ, 
vineri, 10 septembrie 1999, 
ora 16.30, Sala 33, a 
Consiliului Judeţean cu urmă
toarele probleme: 

• macheta 'li- montalell' mo
numentului eroilor martiri la 
comemorarea a 10 ani de la 
Revolupe; 

• Probleme agricole cu 
Asociapa Bujac; 

-Diverse. 
Vă aşteptăm! Comitetul. 

· SC ,,ARBEMA" SA an::;: 
.. producătorii agricoli că 1 ·· 

nirea programată la sedlw 
societăţli,_vineri, ora 10, SE 
ANULEAZA. (27 424) 

j. 

n data de 22 septembrie 
1999, ora 12, la sediul 
Tribunalului Arad,- camera 
104, se vinde la licitaţie pu
blică imobUul situat in CurtiCI, 
str, Bisericfo nr. 31. (2738_3L 

; .. Se citează pe data de 17 sep
~- temblie t999, 01'8 16. la Biroul 
f l'totarial Public din municipiul 
' Arad, Bel. V. Mile& nr. 33-37, 
f domnna BrAdean Ileana 
, Constanţa Tn carllale de moşte
~- tlitQ.r dlljlă defunctul Brădean 
! Alexandru Anatasiu, decedat la 
' data de 25.08. 1999, in vederea 
! dezbaterii succesorale. (27592) 

NOUIU REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vă ofan'l; 

... - zRnk: spre Gennanla 

PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFuaT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SE'RIIICI: căllitorle "' auto
' care ""~ moderne; 2 bagaje 

ilratultle; rnsoţitoare de bord; 
o mas& caldă in Ungaria. 

Informaţii 'i in&erteri q 
_it.GF.NŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 

>· le1eton 057-561 377. lel<lfon 
~- . 057 -51130'11; TIMISOARA, -. 

ton DS&a0119; LUGOJ. Ieie-
l. fon,056-359651; REŞIŢA,

""' ~4904. (c.) 
._.,."..,.."..".",."." ... ""'""'..il! 
':'· 

~ .. ··'(·.· . ,.·.·.-:."':'. -_- . .-~~> ·_ ..... 
··-~· . '. . 

. - . ; ' ·. ~ -. 

Efectuează zilnic transport de 
persoane In GERMANIA, AUS· 

TRIA ti FRANŢA, la ""'""' occo
•lbl .. cu autocan. moderne. 

NOUIII IT AUA cu b-anzil AIJS.. 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO. 
NIA ti UNGARIA lo BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "ATLAS.. 
SIB .. pute11 cititori in toati 
EUROPA: BELGIA, OLANLlA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentru grupuri organizate, 
tnchlrt.m ·~ 1f1 mlcrobua 
modome. 

..ATLASSIB., efecttt•ui ur
vtclicle--mo
- ,, ciJ1i vef7i 

Agenţiile dl'l centru: telefon 
25'1871 ,, 252727 ,, Al11"0GARĂ, 
~270562. 

VĂAŞTEP'IĂM,IIInlo.(c.17) 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
vă oferă: 

.. excursie • FRANŢA , ZO SEP
TEIIBRIE ŞIS OCTOMBRIE 

• PREŢURI DE EXCEPŢIE lo 
MAMAIA, NEPTUN, SATURN fi 
EFORIE NORD. 

-excursii lunare In EGIPT, 
ITAUA, SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRANŢA; aiptiminole 
In: DUBAI, CHINA fi TUNISIA, 
lHAILANDA , MEXIC, lo P101Uri firi 
cancwenţi. 

-excural ll:dlgt' '*'" CROA"JJA 
'91UNGARIA. 

• bOe1a de-"~ lo: 
FELIX, HERCULANE. OLANEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. lnfonnaţll telefon/ fax 
057 - 283311, sau str. Eminescu IV. 
13. VĂ AŞTEPT AMI (c. 1000) 

SC "ZARANDUL" SA 
vă oferă sejur de neuitat la 

mare, In staţiunile: MAMAIA, 
SATURN, NEPTUN, OLIMP. De 
asemenea un concediu plăcut 
tn staţiunile de tratament şi 
odihnă: FELIX, HERCULANE, 
SLĂNIC MOLDOVA, SOVATA, 
MONEASA, BALVANYOS, 
VATRA DORNEI, PREDEAL, 
SEMENIC, POIANA BRAŞOV, 
BUŞTENI, SINAIA, GOVORA. 
Excursii în străinătate: GRE
CIA, ISRAEL. DANEMARCA, 
NORVEGIA, SUEDIA, SPANIA, 
EGIPT, ANGLIA, ITALIA, POR
TUGALIA, SCOŢIA, TUNISIA, 
MAL TA, REPUBLICA 
DOMINICANĂ. lnformalll la 
telefon 257279. Servlc 1 de 
comisionaro vamalA. fnbmalll 
lelefon 25574.11. (c.) 

INCHIRIIR 
Ofer spre înch1nere locu1ntă 

(ne)mobilată. Telefon 235784, 
094 592 290. (27028) 

lnchinez (doresc) apartament 
sau casă (ne}mobilat(ă). Telefon 
235784, 094 592 290. (27028) 

lnchiriez (ofer) apariamet11 2 
camere. centru, nemobilat. pentru 
birouri. Telefon 235784, 094 592 
290. (27028) 

lnchiriem spaţii comert:iale per.
tru magazine, depozite. birouri 
ele. Telefon 281080. 2670 

chiriez spaţiu ultracentral, 
mp. Telefon 211792. (27229) 

lnchiriez (ofer) apartament 
ultracentral (UniriQ. tot confortul 
(ne)mobilat. perferab~ firmă, 
baruri. lnbma\fi telefon 264995. 
(27290) 

Ofer spre fhcNriete spaţiu per.
lru comerciafiZare (depoZitare). 
lnlbrmaţii telefon 243592. (27392) 

Ofer spre lnchilie!e apar1ar llel'lt 
2 camere, mobilat, partet, 
Romanilor, tennen lung. T elefoA 
256023; 094.397.873. (27 405) 

lnchiriez apartamert2~ 
mobilat. central, garaj. Telefon 
255922. (27414) • 

Dau ln chirie un spaţiu pentru 
birou. zona Intim. ·Telefon 
092.684.643. (27418) 

Pl1mesc in gazelă 2 eleYe (stu-
dente). Telefon 259132; 
092.437.201. (26238) 

Ofer spre inchinere gaiSOllien'l 
mobilată; turată. imbunătătiri. 
Telefon 094.565.735. (27040) . 

închiriez (vănd) apartament' 
140 mp, 3 camere (deasupra le. 

· . .,.· .. 
' . 

- ._ ... -

k - - ----· - . ·--... 

·PUBUCJTATE 

Corona). Revoluţiei nr. 44. 
Telefon 092.826.917; 241565. 
(25647). 

lnchiriez spaţiu de locuit. cu lot 
confortul, la casă. Aradul Nou. 
Telefon 278908. (25691) 

inchiriez apartament nemobilat, 
3 camere. Telefon 264593 dupli 
ora 15. (27018) 

Studenti seriosi dorim sll 
inchiriem .P"rtarnerit (ne)mobilat 
Telebn 210255.210555. (26431) 

Ofer spre inchiriere apartament 
(ne)mobilat. Telefon 210555. 

.(26431) 
Caut apartament 3-4 camere 

sau casă, zona Podgoria, pentru 
lndliriat. Telefon 220624. (27126) 

Ofer spre inchiriere spaţiu ro-
11'le!tiat situat in sat Mâsca, bine 
amenaja~ apt pentru: prestări ser
vicii, alimentaţie publică. Telefon -
531496, după ora 17. (27158) 

Ofer spre inchiriere spaţii ro
merdale centrale. Telefon 
270879.240970. (27164) 

spre 1 nere 
cf. III. 65 OM. Informatii telefon 
261790. (27162) • 

Ofer spre inchiriele apartament 
3 camere, mobilat (nemobilat), 
Vlaicu, la .X" -uri. T eleiln 273432. 
(27357) 

Ofer spre ihchiriere apartament 
2 camere, nemobilat, zona 
Lacului. pe lennen lung. Telefon 
273432. (27357) 

Primesc in gazdă 2 studenţi, 
. cameră şi baie cu intrare sepa
rală, in zona Bool Rosu. Relatii la 
telefon 211583, după ora '16. 
(27558) . 

lnchiriez garsonieră cf. L ZOI)a 
Micălaca. Informatii telefon 
267062 dupli ora 20 'ş; 262134. 
(27452) . . 

lnchiriez (vând) garaj me1alic, 
centru. Telefon 234668. (27430) 

lnchiriez apartament Piaţa 
Gării. 2 camere, mobilate. 
Informatii telefon 285025 sau 
240818.(27565) . 

Dau In chirie apartament 3 
camere. mobilat, Vlaicu. plata 
anticipat 3-61uni. Telefon 252~. 
(27603) 

lnchiriez apartament una 
carneră, ultracen~. str. Horia, 
parter. lnforma~i lelefon 253070, 
de hlt1i panA vineri, orele s.ta-:--
(27567) . 

Primesc 2 eh!ve (Siudenle) ~ 
gazdă, din judeţ. condi1ii 
deosebile, apartament 2 carnel8. 
Telefon 279689. (27600) 

Dau in chirie locuintă (are !lpâ. 
cablu) pentru familie fără copu, 
poate avea maşină, str. 
Zambilelor nr. 10, Gai. Telefon 
271317. (27617)" 

lnchiriez in Cluj 2 camere, cu 
telefon. nemobilate. lnformatij 
telefon 255736, intre orele 19-21. 
{27618) 

Primesc o pelllOarlă 1n gazdă, 
intrare separată, bloc. Telefon 
242475. (27598) . 

Ofer spre Inchiriere apal1âltlilrjt 
2 camere. mobilat, bl. 33·1, 
Telefon270874. (27611) 

lnchiriez apartament 3 camere, 
mobilate, cu gaz. telefon, satelit, 
str. Horia. Telefon 253432, zilnic, 
Intre orele 14-22. (21677) 

lnchiriez garaj. zona Fomma. 
Telem 285514. (27680) 

Ofer spre 1nchiriere apartament 
2 camere, el 1, Vlaicu. Teletbn 
241562. (27687) 

h:hiriez apartament 2 .carnerl3, 

deoomandate, Podgoria. Telefon 
236233,269190. (27621) 
. Ofer spre inchiriere garsonielă 

mobilată, zonă centrală, 100 OM. 
.. Telefon 269878. (27693) 

Ofer spre inchiriere casă. pen. 
tru familie foarte serioasă. pe fer· 
men nelimitat (fără plat!i). Telefon 
282803. {27719) 

PIERDERI · 

il' SERVICII FINERIBE il' 

se .,NOSHllATV" SRJ., 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Sprijinul 
de care aveţi nevoie in 
momentele grele ' 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferite esenţe şt 

modele occidentale. RESPE
TE: pânză, mătase (soiuri com
plete), voal. CRUCI: lemn şi 
metal. ACCESORR: prosoape, 
batiste, panglică neagră, bati
cun, mânere, lumănări, catafalc, 
sfesnice, steag de doliu. SER· 
VICII: spălat, imbălsămat, 
imbrăcat, transport intern_ şi 
internaţional; ASIGURAM 
colaci, colivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fanfară; 
ORGANIZĂM pomeni; INTER
MEDIEM gratuit obţinerea 
actelor necesare inhumării. 
01erta brad: sicriu brad, 
respete, cruce • 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICIUU este GRA TUITIII. 
Experienţa noastră, este 
garanţia dumneavoastră! (c) _ 

POMPE FUNEBRE 
NOI<-STOP 

ato-sTYl..COMPAN'V 
FilMĂ PROOUCĂlOARE OESICRE 

atr. M. Eminescu nr. 4, 
-057-211929, 094.537.715; 

094.558.712. 
totul intr-un singur loc, la pRiţ d8 

~cător~ calitate o~ c·t:tanlali 
"IMBRĂCAT GRATUIT 
'IMBĂI.SĂMAT -COsUETlZAT • pe 

timp de VARĂ, LA JUMĂTATE de 
PREŢ. 

"SICRIE 10 - j400.0110 lol-
1.600.000 lei) 

.- LENJERIE dece• .- '7 modela 
(160.000 .,..;oo,lljiO !eQ • 

*CRUC~ LUMANARL.. 
lRANSPORTin ARAD GRAnJIT. 
TRANSPORT GRATUIT la fbmele 

de pompe funebre, pentru ca si puteţi """"""" ... ţurile"- (c.) 

'Îl' CONDOLIAIITB 'Îl' 

Cadrele didactice de la 
Şcoala nr 3 ARAD transmit sin
cere condoleanţe 'şi intreaga 
lor compasiune colegei lor, 
lnvăţătoarea Marian Elena, in 
aceste momente de nemăr
ginită tristeţe a disparitiei 
tatălui său. (21609 . 

Salariapi PrimAriei şi Consi
liului Local Macea transmit sin
cere condoleanţe ~ sunt alături 
de doamna Aurora Miroslav in 
grelele momente pricinuite de 
decesul soţului, 

MJROSIA.V 
AIECsANDRJUC 

fost secretar al Primăriei 
Macea. · Dumnezeu să-I 

p~ască-n pace_~~!!.~~!!:_! 

'Îl' COMEMORĂRI 'Îl' 

o lumânare " li sfântli rugă
ciune pentru cei care au fost 
dragu noşbi părinp: 

UJalE'fiA fl 
NVl'JBOCA. 

F1k:a Elena De&man cu fami
Ba. 

cuacee~ 
la mormântul liiu. 
vie o vom purta 
sunetele noaslre. 
oficial in 28 
satul natal 
Oll 
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S-a implinit un an de la 
decesul celui care a fost 

GRJRGIU TRAIAN. 
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 12 sep· 
tembrie 1999, ora 12, la 
Biserica Ortodoxă de la UT A, 
Soţia Valeria, veşnic indo
llată. Nu te voi uita niciodată! 
(27133} 

Au trecut 'fas& ani de când j 
a plecat dintre noi regnatatul 
şi dragul nostru . 

JOANJU~ 
profesor. Veşnica amintire. 

familia indurerată. (27296} 

La trecerea unul an de hl 
trista despărţire de dragul ,_. 
Iru prieten 

RO'rARUEt.W"M) 
(SEIII), 

pios omagiu fi ve,nlci 
amintire. Cătălin fi Claudia. 
(27451) 

Ca o părere timpul vindeci, 
durere nu trece ci doar te 

1 

,. ·,;şnuietti cu ea, devine un 
pn91en trist 'fi credincios ce te 

1 ~nsoţeşte pretutindeni. Veşnică 
recunoştinţă din partea celor 
pe care kli lăsat in urma ta. Cu 
drag ne aducem aminte de 
soţu~ tatăl, bunicul, aoaul noa
Iru, 

PAVEL7ĂRNA. 
Dumnezeu sli1i dea lin~ " 

odihnă. Parastasul va avea loc 
slimbătă, 11 septembrie 1999, 
ora 17, la Catedrala Nouă 
Podgoria. familia indoliată. 
27453 

Duioasa aduceri aminte '' 
pioasă cinstire pArinţilor, 
bunicilor fi stribunlcilor 
noştri, 

PAVEL~A .. 
MAIUAZARNA 

din ARAD 
IOAN MORAR" 
PETRtJŢA MORAil 

din CURTICI. _ 
Odihniţi-vă in pace, suflele 

bune. NOI vă iubim mereu! 
Familiile indoliate: ZĂRNA 
din ARAD '' SĂBĂDUŞ din 
CURTICI. (27 454) · 

"MI-al vegheat destinul, 
flacără mi-ai fost/ Sufletu-ţi 
prea-plinu, mi-a fost adăpost/ 

~~~~§~~~~~~~ Scumpă moytenire, mama. Il amintirea ta/ Va rămane tată, 
· cât voi exista/ Mustrări, 

Azi, 1 septembrie, , glume, sfaturi • imi lipsesc 
comemorăm, cu aceea~i acum/ Când mi-e dor de tine, 
mare durere, implinirea a 11 privesc in album/ Casa fără 
ani de la decesul dragulul tine, astăzi 8 pustie/ Numai 
nostru amintirea-ţi va rămâne viei" 

CABRIAN La un an de la trecerea In 
GHEORGHE, nefiinţă a celui care a fost 

· aoţ, tată, socru '' bunle. CUVJNAN TRAIAN 
Vei rămâne veşnic in din Cuvin. Fiica Nell 
amintirea noastră! familia. Gheorghe cu familia din 
(27379) Upova. (3040355) 

·Acum, 111 10 ani de la 
despărţire, eu aceeatl Iris· 
teţe ne plecăm frunţile la 
mormântul dragului nostru 
soţ şi tată, cel care a fost 

ANDREI SA VA. 
Parastasul duminică, 12 

septembrie, la Biserica 
Ortodoxă Călugăreni, Soţia 

Silvia 'i copiii: Ciprian '' 
Simona. (27411) 

Se lmplinuc ti luni de 
cind ne-a plirăsit pentru tot
deauna cea care a fost sol'&, 
mamă, soacră !fi bunică, 

OOROBANTU 
CATAUNĂ. 

Parastasul va avea Ilie 
slimbAtă, 11 aeptombrie, ora 
14, la Biserica Ortodoxă de 
pe str. Eminescu. Nu te vom 
uita niciodată! Cei care te-am 
Iubit, familiile: Dorobanţu fi 
Război. (27423) 

de la 
1 decesul lubitu

soţ 

ISOCRI, bu
nic, frate, cel 
care a fost 

NEMETIIOSIF. 
Mereu ta plânge, familia. 

Mereu ·cu Imaginea tn 

suflet '' !It gind, aducem un 
pios omagiu, la trecerea a 7 

Se impllne'lte un an de 
când sufetul generos. ti deli
cat al adoratuiui nostru fiu fi 
frate, 

inc-EUSEBIU 
ROTARIU 

a placat din această lume 
de speranţă fi vis. Călduroase 
mulţumiri celor care vor par
ticipa la slujba de pomenire, 
dumlnicl, 12 septembrie 
1999, ora 13, In Cimitirul 
Pomenirea, la mormint. 
Familiile: ROTARIU fi POE
NAR. (27863) 

Se lmpllnette un an de 
când a plecat din mijlocul 
nostru, pentru toedeauna, oei 
care a fost 

PROl'OPOP 
IOAN BRĂDEAN. 

Te vom plânge mereu 'li nu 
te voi uita niciodatlil So~a, tiU 
fi nora. (Ag. Seblfl 

Amintim că se Jmpfonesc un ('apte) ani de la trista p 
1 Plerdut Certificat de despă,.,re de • ios omagiu la lmplin re• · ant'respectiv9ani_ciJ'Umătate _ ·r lnde fin. ndi .. 1ehn .,.. unui an de cind ne-a părăsit .. P 1rea co ifiiJor lea de trecerea la cele ~""'A a PETRJCRR IOANA .O • 

·r ·-r- -r- T" cel care a fost nrotopop '' seria ARCOW0009 eliberat de 1 iubiţilor noş1ri • ·np pro1. PETRISOR ,. 
RAR pentru Compania Adela J · EU~ si. · TĂTAR MAGD~A ' 

1 

paroh al Bisericii Ortodoxe 
Moldovan SRL. !1 declar nul. 1 IOAN TRANDĂFDL Romane din Sebiş, · 

·.\-- .-

.. -. 

1 !276
20) 

1 
i Parastasul oe pomenire va 1_ 1 (PUŞA). • 1 PROTOPO~ 

~-· metstudent 1·~ Parastasul va avea loc ADAMIOANBI\ADEAN. 1 r:"'uuc ca. el~ ac 8Vea foc sâmbătli, 11 septem.j 
de Umversttatea de Vest V. brie, or-a 1z, la Catedrala • :sâmbătă, 11. septembrie 

1 

Dumnezeu sial odihneascl · • 
Cloicl1ş. pe nvmele Şerban Milcea Ortodoxă Podgoria. familia. 1 1999, la Cimitirul Etemitataa. In pacei Consiliul Parohie!. 
Manan. il declar nul (27584) . (27123) j familia Gherghel.(27451) . 1 (Ag. Sebif) · 
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PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ DE DRUM 
rr===:=:==========:=:=~:=~'===:==::==::==~==~' 

. ~ SC ANDBOMEDA SERVICE SRl 
~ Androrneda ARAD S ~ . sez·vtce -· , , tr. GORUNULUI nr. 24. . . :; 

~ ' v . • A'Ă A/n.,~ 
ARAD- Calea Tlml!forll nr. 50, Tel. 057/286283; 286085; Fax: 057/278757 . V....,. ~~ 

CAUTATE '1 TRADifiE URMATOARELE PRODUSE CU 
PE BAZĂ DE GAZ NATURAL SAU GPL mAHli 

Cllleco c Cll'l 
Clloftlbv-

«VENG 
... -. .... 
aripl.!l.
travoroo 

UNICAR VENG VAUEO H!!UJ,II 
bon! fali. - foruri,

omamenta ••• n e 
urUI, masei 

• Şemlneele Napoleon • reprezentant 
unle in România al firmei Napoleon 
(Canada); 

OFERTA SPECIAlA DE SUOI 
RADIATOARE DUNAFERR LUX-N_ 

• Convectorl (incălzltoare) •. 2,5-!>,8 Kw 
(30.140 mc volum încălzit); 

Din oţel (Ungaria) .. .._ 

copete•l 
plana tate 
complete 

.. ~ ,' 
~- ·! -•.. 

IIICHEIJN 

• Boilere cu acumulare; 80 1; 120 1; 
1601; 
• Boilere cu incilzlre instantanee a 
apel; 
• Cazane pentru incălzlre centrali de 
12-136 Kw; 

• Cazane pentru încălzire centrali '' 
prepararea A.C.M. 111-40 Kw 
Unic importator al cazanelor WESTEN 
(Italia) 
• Module pentru încălzire centrală de 
120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea A.C.M. de 
120.240 Umln. 
• Alzătoare simple fl automatizat& pen· 

tru soba 'i cazane; 

• Oţelul are un grad inalt de 1f11olsmltere a 

:l::::~toarele DUNAFERR ~~~~unrll ·~ 
~ . .; 

design ti aspect deosebit; -~ 
• sunt economlcoase datorltJ c'al'lflti!LII 
superioare a materialelor fi a tefl!~olc•giei ·Hi!il 
utilizate in producerea lor; 
• Durată de întrebuinţare fl)arte-: 

• Radiatoarele DUNAFERR LUX·N Sll'!ll-11/-~ 
disponibile la diferite înălţimi (300; 500; 
800; 900 mm), precum tl cu lungimi 
cuprinse il!tre 400-3000 mm; 

• Putere radiantli foarte - -~- · • , . 
• Garanţie 10...imi. · . .- . .., • 

• 

.. 
NOUINOUINOUI 

NOUlJ'AGAZIN AUTO M.D.A. 
• Radiatoare din aluminiu; 

• Preţuri extrem de avantajoase compara
tiv cu preţurile radiatoarelor din 0\81 ti alu· 
miniu din toată ţaral 

MICALACA CAI.EA a.ADNEI 
NR.. TEL 

~,~7CDJM}lfffJ:~J1' ~Jl .· 
ARAD2900 

Str. V!levod Moga nr.GH7 
-.il: arcommat_group@inaxt.ro .. , . , 

Tau Fax: 057/ 211 ns, 0571 276 333 

in calitate de distribuitor autorizat 

11 Poiicoioe: 
-NTRU LUMEA TA COLOR 

vă oferă la 
~pret d~ .Pr9~M<:~tq_r 

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

constnJc:tii civile li industriale. 

Arad, Str. Gh. Popa 
(t'ostA Stejarului) nr. 5 

... : c.7/11117148. asa••· aaa408 
DOAR ÎMPREUNA 
VOM PROSPERA , 
DEPOZITE CU DOBÂNZI 
SIGURE ŞI ATRACTIVE 

65 •70°/o 

'· 

• · In anul 1991 

~4TLtNE 
oferea televiziunea prin cablu, o 

ferealtr• deschisa spre lume. 
Acu.W va oferim si ..... 
- . rerea1tra 

TROCAL 
GermanÎa 

Producem si moutam 
usi si =estre din ~ armat cu 

geam terl'llOplUl 

tel-fax 251461 ;094507211 
Arad str, FELEACULUI :Nr. }. 

AngaJează urgent 
• CONFECŢIONERE lNCĂL T ĂMINTE. calificate . 
e MAŞIHISTE ŞI RICHTUITOARE • callf.cala. 
e CIZMAR!, T ĂLPUITORI • calificaţi. 

SALARH FOARTE AVANTAJOAsE. 

Dlt ·---· din 15 septembrie l'nceput CVRSURl 
pentTu ucenir:i, la locvl dlt muncă, panf1v bilefi" fete, 

p1nă la \IIm. de 17 ani. PERIOADA: 2 arrl. 

· ·vf t' 

INFORWifR LA TELEFON: 23eA5, 8I4-5529M. 
~·320 

,-i:..~·- ~ . ; . . ..... ---

.__-· ....-_ 

rin m w ziio"-- ~ ... 

NOI DAM TONUl 
COlv\VNICA TlllOR 

i 

INFOTON2041408 
!2 .. fllllml4tli= 
{4ili .. 811ii 

c.Jt IIIII.PANAilliC ..... ,_ .. 

AHGAJĂM: 

REFERENT DE COMERŢ EXTERIOR 
CONDIŢR: , 
•vllrsta-~3581d • · · · 
• studii superioaN <· .... ; 
• carnet de conduceA~ Clll 8 
• Oper11ft1 PC 
• limbi străina • magii~ 1 Ul 1 - giMIIIUIIII • 
scrislvorblt in mod fluent. 
8a ar.t 1llllln1zara deosabltl111 ....... RIC .... It 

' NCGIUĂII: 
·· . · . DIRECTOR VANZĂRI 

~ IMldm 351111t 
• studii suparioaAI 
• vachlme in domaalid vlnzli., 
• carnet da conducanl cat. B 
• limbi stnlift8 • maghiiiĂ, 1 glnl - 10 _ _. 
~~~~nood~ 

aa....-: ... ; il:aieda- '' : .. · /":"'' 
JIIG".J.iM: , 

SECRETARĂ . . -.c./ .. COND'l* , -~~~~'·;..:rss?Jr& . ................. 
•o~ PC 
.NmbiHticle-...Pilutl, ......... - ... 
au lslwaba in Mod-. 
N'ORIIAŢI: de luni plini vMsrtlillft ..... 

·. . 'f.4, lal.ltlafoA 2102Ie. 

-~ 

<~../' 
-, .>:' 
: -:-..· 
1 - - --

"'" __ ,_, 
..:<-- __ ... _~: 

-.,;,,ţ,.;o'l'__... 




