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Jij WESTBANK 
r 'Wil.ldulll«OIIu1Wi!toll 1 
~~~184H ll;rUI:IIIS~j 

!lAMCA COMERCIAlĂ WESTIWIJ( SA 
ac:OI'dă dobânzi avantajoase 
la dapozitele la tennen ale 

pen~oanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mi lai) 

11uM-50% 
21unl-51% 
31unl-53% 

llRAT ~ Tiraj mediu 
~ libderindut: ...-.- 5941 ·lf'l.........,..l1a. 

MANDRIA_DE POLJTIŞTD ARADENI AU ANIHILAT O RETEA 
A !t~.~~!l- DE TRAFICAN'fl DE MAŞINI DE LUX 

de,,,,.,;.~t;.~:i~ţi~~~T: f::~~~i~ • Au vrut să achiziponeze un Mercedes fără 
ales, ~de najionali • ca lmpo<tan!ă '' ca • • .. "" • • • 

răspundă···~·nf<,"'r-:"'·bz!eiu,·, t~:~r~~~ .::::~:·:;,::~.:: DICI un ban In buzunar + Inscenare CU politl~ 
§Ţ:;:'z:$1E;:u:..::=-=s + Răscumpărarea maşinU • 20.000 USD 1 pau. & J 

Ce se lntâmplă cu aceastâ ţarii mi intrebam miercuri 
la prânz când, trecând prin on111ul aproape pustiu, obser
vam doar ici şi colo câte un drapel tricolor?l De ce oiU'e 
atâta lipsă de Interes 'fi de ent>nJ·- ra,a. de sirbă
toarea • la urma III'Didor • - mal atare aau care ar 
trebui să ne considerată cea mal mare - a 
11'0111in11or?! Fireşte, înţeleg câ perioada prin caro trecem 
nu este tocmai propice pentru a te veseli, dar nu ştiu de 
ca imi vine să crud câ şi dacă situatia ar fi alta, lucrurile 
nu s-ar schimba prea mult in ceea ce prive'te sărbătorirea 
unui eveniment d& talia celui despre care vorbim. 

Transfer iminent 

UTA fi Dioamo 
il negociază 
pe Drăgan 
-181.11 

·. Un tâ r si-a 
• 

violat vecina de 
/ 75 de·ani ~~ nu s-ar schimba, după părerea mea, din două 

motive. Primul ar B Dpsa de Interes a celor alfaţl in 
fruntea ţării, - pufln entuzlumaţl 'fi .....,...,..~ 
paţl de reiavterea fl punerea ta 'Valoare a unor 

momente însemnate dlft la1:orla 'noastră. Iar, exem- STATIA CFR ARAD UN piui cel mai elocvent ni-l oferi ultima aniversare a Zilei 

1 

• • 
noastre nationale, când, rând pe rând, două de fapt, sin- . ~ 
guntle propuneri mai acătării, au câzut flirâ măc;ar a fi · "'" 

supuse dezbaterii. Prima se referi la organizarea la Alba VERITABIL - TALc l i c 66 A 
Iulia a unei sesiuni jubiliare a Parlamentului - o chestiune, ·. tt . -,• 
si recunoa'ltem, simbolicA 'li bine veniti, Iar a doua, la 
Invitarea regelui Mihai spre a ţine un di11curs în faţa 
Parla"''lfftulul. 

Nu sunt un fan nici al regelui '11 nici al monamlei, dar 
b'ebuie să recunosc câ o asemenea in~ă n-ar fi fost 
lipsiti de interes, ea fiind primiti $1 priv11ă, sunt convins, 
de câtre majoritatea românilor cu s1mpalie. -

O PQ.TERHICĂ 
FORTA ÎN LUMEA 

CDISTRQC'I'ORILOB 
IRIDENI 

MIRCEfl DORGOŞ8It 
(Continuare in pagina 4) .., 

UŞI ŞI FERESTRE DIN . 
PVCARWIAT 

GEAII TERWIOPAN 
Prolile fil'l'li!AI: Germani& 

~IJTLINE 
,.. ... fax: 251481 

084507211 
Arad B-duli.Maniu bl26 

--~ 

d LA TRAGEREA LA SORll, CARE SE VA DESFĂŞURA 
·---"""'~ .. ··"'\" VINIIU, 17 DECEMBRIE A.C., OM 18,00, Pl 

"- -"1 ~ · PLA'I'DDL 10 FATA PIIIIIĂRIBI ARAD 
· VOR PARTICIPA TOATE TALOANELE PRIMITE 

IN ACEST AN PENTRU TRAGERILE LUNARE ALE 
PREMIILOR DE FIDELITATE, CARE NU AU IEŞIT 

~~~~~~~~ 1N LUNILE RESPECTIVE .--· ~~~~~ 
• PREMII 
IN BANI: 
15 premii x 
500.000 lei 

- ., . 
" - ,J' 

... - , ,'A' JW$it" "'· --

i 
teleloan~L .. I 
IIObll8 ~ 

GSM _ 1 
<. 

- ·- ' 

,_ 

-- \ -~" . --

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

'"IRME ŞI RECLAME 

-~---~-- - -· 

s~ 

· Praanmll 
IIDtlmlaalal 

,: IDI88blld, 
••• iDcblsă 
J~!!!~ 

lnant inchisA ~ se va nki tmp4at 
in partea a doua a inleMIIUui. 
Cerul va fi mai muk noros. Pe 
alorui se vor semnala pm::ipi-

lali "'-""" sub foonli de 
ploaie la inceput apoi mixle. 
vantul va sufla moderat cu 
inlensîlicari ~ din seo
lorulwslic şi nOid ""'''ie. 

· Temperaturi maxime: 4 la 
8'C, in prima zi apa 1 la 6 gr. 
Temperaturi minima: -4 la 
+2"C. 

PRETURI DECENTE 
la ilmpiArie din 

ALUMINIU 

Vă ofera 
• TAmptarle aluminiu din 
iJ1llO'I -romanesn 
• P .v.t. ~ gearri,n 1111mopt1n 
• Rolele şi jaluzele 
Telefon: 279699; 09229Z55!1 
Arad, Str. Voinkilor, l;r. :U.. 
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19;1! ~ :1'''' iJ + Astăzi, Soarele răsare la 
ora 7 şi 33 de minute şi apune 
la ora 16 si 37 de minute. 

• Au· trecut 337 de :zile din 
acest an. AJJ mai ramas 28 de 
zile pârl!l în anul 2000! 

Agenţia de impresariat artistic 
.M. C. M." prezinta sămbătă, 4 
decembrie 1g99, ora 19,00. la 
Casa de Cultura a Sindicatelor 
Arad, spectacolul extraordinar 

ora 18, spectacolul .capcana", · 
de Robert Thomas. Regia artis
tică Ion Văran, scenogafia Ştefan 
Oroian. · 

"TRAMVAIUL COPIILOR" VA 
CIRCULA PÎNI DUPA ANUL NOU 

• Praznicul zilei: Biserica 
Ortodoxă: Sf. Prooroc Sofonie; 
Cuv. Ioan Sinaitul, Ep. Coloniei; 
Biserica romano-catolică: 
Francisc Xaveriu; Bis8rica 
grec<H:atolică: Sf. Pl. Sofonie; 
Sf. Frandsc xavenu (+1552). 

c?'r""'"''"'''~i!fi7j~· ~'A venit q ;. ·.·" .·~ ;, 1. 
~ - ....!J:· \;{ \i -·~ \; 

->.,: ..... ,;._. "" .., •• :-> ,.._ '" .. 

Arad: Nagy Tamas Robert. 
Purtan Nadia, Po~ac-Dekany 
Noemi Beatrice. Bugarin 
Anamaria. Vintilă Andreea, 
Ardelean Lorena, Sumulan 
Mircea, Cârpaci 'Fiorina, 
Kodoran Emanuel Remus. 
Achim Ruben Elisei, Berar 
Darius, Mone Abel Ooru. Gabor 
Lajos. Silaghi Magdalena, 
HochfeHner Emanu~~~~nă
rescu Nicoleta :Andreea, 
Lingurar Steluţa Malia. !";tnlă 
lonela. --··~"..--~~-- ·-..... __ J 

La ln6u;.$alaj Addreea 
M~ina,,9(ă'i~ 

e.::t:;L};jp_gl(j;! Văoălescu 
Andreea Raluca, Ungur Denis 
Adelîn, Branet Remina, 
Năstăsoiu Paula: Văcărelleu 
Florina, 

METEO 
Vremea va fi in general fru

moasă. Cerul va fi variabil, cu 
unele înnourări Tn cursul dimineţii, 
cănd va fi posibil să cadă ploi 
slabe. vantul va sufla slab la 
moderat din sector vestic. Izolat, 
in zonele ~se se va semnala 
ceaţă, 

Temperaturi maxime: -5 la 
10"C, uşor mai ridicate în zona de 
deal; Temperaturi minime: -4 la 

· cre -' 
Meteorolog de saviclu, 

ADELA T. ROŞCA 

• Tare-n clanţă". cu participarea lui 
Ooru Octallian Dumitru. 

Biletele se găsesc la agenţia 
sAtii, între orele 9,00-18.00. 

Rezervări de locuri la tel.: 
231307 

'I'&\'11UJ 
Teatrul de Stat Arad prezintă 

sAmbătă, 4 decembrie 1999, la 
aa 18, spectacolul ,.Ce inseam
na sA fii onesf' de Oscar Wilde, 
iar duminică, S decembrie, de la 

• PJETE. TÂ.RGUIU 
Astăzi este zi de p1ată la 

lneu, Lipova, Covăslnt, 
Misca, Moneasa, Sepreu~. 
Sunand, Vladimirescu. Tot 
Sstăzi se organizează targun 
săptămănale la lneu. 
Sepreus, Simand. 
· Măine.' sămbătă, vor avea 
loc tărguri săptămânale la 
Felnac. ·Lipova, Pâncota, 
Hi!lmagiu şi Moneasa, iar 
duminică, la Săntana şi 
Vinga. 

.FARMACIA 
DE SERVICIU 

ln noaptea de vineri spre 
sâmbătă este de serviciu, cu 
program non-stop; farmacia 
·.OSYRIS", Calea A. VIa ieu, 
tel. 289097. 

Farmacia ,.Sinapis", Bd. 
.Revoluţiei nr. 98, lăngă Noul 
Stil, telefon 282369 şi şi 
.. Noua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 

CIM:IIU.TOGIU.I'E 
Dacia: Castelul ciuda\ (SUA) 

9,30; 11;45; 14; 16,30; 19 
Mu...,.ul: Hard Rain - Jaf in 

timpul potopului (SUA) 10; 12; 14; 
~5; 18 

Arta: Puterea iubirii (SUA) 
15; 17; 19 

Sala micA: Rutina, bat-o 
\lina! (SUA) 15,30: 18 

Progresul: Un băiat de tre
abA (SUl\) 17- numai duminică 

948, sunt de serviciu cu pro
gram non-stop. 

• CONSULTA TU .. 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-sTOP 

1 

Cabinetul .Apolion ia". si
tuat la parterul blocului din 
spatele Casei Albe (zona 
Gării), str. Miron Costin nr. 
13, se. A, ap. 1, tel. 251225, 
efectuează tratamente 
injectabile (intramuscular şi 
intravenos). aerosoli, EKG., 
ecografie şi analize laborator. 

•cABINET 
STOMATOLOGIC 

· Cabinet stomatologic pri
vat, Bd. Revolutiei nr. 62 
(vizavi de Biserica Roşie), 
telefon 256665, deschis zilnic 
intre orele 8,00-12,00 si 
14,00-20,00. . 

• ÎNTRERUPERI DE 
CURENT 

• Vineri: Araviascomb
Abatorul de păsări. 

CONCURS m bărba~ şi 1,65 m femei, apt 
din punct de vedere medical, 

Grupul de Pompieri sA aibă o dictie bună si să nu 
• Vasile Goldiş" al judeţului prezinte semne partii:ul~r~ 
Arad încadrează prtn concurs evidente. -
doi subofiţeri administrativi, Cererile de Inscriere la 
absolventi cu 'licentă ai insti- concurs se vor depune la 
tutiilor e'conomic6 sau cel sediul unitătii din municipiul 
pu'tin absolventi ai liceului Arad, str .. Andrei Şaguna nr_ 
ecOnomic şilsa_u' de alt profil 66-72, pănă in data de 
cu diplomă de bacalaureat, 06.12.1999. 
sustinut de cursuri Tn domeni- Informatii suplimentare si 
ul financiar-contabil silsau- precizări la sediul unitătii·
infonmatic, vârsta de pană la Compartimentul Resurse 
35 ani, înălţimea minim 1,70 Umane. 

1 ,Adevărul" v~ă~a;sciui1mi11fE~~~ 

Ieri după amiazA, tram· 
valul copiilor a le.lt din 
depou! UTA unmând traseul 
Piaţa Romană-Făt Frumos. 

Condus de un vatman 
echipat in Mo' Crăciun, 
tramvaiul va circula zilnic 
până după Anul Nou, pe 

Expoziţia da 
reptile vii 
In perioada 02.12.199g - · 

30.01.2000, la Muzeul Judetean 
Arad, SC A.M.G. SRL preZintă 
expoziţia de reptile vii, deschisA 
intre orele 9,00-17,00. 

Curioşii vor putea vedea pe 
viu aligalori, piloni, boa, şerpi cu 
dopoţei. vipere cu corn, viperă 
de bambus, diferite -specii de 
şerpi veninoşi şi neveninoşi, . 
broaşte ţestoase " aHe reptile 
autohtone, 

Poliţia pe 
şosele -~. 

"" puncte fixe şi pe trasee 
poliţiştii au testat şi verificat 
1420 autovehicule în trafic. şi ca 
unnara au re~nut 7 certificate de 
inmatriculare pentru defectiuni 
tehnice şi au aplical109 arOOnzi 
pentru încălcarea Legii circu
!a~ei. in valoare de 8.140.000 
lei. De asemenea, au ridicat in 
vederea suspendării 4 ·permise 
de conducere. din care 2 pentru 
conducere sub inftuenţa bău
turilor alcoolice. Este cazul lui 

. UNC FLORIN ADRIAN, din 
Arad, cu autoturismul AR-33-
POP si NICHT IOAN, din 
Zăbrarii, cu autospeciala 
06/JSN. 

La telefonul d/mlneţ/1280944, intre orele 9,00.12,00 C,J,A.S.S. ÎNCHEIE CONTRACTE 
,. Dt Gheorghe Selejan, 230.000 de lei la gigacalorie. IV 

str. Independenţei nr. 24, fi de dorit ca CET să umble ŞI CU MEDICII STQMATQLQGI 
Bujac, ne-a relatat că miercuri puţin la structura cheltuiefilor." 
au fost tăiati cătiva pomi de pe ,. Dl. Gheorghe Laza, fncepiJncl de astăzi, medle/1 slom/Jiologl pot Incheie confracf8 
-a unde tocUie'!IB .• Cel care Aleea Albac, nr. 2, intraabă de de fu - --• .. , d' 1 1 - c J s s 
i-a tăiat, Botis Pebu. spunea că ce a trebuit să plătească m1zare a sw •• cu.or ma 1ca e stomalo og•ce cu • A . •• 

• Acfltle necesare pentru incheierea acesfDr contracfll sunt: certm-
are aprobare de la Primărie. Eu retroactiv majorarea pentru 
m-am plimbat intra Primărie şi plata impozitului pe garaj şi de cat de inmatriculare a cabinetului in Registrul Unic, adeverinţă 
Protecţia Mediului, pen1ru a afla ce nu a fost mediatizată aceasta unltJwă, C81fllicat de acredltsre eRbenlt de Colegiul Medicilor, cod 
de ce s-au tăiat acei pomi şi majorare. Dl. Bunaciu Daniel, = ~=:::;::;OI'fll'ie, .Jillmp/la cabinetului, psnfa de 
cine a dispus tăierea lor. De la .. f serviciu persoane fizice ta r 
nici una dintre instituţii n-am Administraţia F,inanciară, ii 
aflat nimic." OI. Selejan solicita răspunde că pentru a lămuri 
să vină un delegat de la situaţia sA vină cu 0 adresA la 
Primărie la faţa locu\Ji, penbu a Administraţia Financiară, In care 
se lămuri situatia. 

,. Dl. toslf' T~--. ~~. A. sA scrie problema dânsului şi 
-·-,. ~ Administraţia Financiară io va da 

Vlaicu, bl. 81-4, şi-a exprimat. un răspuns. 
dezamăgirea in legătură cu RedaciDr de .-viciu, 
preţul gigacalorieL .Mă aştep-
tam ca preţul la Arad sA fie sub T. "· 

P.-•a-,:ae., 21 e se-a..-.: 
e Po!itis1i !rideni Hlu identificat lovire pe Avram Gheorghe, 14 ani, · 

'incarcer8i pe Vasile Nlcu,or, de din lneu. Băiatul 1-a lovit pe Toadef · 
30 de ani, din ·Bucureşti. fărâ ocu- Gheorghe, 67 ani. din localitate. 
-pa~ şi antecedente penale. care are e Tarus Ioan Teodoi, 25 ani, 
de S)Cerulat un mandat de 2 ani si 6 din lneu, este cercetat tn slare de li~ 
luni inchlsoar.e pentru sAvâr§iiea f bertate sub aspectul savârşirii 
_inlracţiuni detalhărie. 1 inlrac:ţiunii de rele tratamente aplicate 

• Buduroi Vloral, 18 ani, din. ffiinorului. iri noaptea de 29/30 
5emiac, rara ocupaţie şi antecedente noiembrie acesta a balul-o pe Besa 
penale este cercetat in stare de R&beca, 3 ani, fiica concubinei sale. 
·reţinere. In noaptea de 29130 ~~ e Pe 30 noiembrie, Nega 
brie, Bu::turoi a pătruns prin efracţie Vasile, 48 ani, din Secusigiu, a 
rn bufetul cooperativei de consum hotarât să~şî pună capat zilelor, 
din localitate, de unde a sustras aruncându-se in fantana. Gadavrul 
luui In vabare de 3.000.000 de lel nu prezenta unne de violentă A 1:>st 

• Poliţia n cerceteaza sub S'Ulţat mec:fiOJ legist. ' 
aspectul sAvA"!Ir1i infraC1iunil de · D. L 

.. _: " 

-·~ 

ALIANŢ A AN TI SUI.CID rb_ -,.a DE a1 llfl!l 
·L::- . u., 

o 2:11 LINIA VIETII o R 

057/214214 
ţntre orele 20,00-08,00 

t :fi:ţ~ .. ; 

Vă ascultă, vă Inţelege •i vă ajută 

·-

toate traseele din municipiu . 
"Cei interesaţi de astfel 

de promenada, pot solicite 
relaţii la telefonul 243081" • 
ne-a mai informat d-na 
Mariana Birău, director 
exploatare tramvaie In 
cadrul Companiei de 

Transport Public Arad. 
Reamintim că acesta 

este al treilea an de când 
tramvaiul impodobit cu 
beculeţe 'i beteală circulă 
de sărbăto~i spre bucuria 
celor mici. 

".o. 
~~ ... -

tora, dar dvs. nu 
intr-o situaţie de acest gen . 

TAURUL (21.04· 
20.05). E timpul să 
vindeţi unele ponturi 
sau să le oferiti in 

J.,,h;,mh.,ll altora, care vă' vor 
ajuta să nu ave~ griji o bună 
perioadă de timp_ 

GEMENII (21.05-
~20.06). O atitudine 

pozitivă va rezolva 
1 61 'toate divergenţele, 
Tratati-vă adversarii cu 
mănuŞi sau ca pe nişte copii, 
cu şanm şi tact. Astfel veţi dis
truge posibilele confruntări 
neplăcute, câl'tigând multe 
puncte. 
~ RACL'L (21.06· 
;: -;22.07). ::>escoperiri 
('_.;jprea brutale, vă vor 

tulbura mult in prima 
parte a zilei. Evitati toate dis
cutiile sterile, dar nu transfor
mându-le in altele de data 
asta violente. 

1~"..".,..., LEUL (23.07-22.08). 
Dimineata va fi foarte 
agitată. bupă-amiaia 
însă va fi ·foarte pro-

ductivă, in cazul dvs. 
CIOARA (23.08· 
. 09). lncercaţi să 

ln>Zc>IV-!1\i problemele 
••··hh"mentaie fără 

intermediari. Banii vor veni 
dacă 'tiţi de la cine să-i 
cereti.· 

. BALANŢA (23.09· 
22.10). Pute~ incepe 
punerea in practică a 
proiectului personal 

la care vă gândiţi de atâta 
vreme. 

H
S CORP 10 NUL 
(23.10-21.11). O acu
mulare nedorită de 

probleme profesionale si per
sonale vă blochează deciziile. 

.~ -"'. 

~·· 

> -· ~ 
il 

Alcătui~ o listă de priorită~ şi 
străduiţi-vă. să respectaţi 
graficul de lucru. 

lii1SĂGETĂTORUL 
(22.11·21.12), 

Gsunteţi foarte ten-
sional, deoarece 

mizaţi pe jocul rezultatelor. 
. Autosugestia este necesară 

pentru mentinerea echilibrului 
psihic pe fondul răsturnărilor 
bruşte · radicale de 

Arad, Piaţa Gării 
Telefon 235221 · 

Vinde fi 
montează mochetă 

la preţuri 
cu o reducere 

da ID-20Dia 

CAPRICORNUL (22.12-
lira" ... 1 g.o1 ). Atenuaţi-vă 
~ -,toate excesele de 

..... gelozie, păstraţi-vă 
anonimele în buzunar 

şi nu vorbiţi prea mult Jn 
locurile aglomerate. Există 
posibilitatea ca una din 
miscările dvs. să producă o 
pagubă serioasă. 

VĂRSĂTORUL 
(20.01-19.02). 
Deschideţi-vă larg 

III ochii! Adică fiţi atent 
la tot ceea ce se petrece în 
jur şi pregătit pentru un atac 
din orice direcţie. 

PEŞTII (20.02-
20.03). Genero-
zitatea cu care vă 
veti asuma toate 

activitătile ·neplăcute, ajutăn
du-i pe 'cei din jur, vă va situa 
pe o pozitie favorabilă. Veti fi 
capabil si urcaţi panta sucCe
sului, in timp ce multi dintre 
colaboratorii dvs. vă vor privi 
cu invidie. 

'

-'ltdUpa ae ~ 
<.': AUBEL DAIUE .....•.. 
:0~~miarde redactiei 

-· . _ .. Bianea Felea, -
- ' ' Ioan Leac, .· · 

/:~ 

Dina Rupa, 
'~ .'llamena Vid~. ' 
~_, -~:~;~::._- tchnoredact~rţ r.-iJ.' 
~k-:~\.ff- <c:omputerUat~. :t~::/~:-_ 

~~·)',,Ioana Fră~,,:; 
--- ; Doiaa.J_, .. -
.·;~;;;Aurica ,...,.~ţ·; 
-•;-\/:·- - .tore-ctud. -···· 

".-- ' .. 
...... ~ 
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--



1 
1 
~ 

1 
l 
:j 

1 
' ' 
1 
1. 
1 
i 

f 

, . 

• 

1 

• 

Vineri, 3 decembrie 1999 ACTVAUTATEA ABĂDEANĂ ADEVĂRUL - Paglna3 

PREMIILE DE FIDELITATE ... 
ALE ZIARULUI "ADEVARUL'~ 

i pe arul 
..Adevărul" sunt ruga~ să completeze cu litere de 
tipar talonul de mai sus, să-I introducă într-un plic 
~~ să-I expedieze, până la data de 15 decembrie 
a.c., pe adresa: Redactia .Adevărul", 8-dul 
Revolutiei nr. 81, cod. 2906, Arad. Cete expediate 
după aCeastă dată nu vor participa la tragerea la 
sorţi. Pe plic, abonaţii sunt ruga~ să facă men~
unea .Pentru premiile de fidelitate". Taloanele 
primije vor participa vineri, 17 decembrie a.c., la 
tragerea la sorţi, care se va desfăşura pe platoul 

si în i vor 
ofeme abonaţilor 1 o prnmli de fidelitate în va
loare da 500 mii lei fiecare. Lista abonatilor 
câ~tigători va fi publicată in ziarul nostru de sâm
bătă 18 decembrie a.c., ier premiile vor fi ridicate 
marti, 21 decembrie a.c., de la sediul redactiei, pe 
baza buletinului de identitate şi a chitanţei_,;bona
ment. 

Atenţie: în plic va fi introdus doar talonul 
de mai sus, chitanţale-abonament rimânând 
la 

ANUNT UMANITAR 
' Cercetăşia încearcă să 

aducă o rază de soare şi acelo
ra care sunt sorti~ să Infrunte de 
mici greutătile vietii. Este vorba 
de copii oriani, abandonati, de 
copii ai câror părin~ sunt hpsi~ 
de mijloace materiale, de copii 
care trăiesc Intr-un mediu 
necorespunzător sub aspect 

material şi moral. 
Tn acest sens, cu ocazia 

acţiunii .Zâmbet de copil",. 
vom avea nevoie şi de con· 
tribuţia dumneavoastră care, 
oricât de mică, poate deveni 
de nepreţuit atunci când 
stâmeşte câ~va stropi de feri
cire In sufletele celor ce au 

atâta nevoie să-şi recâştige 
bucuria de a trăi ~i increderea 
In sine, de a-şi Invinga anxi
etă~le şi ~entimentele de frus
trare. Pentru cei care doresc 
să ne ajute publicăm urmă
torul cont: BANC POST 
251105112020017834007 
până la data de 8.12.1999. 

"PLEŞ LMU, da 32 de ani, din Ghloroc, fări ocupaţie 'i 
cu antecedente penale, impotriva căruia Parchetul a emis 
mandat de arestare preventivă pa timp da 30 da zile, pentru 
săvâ~irea infracţiunii da viol, constând în aceea că în data 
da 27128 noiembrie a.c., prin forţarea Ufii a pătruns fări drept 
în locuinţa numitei I.M., de 75 de ani din Ghioroc, unde prin 
constrângere a între~nut cu aceasta relaţii Intima." Scurt şi la 
obiect suna comunocatul Poliţiei. Numai că, deşi au trecut 
câteva zile de la săvâ~irea faptei, Ghiorocul încă vuia ... 
.,UN ELEMENT ~ exasperare pe maică-sa. Drept 

10J.1 PLAC DECAT pentru care a luat legătura cu 

BABD.E!" 
Cuvintele ne-au fost spuse 

de către dl. plt. adj. şef 
Gheorghe, Jurj adjunctul şefu
lui Politiei din Ghioroc. In spriji
nul celor declarate, dl. 
Gheorghe Jurj ne-a relatat că 
anul trecut in octombrie, Ple' 
Liviu a mai fost sanctionat 
administrativ atât de Polilia din 
localijate cât si de către Parchet 
pentru fapte 'asemănătoare cu 
cea de la sfârşijul săptămâni! 
bl>cute. • 

CIDCiiiEhTA SAU 
10, VIC'nMA DE ANUL 

TIIECU'I' A FIIS'I' 
'IVI' 1.11.1 

.Preferinţele" lui au dus-o la 

prietenele, cu vecinele, doar, 
doar, i-o găsi o fată să se 
insoare. Ultima dată, femeia a 
apelat la Grigore Orban, o 
veche cunoştinţă de familie: 
"Cu lacrimi in ochi, lustina 
Plaş a venit la mina zicându
ml să-i găsesc pa cineva: ori 
că-i rumăncă, ori că-I ~gancâ, 
poa' să fie fi unguroaică fi 
aă albă 1 O copil după ea, 
numa' 86·1 vid odatA 
Insurat!". 

De ochii lumii, ori cine 'Ilie 
din ce motive, Pleş Liviu se 
muta luna trecută la Minis la 
,,una Ancuţa, că nu ttiu c'um 
o mal cheamă", ne spune 
d-na lustina Ples. 

"SÂMBĂ"A 
'I'RECUTA, 

poarta , 
orei 21 ,00 bate cu putere In 
uşa lui I.M. Văzând că femeia 
de 75 de ani nu-i deschide, a 
spart uşa. ,.Mi-o rupt pljă
maua de la găt, mi-o tras 
două şi s-o dat la mine ca să 
facem dragoste" declari vic
tima. 

~-e 

.. 4-._,. 

·repeta. 
LIVIU F!_IEU 
PARCA A 

FOST 
BOLUND" 

După trei ore, pa la miezul 
nopţii, Pleş Liviu se intoarce 
acasă şi se pune in pat. 1. M. 
ajunge în jurul orei 1 ,30 să-I 
anunţe pe gardianul de servi
ciu Şofronie Cristian. Acesta, 
11 ridică pe Pleş Liviu In jurul 
orai 2,00 şi n duce la post. '-" .· . 
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,.Sâmbăta tre
cută, Liviu meu 
parcă o fost bolund, 
na povesteşte în 
continuare maică-sa .. 
Tătă ziua o venită 'î 
o marsă. Sara, mi-o 
cerut banii. lo, ca 
părinte să fac să fie 
bine, l-am dat. la 
Uviula, da' nu bea ,r 
nu-mi fi năcaz, eli 
ride lumea de noi. 
Plângând l-am rugat, 
nu te du '' nu te du 
Llvlule. El, inainte de 
a pleca, mi-o zis că· 
•Nu ftitl daci mi mal 
v~al•" 

După ce-şi umplu
se capu'. toată ziua, 
trecând inclusiv pe la 
localul .La Cucu", 
unde a fost văzut In 
jurul orelor 20,00 şi 
după ce luase bani de 
la maică-sa, câteva 
zeci de minute mai 
târziu, Pleş Liviu 
ajunge patru case mai 
Incolo de casa sa. 

.. ~1-0 RUPI' 
PUAMAUADE 

LA GÂT" 
lntrând hotărât pe 

VIOLARE DE 
DOMICILIU, 

DIS'I'RUGERE DE 
BUNURI, VIOL 
Aşa după cum ne informa 

dl. plt. adj. şef Gheorghe Jurj, 
Pleş Liviu este cercetaf pentru 
săvâf11irea infrac~unilor de vio
lare de domiciliu, distrugere şi 
viol, riscând ani grei de 
puşcărie. 

: Auzind aceasta, vecina vie· 
timei, Palaghiciuc Eufrosina, 
care ne-a arătat usa prin care 
a intrat învinuitul '(vezi fato), 
n&-a spus: .să stea acolo 20 
de ani, cii pe toate bătrânele 
din sat ne-o băgat în boală!". 

"1~ IrAM IERTAT, 
CA-S MAMA LUI!" 

In ceea ce-o priveşte pe 
lustlna Ple,, mama lui Liviu, 
printre lacrimi, ne-a mărturisit: 
,.lo l-am iertat: că-s mama 
lui. Mie mi-o supt pieptu şi 
mi-o rupt brajele. Mă doare 
sufletu' pentru el. Că n-o 
fost copif rău, fi n-o făcut 
prostii decât la băuturi. Cu 
el am jinut gospodăria de 
când o murit tată-su. Nu 'tiu 
ce-o fi fost in capu' lui. .. ". 

"ICOUIE OP~EA" 
' Foto: AL HA~IA"OT 

INVITAŢIE LA DRUMEŢIE 
Iubitorii de drumetie loc sâmbătă, 4 decembrie 

sunt invitaţi sub genericul cu trenul de la ora 7,54 
,.VENIŢI CU NOII" sâm- până la Ghioroc, Iar 
bătă, 4 decembrie 1999, întoarcerea se face la ora 
intr-o excursie pe traseul: 18,45. Conducător de 
Ghioroc - sat Cuvin - grup: Ronald Liptai. 
valea Danciului - creasta ·Cheltuieli de transport: 
principală - valea Cla- 13.50Q lei. lntâlnirea par
dovei - valea Sfinxca - vf. ticipanţilor cu grupul are 
Capra - valea Doamnei - loc in faţa staţiei CFR 
Ghioroc in lungime de 14 Arad, cu 30 minute ina
km .. Plecarea din Arad are inte de plecarea trenului. 

COMERT CU PETARDE 
. Cu ocazia une~ acţiunt efectuate de poliţiŞti pe 
raza municipiului Arad. -pe linia protejâriî populaţiei 
impotriva faptelor de comerţ ilicit, a fost depistată 
Covacl Floarea, 30 ani, din Arad, care oferea spre 
vânzare petarde fără a poseda documente justifica
tive. Respectiva a fost sanc~onată cu o amendă con
travenţională de 150.000 lei şi au fost ridicate in vede
rea confiscării şi distrugerii 180 de bucăţi de petarde. 
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"LA "iit'UL7'l A'Jt'll" • 

Prea Sfintitoloi 
• 

Părinte Episcop 
. dr. TIMOTEI SEVICIO 

Ieri după amiază, la sedi
ul Episcopi ei Aradului, P .S . 
dr. TIMOTEI SEVICIU a fost 
sărbătorit cu ocazia 
implinirii a 15 ani do la 
intronizaraa Prea Sflnţlal 
Sale ca lntâistătător al 
Eparhial Aradului, lenopolai, 

Hălmagiului şi Hunedoaroi. 
Preoţi, monahi, cadre 

didactice do nivel universitar 'i liceal, credinciO!fi ~i cred_in
cioaso au ţinut să-I fellc~e 'i 
să-I transmită alese urări. 
Vom raveni in ziarul ~ mâine. 

V. F. 

24DEOR.E 

• (Continuare din pagina 1) 
Cum se vede insă, ambele propuneri 

au fost respinse, simptomatică pentru 
starea de spirit din rândul actuale! Puteri 
fiind '1 declaraţia pre,edlntelui PNŢCD, dl. 
Ion Oiaconescu, care, intrebat fiind de ce 

oapll" partidului nu-'i găsesc timp să 
,,,eargă la Alba Iulia de Ziua Naţională, a 
dat un răspuns năucitor: "Acolo, ta 
Alba, avem un prefeet ~ănist,. .,. 
nevoie este llă mai rga ciaeva!". 

Un răspuns care, credem, nu mai are 
nevoie de comentarii. Este de mirare 
atunci că miercuri, in faţa Catedralellntre
glrli Neamului din Alba Iulia, pr"'ediD
tele Emil Coa•taatine•ca a fo•t 
'buldaJt, an geat care, evident, nu 
-te B aprobat, dar, care vor....,te 
de la sine despre ecoarile unor
dini precum cea a pre,ediatetul 
PHfCD. 

Aceasţa ar fi in linii mari o primă cauză 
o apatiei care a domnit '1 ·domne,te in 
JUrul anlversării unor evenimente din isto
ria noastră. O a doua cauză,· poate 
cblar mai importantă decât prima 
este o aa.11111e llle'Dtantate, o arnuae 
inducere fi autoinducere a unui ...., 
timeot de inferioritate faţă de alţii, 
fi, ÎD <; "al, fală de Occident ~ fală 

Vineri, 3 decembrie 1999 

de americaai. Ce-i drept că la această repunem in drepturile-i fire!ftl marea noas~ 
stare au contribuit 'i contribuie 'i unii 1 tră sărbătoare de la 1 Decembrie. A'a 
guvernanţi care, greţos de slugarnici, nu cum i'i serbează toţi marile lor sărbători. 
!ftiu ce să mai facă spre a fi băgaţi în ŞI exemplele se pot da cu zecile, 
seamă de Occident sau de Blll Clinton, incepand cu Statele Unite, unne 4 Iulie -
dar o vină, '1 nu mică, o au 'i UDii ia- Ziua Independenţei· este o zi sfântă '1 ter
telectaa& care, ..,re a părea cit mal minând cu Franţa, unde ziua de 14 Iulie 
.,europeni",llllllt pta si.....,.....,.,~ la este sărbătorftă in fiecare an - indiferent 
lllalllă ti la tată.! dacă e O aniversare "rotundă" .sau nu • cu 

Ştiu că nu suntem mal grozavl decât un fast ie,it din comun. 
alţii - de'l ca român nu văd nici o vină Noi de ee au am putea face la fel, 
dacă ne exagerăm puţin Calităţile, a!fa de ce, parcă, ae erte jenă •ă orga
cum fac, do fapt, toţi! - dar ÎD - sigur aizăm lesdwilil~e de 1 Decembrie! 
au saat:em ea aimic mai prejos decât Părerea noastră este că ar fi timpul să ne 
alţii, &e el nemţi, &aa p au a.mel'io schimbăm o asemenea mentalitate. Dar 
cani: .. difea uaţele dintre noi datua âo- pentru aceasta trebuie ă reÎI:ivă'făm 8ă 
du·•e indeo•ebi uaor împrejurări ae preţuim kt:oria, să ae iubim inaJn. 
Istorice if1 nici intr-un caz unor date taifl1, să-i ~ mai .._, să ne 
geaetiee, cum. ia cearcă unii ,- cut· apa opiem mai mult t:iaii de :tlţii, Ci 
mea, chiar aou:aioi • aă iaaina:aeze! Nu lăsăm la o parte invidia !fi dexbuwrea 
am nimic cu americanii, spre care unii paecwu ~acele compleJI:e de inieaio
privesc ca spre moa,tele sfinte, dar ia să ritate total nefondate ofi mai ales si 
fi trăit ei aici, in acest colţ vitregit de &m con~ eă nu suntem cu nimic 
Europă, si fi stat câteva sute de ani sub mai prejos decât alţii, fiind mândri 
turci fi mal apoi să fi fost .,fericiţi" 'i cu că onmtem români, fără teama de a B 
alţi aproape 50 de ani de comunism ~1 ~de~ 

· atunci să fi văzut dacă ar mal fi 'IJuns el In fond, trăim iD România~'"""' 
ceea ce sunt şi se dau astăzll tot dreptul si ne purtăm ...,_ Şi oă 

Revenind la ideea de la inceputul ere tem ceea ce~ PwtâodiHICl ca 
acestor rânduri, cred că trebuie să atare. 

!.~iroportiirili~·afratiGiîrsu6ordlnia'Con·sirinof-Judvţvne~·vo'r···m 
LLtr~.~~ţ2~rn.Ol!J~.,.~~rn.P~~ii•,~~,gio,n~l!_"~! ... ~r!~,~P~!!:!!rian._. il 
. Aeroporturile aflate in lui viitor, în companii regionale Transporturilor, precum !fi din faţă de circa 300 de curse (din 

care cinci internaţionale) in 
1998. 

• prezenl în subordinea de transport aerian, cu regim de aije surse. Potrivit proiectului de 
Consiliilor Judetene se vor 'aeroport internaţienal, potrivit Ordonantă, serviciile aeroportu
transforma, de la inceputul anu- unui proiect de ordonantă are urmează să fie privatizate, 

r--==-=-=-=-=--:-:--------------------------. guvemamenlală, a anunţat. joi, iar aeroporturile vor dispune de 

SPECTACOL FolcloRIC EXTDAORDINAR intr-o conferinţă de presă, punctevamalsidegranită. 

"A Inceput să se mişte 
ceva", a remarcat Adochitei. El 
a anunlat că, in cursul zilei de 
luni, comandantii celor 13 aero
porturi din ţară, împreună cu 
sindicatele din sector, vor dis
cula, la Bucureşti, proiectul de 
Ordonantă de Guvern si vor 
pro~une unele îmbunătăţiri. 

0 comandorui Petru Adochitei, "Sint foarte mulţi stră'ini care 
comandantul Aero;rortului- ar dori să folosească aceste 
Suceava, cilat de coiesponden- aeroporturi, dar sînt impiediCe~ jarul Petrică Pasca. Invitatul 

special al spectaeolului a fost 
Sava. Negroanu Brudaşcu. 
Regia şi coregrafia specta
colului au fost SE!mnate de 
către Viorel Nistor, sono
rizarea a fost asigurată de 
Nicu Bălan. Organizatori au 
fost: Inspectoratul de Cuijură, 
Consiliul Judetean, Consiliul 
Local Municipal şi Casa de 
cultură Arad. 

lui MEDIAFAX. de formalitătile care trebuie 

In prezent, in subordinea 
Ministerului Transporturilor mai 
sint doar patru aeroporturi: 
Bucuresti-Otopeni, Bucu
reşti-Băneasa, Timişoara şi 
Constanţa, restul de 13 fiind· 
trecute rn administrarea 
Consiliilor Judetene încă de 

Inchinat Zilei Nationale 1 
Decembrie, la Teatru'! de Stat 
din Arad a avut loc un specta
·col folcloric aeosebit, cu par
ticiparea corului .Emil Mantia" 
şi a Corului Liceului de 
Muzică şi Arte Plastice, dirijor 
Gh. Fluera,, a soliştilor vocali 
Cristi Bordaş şi Nelu Pitic, diri
jor Maria Miclea, ansamblul 
Doina Mureşului si formatia 
de dansuri din Ho'ria, instr'u
menliştii Geta Bătrân şi ~oda 

Pavel, grupul vocal al scolii de 
artă - dirijor Marioara 'Miclea, 
clubul copiilor din Arad - dirijor 
Toma Draia, grupul vocal al 
Scolii de artă - dirijor Veta 
Rudei, solistul vocal Aurel 
Budugan. In cea de a doua 
parte a spectacolului si-au dat 
concursul Rapsozii zărandului 
cu soli!ftii vocali: -Cornelia 
Căprariu Roman, Malvina 
Nagy, Ileana Gyure, Elisaveta 
Rudei, Tiberiu Crişan şi diri-

Adochiţei a spus că această indeplinita in lipsa unor puncte 
ini~ativă, care urmează să intre permanente de vamă şi 
in vig<41re de la 1 ill{1uarie graniţă". a spus Adochiţei. El a 
2000, va aduce mai multe remarcat că traficul aerian a 
avan~je aeroporlurilor din ţară crescut semnificativ In 1999 
intrucit. pentru modernizare, faţă de 1998 şi a exemplificat 
acestea vor putea beneficia de cu aeroportul sucevean, unde, 
fonduri de la Consiliile In primele 11 luni ale acestui 
Judeţene, de fonduri provenite an au aterizat si decalat peste 
din programe regionale de dez- 500 de aeronave (din care 38 

O. BUI..Zfl" voltare1 de la Ministerul au fost .curse internaţionalE!). anultrecut. ' 

· STR. Cocorilor nr.·Z4A (Fosta Orologerie) VĂ OFERĂ 

/ 

-..:. . 

Execută după tehnologia italiană: 

+ Ştanţe de precizie 

•· Prelucrări pe ... a,ină de 

ele~oeroziune . ' 

electro-+ Vop$iri -ca ... p 

static cu pulbere 

+ Acoperiri galvanice 
' 

Informaţii suplimentare la. telefon: 
..'•. 

057·275448 
Fax: 057-275446 

(4808591) 

• .. 

URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 
w ' 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 

• Şemlneole Napoleon (Canada); -
• Convectori (Jncălzitoara) - 2,5-5,8 Kw 
·(3G-140 mc volum inciilzH); 
• Boiktre cu acuinulare; 80 l; 120 1;: 
160 1; . 

• Boilere cu tndllzlre Instantanee a apel; 
• Cuane pentru lncălzlre centrali de 12-
136Kw; 
• Cazane pentru Tnclrzir8 centrală 'i 
prepararea A.C.M. 16-40 Kw (WESTEN, 
BIASI, SAVIO ·GAIA) 
• Module pentru incilzlre centrali de 
12G-1200 Kw; 
• Module pentru praP,.rarea A.C.M. de 
12G-240 Umin. 
• Arziitoare simple ,1 automotlzate pen
tru sobe '1 cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

OFERTA SPECIAlĂ DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR LUX-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul are un grad înalt de transmitere a cAldurii; 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX~ au un design ,1 aspect 
deosebit; 
• Sunt economlcoaoe datoriti calităţii superioare a mallri
atelor 'i a tehnologiei utilizate in producerea lOii 
• Durată de tntrebuinţare foarte mare; 
• Radiatoarolo DUNAFERR LUX-N sunt disponibila la 
diferita iniilţiml (300; 500; 600; 900 mm), precum '1 cu 
lungimi cuprinse intra 400-3000 mm; 
• Putere radlantă foarte mare 
• Garanţie ·1 O ani. . 
• Preţuri extrem de· a~antajoase compan~tlv cu preţurile 
radlaloan>lor din oţel 'i aluminiu din toată ţaral 

(11744187) 

ACORDĂM REDUCERE 5% 
PENTRU TOATE PRODUSELE NOASTRE 

allciWiiilili'lia8siătlli:ll 
e Produsele noastre se găsesc la magazinele: .. 

CASA (Piaţa Avram Iancu), SANITAS Şi CORAURA 

VĂ STĂM LA DISPOZITIE LA TELEFOANELE: 
' 

057/270.899, 057/256.858 
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Vlnert, 3 decembrie 1999 

La Alba Iulia s-a mai consemnat un moment al 
invrAjbirii noastre. Spre ruflnea noastră! Care este pli· 
rerea politicienilor arădeniln această chestiune? 

.. NU SUNTEM UN 
POPOR MATUR" 
MIHAI (;AJ..IMENTII, 

d~=:.!:!: PiYJUt 
• .Este o 

nouă dovadă 
a faptului că 
nici până In 
ziua de 
astăzi 
românii nu 
pot'avea un 
comporta

ment dincolo de ceea ca 
înseamnă interesul de grup. 
Mi se pare a fi o reedltare a 
scenariplui din 1990 şi asta 
demonstează din nou în fata 
străinătăţii şi In faţa noastră,'a 
tuturor, că nu suntem un 
popor matur, capabil să-şi 
respecte măcar ziua natia· 
nală. Eu n-am văzut nicăieri 
In lume ca ia o zi naţională 
Puterea şi Opoziţia să se 
insuite.,Miicar pentru o sin
gură zi am fi putut demonstra 
că suntem un popor cana are 
aceleaşi interese şi să nu ne 

• 

mirăm dacă de foarte multe 
ori suntem parcepuţi Inafara 
ţării ca un popor de ţigani 
care nu este pregătit sa facă 
parte din structurile euroa
tlantice. Si mă Intreb, a exis
tat şi ex'istă un asemenea 
interes. când pe 11 decem
brie se hotărâşte, de fapt, 
soarta României?". 

.. NE LIPSESC CEl 
ŞAPTE ANI DE 

ACASA" 
NKOLt\.E IEIIJ\N, 

n~VolafloiUII' 
,Nu am 

· huiduit, ci am 
reuşit Intr-un 
mod civilizat 
şi personal 
să explic ma
rilor demni· 
tari că se 
poate şi Iară 

huiduieli balcanice,. 
L-am Intrebat pe domnul 

NĂSTASE de ce nu încearcă 
să-i tempereze, la care mi-a 
răspuns: .e democraţie"! 

OFD ÎSI Mfi"IFESTĂ 
... : I"DIG"fiitEfi · 

La conferinţa de presă de 
Ieri a organizaţiei jUdeţene Arad 
a UFD, Dan Anteei, pur1ător de 
cuvânt, a exprimat uindig .. 
riarea" partidului faţa de com
portarea unor .indivizi care nu 
mai au nimic sfânt în er la manf.. 
festăriie de ia Aiba-Iulia. UFD 
consideră că este vorba despre 
;,reminiscen~ ale educaţiei 
vicioase ~~ maculate care s-a 

·făcut timp de 50 de ani in 
Romllnia." Florin Naiman - sec
retar general, consideră că 
imaginea României a fost 9f'lliV 
afectată. 

Vor -lliiJ!I...arlle la 
~~~ li"'l 

Pre~edlntele Gaiu Roman 
ne·a anunţat că pănă 1~. 15 

decembrie la Brasov se vor 
reuni reprezentanţii IMM-uriior 
flind foarte posibil ca aceş~a să 
declanşeze o "grevă fiscală" 
Privatii ain România sunt sufu. 
caii de taxele speciale (13 ia 
număr) pe care le plătesc, mi
nistrul Remeş nespunând nimic 
despre acestea In tentativa de a 
realiza o aşa-zisii nelaxare fis
cală. 

• RaElu Popescu. preşedin
tele organizaţiei de tineret. a 
remarcat ftuxul de noi membri ai 
UFD, in special tineri 

• Astazi se va reuni 
Consiliul JUdeţean ai UFD, pen
tru alegerea prim-vicepneşedin
telui. vicepreşadinţilor şi secre
tarului. 

S. TODOCA 

NU EXISTI SCUZEI 
Nici nu se pu!eQ altfel. Dacă 

nu se iniâmpla SC<indai ia Alba 
lu!l::l !'! un, • t1e~i li rost în elt:t1 nen
tui nostru. Iar elementul nostru 
după revoluţie se traduce prin 
vrajbă perpetuă şi cotonogeaiă 
politică zilnică. Şi dacă e zilnică 
de ce n-ar fi ~i de 7jua Marii 
Uniri? - " 

Mă lr1lnib - si oda~ cu mine 
cred că se întreabă 'multe mi
lioane de români - ce ar putea 
să mai unească învrăjbilele par
tide româneşti şi. la urma unmei, 

Tableta zilei 
ce i·ar mai putea uni pe români? 
ProbabiJ, ar fi ne<:esar un pericol 
major • cum ar fi un război, 
bunâoară - pentru ca primejdia 
să ne adune "uniji in cuget şi 
"'""'"" Si mă refer la un $:boi eu tunuri, cu bombe şi 

""'''""'''; Pentru că un 
romanul - fie el 

, fie opincă nu-llnţefage. 
· Oare ce ar trebui să se mai 

lntâmple pentru ca lumea să 
priceapă, 1n sfarsit. că tara se 
afla intr -un cumpÎit răzbOi eco
nomiCO.soctal? A~t înlem, cât şi 
extern. 

Viclime există cu duiumul: 
incepănd cu economia aproape 
de colaps, continu/lnd cu pen

h""o'"".i niOrti Inainte de a 1e veni 
ceasul, cu Somatii care bat dru
murile paÎriei in căutare ® 
IOO'U, cu copm străzii şi enume-
rarea ar putea continua. ' 

Acestui război de uzură - pe 
care iT on~rt8 ;-:-;:~/ l.i; fomâ•J cu 
sine insuşi, condus de plasa 
politică românească, şi ea in 
degringoladă totală - nu i se 
intrevede sfârşitul, cu toate asi
gurările periOdice şi optimiste 
ale premierului Vasile. 

Cei mai mari duşmani· ai 
românilor nu sunt ungurii, nuşo. 
americanii şi alţii, ci înşi~i 
românii. Educa1ia patriotică este 
precară, cânct' nu lipseste cu 
desavtlrşire·. iar despre alte 
aspecte ale <\(Jucaţiei civice nici 
nu poate fl vorba. La Alba iulia, 
nişte nomăni i-au huiduit pe alţi 
rom~ni intr-un. moment pa care 
toti n considera ca flind solemn, 
dar nu-l respectă ca atare. La 
Alba Iulia, In timpul slujbei bi
sericeşti, opoziVa 1-a huiduit pe 
Dumnezeu. La fei a procedat şi 
In timpul jurământuiuî militar ai 
viitori!or apărători ai patriei. 
Răspunsul PDSR: a fost huiduit 
preşedintele. Din câte bine imi 
amintesc nu l-am văzut pe 
preşedintele Constantinescu 
nici in sutană, nici în unifonmă 
militară. Si apoi existau destule 
ocazii pentru a se manifesta 
nemultumiri la adresa preşedin
telui. Nu suntem capabt1i Să ne 
stăpânim utriorile şi instinctele 
primare nici măcar o zî din an 
Si vrem sa fim in rând cu lumea 
civilizată. Slabe şansa! Pentru 
comportament mitoclinesc în 
momente solemne nu există 
scuze! 

POUTICĂ 

prfm·vlcep~io...,le • 
organlzaflel PDSR Ârad 

.Uriasa 
desfăşurare 
de forţe 
poliţieneşti 
pe platoul 
din faţa 
Catedralei 
Reîntregirii 
de la Alba 

""nsttijt·uit unul dintre 
motivele ţ;are au determinat 
nemulţumirea românilor. In 
ceea ce priveşte slujba reli
gioasă, accesul a fost !mpie· 
dlcat prin amplasarea de gar
duri metalice, păzite de jan

. darmi şi poiitişti, fapt nemaiin
tălnit până acum. Nu In uiti· 
mui rand, starea de sărăcie a 

populaţiei a determinat o 
reactie spontană impotriva 
preşedintelui şi nu Impotriva 
Bisericii şi Armatei, aşa cum 
s-a acreditat in presa 
cotrocenlşlă. , 

Repet, reacţia mulţimii a 
fost spontană şi nu a fost 
provocată de partidele din 
opoziţie, in speciei de 
PDSR ... 

La baza acestei reacţii 
spontane a stat neîn· 
deplinirea promisiunilor elec
torale şi prăbuşirea nivelului 
de trai. Am fost maror ocular 
la aceste evenimente si regret 
că s-a intampiat aşa ceva toc
mai de Ziua Natională a ' ' . Romaniet. Chiar dacă aş vrea 
să-I apăr • prin absurd - pe 
preşedintele ţării\ luiduirea 
acestuia atlit la concertul lui 
Julio lglesias, ia meciuilie de 
fotbal. cat si ia Alba-iulia, 
reprezintă adevarata stare de 
spirit a >JOporuiul roman. Cu 
alte cuvinte,dacă preşedin
telui tării li este jenă să 
scoată' obrazul In lume, atunci 
o schimbare politică se 
impune cu necesitate." 

I.IERCaH 
DORU SIHACI 

' . 
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IJNI'I,i\'1,1~ ÎN' 
Si\Itii(;JJ~ 

Primăria din Zărand este 
tnglodată în datorii. .. Numai 
la RAIF - ne declară Dimitrie 
Unc, şeful de sistem • 
Primăria Zărand datoreazl 

• p&ste 60 de milioane de lei," 
Urmează Renei-ul. Constarul 
etc. 

La rectiflcarea bugetară,· 
zărăndanii au mal primtt 118 
milioane. Nici vorbă despre 
amortizarea datoriilor 
deoarece .. banii nu ne-au 
aJuns decit să plătim salari
Ile re~t nte de 9aee luni." 
Tot · rui Ioan Florin Moţ 
ne de ara că .,oricum, pe 
ultimele două luni ale anului 
1999 suntem descoperiţi. 
Nu mai avem bani de 
salarii ••• ". 

Consilierii, unsprezece la 
număr, aparţin următoarelor 

formaţiuni politice: patru PD, 
doi PDSR, doi PRM şi trei 
Independenţi. Spre cinstea 

lor, au ren'-"'ţat la indemnlz&
tia iunari:i de 600 de mii de lei, 
;.,ulţumindu-se doar cU câte o . 
sutii de mii. 

Ne-a uimit unitatea aces
tora In jurul primarului: "Este 
singurul primar valabil In 
ultimii cinci:Eecl de ani. A 
adus piatră in sat ti a scos 
stră1Ue din moclriă. Pină la 
el, nici un primar n-a făcut 
mllcar o palmii de uliţi ... " .. 
(Gheorghe Varga). · 

Consilierul Ioan Stepan a· 
trecut de la PNŢCD la PRM: 
.Nu ftlam ce să le mai spun 
oamenilor In legături cu 
cupoanele, cu foametea '1 
cu mizeria. ŞI Vadim faca. 
gref811 omenaftl. dar măcar ' 

· incearcl să facă ceva bun. 
M-am săturat de oameni 
dublo,i, mincinofl lfÎ 
beţivi." 

DOROSIHACI 

. . 

~: 

j 
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' + Cine seapă de eer1etori fi bosehetari ifi rupe gâtui pe seările pasajului... · " 
DE MAŞINI ,. De obicei se spune că o staţie CFR este locul unde poţi. 

vedea adevăratul nivel de trai al unei comunităţi. Aici se adună 
oameni de toate categoriile ce formează imaginea cu care 
rămâne turistul ce OpFefle-in staţie fie !ji pentru câteva minute. 
La acest sfârfit de saptămână, timp de două zile, ne-am 
perindat prin sălile Staţiei CFR Arad, încercând să vă prezen· 
tăm adevărata fJtţ:i a celei mai mari porţi de intrare in oraf, pe 
calea ferată. fnca de la inceput trebuie spus că de la ultima 
noastră vizită lucrurile s-au schimbat fn rău, din păcalf. 

e 'rlchala da călătorle, ţigările. Printre aceste mese 
pafuleţl popcorn \d călătorii se îmbulzesc spre sin-

jocurl'mecanica gurul ghişeu deschis. Uneori 
L · t - St f CFR trenul pleacă iar călătorul 

a In rare~ m _ a,la • rămane cu buzele umflate 
pe o parte ŞI cealaltă, stau deoarece n-a ajuns încă la 
tarabe pe care se comerc1a- . 
lizează tot felul de dulciuri ghişeu pentru a cumpăra mult 

. , . , . ' prea scump un tichet de călă-
sucun, tigăn SI... casete audiO. t . b h t · b'l · 
Muzicâ dată la maxim, te .. one pe anc ee mlzera 1 e şa 

, imbie la un veritabil dans ligă- '" vagoane murdare, Acesta 
nesc sau la un şpriţ prelungit este ~~nsto~ul de, persoane 
După ce reuşeşti să te strecori pe C , a omânc La alţii, 
printre mesele improvizate tre- ceea ce vă pre_zentăm fa~e 
sari la gândul că era căt pe ce parte, in cel ma1_ rău caz, d~n 
să confunzi gani cu .. , tai- transportul ferov1ar de marfa. 
ciocuL Asezate pe două rân- S~păraţ1 pe as.!'ectul trenunlor 
duri, alte 'mese improvizate îţi dam să 1ntrăm ~~ pnma sală de 
expun in cel mai grotesc mod aşteptare ce ne 1es,e in cale ... 

·tot felul de mici suveniruri, · • Un pasaJ CII ••• 
curele, căciuli, cămăşi, alte surpriza 
produse ce fac parte din 1 ... La clasa a 11-a, sala de 
garderoba fiecăruia dintre noi. aştepiare pare un frigider na
La loc de cinste stau .. , cor- turaL Cu geamuri lipsă, miz
nurile, pufuleţii, biscuiţii şi erie şi o uşă mereu deschisă. 

HANDSFREE. 

A, poposi aici înseamnă a 
semna ,.contract" cu spitalul. 
Pe coridorul din partea stangă, 
cum se intră in stati-e, stau 
alţi. .. pufuleţi, popcorn, cos
metice, dulciuri, jocuri 
mecanice etc, De parcă spatiul 
pe care il ocupă ar ~ fost licitat 
pe bune. O surpriză plăcută a 
fost să constatăm că, spre 
deosebire de sala de asteptare 
a clasei a 11-a, la clasa 1-a, 
lucrurile stau altfeL E puţin mai 
curat şi chiar mai cald. 
Aceeasi curătenie o vedem si 
pe peronul primei linii, Dăm să 
coboram pasajul ce ne duce · 
spre celelalte linii şi e căt pe 
ce-să .. aterizăm fort3t", prinsi 
in capcana scărilor 'de la sirl
gurul pasaj arădean. Sub 
indiferenta sefului Statiei CFR 
Arad şi' a 'Regionalei CFR 
Timisoara, scările de 

1
1a 

coborârea in pasaj au devenit 
o adevărată capcană pentru 
călători. Se vede treaba că 
oamenii cu greutate ai CFR
ului ori circulă cu maşina sau 
avionul, ori pleacă intotdeauna 
de la linia întăi. 

• Jandanall bec, 
chefliii stau! 

Sătui de aventura de'a 

• < 

·'• 

cobori scările in pasaj, ne 
intoarcem la clădirea statiei 
unde brusc ne dăm seama' că 
am fost nedrepti atunci când 
spuneam că 'ta sala de 
asteptare clasa a 11-a lipsesc 
câteva geamuri. Şi la biroul 
.. comanda personalului" 
lipseşte un geam ... 
Restaurantul gării e tot asa ca 
altădată. Muzică, fum, miros şi 
oameni de toate ... culo'rile. 

danmii nu se leagă de acetli 
comercianţi.". 

Grigorie Postelnic-

AU FOST (Braşov): "Cred că este cea 
mai urâtă gară pe cara am 
văzut-o in România ... " ~ " 

LAMURITI • Prinbe călători 
..... nă boschetari \d 

carflllori ••• Recent la sediul c'c.IA 
Arad a avut loc o intattlire intre 
oficia& ai Registrului Auto Roman 
şi reprezentanţi ai firmelor ce 
prestează activităţi de reparaţii 
ale autovehiculelor. 

Desigur că nu lipsesc pe 
peroane sau in sălile de 

Binevenită este prezenta 
pe p!>ron a fannaciei. La 1~1 de 
binevenită era şi prezenţa (in 
patrulare) a doi jandarmi pe 
peronul întâi. Chiar dacă ei nu 
aveau treabă cu chefliii si indi
vi~i~ certaţi cu ordine'a ~u
bhca ... 

• .. Cea maluâtă 
gară" •.• la Arad? 
lată ce spuneau doi călă- . 

tari aflaţi pe peronul intai, in 
aşteptarea trenului: 

Florica Dumovlci: .Bate 
un vânt foarte puternic aici, · 
in gară. Cred că era bine ca 
'i comercianţii să aibă un 
spaţiu pentru a nu fi obligaţi 
să vândă pe t•abe aflate la 
intrare sau pe coridoare. Dar 
poate că ata trebuie să fie, 
deoarece am văzut că jan· 

· aşteptare şi boschetarii sau 
cerşetorii, care pândesc cu 
răbdare pentru a profita de 
orice moment de neatentie al 
călătorilor. Mornent când' suiit 
uşuraţi de portmonee, tele~ 
toane celulare sau chiar baga
je. Oricine stă in zonă si vrea 
să~si facă cumpărături (exem
plu:' haine, căciuli, fulare etc), 
poate vizita chiar aştăzi tai
ciocul ad~hoc organizat in 
Staţia CFR Arad. Dar aveţi 
grijă la buzunare căci s-ar 
putea ca pentru o căciulă să 
daţi (sau să vi se ia, cu japca!) 
o căciulă de bani. in timp ce vă 
faceţi cumpărăturile de la .tai
ciocul" Statiei CFR aveti avan
tajul că puteţi fi aproape tot 
timpul cu ochii pe tabela elec
tronică cu mersul trenurilor. -

Scopul reuniunii a fost aceta 
de a aduce lămuriri în domeniu, 
mai ales că "puţine firme sunt 
autorizate, aşa cum prevede 
legea·, a precizat Victor 
Greceanu, şef compartiment la 
R.A.R. S-a comentat asupra 
Ordinului 536/97 emis de 
Ministerul Transporturilor. Acesta 
se referă la conditiile în care ate
lierele specializa'te pot efectua ' 
reparaţii, la criteriile pe baza 
cărora se eliberează certificatele 
de evaluare a acestora. Nu in 
ultimul rând, s-a specificat încă o 
dată că orice atelier trebuie să 
elibereze un certificat de calitate 
asUpra lucrărilor efectuate, iar in 
cazul vănzării unor piese de 
schimb, acestea trebuie să fie 
rnsowe de certificat de garan~e. 

SORI" <iltii.Efl Ci.C. 

Hofii erau, profilaţi pe naapni de IA* 
lu Vllll să achlzillon- un Meu:..,. 

liră nici UD ban in buzunar 
Ofiţerii de combatere a crimei organizate şi 

corupţiei din cadrul Inspectoratului de Poliţie al 
Judetului Arad aU finalizat un dosar privind o retea de 
trafiCanţi de maşini de lux. Conform cercetărilpr, 
taceau parte din această reţea Grigore Alexandru, 
de 25 ani, din Bucuresti, angajat la S. C. DA SA TI 
SRL Burureşti; ChiomOhac loan~Vrrgil; de 28 de ani, 
din Bragadiru, judeţul Ilfov şi Gngore Ştefan, de 45 
ani, din Bucureşti, toţi cunoscuţi cu antecedente 
penale. Impotriva prirililor doi s-a dispus inceperea 
urmaririi penale in dala de 15 octombrie a. c., pentru 
săvărşirea infrac~unii de furt calificat. 

Prin extinderea cercetărilor s-a dispus inc:epi3irea 
urmă.ririi penale şi impotriva lui Grigore Ştefan, pentru 
complicitate la furt calificat şi tălhllrie, comise impre
una cu fiul său Grigore Alexandru.~ 

Tn unna unei COrJVOrbiri telefonice fntre Grigore 
Ştefan şi martorul Boţ Valer, Grigore Alexandni şi 
Chiomohac Ioan-VIrgil s-au deplasat in Arad, in ve
derea cumpărârii unui autoturism de lux. Boţ Valer a 
luat legatura cu Vlal Alin, despre care cunostea că 
are un autoturism marca Mercedes, de vânzar8. După 
ce au examinat autoturismul şi au discutat preţul, q3i 
doi au spus că nu cumpără autoturismul respectiv şi 
că s-au hotar.U să mai caute in altă parte, indreptân
du-sa spre gara CFR ~- Ulterior, prinb'-un apel tele
fonic, Grlgore Ştefan 1-a asigurat pe Boţ Valer că fi 
va influenţa pe cei doi să cDnpere autoturismuL 

~a s-a şi întâmplat! Cei doi au venit hotâră~ sA 
a.Jmpere autoturismul respectiv. 

Inainte de achitarea contravalorii autoturismului, 
Grigore AleXandru şi Chiomohac Ioan--Virgil s~au 
urcat in autoturism să verifice nivelul benzinei, trâgân
du-1 pe acesta in Staţia de benzina MOL, pentru ali
mentare, iar când Boţ Valer le-a cerut s~ scoată 
maşina din benzinărie, cei doi au acceterat. pornind în. 
viteza in direc~a Arad~Deva, tara să adlite oontrava· 
loarea autoturismului. 

Din acel moment, Intre Boţ Valer ~i Grlgore 
Ştefa(l au avut loc mai multe convorbiri telefonice, cel 
din unnă incercand să-I convingă să nu ia măsuri de 
_punere in unnarire a celor doi infractori, intrucăt el 
prcrnite să aducă maşina sau banii inapoi. -

- Maşina a fost data însă in urmarire, cei doi fiind 
depista~ şi reţinu~ pe raza localită~i Gurasada, judeţul 
Hunedoara. ' 

La percheziţia corporală efectuată asupra lui 
Chiornohac Ioan--Virgil ş,i Grigore Alexandru nu au 
fOst gasita sumele de bani necesare cumparării auto
turismului, fapt ce denotă inten~a lor premeditată de 
a~ fura . 

lnscaiUint lOII ~ 
' Re.feritor la infractiunea de tâlharie_ comisă Tn 

25.09. a. c., a cărei victima a fost Ştefan Dan Clpr1an, 
poliţiştii au stabilit in unna cercetărilor că in perioada 
23-24.09; a.c. Grigore Ştefan i-a fost 'recomandat 
acestuia de căb"e Mihu Robert ca fiind o persoana 
caFe se ocupa cu intermediari auto de lux. In data de 
25.09. a,c, Grigllre Ştefan ~a însoţit pe Ştefan Dan
Ciprian la Arad, pentru a intennedia cumpărarea unui 
autoturism de la Celmare Claudiu (un cunoscut al lui 
Stelan Dan-Ciprian). După ce s-a incheiat vanzarea
Cumpărarea autoturismului Mercedes Coupe, sub pre
textul ca nu a condus niciodată un astfel de autotu
rism, Grigore Ştefan i-a cerut părţii vatamata sa 

\ 

/ 

ir1cerce autoturismul respectiv. Cei doi au plecat 
împreună spre Deva, inculpatul conducănd foarte 
incet ;;i urmarind cu atenţie oglinda retrovizoare 
(lăsând impresia că asteaptă pe cineva). 

La cna 4 km de Arad, autoturismut a fost oprit de 
3 persoane care au coborât dintr-un autoturism Dacia 
1300, culoare indlisă, iar unul dintre ei era imbracat in 
uniformă de pol~ist, căruia ceilal1i i se adresau cu 
.domnule căpitan". 

Cei trei indivizi· au inscenat un control poliţienesc, 
afirmând că Grigore Ştefan este urmărit general pen
ţru trafic cu autoturisme furate, incătuşându-1, după 
care l·au ameninţat pe Ştefan Dan-Cipr1an că o să-I 
atragă ca şi complice, determinăndu-1 să roboare din 
autoturism şi I-au urcat in Dacia 1300. Jntre timp, unul 
din cei trei indivizi, respectiv .cel căruia i se spunea 
.domnule căpitan· s-a urcat la volanul autoturismului 
Mercedes Coupe şi a pornit în trombă spre Deva. 
Ceilalţi doi care c;~u răma~ in autoturismul Dacia i-au 
spus victimei că autoturismul Mercedes Coupă va fi 
dus la Poli~a din Deva, unde unneaza a fi controlat pe 
-linie de droguri si anne. iar el va fi transportat in statia 
CFR Arad, pnm; a lua trenul spre Bucureliti. ' 

La intrarea în municipul Arad, mai precis in zona 
Podgoria, I-au abandonat pe Ştefan Dan-Ciprian, sfă
tuindu-1 sa mearga cu trenul la Bucureşti. iar ulterior 

· producerii acestui eveniment, Grigore Ştefan i~a 
transmis să nu redarne furtul că va avea de suportat 
consecinţe neplăcute. Iar dacă doreşte să-şi redoban
dească autoturismul, b"ebuie sa plAteasca suma de 
3.000 de dolari ... 

Pe 9 noiembrie autoturisrTiul menţionat mai sus a 
fost găsit abandonat pe o strada din Bucureşti .. , 

Pe parcursul derulArii anchetei, Ştefan Dan
Ciprlan a declarat că Grlgore Alexandru este cel 
care se afla in autoturismui Dacia şi care purta unifor
mă de politist, care 1-a bruscat. amenintându-1 că il va . 
ab'age corriplice cu Grigore Ştefan, pe;ltru sâvâ'*"' 
infracţiunii de trafic de autoturisme furate. · 

Autoturismul Dacia.1300 de culoare indlisă, cu 
temiinatia .. BCI~ apartine lui Grigore Alexandru. 

Răsi:umpara1'11il ~ • 20.0011 USD 
O altă faptă de acest gen s~a peb'ecut pe 6.10. 

a.' c., in jurul orelor 23,00. Savu Dorin, împreună cu 
fratele său şi prietena sa, Affat Simona-Emanuela, 
se aflau in autoturismul Land Cruiser, in Bucureşti. pe 
o strada in zona restaurantului Budapesta, iar in 
apropierea unui semafor au fost acostaţi de un grup 
de 5-6 bărba~ care ~au obligat să tragă autoturismul 
pe partea dreapta, unde au fost bloca~ de un autotu
rism AUD! 80, cu -care au venit o parte din membrii 
grupului. 

GrlgOre Alexandru, lmpreuna. cu tatăl său, 
Grigore Ştefan, ~au obligat pe cei trei să alboare din 
autoturism, lovindu-i şi ameninţându-i, după care unul 
dinb'"e ei s-a urcat in autoturismul Land Cruiser si au 
dispărut, lflsănd proprietarii in stradă. Ulterior, Savu 
Dorin a fost amenintat telefonic de către Grigore 
Ştefan sa nu anunţe f>oti~a, pentru că U are la mâna 
cu foarte multe luauri si ii distruge familia, solicitându-i 
in vederea redObandirii maşinii suma de 20.000 de 
dolari. · · 

Dosarul a fost Inaintat de L J. P. Arad Parchetului 
de pe lănga Tribunalul Arad, cu propunerea de tri
mitere in judecată. ş inculpaţilor. 

PA"A LASC 
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1. .!.Cii•BOLA ANULUI 
'·'~";i}._,., 2000 

. -.. ~ 1 

' PREMII DE 
150.000.000 LEI! 

Scfle.ţl P* o fD/614: numel&1 prem11MJe.j :l:dMta. 
te1efonulti J'jşp"'nct.IB urmitoiltoa irttrotxmJ:: 
"Ca10 118bl ~<lo93nul Mril Ha!•ganll!?• 
Trimllo ._ f"'f!...Un~ eu 3 -· <f<, I>Ore 
H$;anala CI' 7, QP Hab!O ,; J>01i !1 unul din 
c:Avti;Jtorll "'"""""""'lor premii In bani 
0'*1'1t. de ""'TombOl.t Mutul 20()0 .. • H~tii'U': 
· 25 de promll a 1.000.000 leloflorita in urma 

tragerii 1111 tCitţl dih .JJua 6e fuhl, 6.12.11JH 
-25 de premii a 1.000.000 Jelofl1rit.o in """" 
wgttU ta tOt'ţl dfn tiu a de tww, 20, U.1Ht 

- 12 pnomH a 4.000.000 lai p 
Marala Pramlu de 50.000.000 kll 
ole<lleln """" lnlgill'lt la aor'jlllln ziua de · 
marji, 21.12.199\1. 

Plicurile ne~---tl 
In ......... - *""9011 ... 00011· 
ClftJtllorll pntmlllor votll....,lljllllln: ....... 
'Il la pt>ttutllo <!<>radiO. • 
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• 
·pENTRU OA~ENI 
1 celebRI · · 
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decembrie 1999 PROGRAME TV fD 

r~ '''1'1 7,00 Matinal national 
9,00 TVR laşi 
10,05 O vedetă,_, cu cAn
tece- rei. 
10,35 Casa mea- rei, 
11,05 TVR Cluj-Napoca 
12,05 Moştenlraa- rei, 
12,55 TVR Timişoara . 
14,00Jumal 
14,15 CiberFen . 
14,30 Tribune 'partidelor 
parlamentare 
15,00Scena 
15,30 Emisiune Tn limba 
germana 
17,00 O vedetă cu , "' cân
tace 
17,30 cuvant pentru """"' 
vantatoan! 
18,00 Cored! 
18,05 Jurmtatea ta 
19,00 Avanpremieră Ştii 
19,05 Comandanţi şi con
damna~ 
19,10 Sunaat Baach -s. 
20,00 Juma! • Meteo • Sport 
20,55 Doi băieţi, o fată fi o 
plzzerle - ep. 9 
21,20 Ştirile de sAmbAta 
asta 
21,50 Culise 
22,35 Omul da nicAieri -
ep.9 
23,25 Jurnalul de noapte • 
Sport 
23,40 Mlss Marple: Panlţa 
ucigaşă -suspans, Anglia 

TV ARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştii TVA- ret 
8,30 Fiţi cu ochii pe noi! -
ret 
10,00 Ştirt 
10,10 Colivia da aur-s, 
11,00 Mount Royala- s. 
12,00 Baywatch Nights -
s. 
12,59 Decennium 
13,00 Fotbal: FCM BacAu 
-National, in direct 
15,00 Luz Maria - s, 
16,59 Decennium 
17,00 Ştili 
17,25 Divertisment 
18,00 PAstorul cei bun 
18,20 Anunţuri 
18,30ŞtiriTVA 
19,00 Observator 
20.00 Politica tara pneju
dedlti 

EJTVR2 
7,00 Santa Barbara ~ rei. 
8,00 Desene animate 
8,25 Timpul trecut - rei. 
9,15 CUrier de ambe sexe
rei. 
10,05 Limbi straina: spa
niolă 

:!~?e ::'J:':;'!" anl-

11 ,00 Desene anlmate 
11 ,30 Trupa DP2 - mag. 
muzical 
13,00 Crucificare şi Inviere 
14,00 TVR Craiova 
14,30.TVR Cluj-Napoca 
15,00 Obsesia - s. 
16,30 Santa Barl>ara- s. 
17,15 Curier de ambe sexe 
18,00 Care pe care - ediţie 
specială 
18 40 Per.;onaiităti 
18:45 Se intamplâ acum 
19,00 Veni, video, viei! 
19,15 Călătorind prin ţara 
19,30 Ştili bancare 
19,45 Clepsidra cu imagini 
20,00 Special '98 
20,55 Avion Il - comedie, 
SUA, 1982, cu Robert 
Hays 
22,15 Personalită11 
22,20 Lumea sportului 
23,05 Minunea crea~ei lui 
Dumnezeu 
0,05 Noctuma 
0,45 TVM Mesager 

T·V INTERSt\T 
8,55 Deschiderea programului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Un otriln In caii - tim, 
rei. 
"11 ,00 Ştirile Jnlefsel 
11,30 Dulcelaplli-ep.43, rei. 
12,151ntersat Music 
12,30 Emisiune tn lb. 
maghlanl 
13,30 Sporturi Saferl-6 
14,00 Microb- rei. 
15,30 Tehnologia de Inalti 
per!ormanţă - op. 9 
16,00 Tn tnchlsoare·lm 
17,30 Bumerang-16 
18,00 Av~nturlla lui H......_ 
bory Finn - 21 
16,25 Haide~ să ne jualml-21 
18,35 Micile IOCIII ala vloţll -
14 
16,45 Ş1irile lnletsal 
19,20 Cind inima .... pll -
10 
20,05 ŢJ.e - da Intune
ric?- 10 

~PROT-V 
7,00 Bună dimineaţa, Pro TV 
eal tău! 

_1 0,00 Tlnir '' nalln~ -rei, 
10,45 Un an da cumpăna -
rei. 
12,30 O cAonlcle perfectă- s. 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pa zi 
13,05 Babylon V- s. 
13,50 Ani de liceu· s. 
14,15 Miracolul ti118111ţll- s. 
14,45 Familia Bundy - s. 
15,15 Nisipurile din Miami-s. 
16,00 nnar ,, nellniflit-ep. 
889 
17,00 Ştirile Pro TV 
17,15 Ştilile Pro TV Ared · 
17,30 Spitalul Chicago 
Hopa-ep. 29 
18,30 Urmărire generalA 
19,00 Reforma la romani 
19,30 Ştilile Pro TV 
20,00 Ştilile Pro TV Ared 
20,30 Dosarele X- ep. 132 
21,30 Proliler - ep. 14 
22,25 Ştilile Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Stilile Pro TV 
0,00 Crlminal~i - ep. 51 
1,00 Chestiunea zilei -rei. 
2,00 Stilile Pro TV 
2,30 Baschet NBAAction 
3,00 Basdlet NBA: lndlana
Utah, in direct 
5,30 Suflet de lemele- s. 
8,15 Nisipurile din Mlami
rei. 

!ill UliUL PtnET 

5,00 Guadalupe - s. 
5,50 Iubire sfântă - rei. 
8,45 Dragoste ti putsre -
rei. 
7 '15 AcasA la bunica - rei. 
7,30 Qlsuţa poveştilor- rei. 
8,15 Rosallnda- rei. 
9,00 Inger sălbatic- rei. 
10,00 Luz Clarita- rei, 
10,50 Angola- rei. 
11,40 Nimic pensonal - rei. 
12,35 CAnd moarta& vina 
rilzând - rel 
14,15 Viaţa noastra- s. 
15,00 Dragoste tl putere -
s. 
15,30 Iubire sfAntă- s. -
18,30 Luz Clarita - s. 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 Rosalinda- s, 
18,30 Angela - s. 
19,25 Vremea de acasa 
19,30 Acasă ia bunica
reţete a.ilinare 
19,45 Desene animate 
20,30 Inger sAlbatic - s. 
21,30 Sânge din singele 
meu -s. 
22,25 Vremea de acasA 
22,30 Calea spre fericire -
drama, Italia; 1991, cu 
Edwige Fenech, Mathieu 
Camere 
0,15 Dragoste fi putsne
rei. 
0,45 AcasA la romani: rei, 

8,00 În lumea animalelor cu ' ' 
fratii Kraft Magazin matinal: 10,05 
a,5s Spedacoiui naturii Bestia - s.; 11,00 Hotel 
9,50LaseM-s. Paradis- s.; 12,10 Casa 
10,45 Povestiri de 1a grădina pădurarului din Falkenau-
zoologică s.; 13,00 Ştiri; 13,30 
11,40 Mecf>Cdeanimale-3ep. Magazin informativ; 14,00 
13,05 Proiectul .Super- Magazin regional; 15,05 
gl!<;teie" Aventurile unul cAlne - s.; 
"14,00 Salvaţi aninaioiel 15,35 Vis calilomian; 18,00 
15,00 Păsârile Secretele nisipulul - s.; 
16,00 Ham! Vtaţă do ctna- 2 16,35 Magazinul vanatoritor 
ep. şi silvicultorilor; 17,05 
17,00 Cazurile judecAtorului Compania aerianA - s.; 
Wapner- 2 ep. 
16,00Medicdeanlmale-2ep. 18,00 Magazin de ştiinţa; 
19,00 Spectacolul naturii 18,30 Mesajul locurilor din 
20,00 Salvaţi animalele! Tara Stanta; 16,50 Jurnale 
20,00 Salvaţi şi salvatai iegionale; 19,00 Şlili; 19,15 
21,00SuJiolsălbatic: Tema; 19,30 Concurs lv; 
21,30 Hsbitatele Africii: 20,00 Totul pentru iubire: 
Bushveld 20,25 Roata. timpului; 20,30 
22,00 Cum o-a raafiZ8t fimui Ştlri, sport; 21,00 Fotbal -

· .The Leopard Sa'!• Campionatul Ungariei; 

7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa devreme · 
9,59 Decennlum 
10,00 Ştiri 
10,15 Colivia da aur- s, 
11,00 Mont Royale- s, 
12,00 Baywatch N!ghts -
s. 
12,59 DeceMium 
13,00 Fotbal: FCM BacAu -
Naponal, in direct 
15,00 Luz Maria- s. 
16,59 Decennium 
17,00 Ştii . 
17,20 La mulţi ani, VouA! 
17,25 Dragostealnvlr>ga
ep. 63,64 
18,59 Decennium 
19,00 Observator 
19,55 La multi ani, VouA! 
20,00 Chem'area pama.n
tului -drama, SUA, 1995, 
cu Paula OeVICXJ 
21,59 Decennium 
22,00 Observator . 
22,20 La mulţi ani, VouA! 
22,30 Vrtamina V ... Veseiia 
23,00 Manachlnala 
shaollnllor • acţiune, Hong 
Kong, 1978, cu Jackie 
Chan 

• 0,30 Hochei 
2,00 Observator- rei. 
2,30 Colivia de aur- s. 
3,30 Dragostea invinga -
rei. 

7,00 Magazin matinal; 
10,05 Hyppolil şi 
ceilalţi; 11,00 1989 de 
mâine pe mâine; 11 ,40 
Cocteil de muzică; 
12,00 Idolul show-ului 
13,00 Senzaţie- s,; 
14,00 Magazin informa
tiv; 14,30 Actual; 15,00 
1100 de ani in centrul 
Europei- rei.; 15,25 
Consiliul Europei; 15,40 
Dvs. aţi solicilal; 16,30 
Casa maghiară; 17,00 
Strada şcolii; 18,30 
Panorama; 19,00 Tele
sport - Hochei pe 
gheaţă; 20,40 Desene 
animate; 21,00 Ştiri; 
21,30 Din atelierele 
secolului; 21,50 Unga
ria 2000; 22,20 Llla - f. 

21,30 Ştirt TVA- ret 
22,00 Observator 
Tn continuare, program 
Identic cu Antena 1 

20,30 Impact -In dln!<:t 
22,00 Prl"l"& Caraboo-1, 
23.30 Ştirile lnlenlat 
0,00 Erollca 
0,451"'*- progremuJul 

23,00 Ultimele parndlsuri: Gi' · 23,10 Ştiri; ; 23,15 Actual; 
23,30 Echipa de in" tetven~L· ~-r=..:_-:~----L!~~!!._,",.....,.-..,..~ 
0,00 Urgenţe ve-
terinare 

RADIO ARAD &·RADIOJ!IGI!IIAG&~65,95 MHz) 
5,00 - 8,00 LUPTA CU SOM
NUL 
8,00 - 11,00 BUNĂ DIMINEA
ŢA, ARADI - ru Zorina Bama şi 
Marcel Haica 
11,00 ·19,00 CONTACT FM 
19,00 • 22,00 BUNĂ SEARA 

ARAD! 
19,00 - 21,00 RADU VĂ PRO
PUNE, DVS. ASCULTAŢI!- ru 
Radu Mustata 21,00 - 22,00 
VIAŢA SPIRITUALĂ 
22,00 - 5,00 VINERI NOAPTEA 
NUM~ESOMN 

li . .. 
'ii 
c -

-,-~'o •• 

f.) PROGRAME TV ~ 
IH&ei 11 :llj ~PRIMA 

7,00 Karaoke show -
rei. 
8,00 Dimineata cu 

· Prima - magaziQ matinal 
- met9o, muzică, revista 
presei, bucătăria zilei 
12,00 Celebri 'i bogaţi 
-rei. 
13,00 Politica de mâine 
-rei. 
15,00 Apel de urgenţâ -
rei. 
15,30 De colo colo -
magazin turistic 
16,00 Viata in direct 
17,00 Celebri fi bogati 
- s. 
18,00 Focus * Sport * 
Melec 
18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke Show 
20,00 Sliver - lhril!er, 
SUA, 1993, cu Sharon 
Siene, William Baldwin 
21,30 Exploziv 
22,00 Clip Ari- rei. 
22,05 Focus 
22,30 Revista pnesei 
23,35 Politica de mâine 
0,30 Imperiul de ce
nu'ă - SF, Canada 
1985, cu Tom Schioier 
2,00 Focus- rei. 

~TV-3 
7,10 Lumea satului; 7,30 
Buna dimineaţa, Ungaria!; 
9,30 Boga~ fi lrumOfl - s; 
9,55 Riviara - s.; 10,25 
Airport - doc. s. Anglia; 
10,50 Clinica animalelor
s.i, 11,20 Ura, Călatorim!
mag. turistic; 11,50 Magazjn 
economic; 12,20 Internet; 
12.55 Follow Me!; 13,10 In 
trei - s; 13,35 Rivlara - s; 
14,00 Bataie pilna la 
Crăciun- comedie, Italia, cu 
Bud Sponcer, Terence Hlll; 
15,45 Bogaţi fi frumofl • 
s.; 18,10 Ramington Steola 
- s.; 17,00 Sunset Beach -
s.; 17 ,4Ş Samantha - s. 
Mexic; 18,40 Luz.. Maria ~ s.; 
19,30 Fapte; 20,00 Roata 
norocului; 20,30 Rosallnda 
- s.; 21,00 Fete (nu) ingeli -
show Pa Do-Do; 22,15 
Sbiptease masculin-~ show; 
22,45 Buna seara, Ungalial 

TELE 7 ABC 
7,1 O Bună dimineaţa, 
Românla 
9,00 Omul fi natura - s. 

. rei. 
10,00 Ştiri 
10,30 !Jinlre suiB de ziare 
-rei. 
11,10 Practic la Tele 7-
rei. 
12,00 Reporter Tele 7- rei. 
12,30 24 din 24- rei. 
13,00 drumuri printre 
amintiri - rei. 
13,30 Documentar 
14,00 Portretul unui artist
rei. 
15,00 Stii 
15,10 teleshopplng 
15,30 Post Meridian 
17,00 Medici la datoria -
s. 
18,00 Omul fi natura • s, 
18,55 Paliui Trio 
19,00 Secţia da poliţie -
ep. 108 
20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de ziare 
21,40 Pariul Trio 
21,45 Loto 
22,00 Unia intâl 
23,00 Oenick • S, 
O,OOŞtili 
0,30 Ora H - emisiune de 
confesiuni 
1 ,35 Teleshopping 
2,10 Telejurnal- ne!. 

EJ PRO 7 
7,05 Taff magazin; 7,30 
Morning Show; 8,45 
Roseanne - s.; 9,15 
Mallorca - s.; 9,50 Sezon 
fierbinte - drijmă, SUA, 
1994, cu Raul Julia; 
12,00 Diagnostic-crimA
s,; 13,00 Matlock- s,; 
14,00 Sam - mag. 
amiezii; 15,00 Talkshov.i
uri; 18,00" Tati - magazin; 
18,25 Simpsonll - s.; 
19,00 Fam. Bundy - s.: 
19,30 Roseanne- s.; 
20,00 Ma!lorca- s.; 20,30 
Ştiri; 20,50 Galilea - ma
gazin; 21,15 Familia 
Bracly 2 - comecie, SUA, 
1996; 23,00 Swilch; 23,30 
Reporter - mag.; 0,30 In 
afara legii - aventuri, 
SUA, 1993, ~u Jeff 
Wincott, Gary Hudson 

10,00 Tango - dramă, 

Spania 1998 

12,00 Cel mal buni -

dramA, SUA, 1996 

13,30 TatAl miresei 2 -

_comedie, SUA, 1!195 

15,15 Concert Yanni 

Tribute 

16,45 Paradisul crimei 

- thriller, SUA, 1996 

19,00 Uclgafl de 

schimb - acţiune, SUA, 

1998 

20,30 Avionul groazel 

- thriiier, SUA, 1997 · 

22,00 Febra aurului -

acţiune, SUA, 1998 .' 

23,30 Allen: Renat· 

tarea - SF, SUA, 1997 

1,15 Cimitirul viu -

horror, SUA, 1995 

7,00 Magazin matinal; 7,30 
Buna dimineaţa; 8,00 
Magazin matinal; 8,30 
Bogaţi fi frumofl - s.; 
8,55 Intre noi - s,; 9,25 

. Vremuri buna ... - s,; 10,00 
Dimineaţa mea - magazin; 
11 ,30 Sabrlna taik; 12,30 
Duelul familiilor - conc. tv; 
13,00 Magalinul Blllit7Di, 
14,00 Talkshow-uri; 18,00 
Dădaca - s.; 18,30 Intra 
noi - s,; 19,00 Buna seare 
RTL; 19,30 Exclusiv -
vedele; 19,45 Ştiri; 20,10 
Exploziv - mag.; 20,40 
Vremuri bune, vremuri · 
rele-s,; 21,15 Puma- acţi

une, GermaJ)Ia, 1990; 
23, 15 Maeştrii artelor 
marţiale; 0,15 A Ireia 
repriză - sport show; 1,00 
Ştiri; 1,30 Goldan Girla -s. 

Joi, 1 dacambrla 1999 
~DISfOURl 
10,00 Universul misterios al 
lui Arlhur C, Clarke: 
Misterele Maya . 
10,30 Qansand cu lupi 
11,25 Pasiunea voianulul 
11 ,50 Povesllrl despre 
supravieţuire In Australia 
12,20 Dincolo de anul2000 
12,45 Cu motocicleta In 
jwul lumii 
13,40 Pasul urrnA1ar 
14,10 Fangio 
15,05 Hitler, diclaiDnA 
16,15 Războinici ai vre
murilor trecute: Sioux 
16,40 Plimeie zborurt 
17,00 Fliglltline 
17,35 Aventuli le pescuit 
18,00 Confesiuni 
18,30 Discovery ast!zl 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Jurassica: Valea 
raţjior 

~o.3o caiălorie d- de 
infern 
21,30 Dlscovery asb!zl 
22,00 Umbra asasinuiui 
23,00 Hoţi Jndr.!zn~ 
0,00 Povestiri din Muzeul 
Negru 
0,30 Medici detedM 
1 ,00 campurl de bătălie: 
Rusia 
2,00 Super-structuri: 
Aeroportul internaţional 
Kansai 

~ 1'V5 
13,30 Jurnalul Franca 

3; 14,05 In numele 

legii - magazin; 15,00 

Jurnal TV5; 16,15 

Cinema; 17,30 Tele• 

turlem; 18,00 lnfo; 

18,05 Plram1de; 18,30 

IntrebAri pentru cam· 

pion; 19,00 ·Jurnal 

TV5; 19,15 Cinema; 

21,00 Jurnal Elveţia; 

21,30 Jurnal France 2; 

22,05 Secolul nostru; 

23,00 Jurnal TV5; 

23,15 Sport 

n IUERUTIOUL 
21,30 S-a înUimplaL 
azi 
21 ,35 Revista presei 
21,40 Practic lnfo 
22,00 Juma! * Cura va-
lutar * Meteo ' 
22,40 A vocal din oficiu 
23,40 Dreptul la ade
var: Cronica cenzurii 
comuniste 
0,25 Oameni care au 
fost: Matei Caragiale 

~uomcn 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- ret 
10,30 Atomic Cale- ret 
11 ,00 Alomix cu Tudor 
-rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reaclor 

· 16,00 Melropo!is - cu 
Dinu- ret 
17,00 Selector 
19,00 At6mix cu 
Andreea 
21,55 Reeclor. :, 
22,00 Hai Hui - re!. 
22,30 South Par~ - d, 
a. 
23,00 Klub Bizzar- net 
0,00 insomnia 

.. UROSPOR'I' 
9,30 Schi - trambulină 
Predazzo (Italia); 10,00 
Schi alpin - slalom uriafi 
fem., In direct; 11,45 
Biallon - Pokljuka, Jn 
direct; 13,30 Schi Val 
d'lsere slalom uriaş 
fem., In direct; 14,15 
Schi combinata 
llOIJică, lr. direct; 15,15 
Snowboard CM; 15,45 
Biallon CM Pokljuka -
ret; 16,45 Schi- slalom 
uriaş fem,; 17,30 
Nataţie, CE Lisabona, 
In direct; 19,00 Curling 
CE Chamonix, in direct; 
21,00 Fotbal - Cupa. 
UEFA; 23,00 Fotbal 
Cupa UEFA, inreg.; 
1,00 Box; 2,00 
Snowboard, 

ACASA • 
·ora 22,30 ESENŢA 

PURA·dramă 

INSPECTORATUL SCOLAR 
Un soap-opera despre viaţa 

unei Unere femei, ambiţioasa Tyger 
Hayes, care se lansează in afacert, 
punând bazele unei companii de 
cosmalice, parfurnui, in special, Nu 
lipsesc intrigile de adulter, pasiune, 
conup~e şi lăcomie ... 

cand Tyger aM cA filma la care 
este angajalll stă sa dea faliment, n 
convinge pe fondalor sa Incerce un 
produs nou - un polfum, 

. l ).· . . '•• 

' 
AL ~r~lz~ză~!~1~2~9!.o~~D 

CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE: 

• REVIZOR CONTABIL - studii superioare sau mecli şi minim 5 ani vechime In specialitate 

• REFERENT cu studii superioare economice 
• REFERENT cu cunoştinţe mecii şi cunoştinţe operane calculelor 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la aedluii.~.J. B·dul Decebal, nr. 32. 
• T (974390) 
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Joi, 9 decembrie 1999 

( JJI~ 1 '' ti 1 
7,00 Matinal naţional 
9,00 TVR laşi , ' 
10,00 Hora satulli - rei. 
10.30 Impas In doi - rei. 
11,00 TVR Ouj-Napoca 
12,00 Pe faţă - rei; 
13,00 TVR Tllllişoara' 
14,00Jumal 
14,15 CiberFarr 
14,30 Destinli unei ~
ni 
15 00 Convietuirt 
16:00 Pentru' dv., dclaril
năl 
17,00 Le talefoo, muzica 
populara! 
17,25 Case mea 
17,55 Tragerile Lolo 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Jurnal- ştiri 
19,55 Fotbal: Steaua 
Bucure,tl - Slavia 
Praga, In d~ect . 
22,00 Teatrul Naţional de 
Televiziune prezintă: 
,.Maglstre ·fArA sea
mAn", slavA.. 
23,15 Re11ectii rutiera 
23,30 Jurnalul de noapte 
23,45 Punct och~ 
0,45 Rock la miezulllOp\ii . 
1,45 Pariul Trio 

7,00 Observator 
8,00 Stiri lVA- rei. 

. 8,30 Club T - rol, 
9,50 Anunţuri -rei. . 
10,00 Ştiri ' 
10,10 CotMa de aur-a~ 
11,00 Mount Royal- s. 
12,00 Baywatch Nlghta • s. 
12,59 Decannlum 
13,00 Ştirile amiezl . 
13,15 Pretender - s. 
14,00 Decepţll- •. ' 
15,00 Răsfăţata- •. 
16,59 Decannlum 
17.00 Ştit 
17.20 La rnu111 ari, Voual 
17,45 Dl\'ertisment 
18,00 VIaţa Spirituala 
18,20 Anunturi 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Fiţi cu ochii pe noii 
21 .20 Anuntun • ; 
21,30 Ştiri TVA . . · 
22,00 Observator • 
In con~nuare prograorul este 
-cu cel al Antenel1' 

BBO 

7,00 Santa Barbara - rei. 
8,30 Curier de arme sexe -
ret 
9,15 Care pe care -rei . 
9,55 Veri, video, viei -rei . 
10,05 Limbi străine: ger-

~ 
10,35 Născuţi printre ani-
~sălbalice 
11,05 Desene animale 
11,30 Trupa DP2 
13,00 Alfa şi Omega 
14,00 Emisiune in limba 
germană 
15,00 Obsesia - s. 
16,30 Santa Barbara-s. 
17,15 Curier de arme sexe 
18,00 Care pe care 
18,4Q Personalităţi 
18,45 Selntamplă acum! 
19,00 Veri, video, viei 
19,15 Călătorind pm _ţanl 
19,30 Ştii bancare 
19,45 Portrete in acvaforte 
20,15 Un secol de cmma 
Henryfonda 
21,50 Ponette -.drama, 
Franţa, 1996 cu Victoire 
Thlvlaol, Matlaz Bureau-
catoo 
22,30 Fotbal: Galatasaray 
Istanbul- Bologna, inreg. 
0.15 Personalitali 
0,20 Noctuma 
0,30 TVM Mesager 

8,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 O zi de octombrie -
film, rei. 
11,00 Ştirilolntorsat 
11,30 Dulce IspitA - s;. 
12,15 Comorile lumii 
12,30 o deghlzare perfec
tA- film, rei. 
14,00 Arnk1tir1 <in ani 1970 
·rei. 
15,00 Balanta )t,stlţlol- s. 
15,45 Joia banaţeană 
17,45 Emisiune In .lb. 
maghiara 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce Ispiti- s. 
20,05 Mistere, farmece, 
miracole • s. , 
20,30 Microb ..: emisiune 
sportiva In direct 
22,00 Secţia de poll!le -s. 
23,30 Ş~rtle lnlersat 

·ora 20,30 AVIONUL 

GROAZEI • thriller 
Zborul 19 al companiei 

aeriana Angel se pregăteşte 
de decolare. CApitanul lfl dă 
seama eli fostul soţ al Iubitei 
sale il va fi copllot. Imediat 
dupA decolare, avionul se 
clocnette cu un alt aparat. 
Cel doi trebuie sA lupte pen-
tru supravieţuire. 

-:-:; 

.. , . 

s, 
12,55 Şiirlle Pro TV • O 
propozi~e pe zi 
13,05 Babylon V- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tineroţll- s. 
14,45 FamiHa Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din lllaml 
-s. 
16,10 Tlntr fi nellniflll -
ep.891 
17,00 Ştirile Pro TV • O 
propoziţia pe zi 
17,15 Ştirile Pro lV Ared 
17,30 Colebrily - ep. 4 
18,30 Dilru~ 'li câştigi 
• Extragerea carţil poşta1e 
.Te uiţi 'li caşligl" 
18,50 Chosliunea zilei -
19,00 &!irite Pm lV <· 

19,50 estiu~a zilei 
20,00 SI mori tlnir -
drama, SUA, 1991, cu Julla 
Roberts, Campbel Sooll 
21 ,55 Ştirile Pm lV 
22,00 Chestiunea zilei ~ cu 
Florin CAlinescu 
23,30 Şlirile Pm lV • Pro1lt • 
o propo~ pe zi 
0,00 Crimlnallflll- s: 

~ \\llUt PU\ET 
8,00 In lumea arUmaJek>r 
8,55 Spectacolul naturii 
9,50 l.aaM - s. 
10,45 Povestiri de la gnldlna 
zoologi<:ă 
11,40 Medic de enimale 
13,05 Universul tainic .:;1 
rechinilor - . 
14,00 Salvaţi~ salvalai 
15,00 PAsarile 
18,00 Totul despre câini 
11.c· Cazurile judec.ltorului 

- wfipner . 
18,00 Medic de arimale 
1~,00 Spedacolul naturii· 
20,00 Salva~ ~ salvatori 
21,00 Vlni!torul do aooodl: 
Ucigaşii de la periferie ' 
21 ,30 Supranaturalul: 
Şi!ipOie uriaş 
22,00 Cele mal periculoase 
reptile 
23,00 lntAiriiri w an~ale 
23,30 Parada animalelor: 

PROGRAME TV 

5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire sfârltA -rei. 

6,45 Dragosta " putere -
rei. 
7,15 Acasă la bmica- rei. 
7,30 CăS!Jla poveştilor- rei. 
8,15 Rosallnda- rei. 
9,00 Inger sM>atlc- rei. 
10,00 Luz Clarita- rei. 
10,50 Angola- rei. 
11,40 Nimic personal- rei. 
12.30 Numai cel slngul1 -
rei. 
14,15 Viaţa noastrA- s. 
15,00 Dragosta fi putere -
s. 
15,30 lublrs sfântA - s. 
16,30 luz Clarlta- s. 
17,25Vrerneadeacasă. 
17,30 Rosallnda- s. 
18,30 Angela- s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasa la bunica-
reţete culinare 
19,45 Desene aninate 
• Cartea cAr\iOf • Darul de 
Cn!dun 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Singe din singele 
mau-s. 
• Vremea de acasă 
22,30. Esenţă purA 
drama. SUA, 1982, cu 
Unda Evans, »ruce 
Boxleiter 
24,30 Dragosta ti putare -
rol. ' 

1 d.jiNIU'III 
6,45 Lumea satului; 7,00 

. Piata libe!t!li' 1005 Bestia 
- s:'11,00 H~ P~ls- s: 
12,10 Cetăţenii din 
Chateauvallon - s; 13,00 
Magazin infonnatlv; 14,00 
Impreuna - mag. mlnorilaţllor; 
15,05 Avsnturile unul c.llna 
• s.: 15,35 Vis calllomlan -
s.; 18,00 Ssaelelo nlslpulul 
- s.; 16,35 Animalic; 17,05 
Compania aerianA - s.; 
18.00 Drogul Zauner - doc.; 
18.30 Marturisitorii: 18,50 
Ş~ri regionale; 19,00 Ştiri; 
19,15 Tema: 19,30 Concooi 
TV; 20,00 Totul pentru 
Iubire - s.; 20,30 Ştii: 21,00 
Orltelul - s.; 21,30 
Emisiune distractivă; 22,00 
Idolul show.ului: 23,00 Ştiri: 
23,05 Adual: 23,30 Handbal 
feminin CM; 23,45 

Panorama: 0,20 Tloln -
-il. 

7,00 ObservaiO< 
8,00 DinWlea\'1 deYnme 
10,00 Ştii 
10,10 Colivia de 11!1'- s. 
11,00 Mount Royalo - s. 
12,00 Baywatch Nlghts -
s. 
12.59 Decennlum 
13,00 Ştrile aniezll 
13,15 Pretender- s. 
14,00 Decep~i- s. 
15,00 Răsfăţata- ep. 1 
16,59 Decemium 
17,00 şm; 
17,20 La mulţi ari, Vou!ll 
17,25 Dragostaa lnvlngo-
ep, 74,75 
18,59 Decennlum 
19,00 Observator 
19,55 La mulţi ari, Vouăl 
20,00 VIP - ep. 14 
20,50 Alr Amertca- ep. 15 
21,40 Brigada mobU 
21,59 Decemium 
22,00 Observator 
2225 La mulţi ari, Vouăl 
22,30 Marius Too! Show 
0,00 Twtn Peaks- s. 
1,00 Colivia de aur-a 
2,00 Observator- rei. 
2,30 Baywatch Nlghts -
ret 
3,30 Dragostsa Invinga -
rei. 
5,00 Danas - s. 

s.uumsnz 
10,05 Întâlnire in studioul 
N; 10,50 Valori de patri
moniu; 11,00 Thalasse -
magazin; 12,00 Show; 

13,00 Vin '' putare - s.; 
14,10 Magazin informativ; 
14,40 Actual; 15,00 Delta 
- magazin: 15,20 Consliul 
Europei; 15,45 Poli Tour
magazin turistic; 16,1 O 
Halo; 16,40 Concert 
Neoton; 17,00 Strada 
şcolii; 18,30 ·casa 
maghiară; 19,00 Tele
spol1-handbal fern.; 20,4Q 
Desene animate; 21,00 
Ştiri, spO<t; 21,30 Hanuka 
'99 - doc. SlovaciaiBelgia; 
22,20 De ce trag 
clopotele, MiticA? - f. 
-~ia 
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10,00 Pasiune ascun~ 7,00 Karaoke show -
rei. 

7,00Ştiri 

7,10 BunA 
Romania! 

dimineaţa, ai- dramă, SUA, 1996 
10,00 UnNersul mistelios al lui 
Althu' C. Clarke: Chei ale tnt-
CllluU ' 

21,30 S-a intâmplaL 

azi 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima -magazin mati
nal 

12,00 Celebri" bogaţi 
-rei. 
13,00 Politica de mlllne 
-rei. 
15,00 Exploziv- rei: 
15,30 Traditii- rei. 

· 16,00 Viaţa 'in direct 

17,00 Celebri 'i bogaţi 
- s. 
18,00 Focus • Sport.• 

Meteo 
18,55 Clip Art 
19,00 Nadine Show -
rei. 
20,00 Alege~ filmull 
21,30 Real TV 

22.00 Clip Art- rei. 
22,05 Focus 
22,45 Revista presei 
23,00 Cafeneaua 
dramă, SUA, 1995, cu 
Peter Gallangher 
1,00 TabAra groazel -
fiim groază 
2,30 Focus - rei. 

~T\'3 
6,55 Lumea satului; 7,30 
Magazin matinal; 9,30 
~ ti lnmOfl - s.; 9,55 
Rlvlera - s.: 10,25 Moda: 
10,50 u._;a, maina; 11.20 
Follow Mei - curs de 
engleză; 11 ,45 Magazin 
medical; 11,50 Magazin 
economic; 12,20 Internet; 
13,10 In trei - s.: 13,35 
Rlvlera ... s.; 14,00 Sunt 
timid, dar vreau al 
cuceresc - comedie, 
Franta, cu Pierre Richard; 
15,45 Baga~ fi frumoti -
s.: 18,10 Super echipa - s.: 
17,00 Sunset Beach- s.; 
17,45 Samanlha - s.; 18,40 
Luz llarla- s .: 19,30 Fapte; 
20,00 Roata norocului; 
20,30 Roaallnda - s.; 21,00 
Darido - show: 22,45 suna 
seaiB. Ungaria!: 23,30 Salon 
auto 2000: 0,00 Uclgaf In 
aerle - thriller. Germania; 
2.00 Pe- ...". ••. ero4lc 

9,00 Omul'' nalula- rei . 
10,00 Ştii 
10,30 Dintre"'*' de zlara
rei. 
11,15 Secţia de poliţie-
rei. • 
12,00 lilla întâi- rei. 
13,00 lţi mal adud &riU, 
Doarmă? - rei. 
14,00 Documenlar 
15,00 Ştiri 
15,30 Dorrino 
17,00 Mediei la datol1e- s. 
18,00 Omul fi natura- s. 
19,00 In jus1ilie - lnformaţi 
legislative 
20,00T~ 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
22,00 lumea In clipa 2000 
23,20 Tenla\i 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H - anislune de 
confesiuli 
1,35 Teleshopplng 
2,10 Telejurnal- rei. 
2,35 Doa.mentar 
3,00 Mediei la dalotte - rei. 
4,00 Lumea In clpa 2000 -
rol. 
5,30 In Juslilla- rei. 

EJ PRO 1 
7,05 Taff- magazin; 7,30 
Moming Show: 8,45 Slmp
sonll - s.: 9,15 Roseanne -
s. 9,45 Mallorca- s.: 10,10 
Fracturi norocoasl -
comedie, SUA. 1994: 12,00 
Diagnostic, criml - s.; 
13,00 Matlock - s.: 14,00 
Sam - magazinul amiezii; 
15,00 Talk-show-<Jri: 18,00 
Taff - magazin; 18,25 
Slmpsonll - s.; 19,00 Fam. 
Bundy - s.; 19,30 Ro
seama - s.; 20,00 Mallorca 
- s.: 20,30 Ştiri -sport; 20,50 
Ga- - magazin de ştiinţa; 
21,15 Misiune de Crăciun
comedie, Germania, 1999; 
23,15 Cotetul - thriUer/acţi
une, SUA, 1989. cu Gene 
Haclunan; 1,15 Crulslng -
thriller, SUA, 1980, cu Al 
Pacino: 3,05 Deget rece -
psihothriller, Germania. 
1995 

11,45 Ingerii '' echipa 
de fotbal - acţiune, 

SUA,1996 

13,15 Lupul -·horror, 

SUA,1994 

15,15 Un bac•l• de 

2.000.000 de dolari -

dragoste, SUA, 1995 

17,00 NuntA BAn· 

geroaall - dramă, SUA, 

1997, cu Russell Crowe 

18,45 Ochi pentru 

ochi - thriller, SUA, 

1997 

20,30 SArutul morţii -

thriller, SUA, 1995, cu 

Nicolas Cage 

22,15 Concert Yanni 

Tribute 

23,45 Juma.lul Panto

fului ROfU - S. 
0,15 Avocatul diavolu

lui - suspans, SUA, 

1996, cu Richard Gara 

_i!.b RTL 
7,00 Magazin matinal; 7,30 
Bune!~ dimineaţa!; 8,30 
Boga~ ti frumCJfl - s.: 8,55 
Intre noi - s.: 9,25 Vremuri 
bune •.. -· s.; 10,00 Dimi
neaţa mea - mag.; 11,30 
Sabrina talk; 12,30 Duelul 
familiilor - concurs; 13,00 
Magazinul 8miezil; 14,00 
Talk-show-url; 18,00 
Didaca - s.: 18,30 Intra noi 
- s.; 19,00 Magazinul lan~ 
durllor; 19,30 Exclusiv ~ 
magazin; 19,45 Ştiri RTL; 
20,10 Exploziv - magazin; 
20,40 Vremurt bune, vre
muri rele - s.; 21,15 
Camera ascunsA - show; 
22,15 Nlkola - s. distr. 
Germania; 22,45 Lumea 
Rltei - s.; 23,15 7 zile, 7 
capete ~ retrospectivA 
""""'a: o,15 Şlirie de vineri 
noaptea: 1,00 Ştiri; 1,30 
-..Gtrts-s. 

10,30 Avalanşe 
11 ,25 Pasiunea volanuă 
11,50 Povestiri despre, 
Supnlllieţt*e Tn Aus1raia 
12,20 Di1colo de anul2000 
12,45 Hipnoza 
13,40 Pasul unnător 
14,10 Mislerele galionuU-Ian
tornl 
15,05 Noi descopem 
16,15 Războinici ai vrernurlor 
lnldJte: Soldali raraonooi 
16.40 Prmeie'zt>orui 
17,00 Flightina 
17,35 Aventuri la pascuH cu 
Rex Hunt 
18,00 Salva' din zona morţi 
18,30 iliscovel)' astăzi 
19,00 Echipa trnp<Wi 
20,00 Di1colo de anul2000 · 
20,30 Construcţii din fiara 
vechi 
21.30 Avanpramiera Olsco-. 
very 
22,00 Gazul toxic din lacul 
Nyos 
23,00 Wijldscsla 1957: lama 
nudear.l 
0,00 Clopotele de la CemobAI 
1,00 Maşini extreme 
2,00 Povestiri din Muzeul 
Negru 
2.30 Medici deledivl 
3,00 AvanpremieiB Disar.lery 
3,30 Confesiuni 

11,00 Jurnal TVS; 

13,05 IntrebAri; 15,15 

lsteţul • a.; 17,00 Jur

nal TV5; 17,15 Intre

bAri; 17,30 Magazin; 

18,05 Piramida; 18,30 

IntrebAri pentru cam

pion; 19,00 Jurnal 

TV5; 19,15 lsteţul.· a.; 

21,00 Jurnal Belgia; 

21,30 Jurnal Franca 2; 

22,05 Marguerlte 

Volant - a.; 23,00 

·Jurnal TV5; 23,15 

Dive111ament 

21,35 Revista presei 

21,40 Practic lnfo: 

Turist Club 
22,00 Jurnal • Curs va

lutar • Meteo 

22,40 7 arte 

23,30 Ştirile de sAmbA

ta asta 

0,00 Arca Marinei In 

Ţara Sfântă 

7,00 Selector 
10,25 Reactor 
10,30 Cybernet 
11,00 Atomix cu lna -
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Turnul Londrai 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu 
Andreea 
21,55 Reactor 
22,00 Album Show 
23,00 Vibra~i - rei. 
0,00 Insomnia 

I::UROSPORT 
9,30 Yachting magazin; 

10,00 Biatlon CM- 20 km 

blirba~; 11,00 Biatlon 15 

km femei, in direct; 12,30 

Motorsport magazin; 

13,00 Auto - Campionatul 

Spaniei; 13,30 Moto 

viteză, Spania; 14,00 

Biatlon 15 km femel; 

15,30 Snowboard CM 

Hochfilzen; 16,00 Tenis -

Senior Tour, Londra, In 

direct; 17,30 BiaUon CM 

Hochfilzen; 19,00 Sanie -

Challenge Cup, Konig

ssee; 20,00 Schi alpin -

Lake Louise (C;mada); 

maghlar.l 
15,00 Emisiune In 11. olrbi 
16,00 Radio cocktall 

1 jl:1 1) l1fi H :J fl 
0,00 • 5,00 PRO FM BY NIGHT; 5,00 - 8,00 
BULETIN DE ŞTIRI - la fiecare s!J>rt de or.l: 8,00 
• 7,00 RONDUL DE DIMINEAŢĂ- INFO PRO 
cu Dan ~tol ~ Laura Clllăceanu: 7,00 - 10,00 
PRO FM PANA LA 10 -cu Flavlus Eşnican: 
40,00 - 13,00 MIHAI CU NOI - cu Mihai 
Dobrovolschl; 13,00-14,0013-14 CU ANDREI
cu Andrei Gheorghe: 14,00- 17,00 ORAŞUL 
SUB LU~Ă -cu CătAIIn Lăpuşc.l; 17,00 • 19 
ASCULTA-TI INIIIAI- cu Marius Dobre; 19,00 • 
21,00 ASCULTĂ-ŢI IIUZICAI - cu Călin 
Gheorghe: 21,00 • 23,00 LA TINO PARlY; 23,00 
·1,00 HOT PARlY IIIX- cu DJ MIKE 

6,00 Ceasuri._ dimineţii 
8,00 Muztei populari cu 

18,00 Aclualitatea radio 
16,10 Convorbiri 
18,00 Radi<ljumal 

6,00 Oetatamentul de trezjre; 8,00 Cân
lă-mi liutare • muzk:ă pop!Aară; 9,00 Alo, 
tu alegll; 10,00 Cafeaua de zece; 12,00 
La po<Jile dorului -muzică po~lar.l: 13,00 
FM-ul de prinz; 14,00 Floare de colţ -
muzkă u~ră romanească; 15,00 AstizJ 
te sărbătorim - muzică populară şi dedica~i 
muzicale: 18,00 Dupi patru; 18,00 ŞU<tta 
cu Magi; 19,30 La mulţi anii - dedk:aţii 

muzicale; 20,30 Hanl ti Mirela Şou: 23,30 
In direct cu voi; 0,00 Diaco d8nce 21; 
2,00 Woek-end nocturn 

cledlca!H 
9,00 Cint din..-
10,00 Radio circuli 
11,00 Grarnofon 
12,00 Miez de zi la pOlul -t3,00 Emlol-ln lb. ger-
mană 
14,00 Eml•lune fn lb. 

. _,. 

19,1 5 Idol In dialog 
20,05 Cilitorle fn lumea 
pc:Mtftilor 
20,151atorlo muzk:M rock 
21,00 CurlenJI de aeari 
Şllri: 6,00: 7,55: 9,00; 11:00. 
12,55: 17,00: 18,00: 20,00: 
21,00: 21,55.lbldlo Jumol: 
7,00: 16,00: 19,00 . 

•·': 

. 1 



'. 

• 

'· 

·' 

l:n:~ lillll 
7,00 Ştirile de sâmbăta 
asta- rei. 
7,30 Omul de nicAieri -
rei. 
8,20 Poveftl de ador
mit copiii - s. 
9,10 Desene animate 
10,00 Acum poţi afla 
10,30 Vă place 'filmul? 
11 ,00 Art-mania 
12,00 Garantat 100% 
12,45 Muzica da capo al 
fine 
13,30 lumea şi noi · 
14,00 Arca Marinei 
16,15 Handbal femin.in: 
RomAnia • Austria, In 
direct 
18,00 Marea schimbA
toare- ep. 5 
19,00 Perechea potrivită 
19,30 Carol fi compa
nia- ep. 11 
20,00 Jurnal • Sport • 
Meteo 
20,30 Surprize, surprize 
22,30 Or. Quinn - ep. 
10 
23,20Jumal 
23,25 Săptămăna 
sportivă 
23,35 Echipa de elltll -
acţiune, SUA, 1992 

'f\' ARAD 
7,00 Odiseea americană -
- .. ep.21,22 
8,00 Ştiri "IVA- rei. 
8.30 Poitica fAnl Plofudecăll 
-rei. 
10,00 Casa de piatnl 
10,30 Roeta de reZSIVI 
11 ,00 Orient Expres - talk..._ 
12,59 Decennium 
13,00 Fotbal - Ceahllui
Rapid 
16,40 F-Ot.t> a1 OoN 
l.eW1tza 
15,00 Cu J_. de la A la 
infinH 
17,00 Fotbal in direct Divizia 
A Unous Steaua-F.C. B""'"" 
16,00 Un cintec de pe uliţa 
noastr.l 
18,30Ş!Iri1VA 
19,00 Observ-
20,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30Ş!Iri1VA-rel. 
22,00 Observ-

PRO 'I'V 

EJTVR2 
7,00 Special '98 - rei. 
8,05 Desene animate 
8,35 legendele vii ale 
mărilor- doc. 
9,00 Osia lumii 
9,30 Pas cu pas 
10,30 Curier de ambe 
sexe -rei. 
11,15 Desene animate 
11 ,40 cantece de pe 
Mureş 
12,00 1VR Tmişoara 
13,30 Cronica Arnazoniei 
-doc. 
14,30 Alias 
15,00 Roadele mării -
ep. 7 
18,00 Obsesia - s .. 
16,45 Santa Barbara- s. 
17,30 Vldeotonomal 
18,30 Personalităti 
18,35 Africa, pa'radis al 
spinilor - doc. 
19,30 Panoramic Jazz 
20,15 Teatrul Naţional de 
Televiziune prezintă: 

~ '' Alice de Michel 
Suffran, cu: Monica 
Mihăescu, Maria Ploae 
21 ,55 Personalitaţi 
22,00 Fotbal: Meci din 
Campionatul Spaniei, in 
direct 
23,55 Nocluma 
0,05 TVM "Mesager 

TV li\Tt;RSU 
8,55 Deschiderea programulut 
9,00 lntersat Music 
9,30 In lnchl-.-.... rei. 
11,00Ştirie lnter.oa! 
11 ,30 Enciclopedia canini -
T errienJ1 alb 
12,30 Angola -Iim 
14,00 Impact- rei. 
15,30 Lumea animalelor 81!1-
batice -11 
16,00 Dragonul-llm 
17,30 Bume"'""J-17 
18,00 Aventurile lui 
H..-y F1nn- 22 
18,25 Haldeii oi na juclml-
22 
18,35 -loc:ll' ....... -
15 
18,45 Ştirie lntsnoa! 
19,20 Neon- -10 
20,05 Mimica, - ~
--10 
20,30 Muzică .. IIm Ql Alecu 
Chiriţă-di'ect 

22,00 o crtml d--IIm 
23,30Ştirie-

·ora 21,00 ERASER • 
acţiune 

7,00 Cartea virtutilor • d.a. 
7,20 Creioare ailoraie -d.a. 
7,40 Regele Mhur- dB. 
8,00 Conan Aventurierul • 
ulimul episod 
8,30 Tom şi Jeny- d.a. 
9,00 Tinarul-- s. 
10,00 Lois fi Clari!- a. 
11,00 Promolor 
11,30 Magazii de lahnologia 
ilformaliei 
12,00 Profesiunea mea, cu~ 
tura - lalk show 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generatia Pro: ..,._ 
di - ep. 98 • Dhanna fi G~ 
- ep. 21 • 14,00 Generaţia 
PRO • Clubul condam""'ilor 
- ep. 14 "15,45 Xena, pri"'"
sa războinică - ep. 1 • 16,30 
Fata de bani gala- ep. 38 
17,00 Profashion 
17,30 Te uiţi şi câŞtigi! . 
19,30 Ş- Pro 1V 
20,00 Vacanţa mare la Pro 1V 
21,00 Eraser- actiune, SUA, 
1996, cu Arnold Schwar~ 
zenegger, James caan 
22,55 Ş- Pro 1V 
23,00 OZ - lnch._",a fe
derală- s. 
0,00 Poveetaa unul IOidet -
dmm~~~~.Frn~ 
1988 cu Gabriel Byrne, 
Marianne Basler 
2,00 Amor cu bucluc- a. 
2,30 Clne-l fOiul- s. 

~.\\IBUPl\UT 
8,00 L.assie - s. 
8,55 Hollywood Safari 
9,50 Povestiri a1 delllnl 
10,45 Păsările 
11,40 Povestiri de la grăclnS 
zoolo9ică 
12,35 Haml Vlaţll de ciine 
13,30 cazurile judecătorului 
Wapner 
14,00 PCM!OIIrl de la gradina 
zoolo9ică . 
15,00 V anatorul de aoaxlli 
16,00 Povestiri despre cal 
17,00 Alacul m..,._ 
18,00 Oraşullumicilor 
19,00 Flordul crabilor uriaŞI 
20,00 Insectele canlbale 
21,00 Acvanautli 
22,00 Pet Proje(:t 
23,00 Echipa de intervenţie 
0,00 Parada animalelor 
1,00 Urg.",.. veterinare - 2 
ep. 

5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Iubire sfllntă -rei. 
8,45 Dragosta fi putant -
rei. 
7' 15 Acasa la burica -rei. 
7,30 casuta pove,tilor -
rei. 
8,15 RosaHnda - rei. 
9,00 Inger sălbatic - rei. 
10,00 Luz Clarita - rei. 
10,50 Angela - rei. 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,25 Calea Sllfll ~ 
-rei. 
14,15 V'oaţa noastrA- s. 
15,00 Cartea cărţilor- d. a. 
16,00 Fotbel 11 Calcio, In 
direct 
" Vremea de acasa 
18,00 MiCtJ!Bie doamne -
9. 
19,00 Floanl de aur- s. 
• Vremea de acasă, 1 

2Q,00 Jackpot mortal -
acţiune, SUA, 1991, cu 
Peter Fal<, Rip Tom 
" Vremea de acasa 
21,45 Nevestele de la 
Hollywood - dramă, SUA, 
1985, cu Candice Bergen, 
partea! 
23,30 Motown Live 1999 
O, 15 Fotbal: il Calcio 

. ' 
Fum de aur; 9,00 Religie; 
9~05 Dimineaţa copiilor; 
10,30 Ou-te-vino; 11,00 
Unde, ce? - mag. informativ; 
11,30 Errisiunea pensionar
ilor; 12,00 Fereastra - mag. 
infom1ativ; 13,00 Ştiri; 13,05 
Roata timpului; 13,40 Cer 
eenin - s.; 14,30 Poli Tour -
mag. turistic; 15,00 Halo -
doc.; 15,30 Delta- mag.; 
16,00 Boutlque musical • 
invitat Koncz Zsuzsa; 17,00 
Atelierele secolului; 17,20 
1100 de ani tn centrul 
Europei - s.; 17,50 Fotbal; 
20,00 Loto-show; 20,30 
Telejurnal; 21,00 Kamera 
Hungaria '99- -.tol emi
siunilor TV; 23,00 
Tralnspottlng • f. Anglia; 
0,35 Hanclbal. fem. CM; 0,50 
Perlfarta- f. Franta 

E'V~ 

7,00 Odiseea americană 
-dac. 
8,00 Poveşti cu căţei -
doc. 
8,30 Desene animate 
9,00 Hochei- rezumat 
10,00 Casa de piatră 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Express 
12,59 Decennium 
13,00 Fotbal: Ceahlăul • 
Rapid, in direct 
15,00 Cu Topescu de la 
A la infinit ' · 
16.40 Fashion Club 
17,00 Fotbal: Steaua • 
FC Bra,ov, in direct 
18,59 Decennium 
19,00 Observator 
20,00 Proiectul Pando
ra- actiune, SUA, 1998 
21,45' la mulţi ani, 
Vouă! 
21 ,Ş9 Decennium 
22,00 Observator 
22,30 Pe urmele lui 
Anderson - actiune, 
SUA, 1971 ' 
0,30 Am incAlcat legea 
-drama, SUA, 1970 

• 2,00 Documenta!'- rei. · 
3,00 Sălbăticia dispărută 
-dac. 

H:Bnmsnz 
7,00 Mag. minoritătilor; 

8,40 lumea satului; 9,00 
Cer senin Intr-o familie -
s.; 10,00 Caea cu nr. 17 • 
f. Anglia; 11,05 Emily • 
s.; 11,55 Hany- a.; 12.45 
Eu sa nu am casa?: 13,00 
In fiecare zeama, doua 
linguri - a.; 13,55 Viata 
cu tatii meu - f. SUA; 
15,55 Handbal fem.: 
Ungaria-Rusia; 17,35 
Istoria ilustrată a literaturii; 
18,05 Slagare TV; 19,00 
Garcla Lorca • Casa 
Donel Alba • teatru; 
20,40 Desene animate; 
21,00 Stiri, sport; 21,30 
Ştiri, spOrt; 21,30 Unda ,1 
felul de trib - s. Italia, 
ep. 1; 23,40 Legături 
!nUme • f. Anglia 

pisco e r. 
Amold Schwarzenegger 

fi Vaneu William• sunt 

capetele de atif ale acestui 

film In care primul joacA 

rolul lui John Kruger, agent 

de elltll In cadrul Programu

lui Federal de Protecţie a 

Martorilor. El are misiunea 

de a o proteja pe Lee Culln 

dupA ce aceasta descoperă 

din Intimplare In Instituţia 

ea un plan secret de livrare a 

unei arme ultraaoflstlcate. 

Tensiunea fi pericolul sunt 

cu atit mal mari cu cat mar· 

tora este ameninţ.atli de per

soane chiar din interiorul 

guvernului. 

Anunţă DESCHIDEREA DEPOZITULUI EN GROS 
de LEGUME-FRUCTE situat in 

str. Episcopie! sub un nou management 

VĂ OFERIM: Portocale; Clementlne; 
Kiwi; syugurl, grapefrult, ro_Jii, mere. 
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10,00 Un puşti la 7,00 Karaoke Show -
rei. 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima - Magazin matinal 
.. Meteo,-muzică, revista 
presei, bucătăria zilei 

12,00 Celebri '' bogaţi 
-rei. 

7,00Stiri 
7,10' Bunii 
România! 

dimineaţa, curtea Regelui Arthur 
10,00 Universul misterios al 
lui Arthur C. Ciar1<e 
10,30 Revoltă in RAF 

21,30 S-a întâmplat... 
azi 

13,00 Politica de mâine 
-rei. 
15,00 Bilant- rei. 
15,30 vacanţa a la 
Petrişor - rei. 
16,00 Viata in direct, cu 
Răzvan T~caliuc 
17,00 Celebri '' bogaţi 
- ep. 212 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke show 
20,00 Comisarul Rex -
s. 
21,00 Cl5 Profeslo· 
ni'UI- s. 
21,30 Apel de urgenţă 
22,00 Clip Art- rei. 
22,05 Focus 
22,30 Revista presei 
23,35 Politica de mâine 
0,30 Duel in pădure -
actiune, China, 1986 
2,00 Focus- rei. 

~T\'2 
7,10 Lumea satului; 7,00 
Magazin matinal; 7,30 Buna 
dimineaţa, Ungaria!; 9,30 
Boga~ '' lrum"''i - s; 9,55 
Rlvlera - s.; 10,25 Mama
copi - magam: 1 o,50 Zoom: 
11,50 Magazin economic; 
12,20 Internet, 12,55 Follow 
Me!; 13,10 In trai- s; 13,35 
Rlvlera - s; 14,00 O miel 
bltale 1n Paris - f. Franţa, a1 
Jean Gabin, Claude Bra
sseur; 15,45 Bogaţi '' 
lrumofl- s.: 16,10 Ramlng
ton Steela- s.; 17,00 Sunsel 
Beach- s.; 17,45 Samanlha 
- s.; 18,40 Luz Maria - s.; 
19,30 Fapte; 20,00 Roata 
norocului; 20,30 Rosallnda -
s.; 21,00 Profaslon'ltil - s. 
Germania.; 21,55 Show; 
22,45 Buna seara, Ungaria!; 
23,30 Mleaisslpplln flăcări -
f. SUA, cu Gene Hackman, 
Wiem Dabe; 1,451ntemet 

9,00 Omul '' natura - rei; 
10,00 Stiri 

10,30 Dintre suie de -
-rei. 
11 ' 15 Cutia Pandorel - rei· 

12,00 Dincolo de -
rei. 
13,30 Documentar- rei. 
14,00 Globetrotter: rei. 
15,00 Ştiri 
15,30 Post Meridian 
17,00 Medici la datorie -
ep. 110 
18,00 Omul fi natura - s. 
19,00 Secţia de poliţie -
ep. 107 
20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Reporter Tele 7 
22,45 Derrick - rei. 
O,OOŞtiri 
0,30 Ora H - emisiune de 
confesiuni -
2,10 Telejurnal- rei. 
2,35 Documentar- rei. 
3,00 Medici la datorie -
rei. 
4,00 Secţia de poliţie -
rei. 
5,00 Reporier Tele 7 ·rei .. 

EJ PRO 7 
7,05 Taff- magazin; 7,30 
Mbming Show; 8,30 Slmp
sonii - s.; 9,06 Roseanne -
s.; 9,30 Mallorca - s.; 10,05 
Miracol de Crăciun - rei.; 
12,00 Dlagno- - crtmi -
s.; 13,00 MaUock- s.; 14,00 
Sam - magazinul amiezii; 
15,00 Talkshow-uri; 16,00 
Taff - magazin; 18,25 
Slmpoonll - s.; 19,00 
Familia Bundy - s.; 19,30 
Roseanne - a. SUA; 20,00 
Mallorca - s.; 20,30 Ştiri, 
meteo; 20,50 Galileo - ma
gazin ştiinţific; 21,15 Blngol 
~ comedie, SUA, 1990, cu 
David Franch; 23,25 
Magazin eroti'c; 0,05 
Dragoste molipsitoare -
thriller erotic, SUA, 1995; 
1 ,40 Baby Talk - comedie 
erotică, SUA, 1992, cu 
Tenya Roberts 

-acţiune, SUA, 1994 

12,00 Omul care ,ue 

prea putin - comedie, 

SUA,1997 · 

13,30 Creatorul de. 

umbra - suspans, SUA, 

1996 

15,15 Beverly Hllls 

Cop 3 - acţiune, ŞUA, . 

1995 

17,00 8 cipllţinllntr-un 

sac - comedie, SUA, 

1997 

18,45 Sărutul morţii -

suspans, SUA, 1996 

20,30 Vintul prin 

sAlcii - avent~ri, SUA, 

1997, 'cu Steve Coo-

gan, Terry Jones 

22,00 Stargate - s. 

22,45 Cu orice pret " 

drama, SUA, 1995 

·o,30 Crimetime ~ 

thriller, Anglia, 1996 

7,00 ~1pte fix; 7.30 Bună 
diminOaţa!; 8,00 Opt fix; 8,30 
llopoţl şllrum"''i - s.; 8,55 
Jntre noi - s. Germania; 
9,25 Vremuri bune ... - s. 
Germania; 10,00 Dimineaţa 
mea - magazin; 11,30 
Sabrina - laik; 12,30 Ouelul 
familiilor - conc. TV; 13,00 
Magazinul amiezii; 14,00 
Talk-show-uri; 18,00 
Dldaca- s.; 18,30 Intra noi 
- s. Germania; 19,00 
Magazin regional; 19,30 
Exclusiv magazin; 19,45 
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv magazin; 20,40 
Vremuri bune, vremuri 
rele-s. Germania; 21,15 
Picata de moarte - psi
hothriller, Germania, 1999; 
23,1 O Stern TV; 1,00 
Jumalul nopţii; 1,30 Fata de 
aur· a. 

11,25 Pasiunea volenului 
11,50 Povestiri despre 
supravieţuire în Australia 
12,20 Dincolo de enul 2000 
12.45 Aripi pe mare: Orion 
13,40 Pasul următor 
14,10 Jurassica: Monştri 
marili 
15,05 Eco Challenge W 
16,15 Războinici ai vre
murilor lrecute: ZUiuşil 
16,40 Primele iborurl 
17,00 AighHine 
17,35 Aventuri la pescuK 
18,00 Pasiunea pentru 
automoble 
18,30 DisCOYerf astizl 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Jurassica: Apariţia 
dinozaurilor 
20,30 Reptile periculoase 
21,30 Discovery astăzi: 
Ştiinţa sexului · 
22,00 Super-trenuri 
23,00 Super-vapoare 
0,00 Super'structuri: Staţia 
spa9a1a internaţionali 
1,00 Bombardiere 
2,00 Cutia neagr!l 
3,00 Oiscovery astAzi: 
Ştiinţa sexului 
3,30 Nebuni după avioane 

~TV5 
13,05 100% lntrebăn; 

14,00 lnfo; 14,05 

Timpul prezent; 15,00 

Jurnal TV5; 15,15 Mic 

Mac·- s.; 17,00 Jurnal 

TV5; 17,30 Magazin 

culinar; 18,05 Piramida; 

18,30 IntrebAri pentru 

campion; 19,00 Jurnal 

TV5; 19,15 N. Bunna -

s.; 21,00 Jurnal Elveţia; 

22,05 Magazin; 23,15 

Rlltlcltorul • f.; 1,00 

Jurnal Belgia 

21 ,35 Revista presei 
21.40 Practic lnfo: Arte ' 
22,00 Jumel • Curs \'8-
lutar • Meteo 
22,40 Scrieţi-ne! Vii 
nlspundeml 
23,00 Decembrie '89. 
1 O ani. Cu Irina luca 
23,30 Istoria clipei 
23.40 A-Facerea 
0,10 Casa mea 
0.40 Creativ m"'""'in 

7,00 Selector 
10,25 Reactor - rai. 
10,30 Cinernatomic- rai. 
11,00 Alomix cu IOiirceB
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor- şt1r11e zilei 
16,00 Rockada - rei. 
17,00 Selector - muzică 
non-stop pe toate gus-
turile · 
19,00 At6mlx cu Tudor 
21,55 Reactor - ştirile zilei 
22,00 Atomic Caf6 
22,30 Cybemet , 
23,00 Metropolls -~ 
0,00 Insomnia 

UROSPOR'f 
9,30 Schi - trambulina, 
lillehammer: 11,00 Schi 
fond CM Italia; 11,30 Schi 
alpin - Val d'lsere - elalorn 
uriaş fem.; 12,30 BiaUon 
CM Pokljuka, In direct; 
14,15 Schi fond CM 
Asiago, Italia, rei.; 15,00 
Schi alpin CM Val d'lsere 
slalom super G. fem.; 
15,30 Yachting; 16,00 
Schi trambulinA - Italia, In 
direct; 18,00 Schi fond -
Val d'lsere; 19,00 Biatlon 
CM Pokljuka, In direct; 
20,00 Motorsport maga
zin; 21,00 Aeroblc CE 
Birmlngham, In direct; 
23,00 Fltness - Ungaria 
'99; 0,00 Schi - trambu
lina, Predazzo; 0,30 
Molosport 

------~--~~--~~~----------~~----~---. ·Vin aă .. băto .. ila da la .. nă ACASA 
22,30 NUMAI CEl SINGURI• 

dragoste/comedie 
Oanny Muldoon e un poliţist din 

Chicago, se apropie de varsta de 40 de 
ani şi locuieşte tot cu mama, domina
toarea doamnă Rose. Strecurandu-se 
mereu prin spatele ei, Danny cunoaşte o 
tanăra, Theresa Luna, de care se indră
gosteşte. Cei doi planuiesc sa-şi inte
meieze o famllte, să aibă copii şi o viaţă · 
fericită. cand afla, Rose se infurie; nu 
este de acord; se teme de singurătate; 
şt-ar dori ..băie1elur numai pentru ea_ Aşa 
incit n forleazâ pe Danny sa aleagd Intre 
propria ferkire şi cea a mamei lui. 

1 

Doriţi: • televizoare • frigidere • radlocasetotoane • lazi fr1gorifice • congelatoare • rrt8flnl de 
spălat? 

Arad, Bd.,l!ovolutiei nr. 83, tel. 280817(1ăngă maguinul Porţolanul) 
PROGRAM 

zilnic: 8-'19 sâmbătă 8-'13 · 
ATENŢIE: • vindem şi cu plata In RATE, fAn! avans la cumpărarei 

. • asigur!lm garanţie la produsele vAndute 
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rei. 
Scuzaţi! Pardon! 

Meroi!. rel 
11,00lVR~ 
12,00 Pund ochii. rei. 
13,00 TVR Timişoara. 
Lcmea fn miljcar8 
14.00 Jt.mal 
14,15 CiberFan 

. 14,30 Evri<al 
15,00 Teatrul Naţional 
pmmtă: Câsatcrie lmpo&i-
bilă. rei. 
16,05 Ecqtuttsm 
16,30 Medlc:Ola pemu 11:1\1 
17,00 Hora satului ... 
17,30 Impas lndqi 
1S.OO Cored! 
18,05 Jumatallia ta 
19,00 AvanpR!miedl·şat 
19,05 sange şi c:atilea 
11,10 SUnHI Beaeh • s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
20,55 30 de rtndUI1 .,..... 
tru delict· dramă, ltaHa, 
1998, Partea a Ireia 
22,40 ln llagrant Decem-
br1e '89 • 10 ani 
23,15 JLmlllul de noaple 
23,30 Carmen Sylva,· 
prinţesa Rinului ,r rag!na 
Carpatllor. doc. ' 
0,30 Lumea darl8l.lj 

7,00 Observator 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8 30 Politia 955 • rei. 

,. 

9:so Anunturi . 
10,00 Stiri' 
10,10Collvl.ade aur-a. 
11 ,00 Mount Royale - s. 
12,00 Baywall:h Nlghta • 
s. 
12,59 Oecennium • 
13,00 Ştirile amiezi 
13,15 Pretend&r-s. · 
14,00 Deceptll· s. 
15,00 Luz Mana· s. 
16,59 Decennium 
17,00 Ştiri 
17.25 Divertisment 
18,00 Emisiunea tn Umba 
germană 
18.20 Anunturi 1· 
18,30 Ştiri TvA 
19,00 ObseMIII:lr 
20,00ClubT 
21.20 Anunţuri · 
21,30 Ştiri. rei. . .. 
22,00 ObseMIII:lr . 
In continuare programul 
este Identic cu cel al 
Antene11. 

l3'l'VR 2 
7,00 Santa Barbara · ret 
8,00 c..ter de amlle - • 
rei. 
9,15 Cani pe an- rei. 
9.55 ven, video, viei • rei. 
10,10 • Limbi stnlilne: 
francezi\ 
10,35 Născuţi prinlre ani
male Sl'lllatice 
11,05 Desene arhala 
11,30 Trupa DP 2 . 
13,00 Tribuna partidelor 
pallameo'llale 
14,00 Emisiune tn limba 
maghlar!l ' 
15,00 Obsesia. s. 
16,30 Santa Barbara ••. 
17,15 Curier de ambe-
18.00 Care pa care • 
18,40 P"""""llta~ ' 
18,45 Se lnta~ aaml 
19,00 Veni, video, viei 
19,15 Clllălorind prin llri 
19,30 Ştiri bancare 

019,45 Festiwlui de c:l1ltlri 
clasică 
20,15 DrepiiA la adevăr 
20,55 Comedie fantaslleil 
- comedie, Romania, 1975, 
cu Oem Rădulescu, Cornel 
Coman, Goo'ge Mihăiţi! 
22.20 PeosooalltaV 

22.25 -· Origi'iee . tlmpukll 
23,10 integrala 
0,15 Noduma : ~ 
0,30 TVM. Mesager 

TV INTt:RSi\T 
8,55 Deschiderea programu
lui 
9,001- Murlc 
9,30 Inimi lndngerate • 
film, rei. 
11,00 Ştirile 1- ' 
11 ,30 Dulca lspilă • s. 
12,15 Obiectiv """'""""' 
12,30 Sed ucarea guver· 
nanlel- IIm, rei. 
14.00 Amdul prin IJIIUflldlell 
-rei. • 
15,30-Tnb.-
18,00 o zi de octombrie. 
film 
17,30 Underdog Show • 
deoeneanl.-
18,00 o.,ertul"'"""'t>eflil_ ..... 
18.25 Comonle lumii 
18,45 Ştirile lntersal 
19,20 outce lspill - s. 
20,05 MioiAinl, fanneca fi 
mlracote ~s, 
20,30Amlnlllldlnlri1910· 
doc. 21,30....,. __ ........,_ 

s. 
22.00 o dogl-· JW1olcli 
·film 
23,30Ştiriot-
0,00Erotial 

• )1 

~PROTV 
7,00 Pro TV eal tăul 
10,00 Tanăr=:::r'·B. 
10,50 Uttlma ... ş. 
11,45 Pensaeola- s. 
12,30 o c4snlclo per1eoli • 

•• 12,55 Ştirile Pro 1V 
13,05 Babylon V • s. 
13,50 Ani de liceu· s. " 
14,15 Miracolutlinonlţll-a. 
14,45 Familia Bundy -s. 
15,15 NlalpU111e din Mlanll· 
s. 
16,10 Tlnăr" nellnlfllt ... 
17,00 Ştirile Pro lV 
17,15 Ştirile Pro lV Arad 
17,30 Ceiobrity • s. 
18,30 Dăruieşl şi ctştigi. 
Extragerea Cillţi ~.Te 
ui\1 'li cAştigl. ' ' 
18,50 Cl:lesiMlea zilei 
19,00 Ştirile Pro lV 
19,50 Chestiunea zilei 
20.00 Wollrer, pol'll"t-... 
21,00 ~- zilei. e:di\18 
specială ru Florin Calinescu 
21.30 Fotbal: Uga Campio
nllor, tn dln!ct. Ştirile PRO 
1V- In pauză 
23,30 Cl>estiunee zilei 
0,15 Folbal: Re:zumaiU Ligii 
Cornpionilor 
2,00 Familia Bundy ·&. 
2,30 Cu-i f81u17· s. 
3,30Avocaţl· s. 
4,05 Poltergelat 
Moştanln!a ••. 

~ \\llllL PLUET 
8,00 ln lumea anlmaiefor 
8,55 Spectacolul"_ 
9,50 t.aule · s. 
10,45 Povestiri de la gn1ld1na 
zoologică 
11 ,40 Medie da animale 
13,05 Atacul muştelor 
14,00 Salvati animalele! 
15,00 Pasările 
16,00 Şcoala ciinelui 
asruftAtor 
17,00 Cazurle~ 
Wap11er 
18,00 Medic de animale 
19,00 Spectacolul naUlrii 
20.00 Salvaţi şi saivaiDI! • 2 
ep. 
21,00 An1me1e da la A la Z: 
Căutat viu 
21 )() Spectaeol Ql rinale: 
Zsllra la noi acasă 
22,00Rev"""'"'. 
23,00 Super-animale de 
pradă: Leii, gheparzll sau 
hlenele sunt ·adowi'"V ,.cri
minali in serte• 
0,00 IJtgenţ&-

• ora 10,00 UN 
PUŞTI LA CURTEA 
REGELUI ARTHUR 

• SF 
Sll nlmere1tl la 

lc••rt••• regelui rthur 
chiar un lucnu 

Jol,lfnuilt. Mai ales c.il 
lucru se lntâm
ln urma unul 

5,00 Guadalupe · s. 
5,50 Iubire sfânta • ret 
&.45 DlagOS!e ,r pu1er9 -
rei. 
7,15 Acasă la bunica • 
reţete cuiinan! • rei. 
7,30 Clisuţa poveşlllor- rei. 
8,15 Rosalinda ·rei. 
9,00 Inger sAlbatic· n!i. 
10,00 Luz Clarita - rei. 
10,45 Angola. rei. 
11,30 Nimic personal-s. 
12,15 VIno si vezi pa· 
radlsul- rei. 
14,15 Vi"l" noaslrl· s. 
15.00 Dragos!& fi putem • 
s. 
15,30 Iubim 1lftntli • s. 
16,30 Luz Clarita - s. 
17.25 Vremea ds acasă 
17,30 Rosailnda - s. 
18,30 Angola • s. 
19.25 Vremea ds acasă 
19,30 Acasă ia bunica -
reţeta ctMlan!l a ziei 
19,45 Desene animate 
20,30 lnger sălbatlc - s. 
21,30 Slnga din singele . 
meu-s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Numai cei oingUI1 -

.dragoste, SUA, 1991, cu 
John Candy, Ally Sheedy, 
James Beloshi 
0,20 DlagOS!e fi putere -
rei. 
0,45 Surorile . s. 

1 

MagaZin matinal: 10,05 
Bealia· s.; 11,00 Hotel 
Paradis - s.; ·12,00 
Cetl!"nll din Chateauva· 
llon ~ s; 13,00 Magazin 
infoonativ; 14,00 Maga:zlnul 
mlnoritaţilor croate !il 
romane; 15,05 Aventurile 
unui eline .. s.; 15,35 Via 
cailfornian • s.; 18,00 
Secretele niaipulul . s.; 
16,35 Desene animate: 
Cucurigu şi cotoodac: 16,4Q 
Bestiarium distractiv; 17,05 
Compania aarJanl - s.; 
18,00 Drogul Zauner - doc.; 
18,30 Documentar; 16,50 
Jurnale regionale; 19,00 
ŞUri: 19,15 Tema: 19,25 
Roata timpului; 19,30 Fan; 
20.00 Toiul pen17u lubn • 
s.; 20,30 Ştin: 21,00 Show; 
21 ,35 Fotbal · Liga 
CeiiijliOUÎIOI, 23,30 lntr-ada
VIlrt; 23,45 Ştili; 0.50 Adual; 
o, 15 Uga Camplonllor 

cel mal nalndemânatlcl 
bllfl\l, pa nume Calvin 
Fuller. Dar, cum mira
cole se pot lntilmpla, 
să ne llaăm lermecati 
de puterea magicianu· 
lui Mertin, care, de la 
secole distanţA, il 
cheamă pe Calvln In 
ajutor. Legendarul lui 

., 

7,00 Obser;ator 
8 00 Dimineata devreme 
s:591le<:enniUm -
10.00Ştiri 
10,10 Colivia de aur· e. 
11,00 Mount Royal- &. 
12,00 Baywatch Nighls • 
s. 
12,59 Decemium 
13,00 Stirila amiezii 
13,15 Pretender. s. 
14.00 Deceptll- s. 
15,00 Luz Maria • utllmele 
episoade 
17,00 Ştiri 
11.25 o~ tnv~nge 
-ep. n. 73 
18,59 Decemium 
19,00 Observator 
19,55 La mulţi ani, Vouăl 
20.00 M..uul samut'l!ll -
acţiune, SUA, 1992, cu 
Julian Lee 
21,59 Decemium 
22.00 Observator 
22,25 La mulţi ani, Vouă! 
22,30 Marius Tucă shaN 
O,OOTwinPeaks·s. 
1,00 Colivia de aur· rei. 
2,00 Obse!Vator • rei. 
2,30 Baywatch Nlghte -
rei. 
3,30 ~ imllnge
rei. 
5,00 Dalla8 ••. 

8: lli.\Pt:SU 2 
6,45 Lumea satului; 
7,00 Magazin matinal; 
10,05 Parlamentul In 
direct; 13,00 OI. praf. 
Spacht • s.; 14.00 
Magazin Informativ; 
14,35 Actual; 15,00 
Fum de aur; 16,25 
Consiliul Europei; 16.45 
Video-clipuri; 11,05 
Strada şcolii; 18.30 
Magazin pt. handica
paţi; 19,00 Telesport; 
20,40 Oasene animate; 
21,00 Ştiri. sport; 21.30 
Peregrinările unui pictor 
ratacitor - 212; 22,15 
Poliţia rtalltlcli • s.; 
23,00 ZonA incredill!ll 
·11, 

a c.ildea In mâini 
cumplituiul Lord B 
lasci. Calvln n 
gostette, ind, da 
dintns frumoasele 
ala regelui, de prio1(eo~all 
Katay ti devine' ':~~~ 
sul cavaler In a 
strălucitoare 
aalveazi regatul. 

,;~ 

• 

tit PROGRAME TV ~ Sâmbătă, 4 decembrie 1999 
~PRIMA 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,00 Poveşti pescă
reşti 

11 ,30 Sport Magazin 
13,00Motor 
13,30 Apel da urgenţă • 
rei. 
14;00 Real TV- rai. 
14,30 Dosarele Y ·rei. 
15,30 Camera ascunsă 
111,00 Comisarul Rex
s. 
17,00 Cele~ fi bogaţi 
• s. 
18,00 Focus • Sport • 
Melea 
18.30 Clip Art 
18,35 Popular 
21,00 Decizia - dramă, 

SUA.1988 
22.45 Clip Art- rei. 
22.50Foous 
23,00 Show-ul de 
noapte 
1,00 Bani de buzunar -
acţiune, SUA 
2,30 Foous plus - rei. 

~TV2 
7,00 Rădăcini; 7,30 
Biblia pentnu copii; 8,00 
Matineu, desena ani
mate; 10,00 Desene an~ 
mate: 12,00 Party TV; 
15,00'Evadaţl stelari -
s. SF; 16,30 Sabrlna, 
vrAjitoarea • s. distr. 
SUA; 17,00 Oawaon ti 
prietenH - s. SUA; 18,00 
Prieteni buni - s.; 18,30 
Hercules • s.; 19,30 
Fapte; 20,00 Baywatch 
• a.; 21,00 Salt mortal
f. acţ SUA, cu Wesley 
Snlpea; 22,50 As
cunde-te, ascunde-te 
dlavolel • f. SUA, cu 
Linda Blalr, Leslie 
Nielsen; 0,45 Dosarele 
Y • s.; 1,00 Jocuri mis
terioase - f. erotic SUA 

AN'I'EIIA 1 

1 
TELE 7 ARC:: 
8,00 Şttri 
8,10 Dintre sute de 
ziare. rei. 
9,00 Tara spiridusilor 
1o,oo' Practic la Tele 1 
11,00 Documentar 
11,30 Lumea In clipa 
2000. rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomicu 
17,00 Celebritate • s. 
18,00 Rendez-vous la 
Tele 1 · emisiune de 
divertisment cu muzică 
şi voie bună 
19,00 Globetrotter 
20,00 Telejurnal 
20,45 Aventurile lui 
Ford Farlaine • acţl· 
une, SUA, 1990, cu 
Priscilla Presley 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 
0,20 Celebritate · rei. 
1 ,05 Rendez-voue ta. 
Tele 7- rei. 
2,00 Globetrolter • rei. 
3,00 Telejurnal· rei. 
3,30 Studioul Tudor 
Vornicu-ral. 

EJ PRO 7 
6,25 Desene animate; 
12,15 Tlme Trax- s.; 
13,05 Plete de găină - s.; 
13,35 Simpsonli • s.; 
14,00 Desene animate; 
14,35 Familia Bundy - s.; 
15,05 Ohanna ti Greg • 
s; 15,30 Sub un 
acoperit - s.; 16,00 
Pacific Blue • s.; 17,00 
Bugs s.; 18,00 Buffy
s.; 19,00 Trandafiri de la 
foetul iubit - show; 20,00 
Talk. IaD<, talk; 20,30 Ştiri; 
20,45 Galiieo extra-mag&
zln; 21,15 Charlle fi 
Loulse - comadie, Ger
mania, 1993; 23,15 
Plutonul • f. război, SUA, 
1986, cu Charile Sheen; 
1,35 TV Total; 2,25 
Qualsch Commedy Club 

• ora 22,30 PE URMELE 
LUI ANDERSON· drami 

IHBG)i 11 IJIJ 
10,00 Desene animate 

11,00 VIntul printre 

slllcll • acţiune, SUA, 

1996 

12,30 Febra aurului -

acţiune, SUA, 1996 

14,00 Şantaj • thriller, 

SUA,1995 

15,45 Sabflna - drama, 

SUA,1997 ., 

17 M stargate - s. 

18,30 Crlmetlma 

lhriAer, SUA, 1996 

211,30 Pacientul englez 

. • dramll. SUA, 1997 

23,15 Paradlaul cr1mal 

• lhriller, SUA. 1996 

1,30 Jurnalul Panto• 

fulul~u-s. 

6,45 Desene anomate; 
9.00 Disney Club; 12,05 
Power Rangara · s.; 
12,30 Desene animate; 
13,05 O dată In viaţA • 
s.; 13,30 Moesha · s.; 
14,00 Treptat. treptat -
s; 14,25 DupA luni • s.; 
14,55 Prinţul din Bel Alr 
- s.; 15,$5 Metterul 
casei • s. 2 ep.; 11,00 
Beverly Hllls 90210 • s.; 
17,50 Melroae Placa -
s.; 18,45 Top of the 
Pops; 19,45 Ştii!, sport; 
20,1 O Exploziv week
end; 21,15 Căsătofie de 
vis; 23,00 Karl Dall 
Show; 0,00 Lumea 
Veronei show; 0,55 
South Park • a.; 1,20 
Relrtl6pactiva veselă 

~IISftURl 
10,00 Lumea miste
rioasă a lui Arthur C. 
Clarke 
10,30 Animal X 
11.25 Nebuni pe roţi 
12.20 Camionagii cenu
lui 
13,15 Povestea lui 
Vickers 
14,10 Hitler. şantaJstul 
15,05 Aripi pe mare 
16,15 Misterul galionu
lui-fantomă 
17,1 O Africa necunos
cutli 
17,35 Aventuri la pes
cuit 
18,00 Ferrarl 
19,00 Supravieţuitorii 
vitezei 
20,00 Maşini extreme 
21,00 Cursele de 
Formula 1 
22.00 Noaptea lui Sir 
Ralph Fiennes 
23,00 Chemarea Nor
dului: Canada 
0,00 Chemarea Nondu
lui: Siberia 
1,00 Planeta singura
tică 
2,00 Piloti de Incercare 
3,00 Ferran 

~ T\15 
15,15 Mag;.,:in cultu· 

rai: 18,30 lnvenţlile 

vlelll; 17,00 Jumal TV 

5; 11,15 lntreblrl; 

17,30 Sport Africa; 

18,05 Piramida; 18,30 

lntrabirl pentru cam• 

pion;· 19,15 Banul 

public; 21,00 Jurnal 

Belgia; 21,30 Jurnal 

Franca 2; 22,05 Tha· 

la .. a; 23,00 Jurnal 

TV5; 23,15 Tllmla apa. 

clal; 2,00 TV 5 lnfo; 

2,05 Harta comorll 

T\ lnlRUTIOlU 
21 ,30 S-a intamplat. .. 
azi 
21,35 Revista prellei 
21,40 Kîkî Rîkî Mlki -
emisiune pentnu copil 
22,00 Jumal • Meteo 
22,30 Meridlanul. Cra
iova 
23.00 Clipa de poezia 
23.05 Cabaret... caba
ret - divertisment 
23,55 Bietul loanicle -
drama, România, 1980, 
prima parta 

~.\10111('(\ 
7,00 Selector 
10,15 Fraestyle 
10,30 Romanian Top 
100 
12.30 File da poveste ' 
13,00 High Action 
Adranain 
13,30 Cinernalomk: • rei. 
14,00 K Lumea 
16,00 Selector 
18.30 Atomix cu Oana • 
rei, 
21,30 Febra - party 
muslc 
22,30 Vlbre!iî 
23,30 Klub Bizzar 
0,30 Insomnia 

« URGSPORT 
9,30 Snowboard CM 
Sesbieoes; 10,00 Bob CM 
In direct; 11,00 Schi alpin 
slalom uriaş film. In dlrec:t; 
12.00 Biatton CM 
Hodlfi121en, tn direct 12,45 
Schi • oomblnate nordica 
slirlturlln direct; 13,30 
Schi alpin CM slalom tem.; 
15.00 Biallon CM In direct 
15.45 Auto • cursa campl
onilor Gran Canarla In 
direct; 17,00 Schi alpin CM 
Serre Chevallor; 18,00 
Schi fond; 19.00 Bob CM 
Wnterbel!l cobonlire ma&
culin; 20,00 Schi alpin In 
direct: 21,00 Sanie CM -
Konigsee; 22,00 Sumo -
Tokyo; 23,00 Echitaţie
~In d~ect; o.oo 
Tenis • Senior Tour · 
Londra 

CADOURI MUZICALE 
RADIO 21 lEII' 

OFERĂ TUTUROR 
ASCULTĂTORILOR POSIBILITATEA 

După 1 O ani petrecuţi In 
nchisoare, Ouke Anderson 

ae duce si-ti viziteze priete
na de alt.ildaU, lngrld 
Everlelgh, care loculette 
ontr-un apartament luxos din 
Manhattan. Odatil ajuns 
acolo, li vine o Idee referi· 
toare la cum lfl poate 
mbunltiţl repede situaţia 

nanclară: se hotllriifl& • 
jefuiască toate aparta
mentele din acea .clădire. 
Pentru •·ti pune planul In 
aplicare, el ara nevoie de cel 
mal buni spărgători din N
York, apeclalifli In arta, antl
chltlţl ti bijuterii. Singurul 
lucru pe care Anderson nu-l 
ftle e faptul eli poliţia eate 
pe urmele .ale, fiecare con
versaţie fi mitcare fiind 
atent . supravegheate fi 
înregistrate • 

DE A OFERI CADOURI MUZICALE CELOR DRAGI $1 
APROPIAŢI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

10 LA INOEMANA ORICUI ESTE CADOUL MUZICAL 

urriTI' 
PE CARE·L PUTEŢI DĂRUI, PRIN INTERMEDIUL 

, POSTULUI DE RADIO 21 SEBIŞ, 
TUTUROR CELOR DRAGI (c. b. 

o . 



1;· 

1:~ lii:IJ 
7,00 Ceasul desteplălor 
8,00 Universul Credintei 
9,00 Desene animate 
9,30 Kiki Riki MH<i- maga
zin pentru copii 
11,00 Voaţa satului 
12,30 Concert folcloric 
extraordinar 
13,30 De luni pAna 
duminica 
14,15 Festivalul National 
al Ciintecului de Dragoste 
15,50 lnlomercial Connex 
16,05 Haz cu lumea tele
viziunii - ep. 1 
16,30 Auto Club 
18,15 handbal feminin: 
Romania-Ucraina, In 
Campionatul Mondial 
18,30 Trupa de soc 
18,55 Tragerile Loto 
s 'aJ 
1 roo Perechea potrivita ' 
19,30 21 cu Ştefan 
Bllnlcă Jr. 
20,00 Jurnal" Meteo 
20,30 Fotballnfo 
20,50 Zodia VIP 
21,50 Lista neagrA -
drama, SUA, 1991 cu 
Robert de Niro 
23,40 Jurnal de nopate 
23,45 Pe faţa 
0,55 Pariul Trio 

1'V ARAD 
7,00 Secolul XX - doc. 

8,00 Ştiri TV A • rai. 

8,30 Anunţuri 

8,40 Divertisment 

9,00 Antena 1 

12,50 Decennlum 

17,30 Divertisment 

18,00 MuzicA populară 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TV A 

19,00 Observator 

19,50 TeleEuroblngo 

show 

In continuare program 

Identic cu Antena 1 

la'I'VR 2 
7,00 Africa, paradis al 
spinilor - rei. 
8,00 Desene animate 
8,30 Legendele vii ale 
marilor- doc. 
9,00 Orizont spiritual 
9,30 Giacomo Casanova 
10,25 Personalit!~ 
10,30 Desene animate 
11,00 Arca lui Noe 
11,30 TVR laşi 
13,30 Tip-top, minl-top 
14,30 Mapamond 
15,00 Roadele mArii -
ultimul episod 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 Santa Barbara -
s. 
17,30 Povestirile operei 
(1) 
18,30 Personalitati 
18,35 Dovada vikingitor
doc. 
19,35 Retrospectiva pre
miilor APTR, 1994 
20,25 Integrale: Kadja 
Nin, .Midnight Oii" 
21,55 Personalităti 
22,00 Laon M'orln 
dramă, Franţa, 1990 cu 
Nicole Garcia 
23,30 Metamorfoze 
0,40 TVM • Mesager 

6,55 Deschiderea progra
muki 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 Dragonul -film 
11,00 Ştirile lnlarsat 
11,30 A9entur1erll-ap. 2 
12,00 Muzică populară 
14,00 Muzică şi film cu 
A1ecu Chirită 
15,30 RllzboMiul Luka '' 
Bamey- film 
17,00 lntersat Sport ShoW 
18,00 Kelly- s. 
18,25 Desene- -d. 
Il, 
18.45 Ştkielnlersat 
19,20 Vecinul- film 
21,00 Eurocops - s. 
22,00 Ce bu face omul 
pentru o lemele?- film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea programu
u 

·ora 21,00 RICHIE RICH 
·comedie 

~PROTV 
7,00 Cartea virtuplor- d.a. 
7,20 Creloanele colorate -
d.a. 
7,40 Rage le Arthur- d.a. 
8,00 Fraakazold- d.a. 
8,30 Torn şi Jeny- d.a. 
9,00 Super Abracadabra 
9.30 Lasale n -ap. 20 
11,00 Destine celebra: 
John Wayne - doc. 
12;00 Profeli despre
- talksOOw 
13,00 Ştirile Pro TV - Un 
allel de jumal 
13,30 Ce se vede 
14,00 Preţul corect 
14,30 Echipa rnobia 
14,45 Chesliunea zltel- re
trospectiva săptllmaril 
15,30 Baverly Hllls 90210 

. -ap.175 
16,30 Super Bingo- UVE 
19,10 Dănieşti şi căştigil 
19,30 Ştiile Pro TV 
20,00 Cupldon - ap. 14 
21,00 Rlchle Rlch - c:ome
dle, SUA, 1994, cu 
Maqnmy CUidn, Jona1han 
Hyde . 
23,00 Prooas.- etapei 
1,00 Fotbal: Magazin Ugo 
ca., lpiol tiei 
2,00 Amor cu bucluc- s. 
2,30 Clne-l şeful? - s. 
3,00 Avocapl- s. 
4,00 Cupldon - rei. 

~ \\IIUt Pl\UT 
8,00 Lasaie- s. 
8,55 Noile aventuri ale lui 
Black Beauty 
9,50 Povestiri despre-
10,45 Povestiri despre cai 
11,40 Povestiri de la grtdina 
zoologica 
12,35 Totul despre cAini 
13,30 Cazurile judecălorulul 
Wepner 
14,00 Povestiri de la .,.:~dina 
zoologica 
15,00 lntainiri cu lrinale 
16,00 Acvanauţll 
17,00 Lassie-2 .... 
18,00 K91a 5-2 ap. 
19,00 Pet Projoct 
20,00 Salva~ şi salvaDt 
21,00 Nelmb!Anzita Ama
zOnie: o rnarl\ll eroina 
22,00 Conflicte din naturii: 
Conllictele pădtri 
23,00 Tefefeuna: Pll~ 
şi tot fetul de ilsecte 
O,OOUmbra-

~T\'.U:ASl 
5,00 Guadalupe- s. 
5,50 Nevestele da III! 
Hollywood - f. rei. 

. 7,30 Căsuţa poveştilor -
rei. 
8,00 Floare de aur- rei. 
9,00 Inger sălbatic - rezu.. 
malul săptămânii · 

. 10,00 Mlcujele clcHmne
rei. 
11,00 Acasă la Laura 
Stoica cu Ruxandra 
Săraru 
11,30 Doc;lorul casei 
. 12,00 Jackie Collins -
Hollywood 
12,30 Jackpot mortal -
rei. 
14,15Yiala~-s. 
15,00 Cartea cArtilor- d.a. 
16,00 Fotbal: IL CaJcio 
• Vremea de acasă 
16,00 MlcLJ!ele doamne.
s. 
19,00 Floare de aur -a. 
• Vremea de acasă 
20,00 Acasă la romAni -
muzică populară 
• Vremea de acasă 
21,30 Identitatea lui 
Bourne - SUA, 1988, cu 
Richard Chamberlain, 
Anthony Quayle 
23,15 Motown Live 1999 
24,00 Fotbal Anglia -
Premier Leii!Que 

l~-1:!!1l1U1111 
7,00 Magazinul satului; 7,20 
Mesajul Bibllei; 7,30 Desene 
animate; 8,20 InSlE durrlnl
caiA: 10,00 Piaţa centrata -
rap.; 12,00 Clubul trei do
rinţe; 13,00 Ştiri, meteo; 
·13,05 Ungaria viitorului; 
13,35 Chrlstine - 1. FR .. cu 
Romy Schneider, Alain 
Delon; 15,15 O urni nici 
advente; 18,1 O Religie; 
16,35 Lumea invizibila - dac. 
Anglia; 17,30 Emlty- s.; 
16,15 Gânduri fn a doua 
<lln*'ică a adventukJI; 18,25 
Şasele magic - conc. tv; 
18,55 Rezumatul pp-r 
din PNB; 20,00 Ora ~apte -
ern. lui- Janos; 21,00 
Repede!; 22,00 Mr. 
Wonderful - f. SUA, cu Mat! 
Dilon, William Hul1; 23,40 
Rock Cale; 0,40 Handbal 
lent CM 

8,00 Credinţa ŞI viaţa 

9,00 Desene animate 

10,45 Aventurile lui 

Sinbad -s. 

9,59 Decennium 

·10,00 Desene anirrurte 

11,30 Buni prieteni 

12,15 Musafiri nepof· 

tiţi fi Planina meca

nicA - comedie, SUA, 

1932 

13,00 Fotbal: Oţelul -

Petrolul 

15,00 Duminica In fami

lie 

17,30 Dragostea 

Invinga - ep. 66, 6~ 

18,59 Decennium 

19,00 Observator 

19,50 TeleEurobingo 

show 
22,30 Meciul Meciurilor 

cu Adrian Păunescu 

0,30 O şansă pentru 

fiecare 

3,00 Secolul femeilor -

rei. 

H. BtD.mSI.\2 
7,00 Magazinul minori
tălilor: 8,40 Lumea salutul; 
9,00 Religie; 9,40 Cronică 
catolică; 10,45 Copiii vin
tului- f. FR. Pokria; 12,50 
Dute-mo; 13,00 In 11ecara 
zeamă două linguri -
s.;14,15 VaclnH - s.; 14,30 
Aventurile unul cAlne - s.; 
14,55 Clubul trei dorinţe; 
15,50 Trand; 16,15 Mesajli 
locurilor sfinte; 16,40 
Peregrinări printre vedete; 
17,10 Kamera Hungaria 
'99; 18,55 Ungaria -
Cor9ea, handbal tem. CM; 
20,30 Scrisori ·din 
pu~ - teatru tv; 21,40 
Şasele magic -. conc. tv; 
22,10 Ora şapte; 23,15 
Tetesport; 23,30 ~ 
ndo- 50 da ani 

1;118;fi~,@~;J:I11 1_:=:.~~:. 
Cal mal bogat bileţel din 

Richle Rlch, ara tot ce 

cu excepţia unul singur 

prieteni. In timp ce se 

la deschiderea oficialii a 

fabrici, el vede clţlva 

de virsta lui jucAnd 

lbasel)all da ceal.altl parte a 

pua la cale de dlraeto>ruolt 

executiv al corporaţiei tatilluil 

alu, Rlchle trebuie s6 
controlul companiei fi, 

acala'l timp, d·•i ca11tel 
plrlnţll dlsp6ruţl, cu ajuton•ll 
noilor ali prieteni. 

+ Transport persoane + Transport marfă 
+ Remorcări 

TUIF: 1190 lel/kll . 
Angajăm: e TAXIMETRIŞTI. r··--~ 

· cu mBfinl proprie cu '1 fin\ carte da 274008; 
munci, 11) condiţii avantajoase. . 2J4999 

. (CJ>.) 
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(p PROGRAME TV AlmiMa 
[!IBG> jj 1! J (1 ~PRUIA . ' 

7,00 Karaoke Show -
rei. 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima ~ magazin mati
nal • Ştiri şi reportaje, 
melec, muzica, bucă- · 
tăria zilei 

12,00 Celebri '1 bogaţi 
- rei. . . 

13,00 Politica de mAine 
-rei. 
15,00 Motor- rei. 
15,30 Real TV - rel. · 

· 16,00 Viaţa In direct 

17,00 Celebri '' bogaţi 
- s. 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke Show 
20,00 Copilul pierdut -
drama,,SUA, 1992 
21,30 Bilanţ 
22,00 Clip art- rei. 

' 22,05 Focus Plus · 
22,30 Revista pnasei 
23,35 Pol~ica·de mAine 
0,30 Imperiul texan -
westem, SUA, 1942 
2,00 Focus Ştiri - nal. · 

7,10 Lumea satului; 7,25 
Aeroblc; 7,30 BunA dimi
neaţa: 9,30 Bogati '' 
lrumotl - s.; 9,55 Rlvoara -
s.; 10,~5 De-a lungul firului 
de păr: 10,50 AdrenalinA; 
11,20 Ajută-te singur. 11,50 
OfertA directa; 12,45 Alrpoft 
- s: 13,10 In trei - s.; 13,35 
RMera- s.; 14.00 Inchisoa
rea secmelor - 1. acţ SUA. 
; 15,45 B-p 'llrumoşl -
s.; 18,10 Remlngton Steele 
- s.; 17,00 Sunset Beach -
s.; 17,45 Samantha - s.; 
18,40 Luz M- - s.; 19,30 
Fapte; 20,00 Roata llOIOQJ

Iul: 20,30 Rosallnda - s.; 
21,00 Unml fierbinte - s.; 
21,50 JAG. -Justiţie mii
tarii - s.; 22,45 Bună seara, 
Ungaria: 23,30 Foci - s.; 
0,251namlcl Jura!l- s.; 1,20 
Internet; 2,00 Uri-muri -
teatru tv.; 

'fELE 1 ABt 
10,00 Sunchaser -7,00 Ştiri 

7,10 BunA 
RomAnia 

dimineaţa, dramă, SUA, 1996 

9,00 Omul '' natura - rei. 
10,00 Ştii 
10,15 T eleshopping 
10,30 Dintre sute de ziare. 
-rei. 
11,15 Studioul Tudor 
VomiCu - rei. 
15,00 Ştii 
15,30 Post Meridian 
17,00 Madiclla --..!, 
s . 
18,00 Omul,, natura- s. 
19,00 Secţia de poli~· -
s. 
20,00 T elejumal 
20,30 Documentar 
21,00 Ointre sute de ziare 
22,00 Cutia Pandorei 
22,45 24 din 24 
23,15 Arcub Live - rei. 
0,()() Ştii 
0,30 Ora H - emisiune de 
confesio.ni 
1,35 Teleshopping 
2,10 Telejurnal- rei. 
2,35 Documentar- rei. 
3,00 Medici la datoria • 
rei. 
4,00 Secţia de poliţie -
rei. 

EJ PRO 7 
7,05 Taff - magazin; 7,30 
Morning Show; 8,35 
Slmpsonll - s.; 9,00 Ro
aeanne - s; 9,35 Mallon:a -
s.: 10,05 Cel patru 
mutchetarl - aventuri, ret; 
12,00 Diagnostic - criml • 
s.; 13.00 Matlock- s.; 14,00 
Sem - magazin; 15,00 
Talkshow-url; 18,00 Taff
magazin; 18,25 Slmpsonn · 
s.; 19,00 Familia Bundy -
s.; 19,30 Roseanne - s~; 

' 

' 20,00 Mallorca - s.; 20,30 
Ştiri; 20,50 Galilea - maga
zin ştiinţific; 21,15 Cursl 
mortall - thriller, SUA,· 
1997, cu Judge Relnhold; 
23,1 O Reportaj - Creetorti de 
polpuşi ; 23,40 Histooy • rep.; 
0,1 O Rlzbunltorul - s. 
SUA, 1998, cu Mlchael -

12,00 Prima lovituri a 

lui Jackle Chan - IIC\i• 
une, SUA, 1996 

13,30 In pafl de dans

comedie, SUA, 1995, 

cu Jennifer Beals 

15,00 Zborul spre 

casii • dramă, SUA, 

1996, cu Jeli Daniels 

16,45 Unde ne sunt 

· bArbaţll? • dramă, 

SUA, 1996, cu Whitney 

Houston 

18,45 Cursă sub soare 

-drama. SUA, 1996 

20,30 Frankenstein -

horror, SUA, 1994, cu· 

Robert de Niro 

22,30 Pacientul englez 

-dramă, SUA, 1997 

1,15 Camioane ucl

gata - l)orror, SUA, 

1993 '·. 

'_1!.114 RTL 
7,00 Şapte fix; 7,30 Buna 
dimineaţa!; 6,00 Opt fix; 8,30 
!l<>9ali fi frumoşi - s.: 8,55 
Intra noi- ref.; 9,25 Vramurl 
bune, vremuri rele - s.; 
10,00 Dtminea1S mea - ma
gazin; 11,30 Sabrtna talk; 
12,30 Duefullamitlilor - con
curs; 13,00 Magazinul 
amtezii; 14,00 Talkshow·uri; 
18,00 Dldaca- s.; 18,30 
Jntre noi - s.: 19,00 Buna 
sear.a! - magazinul lan
durllor; 19,30 Exclusiv • 
magazinul vedetelor; 19,45 
Ştii: 20,1 O Exploziv - maga
zin; 20.40 Vremuri bune, 
vremuri rele-s.; 21,15 
Medlcoptor 117 - Fiecare 
viaţA contoad- s.; 22,15 
lstoţelo - s. pol. Germania; 
23,15 Qulncy -'s.; 0,15 
Magnum • s.; 1,10 Jurnalul 
nop\li; 1,40 Fete da aur- s; 

Marii, 7 decembrie 1999 
~DIStOUR\. 
10,00 Universul rni~tenos al 
lui Atthu' C. Clarke 
10,30 Creaturi fantastice: 
Pislci legendare 
11,25 Pasiunea votanuU 
11,50 Povestiri despre 
~vieţuire in Australia 
12,20 Dinoolo de aN 2000 
12,45 Lumea viitorului 
13,40 Pas.- utmător 
14,10Rodeo 
15,05Jmblanzltorll de cal 
16,15 Războinici al -vre· 
murilor trecute: Scoţlani 
16,40 Primele zborult 
17,00 Ffoghtlne 
17,35 Aventuri la pescuit cu 
RexHunt 
16,00 Nebuni dupA avioane 
16,30 Oiscovery astAzi: 
Ştiinţa sexului · · 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Jurassica: Dlsparipa 
dinozauritor 
20,30 Animale pitice 
21,30 Discovery astAzi 

· 22,00 Muntele secret 
22,30 Veterinari In Africa 
23,00 vanatorul de aocodill 
o,oo Cutia neagra: Erori de 
pilotaj 
1,00 Arme modeme 
2,00 Cuose de Foomuta 1 
3,00 DiscoY&I}' astazi 
3,30 Inventatorii: Bayls 

13,05 100% lntrebări; 

14,05 Documentar; 

15,00 Jurnal TV5; 

16,15 Cinema; 17,00 

Jurnal TV5; 17,30 TBl<i 

pentru America; 18,05 

Piramida; 18,30 Intre

bAri pentru campion; 

19,00 Jurnal TV5; 

19,15 Cinema;· 21,00 

Jurnal Elveţia; 22,05 

Timpul prezent; 23,15 

Neator Burma - s.; 

1,00 Jurnal Belgia; 1,30 

Soir3 

n 1\J[RUJIOUL 
"" t '-

21,30 S-a intâmplat... 
azi • 
21,35 Revista presat 
21,40 Practic lnfo: 
Vrtamina E. S. 
22,00 Jurnal • Curs va
lutar • Meteo 
22,40 Cultura In lunw 
23,25 Ecoturism 

· 23,55 Dor 

,00 
10,25 Reactor- rei. · 
10,30 File de poveste -
rel. 
11,00 Atomix cu MI
cheile- nal. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Aria 52 - rei. 
17,00 Freestyle- rel 
17,15 Selector 
19,00 Atornix cu Mircea 
21,55 Reactor- rei. 
22,00 Cinematomic cu 
lna 
22,30 High Action 
Adrenalin - rei. , . 
23,00 Rockeda 
0,00 Insomnia 

:S::UROSPORT 
9,30 Snowboard Ses
trieres, rei.; 10,00 Schi 
fond - sArituri, CM; 
11,00 Bob - CM Wln
tenberg; 12,00 Fotbal -
tragere la sorţi CM 
2002 Japonia şi 
Coreea; 13,30 Eurogol 
magazin; 15,00 Moto • 
Triat lndoor, Clermont 
Ferrand; 16,00 Biatlon 

. CM Hochfilzen; 17,30 
Eurogol magazin; 19,00 
Tragere la sorţi grupe 
preliminarii CM 2002; 
20,00 Curling 
Chamonix; 23,00 Box; 
1,00 Fotbal - tragere la 
s_()rţi grupe CM 2002; 

. 2,00 Yachting magazin 

str. 6 Vânătorl 
• l)r. 35/A • Arad S.t. PIU.fiN EST EUROPE S.R. AN'I'ENA 1• 

20,00 - JUMANJI- acJiune 
Pentru un copil, Orice joc raprezfntă 
magie. Un joc, cum nu mai exist'! 
altul pe lume, intră In viaţa a patru 
oameni. Este "" joc vechi de se
cole, dar cu o regula dură: H terrroiri 
sau ... te tennlnă el. Se nwneşte 
Jumanji. Un joc pentru cei care 
doresc să lase k.mea lor In unnă. 
Tanărul Alan Parrish descopera 
tabla de Jumanjl, In 1969, cAnd 
avea doar 12 ani. După ce aruncă 
zarurile, se trezeşte transporial 
Intr-o lume eludat! şi fantastică. 

Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE 
· pentru firmele colaborjlloare din afara ora,ulul ifi judeţului 

CONDIŢII: . . . · , . •. 
• Experienţă In do...-niul confec111 imbrlciRnion · " · •• · · · 
• VIrsta maximA- 30 ani 
• Disponibilitate la program prelungit de luCIU , 
e Cuno?~~nţe de fimba italianA · . 
Cei interesa~ se vor prezenta la sediul ~ lnceploo "., data ~~~partţlel anunţului ., ziar. 

SALARIZAREA VA FI ATRACTIVA, CONFORM EXPERIENŢEI DE LUC~~~ol:!eol 
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lla'IWR 1 
7,00 Matinal n"\'0"'11 
9,00n1RIIlf 
10,00 Acum 1>'\1 alia -tel 
10,30 Agen~a de plaWe -
rei. 
11.00 ntR Clu)-Napoca 
12,00 Tragerea la sorţi a 
grupelor prellmlnam pen
tru CM de Fotbal din 2002, 
la Tokyo, In direct 

13,30 ntR '""""""' 14,00Jumal 
14,15 ClberFan 
14,30 Repere sacte 
15.00 Oamet'li ca noi 
15,30 COnvle1ult1 
16,00 Emisiune tn limba 
maghiarA 
17,000cr 
17,30 Scuzaţll Pardon! 
Mersi! 
18,00 Cole<:t! 
18,05 Jumtltatoa la 
19,00 Avanpremlerii; Şlrl 
19,05 sange ş1 catifea 
19,10 Sunoot Bea cii - s. 
2000 Jurnal' Meteo • Sport 
20,5~ Lupta cu focul -
dragoste, SUA, 1968, cu 
JohnWayn& 
22,55 Nu "'-\!! 
23,10 Jumaluldenoopla 
23.25 A·F aeere.o 
0,10 Tragerea la sorţi a 
grupalor preliminare pen
tru CM de Fotbal din 2002, 
la Tol<yo,lnreg. 

·rv . 
8,00 Ştin '!VA- rei. 
8.30 Siudloul ee, _, • 
._t 
9,50 Anunţa1 
10,00Ştiri 
10,10 Colivia de aw·a 
11,00 Mount Royal- s. 
12,009aywatch Nlghls -•· 
12,59 D""""nlum 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Prelendo<- •. 
14.00 DeceJllli -.. 
15,00 Luz Maria • •· 
16,59 Decennlum ' 
17,00Ş11d 
17.20 Le fl'lJiţl ani, Voull 
17,25 Dlveftisment 
18,00 Mileniul Trei 
18,20 Anunţuri 
16,30 Ştiri ni A 
19,00 Observator 
19,55 La rni\1 ani, VouA! 
20,00 Poliţia 955 
21 ,20 Anunţuri , 
21,30 Ş11ri 'IVA· rei. 
22,00 Observslor 
22,30 Marius Tual StDN 
In cootinuere, program Iden
tic cu cel al Anlenei 1 

BB 

' 

7,00 Sania Barbarn- rei. 
8,30 Cll'ler de arri>e ...... 
rei. 
9,15 Cara pe cn- rei. 
1 0,1 o limbi străina; 
engleză 
10,35 Năswţt printre ani
malele aălballce- doc. 
11,05 Desene·-
11.30 Trupa DP2 
13,00 Faţă In faţă cu -14,00 ComlfellJir! 
15,00 Obaesla • a 
16,30 San!a ~"' - s. 
17,15 Curier de arri>e"""" 
18,00 Cara pe car& 

18,40 Personalltlll 
16,45 Sa lntampl!l acum! 
19,00 Veni, lltdeo, viei 
19,15 Călâtorlnd prin \ld 
19.30 Ştiri bancare 
19,45 De la lume adu
nate ... 
20,35 UnM!rsul Cllfl06Şierll 
21,35 A dolnl, dolnlre -
muzică' populară 
21,55~. 
22,00Credo 
23,00 Solda1ul necunOI>
cut-s. 
0,50Noduma 
0,00 1VM • Mesager 

.. r. )1"111'; 

7,00 Bonă dm11nea\3. Pro TV 
eal t!u! 
10,00Tinărfl....,.,..·llll. 
10,45 Pachetul· ret 
12.30 O cbnicle perfocll
s. 
12,55 Ştirile PRO nt • O 
~pe zi 
13,05 8abylon V· s. 
13,50 Ani de ticeu • s. 
14,15 Miracolul d"""'lil· s, 
14,45 FamiHa Bondy ·•· 
15,15 Ni&ipurfe din .._ · 
•• 
111,10 T.".," lllllnlf!ll- lip. 
891 
17,00 <>iirlle PRO TV' O 
~pe zi 
17,15 $lirilo PRO nt Atad . 
17.30 Celebrily • ep. 2 
18,30 Dăruie?ti ~~ câ~ligi 
• Ex!ragerea Clllli ~ .Te 
uiţi i câştigr 
18,~ Chestiunea 2ilel 
19,00 Stirile PRO nt 
19.50 Chestiunea ziei 
20,00N'OO!a-ep. 3 
21.00 Chestiunea zilei 
21,30 Fotbal: Liga Camplo
nilor, 1n dn<:l. In peozll ŞMe 
Pront 

. 23,30 Chesliunoa 2ilel 
0,15 Fotbal: -umalul Ligii 
Camplooilor 
2.00 Familia Bundy -1111. 
2.30 Cine-i ..,w?. $. 
3,00 Avocaţll· s. 
4,00 Pol!orgelst - Mo•t•· 
nirea w s. 

' IXi'W'AjtllJ: 
8,55 Deschiderea progra~ Jl:l.ii::= 

8,00 ln lumea animalelor mulu! 
9,001-.a!Muslc 
9,30 FamlliiiUiae ._ 

. ""· 11,00SMe- . 
11,30 Dulcelspltil-s. 
12,15lntersal C!JI!ural 
12.30 Angola ultimul capi
tol. !IIm 
14,00 lnapectonol Martln --·· 15,30 Săp!M'IIna sportivi 
arădaană 
18,00 lnlmltnnnteral8 • 
film 
17,30 UnderdogShow • 
de&.snlm. 
18,00 Emisiune 1n lb. slfbol 
18.25 Obiedlv economic 
18,45 Stirile Internat 
19,20 Dulce Ispiti· s. 
20,05 Mtatere, farmece fi 
miracole· s. 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii -In direct 
22,00 SoduC81111 guver• 

8,55 Speolacolu! naturii: 
Australia 
9,50Laaole ••. 
10,45 Povestiri de la grtina 
zoologleă 
11,40 Medic de animale • 3 
ep. 
13,05 Ursul polar 
14,00 Salvaţi anlmllle!&l 
14,30 Salvaţi şi....,_ 
15,00 PAsările 
16,00 Totul despre câini 
17.00 Cazurile judec!IID!ulul 
Wapner-2ep. 
18,00 MediC de animale • 2 
ep. 
19,00 Speclatolul naturii 
20,00 Salva' şi sa!valorl 
21,00 Unlv!nul naturii 
22,00Raul~ . 
23,00 Şobolani prlnlre noi 
0,00 Urgenţe veterinare • 4 
ep, 

5.00 Guadalupe- s. 
5,50 lubh sfântă- rei, 
6,45 llragolll& fi pu!are -
rei. 
7,15 Acasă la bunica • rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor. rei. 
8,15 Rosallnda -rei. 
9,00 Inger aălbaUc ·rei. 
9,55 Luz Clarita-rel. 
10,45 Angela • ,Ş. 
11,35 Nimic personal-s. 
12,20 Cleopalra 1- rei. 
14,15 VIaţa noastril- s . 
15,00 Dragoa1e fi pu!ara • 
s. 
15,30 Iubire sfântă • s. 
16,30 Luz Clanta • J;, 
17,25 vremea de acss11 
17,30 Rosallnda- s. 
18,30 Angola- s. 
19,25 Vremea de acssll 
19,30 Acasă la bunica
reţete culinare 
19.45 Cartea c!lf111or- d.a •• 
Darul de Crădun 
20,30 Inger sllbetic • s. 
21,30 Silngo din sAngelo 
meu-s. 
22,25 vremea de acss11 
22,30 Vino sa vezi 
Paradlaul • dramă, SUA, 
1990, cu Dannls Quaid 
0,35 Dragoste '1 puteN -

""· 1,00 Surol11e- s. 

Lumea satului; 7,00 Eml· 
siune inrormativi; 10.05 
Bestia • s.: 11.00 Hotel 
Paradl!l • s.; 12,00 eetaţe-nll 
din Challlauvallon- s.;13,00 
Magazin informativ: 14,05 
Magazinul minorilă\II<J<; 15,05 
Aventurile unui eline ~ s.; 
15,35 VI& callfornlan • s.; 
16,00 Secnl1ele nlsipulul- s; 
16,35 Epoca trecutA; 17,05 
Compania aeriană; 18,00 
Drogul Zauner • dac. Germ,; 
18,30 Cronleă ceiOiic!l; 18,50 
Jurnale regialale; 19,00 Şliri; 
19,30 Punol verde; 20,00 
Totul pentru Iubire - s,; 
20.30 Ştiri, sport: 21,00 
Poliţia nautlcl • s.; 21,50 
Tele-noroc; 22,20 Mag. de 
modă; 22,45 67 Voi!; 23,00 
Şliri; 23,05 Actual: 23,45 
Magazin economic; 0.15 
Fotbal· Uga oemp-

7,00 ObservatOf 
8 00 Dimineata devreme· 
9:59 Detennkm 
10,00 Ştiri • 
10,10 Colivia de aur-s. 
11,00 Mount Royale · s. 
12,00 Baywatch Nlghls • 

•• 12,59 Decennlum 
13,00 $drile amiezii . 
13,15 Pretender- s. 
14,00 Decep~i -s. 
15,00 Luz Maria -s. 
16,59 Decennium 
17,00Şfili 
17,20 Le multi ani, Vouă! 
17,25 DragoStea lnlllnge -
ep. 70,71 
18,59 Decerinlum 
19,00 Observator 
19,55 Le mulli ani, Voua! 
20,00 Jumanji *aventuri, 
SUA, 1995, cu Robln 
Wiliiams 
21,59 Decennlum 
22,00 Observator 
22,25le mulţi ani, Vouil! 
22,30 Marius Tual s1>ow 
0,00 Twln Peaks • s, 
1,00 CoiMa de aur- rei, 
2.00 ObseMl!Or- rei. 
2,30 Baywatch Nlghllo -
rei. 
3,30 Dragotltea Invinga -
rei, ' 
5,00 Dallas • s. 

a•umm! 
6.45 Via!a satulo1; 7,00 

Magazin matinal; 10,05 

Parlamentul in direct; 

17,30 Strada ~colii; 

18,30 Magazinul pes-

carilor; 19,00 Telespol1-

handbal fem.; 20,40 

Des. animate; 21,00 

Ştiri; 21 ,30 Nici nepoţii 

nu or s~ vadă; 22,20 

Am Intilnit fi ţigani 

fprlelţl - f. Iugoslav.; 

23.45 Or&'de Inchidere; 
. ' 

nan!al·film 
23,30 Ştirile lnflnl\t 
0,00 Ero!k:a S.C .. ..,I'ISZA~MURE,!-1.1. 

16,45 • UNDE NE SUNT 
BĂRBAŢII?· comedie 

alea. Cum mal toţi blrbatll au 
defecte (lafl, mlaoglnl, nu 
dau doi bani pe calltlţlla unei 
femel etc.), mal mal1 sau mal 
miel, căutarea unul bărbat 
adevArat poate dura o viaţă ... 
Printre lacrimi fi zllmbete, 
rămAne. o întrebare: lfl vor 
afla cele patru prietena feri· 
clrea sau nu? 

VInde CĂRĂMIDĂ LA 
. PREŢ REDUS 

cu 25-30o/o in perioada 
1-1 O.XII.1999. Patru prietene singure, 

Savannah, Bamardlne,Robln 
fi Gloria, pomaae in cliutarea 
blrbatului Ideal. Fiecare Iti 
lmaglneazll altfel fericitul 

' . \ 

la fabrlc:ile de cărămizi Ceala Arad fi Fllntânale. 

RELAŢII LA TELEFOANELE: 280270; 256864. 
(4808587) 

.. 
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7,00 Emisiune pentru copii 8,00 Stiri 10,00 Steaua Nordului 
12,00 VacanţA ă la 8,10 Telehopping • dramă, SUA, 1995 
Petri~. reţete cuHnare 8.20 Ţara spirlduşllor ·- 11,30 Rllplrea _ come-
cu Pelrişor Tănase rei. 
12,30 Tradllil· emisiune 9,30 Domino- re!. dle, SUA, 1996 
l!llcloric!l 10,30 In justitie • re!. 13,00 Absent nemotl· 
;;,~n P..::.cdo... cdo- ma- 12.00 Cănteeul şi casa vat . acţiune, SUA, 
"_ ""'"''"" lui 
13.30 Chlc • emisiune 13,00 Ora unu a venit 1991 
deşpre modă 15,45 Drumuri printre 14,30 Un poliţist eu 
14,00 Cinemagla 
14,30 l.wnea celor llbel1 amintiri • explozie Intirziati 33 
• drama, UK 1966, cu 16,15 Cutia muzicalîi 1/3 • comedie, SUA, 
Jonathan Branăos 17,00 Forta destinului 1994 18,00 Portretul unui 
16,00 Dete<:IM de ellli - 16,00 Al cincilea ale-s. artist 
17,00 Celebr1 91 boga!l· 18,55 Pariul Trio ment - SF, Franţa, 
s. 19,00 Dincolo de anul 1997 
18,00 Focus • Sport • 2000 -do<:. 18,15 Forrest Gump • 
Meteo 20,00 Telejurnal 
18,30C8pArt 20,30 Documentar dramă, SUA, 1994 
18,35 Pol'!lflll • ac;:ţlune, 21,00 Dintre sute de 20,30 Ucigatl de 
SUA, 1989 cu David ziare schimb • acţiune, SUA, 
Hasselhoff, tinda Blalr 21 ,35 Pariul Trto · 
20,00 Douilinlml- coma- 21,40 Loto 1996 
die, SUA 1968 cu Phil 21,45 Popeye Doyle- 22,00 Tango- dramă, 
Collins actiune, SUA, 1986 ru Spania, 1996 
22,15CIIpArt-rel. EdO'Neill 
22,20 Focus Plus 23.15 Arcub Llve 0,00 Paelune incendi· 
22,45 Revista presei o,oo Ştiri , , ară - comedia, SUA, 
23,00 Nadine ShoW ·rei. 1,00 ora unu a venit - 1991 
0,00 Spori Magazin • rei. 
1,30 Cinemagia. rei. rei. 1,30 Jurnalul Panto· 

3,00 Telejurnal ·rei. 

10,00 Universul mistenos al 
lui Arthur c. Clarke: 
Fmnlle<am<llţil 
10,30 Povestiri despre 
S!JilfflVIe!uire in Aus1lalia 
10,55 Aulomobile in top: 
A!faRomeo 
11,25 Fem~ri 
12,20 Şllinţa modem!! 
12,45 PasUl unniltor 
13,15 Eco Challenge 97 
14,1 o JLOassica 
15,05 Noi descopedri 
16,15 Magic 'i divin; 
Monşlri legendari 
17,10 Aventuri in Austrella 
17,35 Avenll.Ui la pescuit cu 
RexHunt 
18,00 Avtoane de atac 
19,00 Mllfnl extreme 
20,00 VAnătorul de croco
dili 
21,00 Velerinari In Atlca 
21,30 Muntele secret 
22,00 Comori pierdute ale 
anliclli1!lţli 
23,00 Mari cutrenue: San 
Francisco 1989 
0,00 Mari cutremure: 
Mexlxo Clly 1985 
1,00 Mari cutrenue: Kobe 
1995 
2,00 In c!lutarua unor lumi 
dispărute: Allantida 
3,00 Noi descoperiri 

21,30 S·a întâmplat... 
azi 
21.35 Revista revistelor 
21,40 Viaţa spirituală 
i2,00 Juma! • Meteo 
22,30 De luni pănă 
duminică 

23,15 Un secol de cine
ma: Bietul loanlde -
dramă, Romania, 1980 
partea a 11-a 
0,45 Autograf muzicei 

7,00 Selector 
11,00 Cybemet 
11,30 Atomic eate- rei. 
12,00 Reaclor 
12,30 Turnul Londrei
rei. 
13,30 Hai Hui 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
16,30 Atomix cu Dinu. 
21,30 Selector 
22,30 Album show, 
23,30 Insomnia 2,00 Focus ·rei. fului ROfU - s. 

7 ,00 Gănidiuln~d~e~d~imiii· n7j,2~0~Diesieine~an~>maijtej:~1~1.i05~i7~.0~5:Die!seinie~a~n,i.miaitei;rri1~1~,0~0i~Juirnja~liT~Vi5i;ffi§~3ij~~~ 
nea••; 7,30 Grădina zoo- Morning Show; 12•10 8,30 Disney Club; 11,15 Magazin·, 13,30 ,.. Cinema nt magazin; 12,50 1 
logicA in rucsac; 8,00 Rocket Man . comedie, 11 '1 O Beverly Hil s Juma! Franc& 3; 14,05 
Malineunt;10,00Desene SUA, 196ScuKurtRusseft: 90210 - s.; 11,55 
animate; 12,00 Parker 14,40 Aventurile lui Desene animale; 12,20 Magazin TV 5; 15,00 
L-is· s. SUA; 12,25 Slndbad -s.,SUA: 15,350 Echipa specială· s.; Jurnal TV5; 15,15 
Liceenii - s.; 13,00 Ura, lume dlapirutii • s. 13,20 Parada filmelor 
călătorim!. magazin tufis- Canada; 16,30 Ravan- s. Disney; 13,35 Febra Jocuri; 17,00 Jurnal 
tic; 13,35lumea sălbaticii Canada; 17.30 Cel trei aurului • acţ. SUA, TV 5; 17,15 lntrebilrl 
- doc.; 14,25 lntăinirea mu.chelarl • aventuri, 1997 cu Alyssa Milano·. 

1 1 16 15 Franţa/Spania, Panama, TV5; 17,30 
case - re.; • 1973, cu Oliver Reed, 15,15 Tlme Cop- s.; 
CAiătorie In timp- s. Rsquel Welch; 19,30 Max. · 16,10 Slldera _ s.; Descoperiri; 18,05 
SUA; 18,05 Xena • s.; magazin; 20,00 Lumea mi· 17,05 Hercule&- s.; Chiote: 19,00 Jurnal 

B19a,y0wOatcFhaptes; , 2201,0000 nLuunmlleora: 2mo,.n.3u0n,~otir~; 2210.4155 17,55 Xena - s.; 1198,4455 TV5•, 19,15 
- .. • 111 , • Exclusiv • mag.; • 

Lumini pestane- show; Pariul- comedie, SUA, Ştiri, sport; 20,10 Divertisment; 21,00 
22,50 Friderikus% subiec- 1983, cu Dan Ayhroyd, Pericol· s:, 21,15 1999 1 21 30 
tiv; 23,50 Goli Gol! Gol!; Eddle Murphy; 23,10 Focus Jurnal Belg a; , 
0,40 Inainte ca zborul ni· magazin; 0.30 Conflict - Oameni, imagini, Jurnal Franca 2; 22,05 

de in,taresa • pol. SUA. emotii - lalkshow; 0,30 
bufni!Gi slse ~ască 1992 cu A. Milano; 2,05 Reportaj; 1,25 South Magazin; 23,15 Cine 
-1. Ungaria; 2,15. Urmă Plutonul· a'"' SUA. III!. Park-s. · 
fierbinte_ tel ..,. milnânell pe cine ' 

CM In direct; 11,00 Bla1ion 
CM in direct; 12,30 Schi 
alpin CM Sane ChevaHer. 
slalom: 13,00 Schi alpin • 
lrambulină LIHahammer 1n 
direcl; 13.45 Schi slaklm 
tem. Tn direct; 15,30 Schi 
fond CM bărb.; 17,00 
Echlta~e • Amsterdam In 
direct; 16,00 Schi • sâr1luli 
şi schi fOOd; 19,00 Bob CM 
• Winterberg; 20,00 Schi 
alpin • slalom Sl.lpef mase.. 
Leke loulse (Canada), In 
direct; 21,00 Sania CM • 
Konlgssee; 22,00 Atilo • 
c...,., camplonîlor Spania; 
23,00 Auto • campionatul 
F!A; 0,00 ~; 0,15 
Tenis - Senior Tour. 
londra; 1,30 6ob CM. 

BBO face orice pentru a ~vita 
această erlmll, cu atât mal 
mult cu cllt trecutul său il 
umple de remu9cărl. Ajutat 
da o falaiflcatoare de docu
mente, pe nume Meg Cobum, 
Lee lncearel să invlngil 
annata de criminali al domnu
lui Wel, lansată pe urmele 
sale. Uneori, Insii, refuzul de 
a ucide te poate condamna la 
moarte ... 

ConeetteariJi-tte acuna! 
• ora 20,30 UCIGAŞI DE 

SCHIMB • acţiune 
Un fost uciga' plătit, Jolin 

Lee este obligat, In schimbul 
siguranţei familie sale, si 
accepte o misiune IngratA, pe 
care l·o oferă un lider al lumii 
Interlope, dl. Wai. lnsilr
clnarea pe care o prlme,te 
este de al ucide pe detectivul 
de poll~e Stan Zedkov. Lee ar 

• 

<>rc.rtA .......... bUll pAnA la 31. ' ;abrlc: 1999: 

SI'E'1'14'ENS C :lift- 49$-
ER<I<::~N Ac._,._. !59$"" 
N<>K:IA 6150" 239$*• 

C:onec~re GRA-'T"l.J':ITĂ ........ 
+3LUNI""" ... -* ' 

AHC.NAIVI:ENT GRATUIT 
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I·!W 'it'l' r~tg· p! !i$J;I;mjil 
12.00 Surpnze, surpnze 12,00 Integrale- rei. 7,00 Buna dimmeaţa, PRO 
• rei. 13,00 Tribuna partidelor 1V e allliul . 
14,00 Jurnal parlamentare 10,00 lan;!: .lnoHnlflit. rei. 

13,30 Din cele mai fru- 10,45 RIC!IIe Rlch. comedie, 

1 d
.. l SUA. 1994 

moase me o 11 popu are 12,30 o cilsnlcle perfVcll • 
14,00 Convieţuiri s: 

14,15 TVR Craio~ 

15,00 Pro Patria 

16,00 Emisiune fn 15,00 Obsesia- s. 12,55 Şllrile Pro TV ~O 
111,30 Sania Barbara - propoziţie pe zi limba maghiară 

17.30 Agenţia 

plasare 

s 13.05 Babyloo 5 - s. 
de 1'7 15 c · d b 13.50 Ani de liceu- s. 

• uner e am 8 14,15Miracolultinere!H·•.' 

18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 

19,00 Avanpremieră 

Ştiri 

19.05 sange şi catifea. 

Decembrie' 89 - 1 O ani 

19,10 Sunset Baach • 

ep.583 

20,00 Jurnal • Meteo • 

Sport 

20,55 Fellclty - ep. 11 
21,40 Cu ochii'n 4 

22,10 FBI • C16- ep. 

11 

23,00 Jurnalul de 

noapte 
23,15 Recurs la morală 

0,00 Marele Jazz 

8,00 Stiri TVA ·rei. 
8,30 Emisiune !n lmba ger
mani- rei. 

~:~~,::,~ 
10,00Stiri 
10,10 Colivia deaur-S: 
11,00 Muntele curaJului -
f.SUA 

sexe 14,45 Familia Bundy · s. 
18,00 Care pe care 15,15 Nislpurile din Miaml. 
18,40 Person~lităţi •· 

18,45 Se fntampl~ 
acum! · 
19,00 Cobra - doc. 
19,15 Câliltorind prin 
tară 
19,30 Ştlii bancare 
19,45 Pagini din istoria 
teatrului românesc (VI) 
20.50 Un catec pentru 
fiecare 
20,55 Oameni şi măşti 
21,25 e dreptul tău! • 
mag. social-economic . 
22,00 Fotbal: 
Tottenl\am Hotspur
West Ham United -
meci din Campionatul 
Angflei, In direct 
0,30 TVM • Mesager 

: lilti1Utt111 1 

8,55 Desctooerea programu, 
~i 
9,00 lntersat Music 
9,30 Vecinul -film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Eurocops ·1ilm 
12,30 Ce nu face omul pen
tru o fomale? -li!m 
14,00 lnler.;ot SportSOOw 
15,00 Avenwm americane.. 
15,30 Planeta video a copi
ilor· s. 

16,10 TAnir fl nelinitlll· ep. 
890 
17,00 Ştirile PRO TV • O 
propolitie pe zi 
17,17 Ştl!i!e PRO TV Arad 
17,30 Celebrity. ep. 1 
18,30 Olrui.,u fi c~,ag; 
• EX1ragerea cărţii poştale • Te 
uiţi şi cA~Iigr 
18,50 Chestiunea Ziei 
19,00 Stirile PRO TV 
19.50 Chestiu110rn lilel 
20,00 Pachetul • acţiune. 
SUA,1994 
21,55 Ştirile Pra 1V 
22,00 Chestiunea zilei 
23,30 Şlirile Pro 1V • Profil • 
o pn>pozlţle pe zi 
0,00 Criminati~til- o. 
1,00 Chesliunea zilei· rei. 
2,00 Ştirile Pro TV 
2,30 Cine-i ,eful. s. 
3,00 Avoca~l· s. 

fa 1\lliU PU\If 
8,00 ln lumea animalelor 
8,55 Spectacolul nalurll 
9,50 Laoslo • • 
10,45 Povestiri de la gr.'ldina 
lOOIOglcjl 
11.40 Medi<: de enlmele 
13,05 Australia • vedere de 
ansambfu 
14.00 Urgen!B vsterlnam 
15,00 Pasările 
16,00 Haml v,. de CI!Jne • 
2ep. 

5,00 Guadalupe • s, 
5,50 Acasa la romani • mu
>:ică populara · rei. 
1,30 casuţa poveştilor- rei. 
8,00 Floare da aur • rei. 
9,00 Inger şălbaUc • rei. 
10,00 Acasa la Laura stoica 
·rei. 
10,30 Doctorul casei· rei. 
11,00 Mlcuţale doamne • 

""· 12.05 Jeckle .Colllns: 
Hollywood • ret 
12,30 Identitatea lui 
Boume 1· rei. 
.14,15 Viaţa noastră- s. 
15,00 Dragoste fl pute<11 • 
s. 
15,30 Iubire sfAnt!l • s. 
18,30 Luz Clarffa • s. 
17,25 Vremea de acao4l 
17,30 Rosallnda ~ s. 
18,30 Angala · s. 
19,25 Vremea de acas.tl 
19,30 Acasă la bunica
reţete culinare 
19.45 Cartea C11'1ilor- d.a. 
20,30 lngsr sălbatic· s. 
21,30 SAngs din singele 
meu-s. 
22,25 Vremea da acao4l 
22,30 Cleopatra ~ dramă, 
SUA, 1963, Ellzabolh 
Tsy!or, Richard Burton 
24,30 Dragost.. 91 putere • 
rei. 
1,00Surorile-s. 

J')IUJUUII 

7,00 Observator 

~tfC:;neaţa devreme 

1 o, 1 o Colivia de aur : s. 
11,00 Muntele curajului 
·dramă, SUA 1989 
12,59 Decennium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pretender - s. 
14,00 Decepţii- s. 
15,00 Luz Maria • s. . 
16,59 Decennium 
17,00 Stiri 
17,20 La mulţi ani, Vouă! 
17,25 Dragostea invln· 
ge- ep. 68, 69 
18,59 Decennium 
19,00 Observator 
19,55 La mul~ ani, Vouil! 
20,00 Pericol Iminent -
s. 
20,50 Dubli! Identitate -
s . .\ 
21,40 Prezentul simplu 
21,59 Decennium 
22,00 Observator 
22.30 Marius Tucă shoW 
0,00 Retrospectiva etapei 
1,00 Twin Peaks- s. 
2,00 Colivia de aur- rei. 
3,00 Observator· !l;!l. 
3,30 Dragostea învinge 
-rei. 
5,00 Dai las- s. 

12,59 o-nnkJm 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Pret..nder - s. 
14,00 Oecep~l- s. 
15,00 Luz Maria· s. 
16,59 Decennlum 
17,00 Ş11ri . 
1T,250ive111snÎent 
18,00 Sludiool artelor 
18,20Anunwrl 

16,00 FamiPstul ee Intoarce 
-film 

17,00 Gam1le judecltorulul · 
Wapner 

6,45 Lumea s3tului; 7,00 
Magazin matinal; 10,05 
Bestia . &.; 11 ,o o Hotel 
Paradis - s.; 12,Cetaţenll 
din Chateauvallon · s.FR· 
IT-Elveţia ep. 1; 13,00 
Magazin informativ; 14,00 
Magazinul ţiganllor şi slo~· 
vacilor; 15,05 Aventurile 
unul ciine - s.; 15,35 VIs 
callfornlan ~ s.: 16,00 
Secretele nlslpluh.d - s.; 
16,35 Marionete - s. Anglia; 
16,40 Compania aerianA· 
s. Australia; 17,30 Bradul de 
crâclon al naţiunii; 18,30 
RAmâl cu noi!; 18,340 
Legenda Sf. Nloolae; 18,50 
Şllri regionale: 19,00 Ştiri; 
19,15 Salu!ii 2000: 19,30 
Clipele norocului ~ s.; 
20,00 Totul pentru Iubire· 
s. Brazilia; 20,30 Ştl!i: 21,00 
VIzitatorul - s.; 21,50 
Magazinul pollllel 

10,05 Întâlnire in stu
dioul IV; 11,00 Tha
lassa- magazin;)2,00 
Boutique muzical; 
12,50 Valori de patri
moniu; 13,00 Senzaţie 
• "· Canada; 13,50 
Valori de patrimoniu -
Esztergam; 14,00 Jur
nal parlamentar; 15,00 
Parlamentul In direct; 
17,00 Strada şcolii; 

16,30 Mag. armatei: 
19,00 Gimnas-tică; 
20,40 Desene animate; 
21,00 Ştiri, sport; 21,30 
Ungaria prin ochii unui 
francez - doc.; 22,25 
Solutii 2000; 22,40 
Lume crudă- 1. Franţa 

18,30 Stiri TVA 
19,00 6bse!vafDr 
20.00 Studioul economic 
ar.'ldean 
21,20 Anunlurf- ""· 
21,30 Ştiri TvA • raţ 
22,00 Observalor 
22,30 Marius Tucă Show 
In continuare. program 
ldenl!c cu cel al Antenel1 

17,30 undemog Show 
18,00 SâplllmAna sportivi 
.anldeanll 
18,251nlefsat Cullurel 
18.45 Ştnle In- . 
19,20 [Mce Ispită· s. 
20,05 Mistere, faimoce 91 
miracole · s. 
20,30 Angola ultlmu! capl
tol·li!m 
22,00 Vamplrul ado
·li!m groazA 
23,30 Ştirile lnlorsa1 . 
0,00 Erotica 
0.45lnchldtlrea program!JNI 

18,00 Medic de enlmale - 2 
ep. 
19,00 Spectacolul naturii - 2 
ep. 
20.00 UrQen1e veterinare! -
2ep. 
21,00 Por1rele din nalun! 
22,00 In adAncuri'le 
AUanllcului de Nord 
23,00 Animalele de pradă 
0,00 Urgen!B veterinare 

TV ACASA· 
22,30 CLEOPATRA • 

dramă SUA 

Imperiului Roman, cu scopul 
de .a-ti salva regatul de la 
anexare. Farmeeelor sale nu-l 
rezistă nici lulius Caesar, nici 
Marcus Antonius, dar 
Cleopatra sfArfe,te totu'! 
prin a pierde totul, inclus•v 
viaţa, iar Egiptul trece sub 
directa administrare a 
Romei... 

Dranta Istorică '1 poetici 
a legendarel Regine 
Cleopatra a Egiptului, care a 
incercat sll-'l lntlireasd pro
pria putere folosindu-se de 
tensiunile din Interiorul 

. ' 

de~ 

~~9e:ee 
Oferă servicii complete de 

• COAFURĂ • COSMETICĂ 
MANICHIURĂ • PEDICHIU 
. • MASAJ 
ANTICELULITĂ 

... · 

• 

-· ,, 

• 

fţâl PROGRAME TV 
1 

7,00 Karaoke show -
rei. . 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima - magazin mati· 
nal 
12,00 Celebri !fi bogaţi 
-rei. 
13,00 Politica de maine 
-rei. 
15,00 Chic- rei. 
15,30 Clnemagia- rei. 
16,00 Nadine Show -
rei. . 
17,00 .Citlebrl ti bogaţi 
- s. 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Art 
19,00 Frontal • radi
ografie săphlmanll tre
cute 
20,00 Dosarele V 
21,00 Brooklyn South 
- s. 
22,00 Clip Art. rei: 
22,05 Focus Plus 
22,30 Revista presei 
22,35 Politica de malne 
• talk-show 
0,30 Cineva rn spatele 
u,llor - acţiune, SUA. 
1971 
2,00 Focus Plus - rei. 

7,1 O Lumea satvlui, 7,30 
Magaz:in matinal; 9.30 
Bogs!l 'll'rumotl· s.: 9,55 
Rlvlora · s.; 10,25 
Frldenkusz Subledlv; 11,20 
Salon aula 2000; 11,50 
Magazin economic; 12.20 
ModA; 12,45 Clinica ani· 
malelor · s; 13,10 In trei· s; 
13,35 Rlvlera. s.; 14,00 
CasA pe lărmul mirll - f. 
Germ.; f 5,45 Bogaţi fi 
frumotl ... s.; 14,10 
Remfngton Steele ~ &.i 
17,00 Sunset Beach ~ s.: 
17,45 Samanlha- s.: 18,41) 
Luz Maria - s.; 19,30 Fapte; 
20,00 Roata notoc:vlui; 
20,30 Rosallnda - s.; 21,00 
Comoara din Ma""' sudu
lui - 1. av. Franta: 22,45 
BunA seara, Ungaria!; 23,30 
in doi .. em. lui Silagyi Janos; 
0,15 Culoare-Imagine; 1,00 
ŞUin~ pe Internet 

7,00 Ştiri 
7,10 Buni! dimineaţa, 
România 
9,00 Forţa desfinuU- rei. 
10,00 Ştiri 
10,15 Teleshopping 
10,30 Dintre suie de ·l'.lan! 
-rei. 
11,30 R~-vous la Tele 
7- rei. 
13,00 Ora uru a venit- rei. 
15,00 Ştiri 
15,10 Telesi>:>pping 
15,30 Post Meridian 
17,00 Medici la datol1e -
s. 
18,00 Omul ti natura- s. 
19,00 Pronosport 
19,05 Secţia de poll!l<' -
s. 
20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre suie de l'.lan! 
22,00 Dincolo de stadion 
23,30 Cutia mUlicală -rei. 
0,00 Ştiri 
0,300raH 
2,1 O Telejurnal- rei. 
2,35 Documentar· rei. 
3,00 Medici la datorie -
rei. 
4,00 Secţia de poliţie -
tel. 
5,00 Dincolo de stadion -
rei. 

7.05 Ta!t-magazin; 7,30 
Moming Show, 8,55 Fam. 
Simpson - s.; 9,25 
Roseanne - s.; 9,55 
Mallorca - s.; 10,30 
Trandafiri de la fostul 
iubit'- show, rei.; 11,30 
Talk, talk, talk; 12,00 
Verdict, crimA • s.; 13,00 
Matlock- s.; 14,00 Sam
magazin; 15,00 Talk
showuri; 18,00 Taff -
magazin; 18,25 Familia 
Simpson - s.; 19,00 
Familia Bundy- s.; 20,00 
Mallorca • s.; 20,30 Ştiri; 
20,50 Galileo - mag de 
ştiinţi!; 21,15 Dosarele X 
• s.; 22,20 Pericol Imi
nent· s.; 23,20 TV Total
show; 0,15 Clubul oome
diei show. .,. 

•• 

IHBel 11 lfl)l 
10,00 Graba strică 

treaba - dragoste, 

SUA,1994 

11,45 Prizonieri In 

tcoală - a<:ţiune, SUA, 

1997 

13,30 Goana dupl aex 

14,45 Muppeta .fi 

Insula Comorilor -

acţiunf, ~UA 1996 

111,30 Vulcanul· acţi

une, SUA, 1997 

18,15 Pret-a-Portar -

comedie, SUA, 1994 

20,30 Jackle '1 Dawn -

comedie, coprod., 1998 • 

2:2, 1·5 Toi!JI deapre 

HX·S. 

23,15 Soluţii extrema -

thriller, S~A. 1996 · 

1,15 Craah • dramll, 

SUA, 1996 

' . 

Luni, 8 decembrie 1999 

10,00 Universul misterios 
a lui C. Clari<e: Bleslemele 
10,30 Magic şi diVin · 
11.25 Pasiunea vclanulu! 
11,50 Povestiri despre 
supravieţuire !n Allsllaia 
12,20 Dincolo de anul 
2000 
12,45 Animal X 
13,35 Stare de alertă 
13,40 Pasul urmator 
14,1 o Şliinţa modeni!l 
15,05 Nebuni pe "''i 
16.15 Razbolnici al vre
murilor trecute: Normanzll 
16,40 Primele Zboruri 
17,00 Fligh1line 
17,35 Aventuri la pescuit 
cu R,ex Huni 
18,00 lrMIIllatorii 
18,30 Avanpremiera 
Discovery 
19,00 Echipa Umpului 
20,00 JurassiGa: Rechrni 
preistorici . 

20,30 - di'J natur.!! 
21,30 Disoovery aslăzi 
22,00 Super-structuri 
23,00 Secretul de mliarde 
de dolari 
1,00 Unseco!denlzbol 
2,00 Marele c. 
3,00 Discovery asti!ZI 
3,30 Salvat din ,Zona 
Mooţir 

1 

21,30 S-a întâmplat ... 
azi 
21,35 Reviste presei ' 
21,40 Practic lnfo 
22.00 Jurnal • Curs va
lutar • Meteo 
22,40 In flagrant 
23,15 Românii de lângă 
noi: Moldoveni sau 
români? 
23,35 Destinul unei 
na~uni 
0,05 Ora planetei 
0,25 Omul şi arta sa 

~U8Hit'f\' 
7,00 Selector 
10,00 Reactor 
10,30 Hai Hul- rei. , 
11,00 Freestyle • rei. 
11,15-cu Andreee-

. rei. 
14,00 lnleladlv 
15,55 Reaclof 
16,00 Roman lan T op 100 
cu Oana • rei. · 
18,00 Seledor 
19.00Atomix cu Mlchelle 
21.55Read0r 

· 22,00 South Park • des. 
anim. 
22.30 File de poveste- ..... 
23,00 Aria 52 
0,00·111somnia 

l!i 1 r;z;:;ţ:r:: ti' i .,. ; .. ~':!ltWU:I' 
Magazin IIÎIIII! 11,15 Care pe care 9,30 Snowboard -

Magazin; 8,30 Bogaţi fi s·.; 13,05 100% Intre· E!lve~a; 10,00 Sclll tram-
frumo,l- s.; 6,55 Intre noi · bulină • fond CM 
• s.; 9,25 Vremuri bune, bllrl; .13,30 Jurnal Lillehammer: 11 00 Bob' 
vremuri rele-s.; 10,0~ France 3; 14.05 Pus la CM Winterberg'; 12,00 
D1m1neata mea - magaZJn, Sch' 1 · L ke L · 
11 30 Sabrlna talkshow punct; 15,15 Care pe 1 a pm - a oul58; 
12' 30 Duelul 'ramlllilor· 13,00 Auto- FIA maşini 
13,00 Mag. amiezii; 11,JO care· s.; 1.7,00 Jurnal sport; 14,00 Sanie CM 
Sebrina talk; 14,00 Talk· TV5; 17,15lntrebări TV Konigsee; 15,00 Siatien 
show-uri; 16,00 Nanncy • CM Hochfilzen; 17,00 
s.; 18,30 Intre noi- s.; 5; 17,30 Mediten:eneo; Schi trambulină, CM 
19,00 Bună seara· mag. 19,00 Jurnal 'rv 5; Ullehammer; 18,30 Auto 
landu~Jor; 19,30 Excluziv- ·• Andras Trophy, curse 
magazm; 19,45 Ştiri; 20,10 19,15 Care pe cara· pe · gheată· 19 00 
Exploziv magazin; 20,40 . • • • 
vremuri bune vremuri s.; 21,00 Jurnal E!lve~a; Sportun extreme; 20,00 . 
<111&. s.; 21,15 0... Stefan 21,30 Jurnal France 2; CurUng CE Chamonix, 
Frank • s.; 22,15 Ou pA In d~rect; 23,00 Sportul 
gratii. s.; 23,15 Extra.- 23,00 Jurnal TV 5; puterii Uria~ul 
magazin; 0,30 Trend - 23,15 Anii am.lntlrilor •· Atlanticului; 0,00 
magazin: 1.00 Ştirile rlOPIII: film . !'urogol mag~zin; 1,30 
1,35 Magazln culwral. Sky Oiving • Australia, 

faci tot ce li ati In p OFERTA SPECIAIĂIII 
• 20,00 Pachetul· 

acţiune 
Un pri.l:onier perlculoa, pe 

Boyette, este tncre· 

pentru transportul pen• 

transportul din Germania 

Statele Unite, sergentului 

IJolhn~IY Gallagher. Pe drum, 

ll!rlzonla•rul reufeft& si fugă, 

pentru •1 prinde. In ter1tatival 
sa da ••1 recupera oetatllcull,l 

Gallagher afli ci aceste 

un rol cheie Intr-un COII!Ipitotl 

politic. Scopul complotultlll 

ute uciderea primului 

nistru sovietic '1 aaDoltar,eal 

discuţiilor privind contr·o1111l 

armsmentelor 

"'._, 
. 

...,. ' .. , ., ';"•:. 

PENTIUM 1811 Mhz Intel; marca .IBM; 111 MB RAM; 

HOD 2,5 Giga; placa video 2 MB;·Monitor 14" SVGA; 

CU NUMAI 589 OM LA 
·BURSA DE COMPUTERE!!! 

Sisteme 486 dx 2·66 mhz; 289 DM; Mon/toare 15'' ·140 OM 
Jmprimance .cu ace A3, noi· OKI- 189 DM, A4 -120 OM. 

ALEGEŢI CALITATEA CALCULATOARELOR IBMI 
Acordăm garBfl/le fi servicei TEL. 275.420. ,41108554) 

.. -=--r-= , 

·, ; 

.. 

•, .. 

' 

• 
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Bazinul acoperit .Delfinur a 
fost gazda unui concurs de inot, 
la care au participat copii nascuti 
intre anii 1989 şi 1993. ln orga:. 
nizarea DJTS, CSS Arad si 
Comisia Judeteana' de înoi. 
peste 120 de elevi s-au putut 
intrece cu ocazia zilei de 1 
Decembrie. 

5-a concurat pe distanta dl! 
50 metri liber, atât la baieti, Cat si 
la fete. cu specificaţia că 'ta anUl 
1993 s-a desfăşurat proba de 
craul cu pluta. lată, in conti
nuare. rezuKalele înregistrate. 

Fete 
Alexandra Veselin - 1993 
Greta Horga - 1992 
Carina Bocor- 1991 
Mioara Beleiu - 1990 
Anca Banci - 1989 
Băieţi 
Robert Diaconu- 1993 
Gligor Patrie - 1992 
Răzvan Blaga - 1991 
Brian ăkrăs - 1990 
Petru Sabo- 1989 
La finalul concursului, primii 

trei, care au urcat pe podium, au 
primit diplome şi dulciuri, spoo
sori fiind CSŞ Arad şi prof. 
M'IIOSiav Artuoav. 

LEOSFÂU 
GIMNAS11Ci 

Cu ocazia Zilei Nationale a 
Romaniei - 1 Decembiie. două 
cluburi arădene, CSS Gloria si 
CSM Conar au organizat cai
cursuri de gimnastică, cu partid
parea sportivilor pe care ii au 
legitima~. 

La CSŞ - fra!ii Marocico .., 
făcut legea 

Rezultatele înregistrate la 
concursul de gimnastică - mas
cufin, pentru copii organizat de 
CSS Gloria. . 

~ individual compus: locul 
1 - Marocico Bogdan; locul 2 -
Marocico Sergiu; locul 3 ·
Bejenaru Emanuel . 

* sărituri: 1. Marocico 
Bogdan şi Marocico Sergiu; 2. 
Bejenaru E~anuel şi lagăr 

CONCUBSII. Dlllm 
IIUA AVUT LOC 

Radu; 3. Kolrorig Adelin şi Popa Planificata a se desfăşura 
Bogdan. • miercuri, in Ziua Unirii, de la 

• caprl: 1. Marocico orele 17, intrecerea de lupte 
Bogdan şi Marocico Sergiu; 2. greco-romane cu participarea 
Bejenaru Emanuel; 3. lagăr sportivilor de 1 c s S Gloria 
Radu, Kotrong Adehn si Popa a · · • · nu 
Bogdan. 

• a avut loc. Motivatia conducerii 
clubului arădean a fost că 

De mentionat că Marocico respectiva mandestare nu este 
Bogdan şi 'sergiu sunt fraţi inclusă in calendarul corn-
gemeni. Cono.Jrsut a fost organ~ petiţional al grupării, intocrrit cu 
zai de profesorii Eugen Căţean muK timp in urmă, iar efatlrie si 
şi Codruţ Boldor. . ntilor c s . 

Tinere debutante la CSM 
atenţia reprezenta . . . ş. 
Gloria se îndreaptă asupra 

Cupa .1 Decembrie" organ;. .Memorialului Blidar", ce se 
zată de CSM Cooar a fost rezer-
vată fetelor pănă la 7 ani, c1e00- organizează oânbăt!i. 

- la o competiţie. După cele r;::::=====a="~-două probe, sărituri si sol, clasa-
mentul final s-a prezentat aslfet: p J 

1. Carmen Avramescu; 2. 10918mU 
Ana-Maria Coman; 3. Diana COmpatiţiiiOI 
Ungureanu; 4. Ioana Badea; 5. + Baschet. Sămbătă, la 
Diana Tornean; 6. Andreea 
Albăstroiu si Roxana Suciu. Sala Spor1urilor, are loc un 
Antrenoare: 'Rodica Marcov si cuplaj baschetbalistic, după 
Carina lchim. • următorul program: ora 10 -

DfKJAn _TQIVITfl West Petrom Arad - Her1itz 
-1 Tg. llluref (Divizia 1\rnasct*l), 

Dl , iar de la ora 11,30- CSS West 
• Miercuri -ră' poligonul Pe1rom a Alad- u.....",._ 

.Pădunce· a avut loc un intere- Oradea (Divizia B ITI3SCUkl). 
sant concurs de tir denumit so- + Box. Astăzi, de la ora 
gestiv .Cupa 1 Decembrie·. , 16_30, la discoteca YIVA. are 
Com~a a avut ca obiectiv i loc gala de box dotată cu .CUpa 
verificarea şi selecţia sportivilor ,

1 
Urin~. la care paf1icipă pugilşti 

de la C. S. M. Cooar Arad, tind 
prima intrecere din sezonul de la MobU .Siva ~Atad, 
1999--2000. i Ol3dea. Zalăti, Tmşoa.a. Baia 

Rezultatele cumulate ale Mare. 
trăgătorilor antrenati de Mircea + Lupte greco-romane. 
Bl.ldufişan, in probeie de puşcă · Sămbălă, c.-e1e S.14 şi 16-20. la 
şi pistol - aer romp<imal au fost sala CSS .Gloria" !Vad, se <is-
următoarele: i put! l\lemorialul Teodor Bidar 

Juniori + seniori: 1. · la'- geco-rornane, w_parti-
Gheorghe Pop; 2. Gabriel cipare ~ • 

Nislor; 3. Lucian Lungu. + Hancbll. Sf<rrb!llă. c.-ele 
~=ori -fete: (pistol): 1S-20 şi IUTirică. c.-ele 6-16, la 

- băieţi (pistol): Alexandru Sala Sportlrior, are loc .,Cupa 1 
Tomuta Daniel Crişan, Marius Deceubie" la hardJal, cu par" 
tJncruţ ' ' ticipatea ~ generale din 

CĂLIII ""ERIE !Vad. 

DORifi O TÂMPLĂJUE MODERNĂ 
. PENTRU CASA DVS.1 

+ Preferati ea aeeastă ' . 
• 

·tâmplărie PVC eu stielă 
ter11aop~~ să _fie de ~alitate fi din 
· . . - tmport. . . 

-·Apalatl.la: 
: ~ 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
~ . 

0$1. FERESTitE CO 
STICLĂ TERMOPArt! 

. __ .:. 

UTA ŞI DINAMO ÎL NEGOCIAZĂ PE DRĂGAN 
E cunosut deja faptul că 

Dinamo s-a. interesat - foarte 
serios - de arădeanul Claudiu 
Drăgan. actualmente la UTA. 
După plecarea lui Mutu la 
b ilel 1 ..... tale MianO si Ira
in .Groapă"' al găiăţeanului 
Cema_ţ Dinamo vrea să se asi-

!Jr9 din toate~ de-·. 
iar impresarul timişorean Frorin 
Iacob - prieten bun cu Cornel DnJ 
- ~a propus pe Drăgan, pentru 
orice everU!aitale. 

Ieri, am aflat că transferul la 
Dmmo pare~ Drăgan
negociat de cele două ckllui - in 

prinla parle a !iilJAăllrâlli .-e -
chiar la Arad. La "*"' nu se ala 
decăt suma de transfer, in rest. 

- Unea - de acad cu tn>
cerea .ied<U in Şoscme Şlelan 
cel Mare. 

f'lllină- ~"""'ala 
LS. 

ROMÂNIA· PRIMA ÎNFRÂHGIRE IA C.l DE HAHDBAl FEMININ 
ln Norvegia şi Omenmca se 

desfăsoară, in continuare, 
Campi(.eb.J ~ de handbat 
femirWl. Dupa ce in pR..- două 

Zie RanărWa a invins reprezenla

- CWei şi Coastei de Adeş. 
ieri, ..bicobele. au intănl ..na!b-

Baschet 

WestPetrom 
caută o nouă 

Victorie 
Sala Sportuntor .viCtoria· 

din oraşul nostru găzdu~e 
maine, de la ora 10,00, 
meciul de baschet mascurm 
contand pentru seria 1-6 a 
Di-viziei A dintre· West 
Petrom Arad si Herlitz 
Mobex Tg. Mu;eş. După 
.suspendarea"' campionatu
lui ce s-a datorat programu
lui echipei nationale, 
petroliştii reiau sez"onu~ cu 
gănduf fa o nouă victorie. 
prin care să întărească buiia 
comportare dii1 ultimele par
tide. ln lotul antrenat de 
Dragan Petricevic. Emeric 
Davidhazy si Adrian 
Bt.o!Uean nu exiStâ probleme 
de efectiv. Formatia arâdeană 
a susţinut in timpul săp
tămarrii o întalnire de verifi
care la T m'lişoara. in oompa
nia grupării Eba din localitale, 
căştigănd cu saJRJI de 7s-o7. 
Ieri dimineaţă. petrolî~tii au 
efectuat un antrenament de 
pregătire a disputei, la Sala 
Sporttrior din Alad, ocupată 
.."..,.,..., de trei zie de jucători 
de tem; de masă palicipat1ţi 
la .Cupa Fedel -~: L'1 acest 
aniTenament a fost testat 
iugoslavul Milorad Kmezic. 
aflat in probe la West Petrom, 
care a dai dovadă de caităti 
fizice impresionante. Este', 
aşadar. posibilă lrdiiSI'ei'Biea 
lui la echipa arădeană SI un 
debut rapid, mâine, in' fala 
t!ioy-muresenilor _ ~ ' 

ADIUfllt tlfiRTAO 

nata• Frantei. La finalul celor 110 
de minute: scorul a fost 22-20, 
penlru lrm1ceze la pauza 1 ().12 

Astfel, Romănia se afla la 
prinla infrăugee, la acest ILmeu 
final şi continua incre~toare 
iulnn•ea. In-meciui <is-

putale aseară. - Coasla de 
FJdeş 32-24 şi tJcrare.Ctbl 41-
19. Asla2i va 1 pauza la C.M .• iar 

nă'le Ranaria va Halri f'll*!ri
ca •ep:eza:tai:4 a Austriei 

LS. 

... • '! ... - ~~ ~· .. ~ ·>!'' 1
.... ... 

:: ~Z:·-.. a1ne Incepe ·"<-1:::- . 

~~1e01orialul Teodor Blidar" 
La sala css Gaia. măne "" 

debuta turneul international de 
lupte greco-romane 'intitulat 
,.Memorialul Teodor _.-_ Jnre. 
cere de traditie, Memorialul se 
găse~ la ed-Iţia cu numărul 6, 
~ <>!Pizal de csş Gaia. cs 
Astra si Fundatia de lupte Club 
Gloria: sub egida F.I.LA., F.R 
~şi D.J.T.S. Arad. Asla2i esle 
plect> izată sosirea par1icipan!ior 
din la'ă si 00 stlăirlălate. ~ 
aetrică si proba diRarWi. ~
~ propriu-zis va demara 

- la ora 9.00, deslăsurăr>
du-se pe categorii de vârStă fi ""'** (;rilri, ~ ~-

- ţarie --la can.a 
se numără Iugoslavia. Ungaria, 
Slovacia si Croatia La tmeu vot 1 
prezen;i ~ w 1 ipetikii ară
deri precum Adrian Ozsda. ~ 
pion ewopean la j<rilri, Lucian 
Ozsda, Calin Mihali521ti. Florin 
Bene, Mae Hollnan. Omian Fclţ. 
Ntn Clgt*ean, Zollan Cseh sau 

Gal~" ttĂRTĂCI 

, ,~u·· Arbema are o_, 
noua conducere: 

ll!i,... . .. . . .... . . • . '·- . ,. ,, . '-"·"·'· .~ 

• Handbaliftii au fost angajaţi de Bingo Europa 
După ultimul meci din anul bililaţi. De aBiel, impicat la lăr>-

1999. cu Pandlri Ttlr!J'Jiu. !JU-. dul lui in activitatea Bingo 
parea de haida mascuin .IT Europa, condusă de Vasile 
Arbema Arad a CU'05Cd căleva Slăngă. Teodor Ţ ucudean ne-a 
schimbari in cadrul .organi- declarat că respectiva firm.a a 
gramel'. Wei Mi'oriuc a ~ angajat cu """"""'"' o serie <le 
postul de antrenor pmcipal, la ;..călori. ca ~ sau pen
propria cerere, devenind Iru ale~ Noi pe;şetWE 
1epezaa 11u1 B01go Europa, in a1 cillxA.i esae s..- Obu. iar 
timp ce Teodor Ţucudean a .principal• a trecut 'fostul 
renulţalla 1\n:ţia de preşedinle .secund", Gheorghe Dima. 
al cilb<A.i, din rnotNe de - Problemele de esentă - si 
tate şi de afaceri. 1\mbii vor anume cefe financiar8 - aU 
rărnăne însă alaturi <te echipa, r.lmas, lolusi. nesolutiooate. 
pe care o""'~ "'-'>ă ~ ADIUAn HiiRTfio 

HAl,. WEST PE 1 ROM! 
Top iubitorii baschetului arădean sunt i!fteptap m~;". 

mmineap. de la ora 10,00, la Sala Sporlurilor, pentru a suspne 
echipa _, Pelrom And şi a o ".na spre ""'*>de in - coot
~ cu - Tirgu All.ref Tot cu acest pdej membrii l.igM 
~ B.C. ICIII ..".pune la punct ullimele delalii _.." 
... [ ... - .... ar-. .... - 11-ffcJecşnbrle. 

IOIUHI ARSEJIOIIf 

Câte 5 milioane da lei amendă pentru 
Cluburile FC Braşov şi Rapid Bucureşti 

. Cluburile FC BrafOv ~ 
Rapid llucllre!jti au fost amer>
date, joi. cu cite 5 milioane de 
lei de Comisia de Disciplină a 
Ligii Profesioniste de Fotbal 

(LPF). pentru scandările -
ale galeliiol celor două formaţii ' 

in timpul - din cadrul 
etapei a XIX-a a Diviziei A. 
Fotbalistul brasovean Marian 
lvan a fosl pen31izal cu suma 
de 700.000 de lei ""'*" di i-a 
înjurat pe oficialii nemţeni ia 
finalul partidei FC Braşov -

~ Pialra -..ţ scor 3-
1, din cadrul etapei a XIX-a a 
Diviziei A.. lvan nu a fost sus-
pendat deoatece Comisia de 
Disc:ipfină a luat in uxiSiderare 
faptul ca jucătorul s-a aliat ta 
pffila abatere de acest foi. 

~~!~~~:w~~~~~·.!-~~·~.~~--~91J 
Ganea marcheaza pentru Stunuan. 
_... '' ...... tla,22dticaiCitiecqBurrnllorulpoo- intre 14-16 decembrie: ln..".-

llllllli - gam: Bolog1a 2-1; Raverrla-Uizio 1-1; 
Eintracht Trier-HaRsa Slutlgart Kicbn- Fl"'libuug Cagliari-Parma 1-0; Napof~ 

Rostock G-4; F~ . Bayem IIUnchen-ll&ainz 05 JuveniUs 1-3; Perugia-F'oeilir• 
Cottbus 2-0: llainz 05-Hertha VFLBochum-w.der!lnrmn 1:.0; Roma-Piacenza 0-1; 
Berin 2-1 ("'-'>ă ~'); VFB ~-RosiDCk-~ Slullpt . Venezia-Udinese 3-0. Partida: 
Slutlgart-F.C. Kiiln 4-0, (~ Mrercun, mt~-un mea Atalanta-AC ll.folan s-a dispulal 
IU rorn;!n Ionel Ganea a rnan:at R)Sianţă din pmoa ligâ Ql!l 11 & lă: "'-'>ă i dOdelw e<i(iei. 
doua gok.n pentru formatia din ~ t:latmo.n! • • • 
Slut!gartl: w..~er llrelnef..ssv 1~ • • Intr-o ~ restand dia 
Ulm 2-1; VFL Bochum-VFI,. Cupa Jlalipi". • etapa a 1S-a a Gampionatului 

- de fin...... Fr.rEi: liofanaa:>-ALc< 2~. Pm Wolsburg 5-4 a t Kicbn- . • 
Arminia Bielefeld 3-2 (dupA pre- ~ aceasta ., ft\11 acest sua:ss mouegasci oc:upA 
lungiri); Waldhof Mannheim- loc pat1idefe tur contănd pentru pm-..1 Ici: in • 1 --ert.cu 36 de 
Bayem IIUnchen 0-3. oplimile Cupei llaliei. lată rezul- puncte, urmaţi de Lya> 31 p " 

Stero.rie de finala ale ~ - iuegistlabe, cu menţiunea l ~ S.G. 30 P. · 
Germaniei se vot dispU pe 21- că, ~ rellr· se va dispula , C.. IL 
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Consiliul de Administratie al SC FERONERIA SA ARAD. 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR la data de 17.12.1999, ora 15.30, la sediul 
societă~i. Calea 6 Vânători nr. 53, pentru toţi ac~onarii Tnre
gistraţi in REGISTRUL ACŢIONARILOR la sfârşitul zilei de 
1.12.1999. 

ORDINEA DE Zlr ' 
1) Participarea la majorarea capitalului social al 

SC FERONERIA PROD. S.A. cu aport Tn natura 
2) Diverse · 
Dacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ nu. 

poate avea loc la data de de mai sus Tn cazul că prezenta nu 
este statutara, se amAnă pentru data qe 18.12.1999, la orele 
9,30, in acelaşi loc. 

Pentru lnfonnaţ/1 auplimentere, ·relaţii /a sediul socl
etăţll. 

· DIRECTOR GENERAL, 
Ing. JUDE IOAN 

(4808606) 

" In anul1991 

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

Acum vă oferim şi .•• 
,&IUA.S'fi.CA 

TROCAL 
Germania · 

Producem şi montăJn 

•; ' 

uşi şi ferestre din PVC annat cu , .· ,., 
geam termopan 

Tel-fax 25 14 61; 094 50 72 11 :·. 
• Arad B-dull. Maniu bl. 26 !lP· 1 
In curând SHOWROOM- P-ta M. Viteazu bl. M7 

A 

PVBUCITATE 

ARCOMMAT GRUP S.A. 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65-67 
email: arcommat_group@inext.ro 

Tel./ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333. 

In calitate de distribuitor autorizat 

POL/COLOR 

:-'":·· 

? .... 1 

li o z 
li· o z 
li o 

~ u ~~ ; 
IN DIRECT! ffiml~ i 

1 

s.c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l: lfÂ1 BANCA AGRICOLi S.A. 
ECHIPAMENTE SI MASINI-DE CUSUT INDUSTRIALE 

.-

Anunţa scoaterea la licitaţi~ a următoarelor 
mijloace de transport: 

~ ARO 244, nuiT!ăf de inmatriculare AR-01~APA, an fabri~ 
ca~e 1981 preţ de strigare 20.580.000 lei, (fără TVA). 

-Dacia Break 1310, cu număr de inmatriculare AR-01-WTY, 
an de fabricaţie 1.994, preţ de strigare 19.559.000 lei, (fara 
TVA). -

Menţionam că, garan~"a de participare la llclta~e va fi de 3%, 
iar taxa de participare de la licita~e este de 0,2% din preţul de 
pornire a licitatiei, care va fi achitat Tn contul deschi~ la Banca 
Agricolă SA. sUcutsal$ Coordonatoare Arad. , · 

[(•J•tiJt+tt§l•r•l·k'llţtiJI=! 
-licitaţia va fi cu strigare 
P~--soanele care doresc să participe la licita~e vor prezenta 

următoare-le jccumente: 
-dovada privind depunerea.garanţlel de participare; 2900 ARAD - RC"'. ~ •... -dovada privind depunerea taxei de participare; 

Micăt<> a. Str. r .. ,,, ...... nr. :t::<. F!:. " 1 -.., ... 17 · ~ .pocumente care certifica identitatea persoanei (fizice_ sau 
j!Jridlce); pănă In date de 16.12.1999, ora 9,00. · 

VĂ OFERA O GAMĂ VAi<IATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

Licitaţia va avea loc la sediul Băncii Agricole SA, Sucursala 
Coordonatoare Arad, str. Vasile Goldis nr. 1~3, tn data de 
16.12.1999, ora 10,00. · 

Pentru mijloacele fixe neadjudecate in data de 18.11.1191 
se va ţine licitaţie in fiecare ·zi de jo1 a săptămarlii, până la 
sfarsitul anului 1999. 

Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 

.,,._cva-~1 

-, .. : 
_,' 

Relafll NBpHmenta .... la t.lefon 057J2806.'W, 
lnllerlor. 140. 

(4808608) 

De sărbători puteti câstiga un 
' ' RADIOCASETOFON SONY 

1 

organizează un nou concurs cu premii: 

~,MONDO" CRĂCIUN 
e Premiu: un radiocasetofon Sony 

~ain._~.-.......a.,.lliiiO ~:~~~r'~ 
;Numele' Şi pre~umeJe · · , :., :' 

~!~~-~,~~;~w~J~:::,~s~:~effi_::<!i~?''~->~- ·_:.~~~:~~:,~:?~e- «. ··::~--~~;~::~~:~}J 
Taloanele se depun la magazinul MONDO, din Arad, 
Bd. Revolutiei nr. 70, până la 22 decembrie 1999 . 

.. _ _ Nu se primesc taloane prin poştă! 
Data extragerii premiului in 23 decembrie 1999, ora 10,00. 

. . (974365) 

.. r.-. ~.,, "·: .. ~.-,;,.;-:;-~---• .. ;.· 

Vineri, 3 decembrie 1999 

.. 
ARCoMMAT · • Magazinul 
GRUP s.A. . de vopsele 

........ _ 2!11) Anii. Rrmlia 
St \lieiQj ~ 11: 6567 

TiJa 0010 OI 28177D, 0010 OI 276333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
Wnde ~ PJ!I de piOducătoc 

' 
ECHIPAMENT DE PROTECTIE · 

' 
'CIZME' MĂNUSI' PElERINE 'SORTURI' 
'COVOARE PVC.' MATERIAL PI PREtA TE.' 

ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC SI PVC 
1 

'FIRE' TUBURI' FLRrJ~E' CHEDERE" 
· 'FOliE PO~IPRO~lENĂ 

ETICHETE AUTOCOLANTE 
BENZJ ADEZNE · 

1 . ,. 

TOTAL 
BAU 

VINDE LA CELE MAl 
MICI PREJURI 

VOPSELE, UNELTE Ş ACCESORII 
DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru f"l'do ,1 
Interior, 800 nuanţe (DISZPERZIT 
TITAN, SUPRALUX, LIMIT, 
MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn fi metal • 
1000 nuanţe; • 
• Baiţuri, l~curi, chtb.lri, grundurt 

VAPOREX (soluţia pentru 

pereţi cu lgrasla) 
OFERTA LUNII : 

DISZPERZIT TIT AN 
- 2s kg. 3oo.ooo tel 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 
(fost Miron Constantinescu) 

TELEFON 21 0676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30-

18,30; SÂMBĂTĂ 9.00·1~100 (6,.988) 

DAME nE LUX 
~ 

. 
" ! 
u • • 
~ • 

1 

. ·-· 

-1 

• 

-



i( 

' 

·, . 
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Vineri, 3 decembrie 1999 
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278900. (36983) ultracentral. Telefon 094. Micălaca, 3; 140 mp. llflsel, 1994, inmatriculatrecent, 

Vând apartam una ca-
meră, bucâtârie, baie, Confecţii· 
central, 6.900 DM. Telefon 
237048. (36554), 

Vl!nd apartament 1 cameră, 
etaj 11, Micâlaca, reoent renova!, 
11.800 DM. Telefon 279679, 

fort 1, 
Telefon 
(36085) 

Vând coiwenabil garsonieră 
cf. l, et.lll, Grădiste. Telefon 

. 222050. 287051. (36800) 
Vând ~arsonieră Mic~laca, 

711, et. 414. îmbunătăţită, ~~ 
mobllală. T eleron 092.81p.065. 
(36907) 

Vând garsonieră confort 1, 

~~~~2 ~~zu2~;~&.'i~~~~on 
Vând apartament 1 cameră 

oonfOrt 1, zona Podgoria şi garaj 
clădit TelefOn 233317 dimineaţa 
~~după ora 14. (36959) 

Vl!nd apartament 1 cameră, 
Alfa, bloc 70, se. B, ap. ! .. 
(36787) 

Vând (schimb cu ăpartament 
2 camere), garsonieră confort 1, 
Poetului, bloc P1, e!aj 1, ap. 31. 
Telefon 237693, orele 14·20. 
(37613) . 

Vând garsonieră confort III, 
total imbunătătită; 4.700 DM 
negociabil; Vlaicu. Telefon 
289820. {37004) 

Vând garsonieră confort 11, 
îmbunătăţită. Telefon 511998, 
după ora 16. (37039) 

Vând garsonieră confort 1, str. 
Praporgescu, vedere spre 
Mureş. Telefon 255133. (37053) 

Vând apartament una 
cameră, confOrt 1 sporit, Fortuna, 
etaj 414, 9.000 DM. Telefon 
271211. (37056) 

Vând apartament 1 cameră 
etaj 1, Vlaicu. Telefon 254973. 
(37057) 

Vând garsonieră 'Confort 1, 
bloc P3, etaj 11, staţia de tramvai g7!:e1· Telefon 057 • 253038. 

Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, decomandat, et. 
1!4, suPrafaţă mare, 28.000 OM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(36855) , • 

Vând apartament 2 camere, 
Podgoria, etaj 4, acoperiş garan· 
tai; 18.800 DM negociabil. 
T eleron 250966. (36943) 

Vând. apartament 2 camere, 
,.",.tt".. lângă Tribunal; preferabil 

i firme. TelefOn 253861.~. 
(38348) 

Vând apartament 2 camere, 
Podgoria, etaj 4, acoperiş garan
tat; proaspăt aranjat; 18.800 OM. 
Telefon 250966; 092.344.621., 
(36342) . . 

Vând apartament 2 camere; 
cen11al, amenajat stil occidental, 
etaj 1. T eiefOn 520845, după ora 
18. (36739) . . 

Vând apartament 2 csmere. 
Micâlaca, bloc 512, ap. 19. 
Telefon 272201 ; 092.286.577. · 
(36784) • 

2 camere, etaj 11, 
Telefon 262658. 

camere, 
Vlaicu, i imbunătă~ri. 11.000 
OM. Telefon 270856. (36811) 

Vând apartament 2 <;amere, 
et. Podgoria, bl. .G. Telefon 

1 ~J;I!>lltl, 004 592 267. (36819) 
Vând apartamMI 2 camere, 

8-dul Revoluţiei, 25.000 OM. 
Telefon 251722. (38869) 

Vând aparlament in oentru, 2 
camere, decomandate, mobilat· 
nemobilat, cu pivniţă, baie, garaj, 
telefon, satelit, falanţat şi gresiat, 
toată tâmpUlria fllcută la 

Vând apartament 2 camere, 
oentral, avantajos. str. ŞI. Cicio 

n;:. 15. a . 2. 36986 
Vand apartament 2 camere, 

decomandate, parter, str. 
Dobrogeanu Gherea, 24.500 
OM, negociabil. Telefon 
094.785.508; 231346, seara. 
(36831) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, confOrt 11, 8.500 
DM. Telefon270834. (36811) 

Vând apartament 2 camere 
deconiandate, confort 1, etaj 11, 
lmbunătăţit + garaj, zona 300. 
Informaţii telefon 266975. 
(36898) 

929.971. (36965) TelefOn 259651. (37064) impecabil, 11.300 DM. Telefon 

VÂIIZĂBI UH ~~ 

Vind VILĂ noul, 6 camere, 1 
3 băÎ, 2 garaje + 2 incăperi, 
curte, grădină apă·canal, 
lndlzire centrală gaz, preţ 
120.000 DM. Telefon 285485. 
36832 

Vând casă mare (VIadimi
rescu), 4 camere, gaz, cablu, 
garaj, telefon. Telefon 514542. 
(37164) 

Vând casă central: parter·pri· 
vatizat, etaj-locuinţă. Telefon 

n•B62. {364:.:,:.;1..:,4':=:-::---===-' 
7

--.:;· casă mare. demisol, 

Vând teren 1ntravi!an 791 mp 
cu casă veche, posibilităţi gaz, 
apă, canalizate, Aradut-Nou, 
17.000 OM. Telefon 241800, 
orele 18-23. (36330) 

Vând urgent grădină In 
Grădişte, zonă bună, toate uti· 
lităt1le. Telefon 253575; 253386. 
(3i125) 

· Vând 2.30 ha pâmănt arabil in 
Arad. Telefon 092.887.161; 
271122. (35467) 

Vilnd loc de casă vizavi de 
Biserica Ortodoxă·din Radna 
(Lipava 2). Telefon 094.393.797. 
(33034) 

Merce<~es 207 pentru 
dezmembrare complet şi Opel 
Astra 1,61, 1993, persoană fizică. 
Telefon 092 344 685. (36831) 

Vând Dacia 1310, fabricaţie 
198!>, reparaţie capitală, preţ 
1.700 OM, negociabil. Telefon 
247351,dupăora 12. (36850) 

Vând Opel Frontera 2,3 TDI 
Euro 11. Telefon 092.810.065. 
(36906) 

Vând tractor U-650, stare per· 
tectâ. preţ 33.000.000 lei, nege. · 
ciabil. Informaţii Vladlmirescu str. 
V. Roaită nr. 51. Telefon 
514770. (36905) 

Vând autoturism Ford 

094.522.621. (37049) . 
Vând Opel Vectra Diesel, an 

'90, 1nmatriculat, 8.900 OM. 
Telefon 094.522:621. (37049) 

Vând Daoa Nova, rulati 6500 
km. Telefon 250085.tlio5;;) 

Vând tractor 650 M. stare 
bună de functionana. localitatea 
Horia, nr. 4:Î7. Telefon 094. 
607.249. (37069) 

Vând talon auto Opel Asoona, 
CIV. Telefon 466465. (37081) 

Vând Mercedes (Bot de Cal), 
lnmatriculat persoană fizică; preţ 
1.700 DM negociabil. Telefon 
250852 sau 273692. (37087) 

Vând Citroen BX 19 Diesel, 
an 1985, înmatricula!, CIV, VT 
2001. T e1eron 514248. (37089) 

Vând apartament 2 camc· .. 
etaj 1 ~i garaj, zona Pod. 
Telefon 255768 sau ~-
533.835. (36992) 

Vând urgent apartament Z 
camere, bucâ!ărie, ultracentral, 
loc bun de firme si birouri. 
TelefOn 270201. (37003) 

· par(er, rnonsardă, incă12Jre cen~ 
trală, g-idină, in Sâmbătenl. 
Telefon 210350; 094.600.296. 

. (35499) 

Vând variante 2,85 ha pe dru
mul lrato~·Sânpaul. Informaţii. 
telefon 244175. (36824) 

Vând teren loc de casă cu 
'posibilitate apă, gaz, curent, 
suprafaţa maximă 1000 nip, 

Scorpio, an fabricaţie 1988, preţ 
negociabil. Telefon 271278. 
(36904) 

Vând Mercedes 190 Diesel, 
an fabricatie 1997, stare foarte 
bună. Teiefon 276565, 094. 
988.648. (36902) 

no<· 
mal, 3.000 DM negociabil. 
Telefon057-277189.(37116) · 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, etaj 1, zona Mioriţa. 
T elefbn 255133. (370531 

Vând urgent apartament 2 
camere, Vlaicu, 12.000 DM 
negociabil. Telefon 244940, 
241204. (37061) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, Micălaca, zona 300, 
preţ 21.000 OM negociabil. 
TelefOn 094.568.805. (37068) 

Vând apartament 2 csmere, 
parchet, balcon Inchis, etaj III, 
Vlaicu; 11.000 DM. Telefon 
255133. (37053) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, decomandat, imbu· 

r:~~)oentru. TelefOn 250209. 

Vând apartament 2 camere. 
zonă ultracentrală, multiple 
imbunătătiri. Telefon 092.391. 
569; 455372. (37137) 

Vând apartament 3 camere, , 
decomandate, etaj n. zona 300, 
garaj. Telefon 259188, 094. 
921.369. (36859) 

Vând apartament 3 csmete; '· 
Banu Mărăcine, lmbunătăţiri. 
Telefon 233420; 094.583.389. · 
(:>ti. 

O.:azre! Vând urgent aparta
ment 3 camere, decomandat, d. 
1. oentral. zona gării, preţ 20.000 
OM, negociabil. T eiefOn 235676, 
009Ie 17-20. (36515) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, garaj, Fortuna, 
Telefon 249450, orele 16·20. · 
(36033) 
. Vând u'gent apartament 3. 

.camere, Micălaca, zona 600, el. 
III, garaj, parchet, preţ 15.600 
OM. Telefon 249606; 094. 
776.462. (36893) 

Vând sau schimb aparlamant 
3 camere cu 2 camere sau 1 
·cameră plus diferentă. Telefon 
094.510.374. (36876)' 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, parchet, etaj l, 
bloc 562, pret 22.900 OM. 
TelefOn 092.344.'743. (36748r 

Vând (schimb) apartament 3 .. 
camere, Alfa, multiple lmbu
nătăţiri, cu casă in Arad, preţ 
negociabil; 19.000 DM. Tel.efon 
277618. (36875) 

Vând apartament 3 camere 
confort 1, decomandat, zona 
UTA, cu lmbunătătiri. Telefon 
253660, 2435'6B. (36969) 

Vând apartament 3 camere, 
ultraoentral, 49.000 OM. Telefon 
057.251507. (37001) 

Vând apartament ultra:cen .. _ , 
trai, str. Horia, compus din 4 
camere, 2 biil, 2 !loturi, confort 
sporit. Informaţii zilnic orele 
10·17. Telefon 255344 sau 
·094.797.812. (36710) 

Vând· apartament 4 camere, 
• !date imbunătătirile, zona 300, 

pe malul Mureşului, garaj autor
iza TelefOn 259891. (36632) 
Vănd apartament 4 camere, 

zona Gării, corltorizat. Telefon 
223652. (387 44) . 

Vând apartament4 camere, 
Mlcâlaca, preţ 18.500 OM, nego
ciabil. Telefon 262114. (36804) 

:";, '--

Vând casă, intrare auto, 335 
mp, lângă INTERSA T. Telefon 
281033. (37053) . •. 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(38533) 

Vând casă, comuna Mi.Şca 
plus 4 hectare pământ Telefon 
252517. (38348) 

Vând casă în Zimand Cuz nr. 
112, cu grădină mare. (36535) 

Vând casă 5 camere, 
dependinţe, anexe, încălzire 
proprie, 216 mp in Nădlac. 
Telefon 092.344.863. (36581) 

Vând casă 12 camere (6+6 
demisol), curte, grădină, garaj, 
85.000 OM negociabil. Telefon 
270694. sau 092.532.181. 
(36870) 

Vând casă lot confortul, comu
na Vladimirescu; negociabil. 
TelefOn 255981. (36716) . 

Ocazie! Vând casa ln 
Zimandul Nou, mobilată, 20.000 
DM. Telefon 243756. (38743) 
Vănd casă central. cu etaj; 

singur In curte. Telefon 260046: 
262919. (36764) 
,. Vând casă mare, in Semlac, 
hooo DM, negociabil. TelefOn 
057-277453. (36769) . 

Vând casă mare, ltlafe faci
lităţile, grădină mare, in 
Valdimirescu. TelefOn 514416. 
(36741) . 

Vând casă nouă in Şiria, pas;:. 
bilitilţi privatizare, Telefon 
531218. (36857) 

'Ocazie! Vând casă 3 camere, 
grădină + anexe, 2 curţî. vie, 
acces auto, gaz; 20.000 OM 
n~e_~ociabil. Telefon 245362. 
t:<l'\720 721\ ' 

Vând casă oentral, 2 camere, 
.toate utili!ă~le, 2 fami.ln in curte, 
ideal privatizare.' Telefon 
233695. (36687) 

Vând (schimb) casă Chişineu 
Criş. str. Plevna, nr. 6, cu aparta-
meni Arad. Telefon 266987. 
(36577) 

Vând casă, grădină, Z'rnandul 
Nou, nr. 159 (posibil variante). 
Telefon 094.608.041. (36814) 

Vând imobil nou In zonă !uris· 
uca. potenţial Motel, localitatea 

· Baratca. Telefon 273730. 
11368131 ' 

localitatea Arad. Telefon Vând Dacia 1310 TLX, din 
258329; preţ15 DM/mp, nega- 1989. Telefon 267500, 092. 
ciabil. (36903) 275.643. (38988) . 

· Vând un ·ha pădure.' Informaţii Vând D,aCia 131 O, Dacia 

Vând Dacia Breck, 1991, 
2.500 DM negociabil. Telefon 
057-277189. (37116) 

lelefon 466465. {37081) . papuc, convenabiL Telefon 

lttl:fn!f \i;i,j._....l 464027·136891
) . Vând accelerator grafle 3D· 

_ , 
111 1111 

• 
0 0 

, ~ _ Vând VW Golf 11 Diesel, an 
1987, lnmatriculat norma!. .• VDe~~~~90~an(1·kd:)•.: Vând camion RABA, 10 to, Telefon094.929.971.(36965) '"'1" 

CIV, VT, perfectă stare de Vând auto tractor Sc~n·<t Siemens-Post (100 dolari). 
f i t 1 d Telefon 270240 sau 094 517 unc1 onare, s r. n epen· motor 360 CP Full Spoiler H?l 
denţei nr. 7 (Bujac). Telefon Bar ,înmatricula!; preţ 31. îJO 761. (37174) 
2'.328 -3785 (37157) Vind TV color, 1.000.000 • 

..., •"' · OM. Telefon 094.274.127 .. 
Vând motoare Diesel, diverse (354B5) 2.000.000 lei, garan!ie 6 luni. 

· adu d' Ge · s1a Telefon 244904, orele 9-17. tipun, se in rmarna, re Vând Citroen Visa. pret 300 · 
foarte bună, cu acte vamale şi DM. Telefon 057-25c"29, 094 1353341 

T 094 872 6H "" Ocazie! Vând ieftin computer 
garantie, elefon · 11441(}. (36446) Compaq 486 DX2166 (DX41100), 
(37172) Vănd Dacia 1300 TI.X, 1991, 8 Mb (16) RAM, HOD 270 (pănă 
Vănd Opal Astra 1.4 Benz, an• cu 2.600 DM şi Dacia 1300, la 640) SVGA 14 color (15" 

1993, înmatricula\ recent, preţ 1981; cu 1.600 DM, stare it&· analog sau digital), preţ 11E 
8.300 DM; Fard Escort 1.6 proşabilă. Telefon 521052 sau dolari (215 OM) şi lmprimai•ă cu 

.Diesel, an 86, 22UŞI2.00• cuDnMumeVWre 094.253.858. (36596) ace A3 sau A4. Tel• Ion 
germane, pret . ; VA d c· 1 1997 1 hid 5 
Jetta 1,6 DieSel, 1980, 1.300 an le 0 • ne ere 092.281.51 · (36836) 

centralizată, seiVodirecţie. aer VAnd TV COLOR en-gn s, 
OM. Telefon 092 437 212. cond~ionat, vişiniu, stare exca-· en-<letall, gamă dlverslfica•ă, 
(37172) lentă, 13.500 OM. Telefon preţuri minime; garanţie. 

Vând Dacia 1300, an fabri· · 092 oo5 787 (35593) Telefon 289456·, 092.239.242. 
. calle 1983, CIV, stare bună, ·"" · · 
16,.,0 DM, negociabit: Telefon Vând Opal Vectra 2.01 an {35449) 

v 1990, preţ 6.800 DM negociabil, Vând Telefunken 70 cm. 
273504; 092.308.400. (36855) Telefon 256329. (36903) Telefon 251354. (36991) 

Vând urgent ARO 320, stare,· ~:V!:!~~~~~~~~~ 1 . VAnd DACIA 1310L, super 
dotată, fabricat-decembrie 
1998. Telefon 274848; 094. 
703.748. (36731) 

Vând combine Claas Domi· 
nator si Mercator, plata In bani 
sau 1ri grâu. Telefon 216293; 
216360; 094.600.296. (35499) 

Vând sau schimb + dne""'ţă 
Xantia, an 1995, 1,6 1, ultim 
model, km putini, Full Option; 
extra, 15.300 OM. Telefon 
287022; 094.164.665. (37063) 

Vind avantajos ANVELOPE 
auto noi l'l folOsite, de camion, 
diametru: 17,5; ARO, Jeep 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, 
15, 16, 17 ţoti. Telefon 259339; 

. 563027. (4113081) 
Vl!nd BMW 3161, an fabricatie . 

nOiembrie 1g97, toate opţiunile, 
1nmatriculat, preţ negociabil. 
TelefOn 094 517 763. (38125) 

Vând microbus M.B.100 D, an 
1990, înmatricula\, CIV + VT · 
2000 (sau schimb cu Dacia 

· papuc, an 1999 +diferenţă), preţ 
fix 9.500 OM. Telefon 281581. 
(36595) 
. Vând Opal Vectra 1.6 i, 1994, 

bună, preţ infOrmativ 4300 DM. 1, 
Telefon 531421. (36863) ; 

R:baand8 c~~~~~n=~~~e c~~~o4'r 
Telefon 275200. (36874) 

Vând trac1or U 445, stare per
fectă functionare. plus se! motor 
nou si plug. TelefOn 216197, sat 
Cicir', nr. 103; pret 3.500 OM 
negociabiL (36986) ' ,' . 

Vând microbuz To)lbta, an · 
1983, CIV, stare bună, preţ 
avantajos. Telefon 280455; 

. 287913. (36964) 
Vând autoturism Volvo 245 

GLE Diesel, inchidere centraliza.. 
tă, geamuri şi oglinzi electrice; 
pret negociabil. Informatii lelefon 
092.842.030. (36962) • 

Vând Raba basculantă ·8,5 
tone, stare perfectă de funcţio
nare, CIV, pre\ 8.000 DM nege. 
ciabiL Telefon 413168. (36989) 

Vând autobenă Raba 8,5 
tone, stare foarte bună, pret 
10.500 OM negociabiL lntorma!il 
telefon 094.253.019. (4809315) 

şi pahare, preţ 
i . 000.000 lei. Telefon 094. 
143.554. (37063) 

Vind TELEVIZOARE CO· 
LOR bandă largă, 2.000.000 
lei, cu telecomandă nouă ,1 o 
măsuţă • CADOU - inclusă In 

, preţ; garanţie 6 luni. Telefon 
244904, orele 9-17. (37038) 
Vănd 486166 MHz. compaq, 

HOO 210, memorie 8Mb, monf. 
tor SVGA color, tastatură, 
mouse, garantie, pret 210 OM. 
Telefon 2529Ji3; 092.353.498. 
(36835) 

Vând TV color, i:ombinli fti· 
gorificâ; congelator; ma~ină de 
spălat automată. Telefon 
25501 o. (36790) 

Vând casă gră<flllli, Micălaca, ABS, SllNO, lnchidefl! centraliza.. 

· Vând Dacia 1310, 86, 1.800 
OM negociabil. T- 258616. 
(37002) . 

Vând Lada · 1500, preţ 
8.000.000 lei negociabil. T eiefOn 
562803; 093.207.538. (37010) 

Vind ma,lnă spălat auto
mată 1.000.000 tel; TV color 
930.000 lei; ladă frigoriflcă 
1.400.000 lei, ofer garantie. 
Telefon 259339; 563027. 
{4223081) str. Renaşterii, nr. 75 A. Telefon tă, state Ireproşabil~. Telefon 

263572, 251879. (37032) 092.509.092. (36348) -
Vând casă mare cu tot coofor· Vând camion MAN 6,5 tone, 

, tul; preţ negociabil. Telefon 33 mc, înmabiculat, 22.500 OM, 
276271. (37034) negociabil. TelefOn 092.515.508; 

Vând casă cu etaj, Grădi~te. · 565227. (36573) 
multiple lmbunătăţiri; garaj; Vând Dacia 1410, an 1995. 
anexe. Telefon 220364. (37054) · · Telefon 242841. (36661) 

Vând casă in Gal, 35.000 DM. Vând urgent Saviem 4000 DM, 
TelefOn 094.803.094. (37084) negociabil. Telefon 514785. 

Ocazie! Vând urgent casă· (36152) 
nouă, anexe, grădină rr.ică, Ocazie! Vând urgent microbuz 
localitatea Şofronea. nr. 5-:B, 10 . Fiat Ducato, 1984, 2.500 cmc, 

. krn Arad; 11.800 OM negociabil. persoană fizică; 5300 DM .. 
(37097) telefOn 094.847.712. (36438) 

VÂNZĂRIBPATH 

Vând hală cu toate dotările 
.necesare (170 mp) fi casă 
impreuna cu Alimentara. TelefOn 
092.638.497; 283882. (36704) 

Vând spaţiu pe ştrand .Bar 
Verde". Telefon 250547. (36689) 

Vând s!J3!iu comercial aproxi-
mativ 300 mp. Telefon· 
092.632.241. (37033} 

'~ ' 

. ' 

Vând Dacia '97, 4.000 DM 
negociabil. Telefon 238425. 
(38785) . 

Vând motor Ford Sierra 2,3 
Diesel, dezmembrez microbuz 
Ford Tranzit model 80. Telefon 

. 264781. (38778) . 
Vl!nd (schimb) VW Pass;~~t 

Combi 1600 benzină, 1988 •. 
Telefon468613. (3042169)' 

Vând Jeep Mitsubishi L200 :· 
(picl<-up), 4 ~ljli. Turbo Diesel, 4 . 

!· 

'-,:.$'< "''"·:-~ -· 'Jtt 

Vând camion MAN TD 6.5 
ltlne, fabricaţie 1987, izoterm, 
CIV, preţ negociabil. stare per
fectă; vând DACIA Breck 310, 
fabricatie 19g3, fnmatriculatll, 
CIV, prăţ negociabil. Telefon 057 
·2707oS; 057 ·279517. (37615) 

Vând Audi 80 TD 1600 cmc. 5 . 
litri/100 km, fabricaţie 1983, 
lnmatricula~ parsoană fizică, preţ· 
5.000 OM negociabil. Telefon 

. 486157. (5228691) 
Vănd Dacia 1310, din 1991, :, 

stare perfecta; negociabil. 
TelefOn 094.531.824. (37025) 

Vând tracia U 550 (1500 ore) 
şi utilaje. Telefon 283920; 
094.782.369. (37027) 

Vând tractor, ARO 243: TV. 
· Locafltallla Apateu,. telefon 185. . 
·(4115753) . 

Vând Dacia 31310, din anul 
1986. Talefon 411208. (37041} · 

. 
,. t 71 . 

. VIndem TV color, stereo, 
150 modele, mari, mici, vizibile 
zilnic, intre orele 1().20, preJuri 
convenabile. Telefon 2802110, 
211213. (36563) 

Vând TV colO<, carcasă pla .. 
tic. deosebite, la preţuri bune, 
Grundig, Phillips, Samsung. 
Telefon 260807 • (38285) 

Vând TV colo- sigilate: Philips, 
Veste!, Sony; pr!fO\ negociabil. 
T elelon 210631. (3€b57) 

vand televizoare color, mo
dele noi, de plastic, stereo. tele
text, co~venabil, mărci bune. 
Telefon 2$4004. (36737) 

Vând 1V colO<, videoreOOrder, 
· maşină spălat automată, cuplor 
microunde, calorifer electric. 
Telefon 284604. (36793) 

Vând TV colO<, maşini spălat 

~<;'.:..~; :::~~~ 
251392 sau 094 293 568. 

.(3$143) 
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;". (IJnnare din pagina 17} .,. 
Vând combină muzicală din 

bucăţi, boxe, Titaniu. Telefon 
211491. (36957} 

Vând PC compaq Presario cu 
monitor 17" + imprimantă. 
Tele!m211491. (36957} 

Vând TV color diagonala 70, 
stereo, convenabil. Telefon 
211491. (36957) 
Vănd TV color cu diagonala 

foarte mare. Telefon 211491. 
(36957} 

Vând CANTARE ELEC· 
TRONICE fi CASE MARCAT 
FISCALE avlzalll de Minist< '\11 
Finanţelor, pentru comerţ ser· 
vicii, restaurant, benzinărie. 
Telefon 272727; 092.264.526. 

90 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, pulturi, birouri, 
dulapuri vesliar). agregate frlgori
fice (vitrine, dulapuri, camere. 
congelatoare) căntare 10, 100, 
500 kg, grătare lemn, căru· 

::"'~·1::~ ;;ci~~~~ 
Vând EUROBOLŢARI TER· · 

MOIZOLAN ŢI cu garanţie 
300x250x200, la 3.600 lei/ 
bucata; 1 me • 240.000 lei. 
Telefon 281491; 092.381.750. 
(36458) 

Vând coltar de cameră, nou, 
7.000.000 kii; mobilă folosită (10 
piese) • 5.000.000 lei şi ceas taxi 
500 000 lei. Telefon 094. 
629.471. (36723) 

Vând TV modele noi. text; Ocazie! Vând utîlaje brutări, 
Alfam bloc 70, se. B, ap. 1. . completă, malaxor 200 lilri + 
(36787) diverse, ·1.200 DM. Telefon 

Vând videorecorder Orion. 092.344.705.136755\ 
Tele!m220182. (37614) Vând urgent ~i ieftin 2 TV 

Vilnd ieftin telefon mobil color, telefon mobil (cartelă). 2 
Bosch 214 M.coM cu !ncărcă- ceasuri modele deosebite. 
tor cameră. Telefon 092. Telefon 277834, 094 275 464. 
282.175. (37036) (36843) . 

Vând frigider, congelator, ladâ Vand porci de casă, Dacia 
frig, combină frig. mllli'ină sPălat· Break 1.800 OM, moară boia 
aulommă, uscător rufe, TV coiof. mare. Telefon 2671)41. (36820) 
garanţie un an. Telefm 220926. Vând făină furaj eră 1.500 
(37044) leilkg. lnfoonaţii telefon 462342. 

Vând 2 videorecordere; TV (4114774) 
Sony 72 turn audio separare Vilnd scaune autocar rabata-
boxe. Telefon 094.577,944. bile. Telefon 094.847.948. 
(37062) (36936) 

yand videon!<:ordere model~ Vând făină soia pentru furajat 
noo, ~ ŞI Hifi, stereo, măra animale şi pădri 5200 lei/kg, 
renum1te. Telefon 242006 sau motor tractor 45 CP. Telefon 
094.611.057. (37076) 531218. (36857) 

Vlnd Pentium 300 MMX 16 Vlnd statie alimentare ben-
RAM 2,5 GHDDcolor 14", CD- zlnă + motorină cu 2 pompe 
Rom, 690 OM, alte configu~i. remorcă tractor RM2. Telefo~ 
Tele!m 092.826.320. (37068) 094.290.433. (36929) 

Vând Pentium 11 333 MMX 32 Vlind termoteca Beret1a co0. 
RAM 3,2 HOD sunet coiof 14", vectoare şi boilere pe' gaz. 
CO-RAM, gatanJie. 850 DM, alle Telefon 253973 (36933) 
configuraţii. Teleofn 092. ,-----· -----, 
828,320. (37088) 

Vilnd Pentium 11 400 MHZ 32 
M RAM 5,2 GHOO color 14", 
sunet CD-ROM, garanţie, 1000 
OM. Telefon 092.828,320. 
(37088) . 

Vând coogelator Arctic cu 4 
sertare. Tele!m 235062. · · 

VAnd diferite TELECO· 
MENZI pentru televizor 
(165.000 la!), video, satelit, 
transfonmatoare Unii. Telefon 
092. 368.868. (mp) 

VÂIIZĂRI DIVERSE 

Vând developator filme RX· 
dentar, aparat de sudură cu llă
carii (FlUX) şi degresant cu 
abur DAMPF-Ivoclar, pentru uz 
în laborator de tel1nică dentară. 
Telefon 270240 sau 094 517 
761. (37174) 

VAnd FIER BETON 5.500 
leill<g; B.C.A 605.000 lei/me, 
atr.lndependanjel nr. 7, Bujac. 
Telefon 273785, 092.457.280. 
(38567) 

Vând SOCIETATI! COMER· 
CIALĂ cu sediul pe Bd. 
Revolutiei nr 94 (profil tutun
gerle). f elefon 280559. (37153) 

Vilnd (lnchiriez) garaj auto
riza!, zona Vlaicu.făt Frumos. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(36833) 

VAnd en-groa HAINE se• 
cond • hand GERMANIA, • 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092.239.242. (35449) 
Vănd cazan Junkers pe gaz, 

pentru încălzire centrală, nou, 
sigilat. Telefon 267309. (37011) 
Vănd dormitor cameră, 

culoare lemrr natur, ln stare 
foarte bună. Telefon 094. 
143.554. (37063) 

Vând dormitor TIMOTEI • 
5.500.000 lei; bibliotecii UDIA • 
4.900.000 ;e;; mobilă bucătărie 
• 4.000.000 iei; tineret Silvana. 
4.000.000 lei; masi TV • 
1.200.000 lei. Telefon 094. 
809.884. (37031) 

Vând canapea extensibilă; 
frigider; aragaz. Tele!m 259614; 
094.106323. (37621) 

.lvând: COTURI şi BURLAN!; 
FUM 21.000 lai/buc.; PI.ASA 
GARD zincată 13.420 leilkQ, 
orice dimensiuni; PLASA 
RABITZ 22.000 leill<g fi cuie 
CONSTRUCŢ!I9.000 ieill<g, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 27190 

Vând maşină sifon şi moloci· 
cletă MZ 175, negociabil. 
Telefm 531123. (52141 18) 

Vând banz1c metauc con· 
strucţie deosebită şi disc de 
""fu~ pentru tâmplărie. Telefon 
094.929.689. (36875) 

tu::~l~es~~tacum!~a~ea~~ 
zile pănă tatii. Telefon 464831. 
(36879) 
Vănd bibliotecă, masuiă sl&

jar, canapea plus. Telefon 
092.687.161; 271122. (35467) 
. Vând radiatoare pe gaz 

1.200.000 leilbuc.; boiler electric 
500.000 leilbuc; navete de apă 
minerală 30.000 lei/buc. Telefon 
057/237607;. 093.218.417. 
(36586) 

Vând canapele extensibila si 
colţare pluş, noi; convenabii. 
Telefon 264892. (36779) 

Vând LEMNE FOC TĂIA TI!, 
esenjli tare. Telefon 277027. 

121 
Vănd sau închiriez garaj, carti· 

er Alfa, zona blocului 66. T ele!m 
260861. (36863) 

Vilnd colţar mare cu fotoliu din 
plu~ deoseb~. Telefon 279352. 
(36972) . 

Vlind tăuraşl str. Vrancei, nt',, 
12; M'ICălaca. (36963) 
Vănd garaj zona Alfa, auto· 

rlzat, nefolosit. Telefon 258318; 
094.193.746. (36966) 

vand nutret trifoi. calitate 
excelentă, Târnova, nr. 202, 
lgni~ca. (36952) 

Vând .mobilă dormitor 
.Mircea•. Telefon 254717. 
(36877} 
Vănd garaj metalle zona 

Vlaicu şi cabană Insulă. Telefon 
248470. (36877) 

vand dozator bere Cqrnelius, 
5 butoaie, cuplat, tub C02 plin,. 
1.300 DM; vitrină frigorifică ori· 
zontală · 1.6 metri. Telefon 
412245. (35687) 

Vând ceasuri Seiko automatic 
original, sticlă cristal. Telefon 

. 253796; 092.969.626. (36915) 
Vând aparat măsurat 

glicemie, nou. Telefon 242365. 
(36809) . ' 
Vănd motor 1.6 + cutie viteză 

benzină Ford Sierra '86, baterie 
auto 75 Ah, staţie Sony 44 
canale, AM; aparat sudură. 
Telefon 273168. (37006) 

Vând maşină de copiat chei, 
nouă, USA şi palton piele băr· 

PVBUCJTATE 

bătesc, nr. 50-52, USA. Tele!m 
273489. (37035) 

Vlind 170 oi rasa blrcă. 
Telefon 092.301.817. (37042) 

VAnd LEMNE FOC esentii 
tare, orice cantitate. Telefon 
210373. (37043) 

Vând tăura~~ !n jur de 300 l<g. 
Sat Horia, nr.220. (37046) 

Vând repatriere. Telefon 
092.935.035. (37058) 

Vând garaj autoriza! zona III 
(lângă bloc 318). Telefon 
268868. (37073) 

Vând instant pe gaz, nou, 330 
OM. Tele!m 252313. (37083) 

Vând Ieftin mobilă, dulap, bit.. 
liotecă, fotoliu pat şi 2 simple. 
Telefon 094.546.655 (37086) 

casă). ofer 1 OM. 
092.344.782. (36680) 
Cumpăr casă singur in curte, 

Pilmeava, pan~ In 25.000 DM. 
Telefon 280990 sau 094. 
552.104. (35502) . 
Cumpăr apartament 3 

camere, decomandat, etaj 1·11, 
zona 300 (Maranata). zona 100, 
Mioriţa; plata integral, exclus 
intermediari. Telefon 257411; 
094.568 795. (37007} 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm CEREALE pen· 
1ru FURAJ (porumb, soia, orz 
'' grAu furajer); plata la rldl· 
care. Telefon 065 • 163885; 
065 • 443693; 094.789.037. (f, 
0974372) 

Cumpăr grău 1400 leilkg, can-
lilliti mari. Informaţii telefon 
462342.(4114773\ 
Cumpărăm: ORZ, GRAU 

furajer, ORZOAICĂ, PORUMB 
recolta 1999, plate la ridicare. 
Telefon 085/163885; 094. 
789.037. (f. 974377} 

CERERI$10FEB'I'E 
DE SERVICII 

FABRICĂ DE JNCĂLŢĂ· 
MIN'(:E angajam FUNCŢIO. 
NARA pentru contabilitate pri
marii fi salarizare. Condiţii: 
expenenjii In domeniu ,de mi
nimum 3 ani, cunoştinţe bune 
de operare calculator, vârsta 
max. 35 ani. Telefon 272240. 
(36801) 

SOCIETATI! COMERCIALĂ 
angajează: 2 MECANICI AUTO 
cu experlenjli ti 2 PAZNICI, 
salariu foarte bun. lnfonnatJI 
telefon 270441. (36844) 

FABRIC de CONFECŢII 
CĂMĂŞI angajează CON· 
FECŢIONERE calificate, per· 
sonal eroi BANDZIC, In lnein
ta Tehnometallca. Telefon 
253062. (36939) 

ANGAJEZ BUCĂTAR prl· 
ceput la bucătărie italie· 

· nească, cu experienjă. Telefon 
254304, orele 10-15, Lazăr. 
(36954) 

La Liceul Pedagogic .,D. 
ŢICHINDEAL" Arad, in data de 
8.12.1999, ora 9, se va organi
za concurs pentru ocuparea 
postului de ADMINISTRATOR. 
Direcţlunea. (37005) 

.,GEF FACILITIES" diS· 
trlbuitor COLGATE, PALMO· 
LrVE, caută agent comercial, 
studiile constituie avantaj. 
Telefon 261981. (37066) 

SELECTĂM: lăcălu'fl• me
canici, tinichigii .. vopsitori~i' 
sudori argon; mecanci dfesef, 
dulgheri, flemri-betonişti pen· 
tru lucru In străinătate. 
Telefon 093.207.434; 093. 
226.457. (37090) 

ANGAJĂM VÂNZĂTOARE 
profil alimentar. Telefon 
243485; 094.397.850. (37113) 

ANGAJĂM llNER~E) pentru 
INETRNET. Telefon 094. 
847.220; 057.254623. (37121) 

FIRMA, angajăm pentru 
ARAD, personal In DOMENIUL 

Li
' CURĂŢENIEI. Telefon 056 • 

62li?",l!l__===== 
PREitĂII .. IICII-

RENOVĂRI APARTAMEN· 
TE: zugrăveli, faianţări, gre-' 
sieri. tencuieli, instalaţii san .. 
!tare. Telefon 240494; 531373. 
(3t999) 

1 .,ANA • FRIG" repară: 1 

J ~~~~~DdEo'!t'c~~~~:;::,~~Af. 
i luni. Telefon 210420. (37620) 

REPARĂM FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, domiciliul 
clientului, garanţie 6 luni. 
Telefon 2.53079; 094.887.352. 
(34041) 

CROITOREAS • execut 
diverse lucrări de croitorie; 
calitate, convenabil. Telefon 
283041. (37126) 

ASIGURAM toate setVicllla 
pentru PRESCHIMBAREA 
PERMISULUI de CONDU· 
CERE. Telefon 281968. (38821) 

REPARĂM prompt, la domi
ciliu; FRIGIDERE, CONGELA
TOARE, cu garantJe. Telefon 
282967. (38951) 

OLIMPIA MOLDOVAN 
. anuntii onorata clientelă eli 

1
. oferă SERVICII de COS· 
METICÂ la .SALONUL 
VOGUE". Telefon 214455, 
(37022) 

EXECUT: instalaţii sanltarll; 
MONTEZ CONTOARE aparta
ment; reparaţii dlverae. 
Telefon 5148511. (37071) 

, TAPIŢ cam~ 
pele, cotţare, scaune, rolete, la 
domiciliul clientului. Telefon 
264419. (37164) 

EXECUT: construcţii, re· 
novări Interioare, zugrăveli 
lavabile, teneulell, Instalatii 
sanitare, vopa!torll, ele. 
Telefon 2726!15. 

TAPIŢEZ. REPAR T 
RIE, -pele. relele, calitativ, 
preţ negociabil. Telefon 
268529. 37143 

· DIVERSE 

RESTAURANT CENTRAL 
MAC EA organizează REVE· 
LION 2090, tacAmu! 350.000 
lei. C~ntă formatia FRAŢII 
A1J!!1f. Telefon 536150. (36248) 

50!=, ,,.PIELARUL" Arad, 
organizează !!citaţie, marţi 1 
decemllrle 1999, ora 9, pentru 
inehirterilll SPAŢIULUI din B
dul Iuliu Manlu 11r. 15·17, 
suprafajă 285 mp. Telefon 
236118 sau 250429. (36868) 

IMPORTANT· ARUD'89, 
asociatia răniţilor urmaşilor 
Revolutiei '89, con'!oaeA 
ADUNAREA GENERALA, luni 
6 decembrie 1999, ora 16, sala 
33, a Consiliului Judetean. 
Rugăm toti membrii rănltl 
unnaşl a se preunta, avand 
multe probleme: comemo• 
ranoa a 10 ani de la revoluţie; 
ajutoare de MOf Crăciun; 
problema pămlintului; diverse. 
Comitetul. 

Ofer IMPRUMUT VALUTA, 
contra garanţîl imobitlare in 

1 ARAD. Telefon 092.294.842. 

i (36073) i 
. Colegiul Fannaelş!llor Arad, 
anunţă că 'r'dinţa de alegeri 
va avea loc sâmbătă, 4 
decembrie 1999, ora 11, In 
Sala de tedinţe a Spitalului 
Jude~&an Arad. (37060) 

VIneri, 3 decembrie 1999 · 

Restaurantul .,MACDON", 
Trei Insule, organizează RE· 
VELION • 2000. Telefon 094. 
568.882. (37071) 

Hanul .,LA RASCRUCE" 
organize:Wl REVELION • 2000, 
In comapnla aollatulul 
ŞTeFAN MUNTI!NAŞ. Telefon 
094.2.45.879; 094.206.558. 
37);!6 

Căiătoreifti cu autocarole 
ooa-.tre moderne tn 

Europa: 
GERMA!jiA, AUSTRIA, 

FRANTA, ITALIA, SUEDIA 
(pl:ecirl zilnîee ). 

BELGIA. OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, flljLAij· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
cillilor c4l'llgitorl 

NOUl Redueerl de tarife In 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
auplfmentare pentru: elevi, 
stud&nţi, penelonarl '1 gru· 
puri, B-dul Revoluţiei nr. 35. 
telefon 251871, 252727; 
Aulogara, l!elofon 270562. 

1

. Ofer spre lnchlr:ere garaj 
zidărie, zona Podgl.#ria, Bar· 
busse. Telefon ~~1355; 

.0~.703.748. (36131~-.. --,-,"1 
Tnchiriez un spa~u oomercial, 

80 mp, sau doull spaţii de 40 
mp, central, Piata Pompierilor. 
Telefon 094.786.334. (36583) 

lnchirlez apartament 3 
camera, Bd. Revoluţiei hl. 2B, el. 
1, ap. 1. garaj. lnfonna~i orele 16-
18. (36805) . 

lnchiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea 1Jpcve1 nr. 113, 
vizav Restaurant Ficra. Tele!m 
092 921 103. (36789) .. 

lnchiriez In Arad, u~racentral, 
spa~u comerdal, ap't!x. 100 mp 
sau fractiuni. Telefon 092 515 
789. (36i91) 

lnchiriez spa~u ultrae&ntral, 60 
mp. Telefon OŞ4 594 498. 
(36818) 

lnchiriez spaţiu comercial 
complet amenajat, Piaţa UTA. 
Telefon 2897;!2. (36876) 

. Ofer spre Inchiriere spa~u 20 
mp, zonă ultracentrală pentru 
sediu firmă. Telefon 092. 
793.126. (36969) 

Ofer spre Inchiriere garso· 
nieră, mobilată, plata anticipat. 
Telefon 251587, seara; telefon 
264794. (36976) 

lnchiriem spaţii comeiciale 
pentru magazine, depozite, pn:>
du le, etc. Telefon 281060 ~~ 

nchiriez spaţiu producţie, 
$Uprafaţă 60 mp, încălzire cen· 
trală, apă caldă, apă rece, curent 

Excursii EUROPA de VEST •. · trifazic, falanlă 'ji gresie. Telefon 
lntenmedlem VIZE In regim de 278908. (36984) 
urgentili. Telefon 212929; Ofer pentru Inchiriere 3 
094.906.4211. (36197} camere nemobilate, central, 100 

OM/lună. Telefon 285958. 

NOU!II REDUCERI DE PRE'JURl 

~ 
vă oferi!: 

zilnic opro Germania 
PASSAU • REGENSBURG • 

!jQRNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HE!DELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. . . 
- SERVICII: cililorleln auto
care noi. moderne: 2 bagaje 
gratuite; l'nsoţitolre d• bord; o 
maaă caldă in Un;aria. 

Informaţii ti Tnacrlerl la 
AGENŢIILE PLETI.: ARAD, tele
fon 057·252291; LIPOVA, tele· 
Ion 057·561377, tolefon 057· 
563011; TIMIŞOARA, telefon 
058~200119; l.UGOJ, telefon 
058·359651; REŞIŢA, telefon 
055-224904. (<.) 

vă oferă sejur plăcut in 
staţiunile: FELIX, HERCU· 
LANE, VATRA DORNEI, BAL· 
VANYOS, SOVATA, MO· 
NEASA, SLĂNIC MOLDOVA, 
PREDEAL, SINAIA, POIANA 
BRAŞOV. Excursii In : 
lUN!SJA şi EGIPT. De aseme
nea vă oler.ll un Revelion de 
neuitat In ţară: (FEUX, HER· 
CULANE, I"REDEAL, SINAIA, 
BRAŞOV 'i BALVANYOS) şi 
străinătate (EGIPT, TURCIA, 
lUNISIA, GRECIA, , ISRAEL, 
CIPI'!U, DUBA!, FRANŢA, 
ANGLIA, AUSTRIA, ITALIA, 
CEHIA, SINGAPORE, THAI
LANDA. Informaţii ia telefon 
267279 ~i 256225. Servicii de 
comisionare vamali. Intor

la telefon 255244. (c) 

BCBIMBURI 

Schimb casă în comuna 
,Felnac, cu apartament 2~3 
camere, in Arad. Telefon 
222068. (36783) 

Ofer spre înctllfiere aparta~ 
•ment sau casă (ne)mobilat(ă). 
Telefon 235764; 092.308.400. 
(36855) 

lnchiriez (decese) locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784; 
092.308.400. (36855) 

Ofer spre inchiriere, aparta· 
ment 2 camere, Vlaicu, mobnat, 
100 DM. Telefon 235784, 
092.308.400. (36855) 

' 

{36935) 
lnchiriez gheretă mare (70 

mp, sală servire, magazie, birou) 
situată In str. Şooalei, lângă bloc 
X34, pret 100 OM!lună. Tele!m 
281312, :281970. (36886) 

lnchiriez apartament 120 mp, 
str. N. Bălcescu, nr. 20, bun Pen
tru sediul finnă, birouri. Telefon 
094Jl74.634. (36998) 

lnchiriez una cameră confort 
occidental, pentru una persoană 
100 DM, 2 persoane 120 DM, 
fără alte cheltuieli. Telefon 
261492, orele 14-17. (37008) 

Ofer spre Inchiriere aparta· 
ment 2 camere, mobilat, zonă 
centrală. Telefon 269878. 
(37617} 

lnchiriez gafll011ierâ confort 1, 
mobilată, bloc 240, Micălaca. 
Tele!m 262693. (37026) 

Iau în chirie o persoană la 
bloc, 50 OM/lună. Telefon· 
267731' (37028) . 

lnchirlez apartament 2 
camere, gazm telefon, antenă, 
zona Tricoul ·Roşu. Informaţii 
telefon 252586, vineri şi sâm· 
bălă. orele 18-20. (37037) 

lnchiriaz· garsonieră central. 
Telefon 276398 sau.224771. 
(37055) . 

Dau In chiria apartament la o. 
~.Telefon 268189, orele 8-14. 
(37065) 

Ofer spre lnchiriens aparta· 
ment (ne)mobilat. Telefon 
210255; 094.560.959. (37075) 

Caut urgent să închiriez 
apartament ofer 100 • 150 OM. 
Telefon 21 0555; 094.560.959. 
(37075) 

Ofer spre Inchiriere garsonieră 
confort III. zona Romanilor, 
Telefon 212082. (37114) 

Ofer spre inchiriere aparla· 
meni 2 camere, mobilate, tele
fon, zona Alfa. Telefon 268116. 
277739, zilnic. (37151) 

lli' DECESE "ÎÎ":· 

Dr. Buruleanu Wilhelmina 
cu durere anunjă incetarea din 
viajă a soţului 

dr. CON'fiiJ UVJtJS. 
lnmormântarea va avea loc 

azi, 3 decembrie 1999, de la 
Capela Cimitirului EternHallla. 

1 Cu adâncă durere anunţăm 1 
·trecerea in nefiinţă a celui care 1 ... 
a fost yn bu!l soţ, tată şi bunle 

DANILA. GHEORGHE, 
In vârsta de 80 ani. inmor .. 

mântarea va· avea loc azJt ora 
13, ta Cimitirul Bujac. Familiile 
lndoliata: Dănilă, Ardelean ti 
Coraj. 

(Continuare In pagina 19) • 
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.. (Unnano din pagina 18) 

~~ •• c~u~~~~~:~dunonotl~~ lll incetarea din viaţă, 
de 29 noiembrie a 

11 d~tuh"i nostru tată şi ~ru, 
TIBERIU DRAGAN 
MĂCEAN, 

In vârstă de 69 ani. lnmor· 
va avea loc sâm· 

~~.:~~~~;~~~; ors 13, de C Cimitirului Pome-
····--· ...•. Adrian 'i nora Clei 

durere anun .. 
din viaţă a celui 

a fost soţ şi tată, 

Cu 
durere in su .. 
fiei, anunţăm 
decesul celui 
cara a fost soţ, 
tată, frate, cum
nat, vecin. fi 
prieten, 

K.OCSIS AIEXANDIUJ, 
in vârstă de sa ani. 

Inmormintarea va avea loc 
azi, 3 decembrie 1999, ora 14, 
la Cimitirul Etern-.. Familia 

EJISAU'TA 
(BABA) 

In vlrs!ă de 52 ani. lnmor· 
va avea loc azi, 3 

1999, din Capela 
ors 15. 

îi' SEBIICII'F8NERARE 'ii' 

~O>.-.. S IIIOllP 
RD-sTYI. COMPAKY 
firm.Y. pruducitmarc de ~icric. str. l'tt. 

[mineu:q Rr. -1 (viZil"i Cinem• 
Ml:RF..ŞVl). tdlfua 211V29, 094.!07.715, 
094.."'58..712 

TOTUl ÎNl"R-lJN SINGUR LOC, LA 
PRET DF. PRODUCĂIDR. CALITATE 
fi OPf:R~ TIVn:A.TE OCClDENT AJ.Ă: 
- Îmhih:IUn:llt, ÎlntJninlt. ~ 
-licrir. 4CIO.IXJO..I .60UJIOO ld 
•l~Înic' lin: 
-lmjrriedcas: 1fiOJIOU..6CIU.OOOid 
-aud. ~-licriu, de.. 

OFERTĂ: 1h:rha, lujerie. cruce .. 
7311Jl0010. 

Tl"'lnnpUU"l ia.Ar.tGRAtuff. 
Nou! Seplitqte ....... !o%, ...... ~ ...... 
Saataq JftiChdlurt ... ~ cualiii'

"'"!L(<) 

'1t-.CONDOLEAN'fE 'Îl' 

Mulţumim rudelcr, priete 
nllor, colegilor şi veclnilo 
care prin pnozenţă '' flori au 
fost alături de noi la m~rea 
durere pricinuită de decesul 
la doar 44 ani, a celui ~re 
fost . 

ONI'fA DORll. 
Familia îndoliată. (37618) 

Colectivul de la SCCA 
.. ARCOOM" este alături de. 

1 familia PINTIUE în momentele 
i grele pricinuite de decesul 
i celui care a fost 

PINTIUE GHEORGHE 
fi transmite sincere con

doleanţe familiei. (37009) 

Asociaţia de locatari a 
blocului 5, str. lmaşului, este 
alături de familia PIRIU IOAN 
prin trecerea fulgerătoare in 
nefllntă a soţiei sale 

' ELENA PÎRÎll. 
Sincere condoleanţe! 

(37619) 

Colectivul Secţiei Chiru"9le 
'' Ortopedie Pediatrică este 
alături de doamna dr. 
Buruleanu Wllhelmlna In 
gnoaua pierdeno priclnuijă de 
moartea soţului, cel care a • 
fost distinsul 

c1r. CON'flll uvru 
fi·i transmite sincere ~ 

doleanţe. (37023) 

Suntem alături de doamna 
SABĂU LUCIA la moartea 
soţului ei. Sincere con
doleanţe, vechiul colectiv al 
grădiniţei PS .,SERE" Arad. 
(37074) 

Sincere condoleanţe doam
nai dr. BURULEAN în gnoaua 
pierdeno sufarită prin decesul' 
soţului 

dr. CON'flll UVJllS. 
Colectivul Secţiei ATI 

Spitalul Judeţean Arad. 
(37052) 

Un ultim omagiu din partea 
colectivului P .P .F. CURTICI 
celui care a fost plt, adj. şef(r) 

lltlllqAN DIMITRIE. 
Dumnezeu să-I odihnească 

Tn pacei (37048) 

Un uiHm omagiu celui 
care a fost 

SĂBĂll TEODOR 
om de aleasă omenie fi un 

bun colag. Din partea condu
cerii SC .,ALFAP." SA Arad, 
unde a lucrat mulţi ani, ca tef 
de secţie • construcţii. 
Dumnezeu să-llertel (3711 O) 

1 Multumesc din suflet! 

1 
colegil~r 'i celor care au fost 1 

alături de mine· ln clipele 
dureroase pricinuite de dece
sul iubitei mele mame. Nu in 
ultimul rând, mulţumesc per·~· 
soanelor care au îngrijit-o pe 
mama mea pAn·ă in ultima 
clipă. Dr. MARIA PUŞCHlfA. 
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Conducerea 'i colegii de 
muncă de la SC .,MODA" SA 
Arad sunt alături de doamna i 
AURICA ARDELEAN in marea 
durere pricinuită de moartea 
tatălui său ,, ro transmite $1n
ceno condoleanţe. (37122) 

La trecerea in nefiinţă a 

doam~T~ 1 
colegii de ia catedra de tex-

6ie a UNIVERSITĂŢII .,AUREL: 

1 

VI.AICU" ARAD sunt alături de 1 
domnul ing. Tamşa Andronic 

1 

in marea suferinţă prin care! 
. trece. (37140) . 1 

Conducerea SC .,FERONE· 

1 
RIA" SA este alături de familia 
CUZMAN in marea durere 

j pncinuită de dispariţia pre
matură a celui ce a fost 

ias- CllZMAN DIMITRIE, 
!feful Biroului Mecano-! 

Energetic şi transmite pe 1 

1 

această cale sincere con-· 
doleante familiei indollate. 

1

' Dumnemu să-I odihnească Tn 
pacei (37163) . 

Regretăm dispariţia pre
! matura a colegului nostru, 

1 

... CllZMAN DIMITRIE, 
tteful Biroului Mecano-

1 Energetic, a celui ce a fost un 
·om deosebit ~i bun coleg. 
Sincere condoleanţe familiei 
îndoliatel Dumnezeu să-I odih
nească! Colectivul SC FE· 
RONERJA SA ARAD. (37163) 

NepulinciOfi în faţa destin~>
lui, ata de timpuriu pleci de 
lăngă noi, ne laşi cu imensă 
durere şi mal săraci 
sufleteşte. Lacrimi şi fi!'ri In 
memoria celui care a fost 

..... CllZMAN DOII1'RIE 
()OTtJŞ). 

Nu te vom uita in vecii 
Cumnata cu familia. Dum
nezeu să-ţi vegheze odihna! 
(37159) 

Cu Inima zdroblt'i de dunono 
anuntăm trecerea în nefiintA a 
dragulul nostru frate, unchi şi 
cumnat, 
... CllZMAN DOII1'RIE 

()OTtJŞ). 
Nu te vom uita niciodată! 

Sora Uliana, nepotii: Monica 
'i Dănuţ şi cumnatul Glgl 
Meruţă. (37159) 

' Suntem alături de familia 

1 
CUZMAN in greleie momente 
pricinuite de moartea celui 
i care a fost 

1 

DIMITRIE CllZMAN. 
Dumnezeu să-I odihnească 

in pac&! Lucian Precup, 
Loredana Conclriuc '' Horaţiu 
Ţlca. (37161 1 . 

Suntem alături de Luci ti 
Victor, in aceste momente de 
grea incercare cind se 
desparte de cel cano ne-a fost 
~ nouă prieten time ~ 40 ani, 

TEODOR SABAll. 
Familia Plntiliescu. (37152) 

Un ultim omagiu celui ce a 
fost 

SĂJIĂll'TEODOR, 
din partea IOftilor colegi de 

la sectorul mecanic din se 
ALFAR $A ARAD ,.1 con
doleanţe familiei lndollate. 
37175 

îi' COMEMORĂIIIît 

îf 
Timpul nu poate şterge 
durerea şi suferinţa din 

. sufletele noastre, 
astăzi căncl se Implinesc 5 ani 
de la tragica despărţire de fiu 
'i frate drag 

ADRIAN ONAGA 
· şi nospectlv 8 luni, de soţ fi 

1 

tată, 
SIMION ONAGA. · 

Fie-le ţărăna u'oară lfl 
1 memoria binec;uvăntatlll 
1 Familia. (36129) · 

Astăzi se împlinesc 6 ani de 
la tnocenoa In eternitate a lui 

NANEOLARU 
din SECUSIGIU. Dumnezeu 

să-I odihnească în pacei Soţia 
Eva ~i fiica Comelia cu familia. 
(37082) . ' 

Cu durere '' respect ne 
pi!'Căm frunţile la momAntul 

1 părinţilor '' bunicilor ""'~ 

TENICA • TEODOR .. -
MICllLI'J'A, 

plecaţi dintno noi in unnă cu 
6 luni, respectiv 3 luni 'i jumi-

1 

tate. Păstrăm in inima noastră 
chipul lor blind ~i Iubitor. 
Dumnezeu să-i odihnească in 

1 pacei Fiicele Dora •i Doina cu 
familiile, rudeniile. (36830) 

1 Se Implinesc 6 saptămAnll 
1 de când a plecat dintre noi, 
'l dragul nostru tată ~i so";.. 

CLOPll fiU" AN. 

1 
Parastasul va avea loc la 

Catedrala Ortodoxă, ora 13, 
· sAmbătă, 4 decembrie 1999. 
Familia îndoliată. (36876) 

pios, vettnic 
dor şi tristeţe 
la implinirea 
unui an de 
nemărginită 
durere de 
când moartea 

nemiloasă 1-a răpit dintre noi, 
pe cei cano a fost Iubitul 
Iru soţ, tată, bunic, socru 

MlllllT GBEORGRE. 
Parastasul duminică, 

decembrie 1999, la Bi1;erlcal 
Ortodoxă Podgoria, 
12,30. Soţia Maria, 

Minodora Câmpeanu '' 
Paula şi Raul, soţul Lucian. 
Dumnezeu să-I odihnească! 

Amintirea celei cano a fost 
FI.OIUCA IANCll 

va rămane neştearsi Tn 
Inimile noastre. Comemorsnoa 
va avea loc sAmbătă, 4 
decembrie 1999, ora 12, la 
Catedrala Veche. Dumnezeu 
să o odlhneascăl Familia lndo
llată. (3697 4) 

Unploe
glu la 2 ani de 
la-.lsoţu

lul '' tatălui, 
nostru 
~ 

1 

NICOLAIE.. 
Nu te vom 

1 
uita nicic~ată 'i te vom plănge 
mereu! Soţia Maria 'i fiica 

1 Nicoleta din Arad. (36988) •• 

Cu ochii 
înlăcrlmaţi şi 
inima plină ele 
durere, anuh
ţim lmplinlnoa 
a 6 luni de 
cind moartea 
nemiloasă a 

La con18111orarea a 5 ani de 
la trecerea In nefiinţă, cu 
pioşenie ne plecăm frunţile In 
faţa bistulul momlnt a celei 
ce a fost 

BOIAN UJCIA, 
soţle, mamă, soră, soacră fi 

bun)că. Dumnezeu s-o odih· 
nească în pacei Familia. 

. (37024) 

A tnocut un an de lacrimi ~ 
· _ durere de la 1 

plecanoa dintre 
noi a celui care 
a fost 

~ 
IOAN. 

Destinul a 
fost crud, despărţirea fulgeră
toare '' dureroasă. Nu te vom 
uita niciodată! Soţia Catl şi 
fllca Geanlna. Parastasul de 
pomenlno duminică, 5 decem
- 1999, ors 12, la Catedrala 
Ortodoxă (Piaţa Catedralei). 
(36961) 

Se împlinesc 40 de zile de la 
trecenoa din viaţa vnomelnlcă 
in viaţa ve,nică a celui ce a 
fost, Preot lconom Stavrofor 

GHEORGHE ŞER11. 
· fostul PROTOPOP al 

Protopoplatuiul Ortodox 
RomAn • Arad, timp de 14 ani. ' 
De persoana ~i activitatea 
dânsului, se leagă multe din
tre realizArile parohiilor din 
Protopopiatul Arad, inclusiv la 
Oficiul Protopopesc Arad. 
Parastasul indătinat se va ofi. 

1 eia sAmbătă, 4 decembrie 
i 1999, ora 11,30 In Biserica, 
! Ortodoxă din Arad • Mlcălaca 
1 Nouă. Cinstindu-i memoria, 
impreună cu toti slujitorii 
Sfintelor attare sirăbune din 
Protopopiatul Arad, rugăm Pl' 
bunul Dumnezeu ~linvred
nicească a se număra ,.intre 
casnicii Săi", făcându-i parte 
de odihnă fi farlclno V&f"lci. 
36970 

-,·, . 

Se Implinesc 6 săptămâni 
de la decesul iubitei nostare 
soţie. mamă şi bunică 

HARIAHEN41U, 
născută JIVAN. Parastasul 

va avea loc simbAtA; 4 
decembrie 1999, ora 12, la 
Catedrala Ortodoxă de la 
Podgoria. Familia îndurerată. 
(37029) 

brie se împli· 
nasc 2 ani de 
când mama 
noastră 
TOCOIANA 

Un gind pios, o rugăciune, 
la 1 O ani de la tnocenoa In eter· 
n-a celui cano a fost nv. (r) 

IIIIIAI MJBAI, 
om de aleasă noblete 

sufletească. Dumnezeu si-1 
odihnească in pacei Sotia. 
(37050) 

Pios omagiu la lmplinlnoa 
unul an de la plecarea dintno i 
noi, a celui care a fost un bun 
soţ, tatăJ_i _bunic 
~N 'I'RAIAN, -

din COVASANŢ. Dumnezeu 
să-I odihnească in pacat 
FamHia. (37067) 

Cu nemărginită durere 
anunţăm rudele, prietenii 91 
lcuno,tinţele c_ă au trecut 8 

1 
săptămâni de la trecerea la 
cele vesnice a celui care a fost 

! mult iu'bit soţ. tată, socru şi 

lbunic, 
TORNEASAVll. 

Slujba de pomenire va avea 
loc duminică, 5 decembrie 
1999, ora 12, la Biserica 
Ortodoxă llicălaca ·Veche. 
Dumnezeu sA-I ierte fi să-I 
odihnească!" Te vom plinge 
mereul Familia lndoliată. 
37141 

Cu adincA durere 

cerea a 6 luni de , ~~~r.~;~:IJ 
dragel mele sotii. c 
juridic 
VETUfA~ 

Parastasul de pomenlno 
avea loc duminică, ora 12, 
Biserica Ortodoxă din 
Eminescu. Soţul Gheo:ra~1ell 

calul ca~ e a 

~oto~~~~m~~~~ 
Comemorarea va avea 

slmbătă, 4 decembrie, 
11,30 la Biserica Micălaca 
Nouă. Familia veşnic neman
gâiată. (37093) 

clopotele vor bate rnai tare, 
lumAnănle vor ande cu flacări 
mai mare, căci se implinesc 6 
luni de zbucium crunt, de jale 
şi dor nespus, 6 luni de int:J"e.., 
bări fără răspuns, de cănd a 
plecat pentru totdeauna, la 
numai 28 de ani, flul nostru 

Nici scurgerea celor 
de la pierdenoa Iubitului 
frate 

TIBI TOMICI, 
nici glasul raJiunll 

invocă .,firescul , nu 
alina dorul după Una, 
zimbetul tău aene:ro11.l 
Dumnezeu să te râ!ipUileliScă 1 
rn Veftnicia, CU 
datoare viaţa 
ta Veronica. 

am 
ultimul drum pe dragul 
soţ, tată şi bunic 

STANA MAJUtJS. 
Tristă 

Iubita mea ffică, Vlad ano 
'' te aşteaptă soţul Aunol 
dragi. Dumnezeu sA te 
nească '' să •JI fie •~··An-•11 

Famll a lndlollată.ll 

Pentru noi, amintirea ta va 
nimăne veşnic vie! Dumnezeu 
sA te odihnească iÎ'I pace! 
Parastasul de pomenire va 
avea loc slmbătă, 4 decem-1 

- 1999, ora 11. 1a c,~::\:~11 
Nouă Podgoria. 1 

' ' 

,_ 

~. 

·-·. 

' 

.. 
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Gardianul siguranţei -tale 
1 

A.en111 cinei lnnl., in •anear apărea Banca - 35% in a patrulea -

Populară Phoenix. t::u ti111pul., activitatea acestei lnsdtuţll a ge
nerat nevoia desehiderll unor filiale in jndef. llstfel., locuitorii din 
Lipova., Nădlae9 lneu sau Se•lt •eneflciază de serviciile llăneii 
a111intite 111ai sus. De curând., in cadrul holdingulul P•oenix a fost 
infiinţată o societate de asigurări - reaslgurări - PHOMIX BEST. 

• 50IJt In al elnell- - ~ In -11 urmă-
-~ . 

Asigurarea de răspundere civilă are ca obiect 
rispuq.derea pe care asiguratul o are in faţa 
legn, faţi de terţe persoane: vitămări corporale 
sau deces. 

Pentru a ne edifica asupra motivului datorită rare pentru accidente de persoane, clădiri '' 
căruia a fost infiinţată această societate, am conţinutul acestora, autovehlcule, răspundere 
purtat o discuţie cu domnul Mike Olari, clvUI, cuHuri agricole !fi rodul viilor. 
prelfedlntele holdlngului. lată ce ne spunea Asigurarea privind accidentele de persoane 
acesta: ,.Dintotdeauna~ oamenii ljll-au vizează cazurile de Invaliditate perseverentA, 
dorit slguranja lor, a eelor dragi !jil a deces sau cheltuielile medicale rezultate din 
bunurilor pe eare le au. Noi o- gAndlt accidente. 

Asigurarea culturilor '1 a roGulul viilor 
urmiFe!fte protejarea recoltelor aparţinând per
soanelor fizice sau juridice impotriva distrugerii 
totale sau parţiale, cauzate de grindinA, 
incendiu, ingheţuri tirzii, de primăvară sau tim
purii de toamnă. 

la aeet~t fapt, dorind să venlaa in iotAm- Clădirile !fi conţinutul acestora pot fi asigu
plnarea nevoii oaaa-ller de seeurltate rate, urmărlndu-se protejarea bunurilor 
Rn-elarA. Av-tajul prluelpal pe eare-1 aparţinând persoanelor fizice sau juridice, ori 
pot avea eel eare apelează la servlellle cele primite spre prelucrare sau reparaţii. 
noastre este faptul eli pollţele de aslgu- Totodată, clădirile sunt asiguraţe impotriva 
-re -nt gar-tate prin reaslgu~ de Incendiilor, catastrofelor naturale fi a efectelor 
către una dintre eele atai mari eoaapanll acestora. 

Serviciile societăţii de asigurări Phoenlx Best 
pot fi contactate la sediul Băncii Populare 
Phoenlx din Arad, precum 'lla filialele din Judeţ 
dupA cum urmeazA: 

ARAD - Str. Gh. Popa (fostă Stejarului) nr. 5, 
telefon 257146 

de asigurare din luaae. Astfel, orlee Autovehlculele pot n asigurate impotriva 
poliţă este dublu asigurată. O dată de clocnirilor, Incendiilor, furtului (perţlal sau total). 
eătre PHOENIX BEST, Iar apoi de către In cazul in care asigurarea se reinn~e pe mai 
-letatea de reaslp~" mulţi ani, se acordă anumite reduceri, după cum 

- SEBIŞ - B-dul VIctoriei nr. 1 O, ap, 8 - telefon 
422095; fax 4.22084 
NĂDLAC - Str. Independenţei nr. 47 - telefon 

473738; fax: 473739 
INEU - Str. Republicii nr. 9 - telefon 513135; 

Gama de servicii pe care o· oferi societatea urmează: 
Phoenlx Sest este extrem de complexă fi vari- - 15% In al doilea -
ati. aici se incheia de - 25% in al treilea -

fax 513132 ·~ 
LIPOVA - Str. Nicolae Bălcescu · t\ . 

nr. 19- telefon 563111; fax 563112 .. 
LUCAS WIRING SYSTEMS ROMANIA 

face parte din grupul internaţional de companii TRW, având peste 50.000 angajaţi,, producător fi furnizor de 
componente 'i echipament pentru industria de automobile i aeronave. . . - . . 

n prezent dorim sa angajam per- • To mantain data o production • Spirit de echipă 
sonal pentnl unnăfoanlle poziţii: process • Gândire logică 

• Assisls in the procurement, Instala- · • Cunoasterea limbii engleze 
TEHNICIAN 

Responsabllltăfl: · 
• Tntreţinerea echipamentelor 
• Analiza şi monitorizarea datelor 

privind functionarea maşinilor 
• Efectuarea de reparaţii cănd este 

necesar 
• Asistă la Instalarea echipamentelor 
• Asista in determinarea cantităţllor 

de piţlse de schimb necesaAil 
• In tocmeşte rapoarte de cl:lte ori. 

este necesar 

ttlon, commissioning of semi automatic . • Cunoştinţe PC 
PC controlled machines 

Ex.perlence .and educatlon re-
quired: 

• Good command of English · 
• University degree . . . 
• Abilily to communlcaie lo al levels 

. • Able to work on own initiatiVe 
• Self motiYated 
• Team player 

· · • Computer skils 
· · • Relevant experience ·of manufaclu.. 

ASISTENT LOGISTICĂ 
Responsabilităţi: -
• Mentinerea relatiei cu clientii 
• Face aranjamentele necesaA\1 pen

tru transportul mărfurilor 
• Actualizează datele privind fivnlrile, 

producţia. stocurile şi achiziţiile 
• Tntocmeşte documentaţiile nece

sare pentru vamă, lransportatorl, 
autorită~ publice , , . 

~ '1'1 pnlgătlrea pJlOf 'o- ring teclmiques 

~Experienta In domeniu . . . I . ' IRGINIB • PBOT~TIIIIUNCD 
Experienţa '1'1 pregltlrea protesto. 

nală: . 

• Cunoştinţe de limba engleză . Responsabllltăfl: · 
• Spirit de echipA · • Implementarea strategiei de 

• Absolvent studii uniwrsilare 
• Spirit de echipă 

• Dexteritate manuală Proiecţia Muncii · 
* kullate viZuală foarte buni· • Responsabil de nonnele lp proce-

· • Gândire logică 
·· ·• • CUnoaşterea limbii engleze 

CST ENGIREEB 
• Responslbllltles: 
• To identify, develop and introduce 

new plant, tooling and equipment, con
tributing towards module operating efli
ciency and effectiveness 

• To produce layouts, charls, procesa 
specifications and operational proce-
dures and times ' 

• To improve qualily of products 
• To prepare module resources for 

introduction of new 1 modified products 
• To prepare cost estimates on new 1 

modified producls introduction 

• CUnoştinţe PC 
durile de PSI . ,, 

• AsigurA compatib~itatea cu sistemul . ·' RESPONSABIL IIAUZIE 
decalitale 

•Tntocmlrea de planuri generale • Organizeaza, ,inslruie!fte lp super- · 
• Promovează sistemul calitătii totale vizează echipa · . . . · 
• Investigarea accidentelor ~ munca • ResponsabH de lntnlnle de materi-

şi evaluarea riscului ale de producţie şi de distribuirea lor 
• Instruirea angajaţilor In domeniul • Tmbunătătirea continuă a proce-

protecţiei muncii · durilor şi metodelor de gestionare 
• Contactarea fumizorilor de materi

Ex.perlenţa fi pregAtirea profealo- ale şi service pentru echipamentele 
nală: aflate in magazie 

• Absolvent studi.l universitare • Organizarea şi controlul rotaţiei 
tehnice stocurilor 

• Calificări şi experienţA Yil doR;leniul • Organizarea de. inventarieri peri-

Experienţa 9i pregAtirea profesio-
nală: _ 

• Spirit de echipa 
• CUnoaşterea limbii engleze 
• Cunoştinţe PC · . . 

.. COORDONATOR TBAINING 
. Responsabltttăţl: 

*Identificarea necesaruiui de training 
• Conceperea şi pregătirea de. pro-

grame de instruire · 
• Planificarea fi adll)inlstrarea de 

anuri inteme 
• Pregătirea materialelor de Instruire, 

prezentarea sesiunilor de training 
• EvaluaA\Ia eficienţei activităţilor de 

instruire · 
• • Evaluarea performanţelor indivi-

duale ' .. ' 

Experlen1a '' pi'egăttrua profesio
nală: 

• Spirit de echipă 
·. · .• Cunoasterea limbii engleze . , , • 

Aceste posturi reprezinta o posibili
tate de a vă alătura unei importante 
companii multinaţionale şi oferă exce
lente oportunităţi in carieră. 

VIi rugăm trimiteţi curriculum vitae 
insotit de o scrisoare de recomandare şi 
o fotografie prin fax. la numărul 057 
275115, sau la sediul din str. Poetului 
105-107 Arad, intre orele 8 şi 16,30, 
pănă 101 .data de vineri, 1 O decembrie 
1999. • .... 

Protecţiei Muncii odice · · ..__ ______ ....:..;..;;;.;.;.~,;,;.;.;.;;;;----...-,;.;.";.;,.. ___ ~_-.--.-..-- _______ ....... 
··'.-

. ~- -
" ..... --~·- . --.'-
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