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BANCA COMERCIALĂ WESTBAHK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozite le la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mH lei) 

1 lunA -50% 
21unl-51% 
31unl- 53% 

Anul XI, 
nr.2811 v-meri, 1 octombrie 1999 e 20 pagini e 1400 lei e e-mail: adevarul@net.ro 

Cel Jnai sigur 
peste 39 de ani! 

uom InTRA ·rn Ulii Un EA 
1 EU:ao·PEAIĂ 
1~ .. ·. j• . ,.",~""""~"" Ştiri de ultimi ori vorbesc despre posibi-

li .·.·· ... ••-r;o:7 lltatea admiterii, totu. fi, a RomAniei in cel de al 
. > doilea val al aderlllril la Uniunea EuropeanA. Mal 
,,. · . exact, la negocierile pentru Intrarea ln U.E. Cel de al 
1 j1'doilea val era constituit pAnA mai ieri • reamintim - din L Malta, Letonia, Lituania fi Slovacia, candidaturile 

. Bulgariei !fi RomAniei fiind - se pare - admise doar ln 
aceste zile Tn unna unor dis.cuţll purtate la Bruxelles. 

De fapt &fa cum oficialii lJE au lilsat clar si se Inţe
leagă posibila chemare a României la viitoarele negocieri 
pentru valul doi se datorează atitudinii ţării noastra in 
recent inchelatul război din Iugoslavia, un ciftlg care • 
si recunoaft&m • nu ne prea onoread, alta fiind, evi· 
dent, situaţia daci chemarea noastrlll la Bruxelles s-ar fi 
datorat criteriilor obi,nulte: adică performanţe econo
mice, stabilitate legislativă '' socială !fi standard de 
viaţă. Din păcate insi la aceste capitole esenţiale pentru 
prezentul ti viitorul oricArei ţări Romlnla este corigenti 
pe toată linia. Mai bine zis repetenti. 

Şi pentru ilustrare si ne oprim puţin asupra criteriilor 
pomenite. Peste primul - performanţe economice - putem 
trece repede pentru simplul motiv că ele, vorba aceea, 
sunt admirabile, dar lipsesc cu desăvârşire: industria, 
agricultura, instituţiile sau serviciile inreglstrAnd in anii 
din urmă • conform recuno,tlnţelor oficiale - o cădere tot 
mai accelerată. Qe aici, firesc, şi un Produs Intern Brut 
afil!l intr-un continuu regres numai in acest an estimân
du-se "că er va cunoaşte o scădere dublă fată de cea 
prognozată: adică 4,8% in loc de 2%. · · · • 

Apropo de Produsul Intern Brut (PIB). Cum se ftie 1· 
valoarea Produsului Intern Brut pe locuitor aste consi
derată cel mai relevant indicator al dezvoltării economice 
a acelei ţări, a performanţelor sale şi, normal, a nivelului 
de trai. E bine, cum se prezintA din acest punct de 
vedere România comparativ cu celelalte ţări candidate la 
intrarea în Uniunea Europeană? 

MO~NTUL "LIBERTATEA" 
VAZUT DE LA BU'CURESTI 

Problema reamplasilril monumentulul .Libertatea" sau 
.,Hungaria" sau ... a devenit din una locali o problemA de 
nivel naţional. Tn esenţă, ata ti este. Cu certitudine ea va 
deveni o problemllnternaţlonallll. 

Ce zic liderii politici locali am aflat din diverse dacia-

"Un SIMBOL 
AL EUROPEI 

un nE" 
VALERIO STOICA, 
mlnlstrgl )gstlţitl 

JO!ĂBÂBEI 
DGR$t1ADUC 
COJŞftiRTA 

· APJDENiLOR" 
ION CRISTOIU, 
analist polltllc 

dezgropăm trecutul, fie căutăm holăr.'lre luată pe şest de către 
să trăim împreună intr-o Guvemul României. De data 
Europă unită. Acest .Parc al 
prietenieiR presupune atat cin- aceasta, hotărarea privind 

raamplasarea monumentului 
stirea eroilor maghiari, cât şi .Ungariei Milenara• ta Ar8d 
cinstirea eroilor români. Cu alte 

jigneşte adănc conştiin1a arăde-
cuvinta, ac..ast Parc este un nftor· şi, de ·ce nu, con~tii.n\a 
simbol al Europei unite, a,. romlll!rilor. N-er fi .prima dală 
cum~ dorim cu totii. cand Guvernul actual trece 

Pe de altA''p~rte;·~~~f--;·...,,_o~e iliili'l!lele in spatele 
vorba despre o reamplasare a .intem3ticna!os:nutuiăU~·. · 
monumentului maghiar, ci Gorind dupa htr\we, ne trezim 

raţii. De asemenea, am publicat Tn zlrul nostru opiniile 
cetilţenllor Aradului, romAni fi unguri. Cum spuneam, 
problema a ajuns ti la Bucura!ftl, de unde am primit 
declaraţii ale unor ziarişti sau lideri politici, declaraţii pe 
care le prezentAm cititorilor nOftri. 

ADRL\N NĂSTASE, prlll-viftp ...... te PDSR 

"AqiOHE CO OH PROfUHD ~RACTER 
AHTIHATIOHAL AHTIROMAHESC" 

miri unor localitli~ din Romania 
cu denumiri date de ocupan~i 
maghiari inainte de 1918 - pAnll 
la ~ de aulanomie tariton
ală. 

Deloc ~mplălcara, -ta 
Hotătare a Guvemulli Romaniei 
de a decide, fâra a consulta şi 

infama autoritătile locale, """"' 
plasarea in municipiul Arsd a 
unui monument austro-ungar de 
trist!! amintire pentru romAni este 
In măsura să dovedească cum 
din interiorul actualei puteri se 
manevrează in interesul revizio
nisrrulli maghiar, cu CO!llllicitatea 
unor miniş!ri români şi maghiari. 

Aşa-zisul Monument al re
concilierii, deşi apreciat de popu
laţia rornmească drept un simbcl 
al şovinismului, deşi dezafectat 
.încă din 1925 din orănutliderului 

. liberal Ionel 1. C. Brătianu, se 
<foreşte acum a fi reamplasat pe 
pământ romanesc ru dintr-<> do
rinlil de reconciliere, ci pentru că 
esie simbolli Ungariei Milenara -
adevăratul nume sub care este 
cunoscut acest monument fiind 
acela de .Monumentul Ungariei 
Mari". 

-.. · IOAit IERCAft 
M. DO~QOŞflft 

(Continuare in pagina a 5-a) ~ 
._.JI.-__ _ despre o amplasare intr-un că am uitat lucrul de căpit.Ai: 

parc, comun, romănOomaghiar." IDIUŞ, S<X>tem români!" 

, 110 1norând 

parcă faptul că sunt parte int ... 
grantă a actualei conduceri 
politice a Romaniei, dovedesc 
permanent şi din ce in ce mai 
insistent că inter8sele pe care le 
promovează nu sunt cele 
romaneşti, ci exclusiv cele aia 
revizionismului maghiar. 
Dezvoltilnd tectici verificate In 
timp, aplicănd ,.politica paşilor 
mărunf, folosindu-se de igno
ranta şi/sau complicitatea 
autorităţilor româneşti alese in 
noiembrie 1996, declanşAnd pre
siuni externe oontrolate, aceştia 
..- punct cu punct programul 
rev1zionismului maghiar, de la 
-ce pot părea~ 
tive - cum ar fi schimbarea denu-

DO~O SlftACI 

. ·~· .. ~ PREŢURI DECENTE 
la tamplă~ic di!l<- · 

ALUMINIU' 

Vă oferă 
• Tâmplărie aluminiu dln Î!1)llOrt 
si romlll)e$!i 
e PV C. ~ geamuri termopan 
i Rolete şi jaluzele 

Telefon: 279699; 092292559 
~ str. Voinid/or, Nr. 34. 

UŞI ŞIFERESTRE 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

1:mrut 
MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

~~,,~!STR'ifoştoRrs~lK, 
flt~LLFAXI o57t289Q53' 
~:;.; - - • '. ' . - -y_. 

/~riiiivrxf"" . ... ~l~C(,,..,~ .~ ... ~i 
• MOBILIER MO[!ERN 

LA COMANDA 
.AMENAJĂRI SPAŢII 

COMERCIALE 
• MATERIALE IMPORT 

• CALITATE;. 
SUPERIOARA 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:Otrl/224888 

092/177381 

Pe ltrada, ia cmti8nll fi ta .._lltatea ta ee lort6mplă adta Jacnulllllw;unte 
Ă li CUII~. vrei Ă III 1111 ca ee peb ... III pul tău. 11'81 Ă fiii ca file, dar mal al• 
ce • lai: •IDrll!ilile locale, cum ta raprazlnlll cel pe CIUi 1-il ala, cum 111111 dlalluJtl 
banD tăi. lrel Ă III lilnk: blae fi caracl Informat? 11 IUIIIIIIe di a dir III cani ;a 
găietllrăspua;la ialnllirlla cani la flrirn+n•i'P 

• Preţul abonamentului eate di num;l 
20.000 lei • Se pot face abonimente fi pe 
urmitoarel; tr•t, tase luni fi un an • 
Abona ţii pot c:Aftlga lunar 1 O premii di 
fldilltate in Viloanl di o jumftate de mAion 
de lai tlacira. 

..... dlrfl
t1tl ualal, a..,_ 
_"_,._n 
elerlte pnall 
apeclale ia ••· ........ _ ... 

. 

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

C'Cupa UEFA~ 

·~·DINAM0-1 
~.BENFICA 1' 
~ 0-2 (0-111 
L,,. tn meci retur Tn cu,..qr 
•. UEFA, aseară, pe sta~·;:. 
: dionul .Cotroceni•, Dln&-o ... 
!'mo Bucureşti • Benflc~ 
<Liaabona 0-2 (0-1).. , .. 
'7 Formaţia portugl'lezi: 
•·•·a calificat in turul 1~ c:U' · 
/14!01"'1 general de 2-1. .,:,; 
tjr ·-- .;:·<L/;~, ,;-~j-~:~~-

ÎH WEEKEHD, 
~EME FRUMOASĂ 
· SI QILDĂ 

Vn!rn\sa va fi preclcmil1811l 
tumoasă şi caldă, ru cerul mai 
mult serin. Vân4ul va sufla slab 
IB moderat din sedDr StJdic. 

T91llpe18Ui m&ldma: 7J la 
30-31'C 

Tentperaluri nir*ne: 13 IB 
16"C 

lleiHrolog de serviciu, 
EUGENIA RUS 

(Continuare in pagina a .. 

O RECONCIUERE, 
(CHIAR) POSTMORTEM, 

'V . 

IMPOSIBILA. .. 
.. zilele trecute toţi românii Kossuth fi de cealaltil cu ata

din judeţul Arad au aflat cu tuia lui Avram Iancu? Refuz 
indignare el .. Guvernul să--mi imaginez ata ceva! Ca 
RomAniei a hoti rit am· s6 ne dlllm seama de inear
plasarea monumantului un.. carea da reconc111ere post
·gariei Mari lingi actualul mortem a celor două perso
obeHsc al celor 13 --'i din nalitiţl s6 urmirlm cine au 
Subcatala" fi ci .noul corn- fost fi ce actftmi au intreprins 
plex va cuprinda pe lingi 1a 1848/49. 
acest monument fi statul ale Lajos Kossuth (1802· 
eroilor revoluţionari români de 1894), om politic, avocat fi 
la 1848 ln frunte cu Avram publicist de mare talenţ con
Iancu" fi c6 .se poala face o duc:ltorul revoluţiei maghiare 
reconcihers romino-maghlart de la 1848/49, cel care a 
chiar daci Avram Iancu fi proclamat Independenţa 
Kossuth nu _,lllt"lea la- ~ fat' de Imperiul aus-
rMalor (!)". trlac. Dar fiind un na""nalist 

Oore - 11'*- vmbl de o r-
NCOnelllere fie 'fÎ postmorlaln fOvln notoriu, a dorit ca in 
intre patriotul francez ~h . .- Ungaria s6 fie Incluse fi 
Gaulle fi clllpclunul Hitler? Transilvania, Croaţia ti 
Sau, cum ar arlta un monu.. Slovacia, c ... ce a dus fa 
meni inchinat evreilor martiri nemulţumiri din partea 
111 al- rAiboi mond'-1, .- """'nilor fi slavllor. Faţl de 
o parte cu statuia marelui români a avut o poziţie mai 
rabin, de -- atatula lui mult decăt odiossil. 
Hit11r? Prol. <:ONSTAHTIN 

Dar llloouMntul Ungariei A VllAM J 
Mori, de o parte cu - lui (Continuare Tn pagina a w) ~ 
~--===~~===~~~ ·--

-" -. 

1 
,...j 



.• . ,~•. 

Pagina2- AlJ.EVĂRl.IL ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ VIneri, 1 octombrie 1999 

ora 7 şi 13 minute şi apune la 
""' 18 şi 57 minute. 

• Au trecut 27 4 de zile din 
acest an. Au mai ramas 91 de 
zile pana in 2000! 

• PraznicuJIIc~z~ll~~e;i~:r :~~:~~~~~ 
ortodoxă: A 
Maicii Domnului: Sfântul 
Apostol Anania; Biserica 
romana-catolică: Tereza 
Pruncului Iisus; Biserica orocn-11 
catolică: Sfântul 
Anania, unul din cei 
Guviosul Roman Melodul 
(+556): Sfânta Tereza a 
Pruncului Iisus (+1897); 
Acoperâmăntul Maicii Dom-

La Arad: Lazea Claudiu, 
Jurj Victor, Drăgan Fineas 
N100Jas. 

La Chl,ineu-Crl': Cornea 
·Cristina Florîna, Decani 
Constantin Cosmin. 

La Llpova: Han Andreea, 
Blagoescu Lorena Corina, 
Boian Sebastian Alberto 
Emanuel .. Moldovan Adelina, 
Medfe Diana Maria, Berari 
Robert Octavian. · 

... Vremeq va fi predominant 
frumoasă, cu cerul mai mult 
senin noaptea şi dimineaţa, 
variabil după-amiază. Vântul 
va sufla slab ta· modenat din 

~--·~-., ....... -~ -. .ş.ecţor vest;c. Dimineaţa, in 
zonele joasa se va semnala 
ceaţă. 

• .. 

~-· 

r 

~-· 
~-·. 

' 

. 

Temparaturi maxime: 25 
la 28"C; Tempenaturi minime: 
121a15"C. 

Meteorolog de serviciu, 
EUGENIA RUS 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Matrix (SUA) 

9,30; 11,45; 14; 16,30; 19 
Mure,w: lnvingătorii 

(SUA) 10; 12; 14; 16; 18 
Arta: Mary cea cu 

vino'ncoa (SUA) 15; 17; 
19 

Sala mică: La hotanul 
dintre viată si moarte 
(SUA) 15; 18 ' 

Progresul: Batman şi 
Robin (SUA) 18. 

. TEATRU 
Teatrul de Marionete 

Arad prezintă duminică, 
de la ora 11,00, specta
colul .Regele cerb". 
Regia: Cristian Pepino. 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

, MINERVA 

Cu • .,.n. &U.f fi • Anului lntnnaţienal al .,..... 
.._,.. virstn~, O..-I...,U. mtmld .. U Arad • 
P"rtfdulul Pensionarilor ur .. :UJ tuturor .....,lrrilor 
.. rtfdulul, rimJNif&aaţflor fi ..,...., .. ,.. de llirsta 
" tr•lo, multă :UiJUJtar. fi :Ui trălouli âo ....,.nltata 
,. f.orfdra! 

c"......r...xorar, _,..rlar. 

• PIE'fE. TÂRGVRJ 
Astăzi este zi de piată la 

lneu. Lipova, Covăsînt, Misca, 
Moneasa. Şepreuş, $imand, 
Vladimirescu. Tot astăzi se 
organizează târguri săptămâ
nale la lneu, Sepreus. Simand. 

Mâine, sâmbătă: vor avea 
loc târguri sâptâmânale la 
Felnac, Lipova, Păncota, 
Hălmagiu şi Moneasa, iar 
duminică. la Sântana şi Vinga. 

• FARMACIA DE 
SERVICIU 

Tn noaptea d~ vineri spre 
sâmbătă este serviciu, cu pro
gram non-stop, farmacia 
.,CERES", str. Banu Mărăcine, 
bl. 10. Telefon: 230423. 

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

LfitiSffRI 
Marţi, 5 octombrie a.c., 

orele 16, ia Librăria ~Ioan 
Slav•~• v-d 

cărţii ,.Popasuri printre 

• CONSULTATII" 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-sTOP 
Cabinetul .Apollon1a". s1tuat 

la parterul blocului d1n spatele 
Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron CqsUn nr. 13. se. A, ap. 
1. tel. 251225. efectuează 
tratamente injectabile (intra
muscular şi intravenos). 
aerosoli. E.K.G .. ecografie şi 
ana11ze laborato: 

• CABINET 
STOMATOI,OGIC 

Cabinet stor:natologic pri
vat, Bd. Revolu~e' nr. 62 (viza
vi de Btserica Rosie), telefon 
256665, deschiS "zilmc intre 
orele 8.00-12.00 si 14,00-
20.00. iar sâmbătă si duminică 
intre orele 9,00-21,00. 

INTRERUPERI DE 
CURENT 

Pentru az1 nu sunt progra
mate intreruperi de curent nici 
in municipiu, nici in judeţ.· 

DE CfiRTE 
amintiri" de Crăciun Bonta, 
apărută recent !a editura 
Fundi!ţiei -ctilttrrtmt -,lo;~n 
Slavici•"Ai"ado 

··-· 

~17ITX'fiE trDRlliETI~ 
~;~~->;;.:;/_, ~;;?-~_. '··H;;\1tt~ ..... ..w,ik~ ::.,\;-;,,-""-''-'-· -~-:..:..---*hLl-,~~--fâl 

Iubitorii de drumeţie sunt invi- bătă, cu trenul, de la ora 7,54, 
laţi sub genericul • Veniţi cu noi!" până la Păuliş, iar Intoarcerea se 
sâmbătă. 2 octombrie, intr-o face la ora 20,35. Conducător de 
excursie pe traseul: Păuliş- grup: ing. Mândrean Rus. 
Baraţca-Valea Bogaţilor-Valea Cheltuie& de transport: 12.500 lei. 
Jerbelova-Dealul Hotarului-sub lntâlnirea partidpanţilor cu grupul 
VI .. Ca~ra-Valea Doamnei- are loc in faţa sta~ei CFR Anad, 
Gh1oroc 1n tung1me de 13 km. cu 30 de minute !nainte de ple
Piecarea din Arad are loc sam- csrea trenului. 

FĂRĂ LICENŢĂ 
Cu OC8Zia unu1 control efeo- ale s-a stabilit că cele două 

tuat !mpreună cu C2inisari. ai ,aparate aparţin socletAţll &.C. 
Gărzi1 Fmandare la S.C .• Follm" . .Ar-..1 lmpex" SRL din Anad, al 
SRL din lratoş", au fost depistate cărui administrator este Balog 
2 aparate electronice cu jocuri de Deszo, c~ruia i s-a intocmit 
noroc, care funcţionau ilegal, dosar penal. ·penfiU O.ganfzare 
fără fioen1i emisă de MlnlsteM de jocuri de noroc fără ltcenţă, 
Finanţelor. Din verificările efectu- infonnează Poliţia Anad. 

AU PLECAT DINTRE NOI 
'it 

Trocan Ro~alia (1936), Saa. Petru (1944); Drligoi Sabin 
(1937),,')1oiculescu Iordan (1936), Critan Cornel Ovidiu 
(1925); lga Aurel (1910)H<.o.c;sla L.udciJiic (1938), 

Bălă~oiu Maria (1953). · · · 

Accident de 
circulatie 
Miercun, 29 septembrie 1999, 

tn jurul orelor 6.30. pe raza 
oraşului Sebiş. Vesa Paul-losll. de 
24 ari. asistent medical la Spitalul 
Dezna, in timp ce conducea auto
turismul DACIA 1310. cu numărul 
.de Inmatriculare !;.1\R-2618, a sur
plins şi accidentat grav pe Ageu 
Marcela-Terezia, de 43 aru, din 
localitate. 

,,"'f..,mP,.'&,i~'c 
" . Al1ÎlEL D" .,...,. . 

:> ~ 

=-;--st-ttetar d~ redactie. 
'.;Adela Re1110ri ea rut. 

Adriana Jpf, 'L_,,. 
lF·'~''" Joan Leac, ~~~-, 

Dina Bujaa, ;-r
llamonaVid..,__ 

-tehnoredactare 
~.-.:.

,·:. computerizată. 

"L Simona Antal, 
•. __ loaDaFritiJă, 

Dobta Jureă, .. '"'{• 
· Aurica 'l'eldaft ' 

- core-cturi. 

1J«4~11rl(fd z>t,.l'~ 1lt.rMe« UYMs4 ~ ~ tlll~~ 
.te ~ 4 ~ 1<UetU4~ ~ ..&. IIUdtt 41UI 

~-.FI4 '1«a 1~uţto11r~le 4 ~ ~. • 

cap 
Vineri, 1 octombrie · Astrete continua să actioneze tn tavoarea~ 

BERBECUL (21.03-20.04). Foarte probabil~ dvs .. dar se vor crea circumstanţe in care 
răbdarea vă va fi pusă la incercare. 

ca azi să vă găsiţi in situaţia de a fi ţapul ...... fiSCORPIONUL (23.10-21.11). va 
·ispăŞitor al tuturor relelor ce se vor intampla 4ll.. • veti.· ocupa de imbOQău.·rea vieti.'i sentimen-
azi la locul de muncă. 

TAURUL (21.04-20.05). 0 zi care nu va fi tale. Ve~ fi tolerant şi uneori confuz. dar feri-
lipsită de conflicte si con· cirea vie~i alături de partenerul iubit nu va 
truntări dure. ' avea de suferit cu nimic. 
GEMENII (21.05-~ MOCHET SĂGETĂTORUL (22.11-~ 

20.061. E recomandabil să 21.12). Toamna sejiJ ~! 
amânaţi întâln",rile impor-l 1 Arad, Ptata Gărit instalează în inima dvs... ,,4 
tante. pentru că. din punct 1 4 Telefon 235221 predispunându-vă la con-
de vedere al comunicării, nu veti fi in tem~are. 
cea mai bună larmă. ' Vinde •t ea, '1111CAPRICORNUL (22.12-
~RACUL (21.06-22.07). monteaza ~ .,19.01). Fiţi foarte pru-
;;- ~Pianetele favorizează în mochetă detrt. dacă aveţi de gând 

~~:;::,:~i ~:!:,?ao~~e~iJ~~ la pdreţuri d tiei::!: ~~~~~s;:~:~:i ~~; 
CU lumea pe tot parCUISUI zilei. CU 0 18 UC8f8 8 foarte incorda(;\ 
LEUL (23.07-22.08). Vă veti simti 10..20°/e VĂRSĂTORUL (20.01-~ 
mai descătuşat ŞI vă veţi putea bu~ 19.02). In sfârşit, vi se vor . 
ra d1n plin de dragostea pe care vi-o dăru-· ~ recunoaşte. meritele profesionale. Vă veţi ti 
iese cei apropiati. Pentru majoritatea /{t 111 vedea efortul si perseverenta răsplătite. 
nativilor acestei zodii va fi o ZI norocoasă. \\:al ~PEŞTII (20.02-20.03). Astroic v. or diri.ja '· 

• J 
FECIOARA (23.08-22.09). J)lmo- r ro · ·norocul spre dvs .. asrtel incât va VSii~-
sfera acestei zile nu va fi cea mai plăcută • ~ra de şanse pe parcursul intregii zile. NU 

...... i pentru dvs. Sunt posibile întârzieri, stări con- vor lipsi, însă unele circumstânte mai incor-
fuze şi deterioarea realţiilor cu lumea. date: va trebui să va lupta~ pentru ceea ee doriţi. dar 

BALANŢA (23.09-22.10). Vă veti bucura de energie rezultatele nu vor fi pe măsura efortului făcut. 
fizică şi mentală, ve~ fi. într-o formă foarte bună. Răbdarei 
• . ~ .... ,..-,,.,_.......__.. _____ "''·. ··c .. +· ..... --- .-..--.~:· ~- ... 

!:liiiijiiii(Vll$CU1Jij~ PREŢUL AU~ULOI 
-· 1il!ii .l'Mld.liS•i':i1Jrtr·+-roec_,;~'4'z •. ;c-fj BANCA NAŢIONALA. Pentru 

La telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00·12,00 gramul de aur de 24K: pretul cu 
Pe tramvai liră la control, insotitorii sa nu aibe ndlcala- 167.919 lei, ts.pre\UI de 

probleme: 0-na' Flori ca· probleme." • · . achiziţie- 151.127 k\i. Preţuri yala-
Groza. din Arad, esfe însoţi· Propunere. Mai mufir bile lan. 
toarea unei persoane cu cititori de la ALFAR (persoane PIAŢA NEAGRĂ_- Aur 14 K 
handicap. Dansa intreabă care au pământul acolo) prop- cumparare: 90.000 leUg, vănzare: 
dacă In momentul in care nu un ca. dacă nu mai există altă 100.000 leVg 
este cu cel pe care 11 posibilitate de plată, să li se . Aur 18 K cumpărare: 120.000 
ingrije~te. poate călători sin- dea produse in schimbul acti- leVg, vânzare: 140.000 leVg. 
gunl cu legitima~a eliberată de unilor. ' 
Compania de Transport Public Dorlaţă. ln urma arti-
Anad. colului .o zi din viaţa unei 

Luând legătuna cu dl. Julj vrajitoare", aparut zilele !re-
Maxim, din oonducenaa CTPA cuta, foarte mulţi cititori au 
am aflat că: .De acum Incolo, sunat la redacţie pentru a afla 
lnsoţitorii pot călători şi singuri adresa "babei Amalia". 
cu legitimaţia ellbenată de noi Noi respectăm dorinta 
pentru persoana cu handicap blitranei, anume aceea de' 
şi insoţitorul sau. Azi voi trans- nu-i face publică 
mite Age_Q\mj .de detectlvr ·- Redactor IN servlcJa. 

precizare, pentru ca, " O . . 
-"~utelefonul după-amiezii, 280003, intre orele 15,00.18,00 

• Un domn care locuieşte ln Subcetate, pe stnada Gladiator, 
ne-a sunat la redacţie sa ne spuna că din şosea până la monu
metul celor 13 generali s-a turnat bitum de-o palma şi a ieşit un 
drum· de toată frumuseţea. s-a terminat lucrul in două zile, de 
parcă ar fi fost la concuJS! Oamenii se intreaba pe strada noas
tră de ce n-au ajuns? că am cerut de mult sa ne-o asfalleze. 
Pentru noi n-au avut materiale nici măcar să facă un trotuar, 
lncăt lama mergem prin noroi şi vara prin praf. Nouă ne-au spus 
că lucnlrile ar costa 100 de milioane. Dar căt a costat drumul 
spre monument şi cine J..a plătit? 

e OI. Gavrlllercan, de pe strada Luchlan, e supărat că de 
două luni ii tot roagă pe domnii de la Uzina electrică să schimbe · 
două becuri ln capătul strazii, lângă grădiniţă! Când 1 se spune 
că nu sunt becuri, când i se fac promisiuni. Dar până cănd? 

Redador dv· svrvlda. 
D. T. 

~~~~"' Mtji V To 
0 

~-- LINIA IETII a 
Vă ascultă, vă inţelege 

057-214214 - - - tă 
intre orele 20,00~08,00 va aJU 

-- .. -· ··-- ·-~·--- .. ------··-·- -- ---'--·-·--.-'· 

s.c. .Adevărul" 
SRL nu-si asumă 
responsabliit:atea pen
tru continutul artl· 
colelor · publicate. 
aceasta revenind în 
exclusivitate auto· 
rilor. 
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Pentru a plăti disponibilizaţii 

Lfi CEC firtGfiJfiTII 
LOCREfiZĂ ŞI rtOfiPTEfi 

SINDICATELE DIN ÎNVAŢAMÂNT SUNT PESIMISTE 

..... -; ... 

- Domnule director, de .ce 
atâtea intârzieri la plata 
sumelor compensatorii pentru 
disponlblllzaţi? 

- Nu din cauza noastră! 
Problema este că nu putem plăti 
ritmic disponibilizatii, având in 
vedere şi faptul că' sunt foarte 
mulţi (3240 de persoane) ceea 
ce comportă. 4n volum foarte 
mare Qe lucrU dar mai ales că 
banii necesari acestor plăti nu vin 
la timp, de la bugetul asigurărilor 
sociale. Nu primim la tiinp nici 
tabelele cu persoanele disponib~ 
lizate in vederea incărcării con
turilor curente personale. Deci 
vina nu ne aparţine. li rugăm de 
asemenea, pe cei disponibiliza1' 
să inţeleagă că CEC-ul nu are 
nici o vină pentru intârzierea 

. plă~lor. Noi le efecluăm imediat 

e Dialog cu Ioan Horhat, 
directorul CEC Arad 

Intr-un comunicat, transmis 
de Sindicatul Liber din 
Jnvătământul Arădean, semnat 
de liderul acestuia praf. Marius 
Gondor, se arată: .Sindicatul 
Liber din invătământul arădean 
aduce la cunoŞtinţa opiniei pul>
lice următoarele probleme 
legate de rectificarea bugetului 
pe 1999: 

ce ne sunt virati banii. Oamenii 
nostri lucrează si noaptea pentru 
a Putea termina 'actele. 

- Lur:-a aceasta s-au fAcut 
plăţi? 

- Da s-au făcut, dar încă sun
tem departe de a termina. Mai 
avem de primit banii pentru 18 
societăti, mai exact: TEBA, 
Optiplasi. IFET. Vagoane marfă, 
Vagoane călători, Agrozooteh
nica Ceala, Vitivinicola Baratca, 
lntertrans Lipova, Trans Arad, 
Foraj Zădăreni, Victoria, 
Constructii rutiere, Aris, UTA, 
Agromec' Gurahonţ, Apele 
române, Azoma şi Comtim. 
Suma pe care mai trebuie s-o 
primim este în jur de 5 miliarde. 

- Toate plăţile se fac la 
Arad? 

- Nu. Pentru a-i ajuta şi pe 
cei 'Care vin să-si incaseze banii, 
dar şi pe noi. efectuăm plăţile 
compensatorii şi prin agenţiile 
noastre din judeţ 

- Ce noutăţi aveţi? 
-In primul rând, de la 1 

august am inceput să lucrăm ~ 
cu persoane juridice. deja in Arad 
având peste 1200 de astfel de 
clienti. Functionează in conti
nuare sistemul de credite pentru 
cumpărarea de bunuri de folo
sin'ă îndelungată. Avem con-

tracte încheiate cu op societăti 

arădene in acest sens, dobănda 

medie practicată fiind de 60%. 
Ca un element de noutate 

absolută. vă pot spune că de la 1 

ianuarie, vom incepe să efec

tuăm operaţ1uni valutare prin 

casa de schimb d~r şi prin 
depozite in valută, urmând apoi 

să comandăm şi cre~me in valută. 
-Vă mulţumesc. 

ŞEJtBfiH POPESCU 

e In urma discutiilor din 
Comisia Paritară M.E.N. -
Sindicate din învăţământ s-a 
ajuns la concluzia că suma mi
nimă necesară pentru func
tionarea sistemului de in
vătământ până la sfârsitul anului 
1W9 este de 5287 miliarde lei. 

Pentru salarii sunt strict 
necesare 910 miliarde/lună. 
Deci până la sfarş~ul anului sunt 
·necesare 91 O miliarde x 4 luni = 
3640 miliarde lei. 

La rectificarea de buget ·au 

ll,~f)~::rM!L~!!T Al 
eA.c•jdwstrutier eAga lă 
Alaltăieri, in jurul orei 8.15, pe Serviciul de ambulanţă a fost 

podul din Micălaca. a avut loc un solicitat pe str.Banu Mărăcine, 
accident de circulatie. VICtima, P. unde M. B., o femeie de 82 de 
D., un bărbat de 4S de ani, a fost ani, a fost agresată de un individ 
transportat la ambulanţa chirurgie necunoscut. A fost transportată la 
din cadrul Spilalului Judetean cu domiciliu. 
t. c. c. acut deschis. · .. ,.. e T'etutatilltidh.iă de liaudden 

eFtacturi Tn jurul orei 14,20, pe str. 
+ O bătrână de 88 de ani a Schmeltzer, un individ neidentili-

fost transportată la spital, de pe ·cat a incercat să-şi pună capăt 
str. Aviator Gulea, cu fractur.!imlţ vieţii, tliindu-? -- -· 
femural. Aceste informaţii ne-au fost 

+ S. M., o femeie de 45 de furnizate de dna Ellsabeta 
ani, a fost transportată la sectia TAnjală, aslstentă in cadrul 
ortopedie, din cadrul Spitaluiui Selvlclulul de ambulanţă. 
Judeţean cu fractură colţ femural. . HfiDifiHfl HICfiH 

Miliardel~ntftUn~ PRODUSE 
DE SĂPTĂMÂNA VIITOARE VOR INTRA ÎN 

BUZUNARELE CELOR "IEŞIŢI CU ORDONANTA" 
Aşa după cum ne Informa d-na 

LUiana Şoliu. director economic in 
cadrul Agen~ei judeţene de ocupare 
şi formare profesională (AJOFP), 
ieri, pe la orele pr;lnzulul B.N.R. a 
bimis sucursalei din Arad suma de 

. ..,. 4,998 miliarde lei. Banii reprezintă 
ultima tranşă pentru disponibirlzaţil 
colectiv din judeţul Arad şi sunt afe
renţi luni augustl!l 

Cum zilele trecute, Bucurestiul 
a mai trms 1,3 miliarde pentru rOşii 
angaja~ de la Astra, .ieşiţi cu O<d<r 
nanţa", putem spune că pisica, 

burduşltă cu bani, e acum In curtee 
arădenilor. 

.Pe săptămana viitoare, ln 
funcţie de programarea <:ara.o • .,.. 
face CEC-ul Arad, programare de 
care este bine să tină cont dlsponl
btlizaţii, vor Incepe· plaţile. Primii vor 
a oei de la Astra pentru că banii lor 
au intrat puţin mai inainte. Urmeazil 
rând pe rând ceilalţi disponibiriZ8r 
a precizat d-na Uliana Şoliu. 

Aşadar. au trecut peste 45 de 
zile de la aala la care trebuia ~ 
primească oamenn drepllrie pentru 

ABONAMENT 

. . 

august 
Dacă lucn.u1le nu se vor scflim. 

ba, se pare că pentru banii din sep-
1emblie se va aştepta cam tot ataU 

Reamintim că, la aceasta oră, 
"<laco!l n punem la socoteală şi pe 
disponibilizaţii de l.a instituţii şi. 
firmele private. oei care trebuie să · 
.benefideze de plăţile c:on_,.atori 
Tn sej:itembrie _sUJl!ln număr de 
4500 de persoane. suma 
pentru aceştia se ridică la peste 7 
-alei. 

HICOUIE OPJtEfiH 

V V 

FARA ACTE 
Cu ocazia unui control 

efectuat in Piaţa Mihai Viteazul 
din Arad, au fost depistaţi 
Pătulea Rodica şi Rlşcănoiu 
Gheorghe. ambii din Arad, 
care comercializau produse 
agroalimentare fărA docu
mente de provenienţă. 

Conform l.egli 1211999 şys
numiţii au fost sancţl6naţi cu 
amenzi in sumă de 300.000 
le('ă1Spun6ndu-se contiscarea 
cafelei în valoare de 700.000 
lei, comunică IPJ Arad. 

:OSt aprobate 2438 miliarde lei. 
Rezultă că rectificarea de 

buget nu acoperă salariile per
sonalului din învăţământ nici pe 
următoarele ;3 luni: până in 
prezent fiind deja cheltuita in 
avans 580 miliarde pentru luna 
septembrie. 

e Avem mari rezerve fată 
de optimismul M.E.N. care 
spera ca până la sfârşitul anului 
să colecteze 360 miliarde lei la 
fondul special de susţinere a 
invătământului, si prin care se 
speră a acoperi sumele de bani 
necesare plăţii salariilor şi a 
altor cheltuieli necesare pentru 
mentinerea functională a ·sis-
temuiui. ' 

e Personalul didactic şi 
nedidactic este nemulţumit de 

· neacordarea diferentelor salari
ale care in nici un cciz cu buget 
.rectificar nu vor putea fi plătite. 

Acordul incheiat in 16 iunie intre 
Guvern şi Sindicate stipula as~ 
gurarea plă~i acestor diferenţe. 

e Există intentia Guvernului 
de a emite o Ordonanţă de 
urgenţă prin care·o parte a per
sonalului din invătământ ar 
urma să fie dispOnibilizat. 
S.U.A. consideră că punerea in 
practică a acestei intenţii ar 
determina blocarea funqonării 
sistemului de invătămant. 

Ca urmare a 'celor arătate 
mai sus, Sindicatul Liber din 
lnvătământul arădean, consi
deră' nefirească si indecenta 
euforia domnului m'inistru Marga 
privitoare la bugetul invăţămân
tului si ca atare "ne rezervăm 
drepiul de a relua acţiunile 
revendicativa in orice 
moment dacă situatia o 
Impune." 

LtltlmDII1 1 !it~ fllill!J®;!i 1 IU~lld 
DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 

Astăzi, 1 octombrie, aşa cum 
deja ne-am obişnuit, va avea loc 
deschiderea festivă a anului u~ 
versitar 1999-2000 la Univers~ 
latea .Aurel Viaicu" Arad. 

Festivitatea va incepe la orele 

8,00, la Catedrala Ortodoxă unde 
se va oficia Sfânta Liturghie şi 
Tedeumul. Ceremonia va conti
nua; apei la orele 11.00, la 
Palatul Cultural se va desfăşura 
deschidelea festivă. 

'FilĂ DE CEC FARĂ ACOPERIRE 
Trifa Mariana, de 38 ani, dilt 

6radea, care -in calitate de 
administrator la S.C .• Matricom 
Exim" SRL Oradea, in cursullunN 
iulie 1999, a cumpărat marfă de 

·la S.C .• Grup Codlea' SRL din 

'~ __ . KERZrPEllTRlD_·-~ '~ 'l· .. j ······• PROSTITQTIEJţ 
,.... '"'' ' '' '· .,,.,•, :,::,:··· >:::·:::·:~:·',·:·::.::··. : ... ~:::.'' ·•' <?·· """-•·'• ,,,u•~•1cw.L .. ,,, .. J~ 

Cu ocazia unei acţiuni efec
tuate pe linie de prostitu~e şi 
;xoxenetism in parcările de TIR 
de pe raza judeţului, au fost 
depistate Chereji VKlleta. de 27 
ani, din Hunedoara; Curtuşan 
Floarea, de 22 ani, din limisua, 
judeţul Bistriţa Năsăud; 
Lespezanu Loredana, de 20 ani, · 

• din Cugir, judeţul Alba; Pele 
Ramona, de 21 ani, din 
Timişoara; Bozgan Daniela, de 
27 ani, din Hunedoara; Şţefan 
Renale. de 28 ani, din Deva şi 

· Iacob Floarea-Cristina"de 26 
ani, din Luduş. judeţul Mureş. 
Acestea acostau cetăţeni tuti In 
scopul de a intr~ne cu ei rela~i 
intime, in vederea obtinerii de 
foloase materiale. SuS:num
au fost sancţionate conform 
Legii 61/91, cu amenzi In va
loare de 7.0b0.000 lei, 
iTformeazj Poliţia Arad. 

ARCOMMAT 
GRUPS.A. 

..._._ 2J»AIIIf.fBil 
St IIMIJ69! ;r. H 

il.fdli1572817l9, IIM0572ll333' 

dealer autorizat . , .. 

DERMATINA S.A.. 

f:CIIfAJIEJITDfPROTEqE ,, i 

• CIZME ' MĂNUSI' PELERIIE ' somlll' 
• 'COVOOlE f'YC' ~TERW. Pl. PREIATE' 

M1tOlE Tam IIICAI.at~P\t 
i 'FIRf t TI.IBllll' FlJl1\JE • QfllEil' 

• FQJE fWJim.EHĂ 

1 EIDfiE AlllltiX.AIIf 
1 ' IBllJ lli1lf L",. .. ,_-~ .... 

Arad, in valoare de 89.958.858 
lei, marfă acMatA cu o filă de 
CEC pentru care nu avea 
disponibil in cont. Trifa Mariana 
este cercetată in stare de liber
tate, COITllri:ă !PJ. Arad 

Permise de 
·conducere 
suspendate 

Tn puncte fixe şi pe trasee, au 
"fost testate şi verificate 6.235 
autovehlcule in trafic. s-au reţinut 

· 18 cer1ificale de înmatriculare pen
. tru defeciiUni tehnice. au fost apli-

. eate 345 'amenzi pentru încălcarea 
Legii clrculaţtei. in valoare de 
40.870.000 lei, s-au ridicat Tn ve
derea ,._dării 16 permise de 
conducere, din care 6 pentru con
ducere sub influenta alcoolului, 
respectiv Trăllă Gheorghe-Savu, 
din Covăsânţ, cu autoturismul 5-
AR-2165; Bumb Ardelean, din 
Covăsanţ, cu autoturismul 

· 99/78/AB; Gancea Aurel, din 
Lungşoara, cu autoturismul AR~l
ZXI; 5uin1Bn Eftimie. din Curtid, cu 
a~ AR~1-CGT; Băruti• 
Sever, diD Arad, cu autoturirmu! 
AR-m.O. " Ciordaş Viorel, <J;n 
Arad,"" "'*>>l..ismul AR~2-5LF. 

ghellcă

Lutherană (Biserica Roşie) din 
Arad găzduieşte, începând cu 
data de 29 octombrie pi\nă in 10 
noiembrie 1999, 9xpOZiţia per
sonală de pictură Anna Toth. 

Biserica este deschisă zilnic, 
de la ora 10 la ~4. · 

IPAJ~ONiiC S4 (56crn) 1 
la p!l8ful de numai 

4.990.000 lei 
(Preţ~i; 5.498.9001ei) 
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PEDIATRIA • CENUŞAREASA 
MEDICINEI _ROMÂNE 

cel de-al III-lea Congres Naţional de Pediatrle 
Socială ce se desfăşoară in aceste zile la Arad, şi-a 
inceput lucrările in plen. Aproximativ 300 de medici pedi
atri de la toate clinicile universitare din ţară au răspuns 
invitapei de a participa la lucrările acestui congres. 

In cadrul conferinţei de '!'ai puţin incurajat. Acest 
presă, organizată ieri, conf. lucru a fost valabil 'ii inainte 
univ. dr. Dorin Lazăr • de 1989 'ii este 'ii acum. 
decanul Facultătii de Pediatria este considerată o 
Medicină Generală din Arad şi Cenu'iăreasă a medicinei şi 
în acelaşi timp, preşedintele asta in special din cauza 
comitetului de organizare a politicienilor care cred că 
acestui congres, a ţinut să dacă pacienţii sunt copii, ei 
mulţumeasc~ tuturor celor au mai puţine nevoi decât 
care pnn sp~IJinul acordat au adulţi!. Fără îndoială că se 
făcut posibila desfăşurarea la face o diferenţă intre medk 
Arad a acest~1 congre~. "Am cina adultului ti cea a 
rămas pur'' simplu 1mpre- copilului; in detrimentul 
sionat de modul in care cei copilului." 
cărora le-am solicitat aju- Că lucrurile stau asa se 
torul au răspuns" a spus poate si observa din modul in 
Dorin Lazăr. care r6prezentantii Ministe-

Nicolae Miu • .părintele" rului Sănătătii au catadicsit să 
acestui congres, răspunzand răspundă invitaţiei de a partic
lntrebăriior puse de ziarişti, a ipa la cele trei congrese de 
arătat că: "Din păcate, sec- pediatrie socială, adică, prin 
torul de pediatrie este cel absenţă! De asemenea, 

FESTIVALUL 
"CULESUL· VIILOR'~ 

In perioada 1-3 
octombrie 1999 va aveă lOc; 
la lneu, prima ediţie a 
Festivalului internaţional da 
folclor. .Culesul viilor". 

Participă: Ansamblul fol
cloric "L.ică Sămădău" al 
Organizaţiei "Moara cu 
(lloroc 74 L. 5." din lneu; K. 
U. D. "PRVA Petrolijetka" 
Trstenik; Ansamblul folcloric 
,,Ardeleana" din Bocslg; 
Formaţia de dansuri popu
lare din Dieci; Formaţia de 
dansuri populare din Şicula; 
Formaţia de dansuri popu
lare a organizaţiei Banat-Ja. 

In zilele de 1 '1 2 
octombrie ansamblul "Uei 
Sămădău", ti K. U. O. "Prva 

Petrolijetka" Trestenik 
(Iugoslavia) vor susţine 
spectacole in următoarele 
localităţi: Moneasa, Sebi,, 
Buteni, Târnova, Apateu,_ 
Moţiori, lneu. 

Duminică, 3 octombrie, 
vă invităm la lneu, in Dealul 
Viilor, pentru a participa la 
desfă,urarea Festivalului, cu 
incepere de la orele 14,00. 

Organizatori: Organizaţia 
"Moara cu Noroc 7 4 L. S.", 
Radio 21 Sebi'i, Organizaţia 
de Tineret România Mare, fi
liala lneu '' filiala judeţeană 
Arad, Primăria OrBfuiUi lneu •. '1 Primăria ora, ului Sebiş. 

Director organizator, 
. LIVIU ILIEŞIU 

atrie sunt cu mult sub cele 
de care beneficiază secţiile 
de adulţi" a apreciat prof. 
univ. dr. Nicolae Miu. "La 
mijloc este vorba de un 
concept sanitar inadecvat: 
prea multe vorbe '' prea 
pu~ne fapte" - a concluzion
at Nicolae Miu - unul dintre 
cei mai renumiti pediatri din 
Romania. ' 

Cu privire la sectorul de 
pediatrie din Arad, in special 
la Clinica de pediatrie li care 
este condusă de mulţi ani de 
i de conf. univ. dr. Dorin 

, prot univ. dr. Nicolae 
Miu a avut doar cuvinte de 
laudă: "Nici nu este un judeţ 
foarte greu dat fiind faptul 
că nici nu are o natalitate 
foarte mare, dar nici nu 
putem să nu spunem că din 
punct de vedere al calităţii 
actului medical, la Arad 
situaţia este foarte bună." 

DAltA LASC 

'"'"'"·"' '"'r. p;::gir.:: lată ce se scria în patriot înflăcărat a cond~s c~ 
.Proclamatia lui L. Kossuth succes dar si cu mari sacrificii 
către poporul valah" din 1 O lupta pentru apărarea 
octombrie 1848: .Dacă nu vă Transilvaniei, a Muntilor 
veti supune ... vai de oricare tur- Apuseni. El a lăsat permanent 
buient ... Ar fi fost mai bine să deschis dialogul cu conducătorii 
'nu vă fi născut (!) deoarece revoluţiei maghiare dorind, in 
nimeni nu va avea parte de schimbul unei intelegeri, cerând 
milă si indulgentă ... vai de orice doar recunoasterea libertătilor 

·român ... ungufii şi secu ii vor sociale şi drePturilor naţion'ale 
extermina pe toţi rebelii neas- pentru romani. Spre deosebire 
cultători." Pentru supunerea de Kossuth, iată in ce termeni 
neconditionată a românilor si se adresa Craiul Muntilor, 
ocuparea Transilvaniei fl trimite maghiarilor: .Fraţilor 'ma
pe generalul de origine ghiari!. .. noi ne luptăm pentru 
poloneză Bem cu 13.000 de libertatea noastră ... Fratilor! 
militari profesionişti, urmat Credeţi-ne nouă că in ac'este 
indeaproape de comisarul două patrii surori, maghiarul de 
Csany care inaugurează cu nas-- azi şi viitor nu poate trăi şi vorbi 
cutele .tribunale de sânge· fără roman, nici romanul fără 
cărora le cad. victime mii de maghiar ... Luati alte mijloace 
romani nevinovati (4 prefecti, de a trata cu ne( între noi si voi 
mai mul~ subprete'cţ;, peste HiO armele niciodată nu vor putea 
de protopopi şi preo~. 300 sate hotărr (din scrisoarea lui Iancu 
arse şi peste 40.000 de ţărani către It. ooi. Simoffi). Comparati 
impuşca~ sau spânzura~). cele două atitudini, una de arO-

Avram Iancu (1824-1872), ganţă, de violenţă, de crime 
om politic, avocat, g~~~~;;!i odioase fată de români 

poate . 
face conducătorii de azi ai 
Ungariei să·şi ceară scuze pu· 
blice poporului român pentru 
crimele făcute de înaintaşii lor 
acum 150 de ani. 

Revolutia maghiară a fost 
infrântă, cei 13 generali, care 
capitulează la Şiria (13 august 
1849) sunt executa~ de coman
danţii armatelor Austriei şi 
Rusiei si lnmormantati la Arad 
in 6 octombrie. Ei poi fi consi
derati martiri pentru unguri. dar 
duşmani feroce ai poporului 
roman. Cât despre ridicarea 
monumentului "Hungaria" in 
Arad, o considerăm cu totul ino
portună, jignitoare pentru 
poporul roman, afectând grav ~ 

demnitatea sa. 
Sebisenii se alătură celor

lalţi români din judeţul Arad Şi 
protestează vehement faţă de 
ridicarea Monumentului 
Ungariei Mari pe teritoriul româ
nesc. Locul lui este oriunde pe 
teritoriul Ungariei. · 

comandant militar al " ~~~=~~~:s· i una de tolerantă, •i române din T .. ----------,P'iPWi de omenie care se 

SIMPOZION ~~~~~ ungurilor, fraţi 

Tu lancule Mare şi Sfant 
dormi linişt~ ia Ţebea, cu idealul 
tău suprem, rămas lncă vis 
.fericirea na~ei române", fii sigur 
că nu·ti va intina nimeni memo. 
rial... ' 

~· =;,:tl~ sif:::~~~;~l .. (Iancu). Şi-atunci 
· 1 .. 1 Euro despre ce recorieftlere intre cei 

~~~~<io;; 

PSM DORESTE O 
ECOtiOMIE MIXTĂ 

Masa rotundă organizată ieri 
de câtre Comitetul Municipal al 
PSM Arad a avut ca temă 
.Atitudinea socialiştilor faţă de 
proprietate•. Atât preşedintele 
Teodqr Dragoş, cat şi ceilal~ 
membri ai comitetului, prezenţi la 
intălnire, au fost de acord că este 
necesara garantarea proprietă~i 
in RomAnia. Cu toate acestea, 
PSM consideră ·ci! prin legile 
referitoare la retrocedare 
G_ţ~vernul ii expropriază pe 
oamenii muncii. PSM nu are 

sbalegice trebuie să fie ale statu
lui, iar aşa-zisele intreprinderi 
.mamut" nu ar fi trebun distruse. 
Fără existenţa unor trusturi puter
nice, IMM-uriie nu au nici o şansă 
de a se dezvolta. pentru că doar 
o economie integrată poate să le 
asigure dezvoltarea. Nu este 
adevărat că proprietatea de stat 
este falimentară, afirmă TeodOf 
Dragoş. Proprietatea mixtă şi.
prin aceasta - economia mixtA;·· 

nimic impotrfva'propHetiţtl n•t:+11!!1n: 
vale, dar~ că .sectoarele s. TODOCA 

CÂINII VAGABONZI DIN CLUJ VOR PURTA 
SALOPETE ÎN CULORILE ROŞU·ALB-VERDE 

Ciinii vagabonzi din ChiH-v. ... fi scris" această ţinută vă 
nu vor mai fi vopsiţi In culorile este oferită de consulul spion 
drapelului maghiar, ci vor Alfoldi Laszlo". 
purta salopete confecţionate Primarul Clujului a afirmat 
in aceleasi culori, a declarat, că nu s-a renunţat la ideea ca 
in cadrul' unei conferi~ţe de aceşti ciini vagabonzi, lmbră· 
presă, primarul Clujului, caţi in salopete, să poarte rn 
Gheorghe Funar, transmite coadă un covrig. 
corespondentul MEDIAFAX. In urmă cu 0 săptămfnă, 

Primarul Clujului, Gheor-
ghe Funar, a afirmat că, avind l>rimarui Clujului anunţase că 
In vedere venirea iernii, In Cluj, ciinii care vor fi elibe
imbrăcarea cTiniior vagabonzi rati de la Centrul de Ecarisaj 

' Tn 'culorile tn salopete 
· maghiar, in semn 

i avantajoasă pentru de protest faţă de numirea lui 
Funar a adăugat qă Alfoldi Laszlo, consul general 

aibă a salopetei la Consulatul Ungariei la Cluj. 

.......... -.-------------------------------..- ···><• 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

luate grasbnUa • SOBE 
TERACOTĂ • UŞI 

• FERESTRE • BI'I'UM 
• CAR'I'ON ASFALTAT 
- .• TIGLE • COAME 

,., . INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 
-'·· • OBIEC"''E SANITARE 

.. ic 

". Pr~ri promoJionale ia priftUI luu de vânzări 
_". Adtios eomercaal minim . 

• · ALTE INFORMATII, . . . . 
LA TELEFONUL 259088 • 

·Program zilnic: 8,00 • 18,00 .. · 
···'. sâmbătă: 8,00 • 13,00 .. ,,. 

;· _ ..... 

MB DISTRIBUTION fi BB Computer ,.. .,,~ . • 
are deosebita plăcere 
de a va invita să luaţi parte 
la primul " Road Show " 

·.~_,: .. 

cu echipamente EPSON, EPSON ISD, IBM $1 Best Power, 

MB Dlstrlbutlon - Oistribuitorul autorizat al'produselOI' EPSON 1n Romania 
, . P..-·-" - Distribultorul1ntregii game de PC-uri IBM ln Romania 

- Distribuitor al întregii game de UPS-uri Best Po_. " 

MB DISTRrBUTION al BB Cornputer. partener al "·' , 
MB OISTRIBUTION in orasul A~ad, vor fi prezenti pe 
data de 5 octombrie la sediul HOTELULUI CENTRAL, 
din strada Horea nr.8, si vA InvitA 
să vă familiarizati cu noile tehnologii 
din lumea EPSON - IBM - Sest Power 
si să vedeti la lucru aceste echipamente 
det iNALTA CLASA.! . . 
Fiti cu un pas mal aproape de . -'·· · 
mileniul următor v1Zion4ilnd --,.. 
demonstratiile de · · · - · -~~-
echipamente EPSON. 
IBM. ai B-t Power 
fncepf'nd cu orele 13!001 

BB Cornputer sf 
MB DISTRIBUTION 
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Vineri, 1 octombrie 1999 

In cadrul conferinţei de presă 
a UFD Arad, liderii filialei au 
abordat câteva aspecte de 
interes central si local. 

"SECURITATEA 
POPULATJEI NJJ ESTE 

GARANTATA DE 
NIMENI" 

Aceasta este opinia d-lui 
preşedinte UFD Arad, Gelu 
Roman, detenninată de ultimele 
evenimente petrecute in ţară, 
cum ar fi evenimentele de la 
Braşov .• Există o lipsă totală de 
autoritate, iar la nivelul admi
nistraţiei centrale - executi\tă fi 

. legislativă • se întâmplă tot 
felul de nevăzute, cei care ar 
trebui să asigure securitatea, 
fiind implica~ in acţiuni care le 
flirbesc autoritatea. ŞI nu !re-

bule să privim dacă! orgllle de 
la Craiova.~ 

UN BUGET CROrr 
PROST 

Dl. Roman s-a mai referit la 
bugetul gândit de Remes si de 
• companionii săi·, apreciin'd 'că a 
fost foarte prost gândit. luându· 
se după un curs al dolarului de 
11.000 şi după o rată a inflaţiei 
de 25% .• Bugetul a fost con
struit pe filosofia socialistă 
valabilă în unnă cu 30 de ani: 
Pentru rectificarea bugetului, 
UFD are următoarele propuneri: 

• relaxarea fiscalitătii 
• impozitul pe venitUl global 
e crearea unei pieţe financia-

re şi de capital, toate acestea 
corelate cu eforturi fiscale 
externe 

"AtTIUNE CU UN PROfUND CARAtTER 
ANTINATIONAl SI ANTIROMÂNESC" 

1 1 
(Urmare din pagina 1) 

Acestea fiind elementele ce 
definesc adevărul istoric, nu va 
fi de mirare faptul că începând 
cu a doua zi de la reamplasare, 
semnificatia acestui monument 
va fi, in mod evident, invocată 
de cei interesati ca o dovadă in 
plus a faptului că Ungaria ar 
avea .drepturi istorice" asupra 
Transilvaniei. 

Este şocantă şi îngrijoră
toare această nouă actiune care 
are un profund caraCter anti
na~onal şi antiromânesc, cu atât 
mai mutt cu cât ea este promo
vată de Guvernul României. 

. "Conştiinţa şi raVunea ar trebui 
să impună actualei puteri nece
sitatea contramandătîi acestei 
măsuri ce revoltă profund 

cetăţenii Aradului - şi nu numai -
şi ce, in mod evident, va ten
siona până la incandescentă 
relatiile dintre cetătenii roma~; 
de etnie română şi maghiară. ln 
aceeaşi ordine de idei, mă văd 
obligat să remarc din nou (a 
câta oară?) inconstienta actu
alilor reprezenta~ti ai' puterii 
care se situează la remorca ofi
cialilor maghiari şi care nu au 
nici măcar curajul necesar de a 
anunţa opiniei publice româneşti 
acţiunile pe care le intreprind, 
lăsând la latitudinea oficialitătilor 
maghiare să facă acest lucru'.-In 
curând, România va ajunge, 
aşa cum am mai spus, un mic 
Cişmigiu, parc de promenadă al 
oficialită~lor maghiare. 

UOM InTRA in 
UniUnEA EUROPEAnA 

(Urmare din pagina 1 ) 
Şi vom incepe prin a spune că In vreme ce la ora actuală 

Produsul Intern Brut pe locuHor In România este de 1695 de 
dolari, acelafi PIBnocuitor este de 1350 de dolari In Lituania, de 
2290 dolari in Letonia, de 2230 dolari in Slovacia, de 1160 dolari 
in Bulgaria fi de 8000 dolari in Malta. 

Cum se vede nu suntem chiar ultimii, după noi urmind 
Lituanla fi Bulgaria, dar, tolufl. la distan!ă de Slovacia fi 
Letonia, ca să nu mai vorbim de distanţa - pănă la 8000 de 
dolarii - ce ne separă de Malta. 

La o primă estimare - una insă superficială - s-ar părea că 
n:-am avea chiar nu ttiu ce probleme cu intrarea în Europa. 
Ziceam că această estimare este superficială- defl mulţi o admH 
pornind de la faptul că România va putea reface handicapul care 
il are fală de Uniunea Europeană in ansamblul ei - pentru că 
orice s--ar spuna 'i orice s-ar face este greu, dacă nu imposibil 
să estimezi în câţi ani România va atinge perfonnanţele eco
nomice ale !ărilor UE. In această privin!ă s-au avansat două date 
d1ametral opuse: una a~nând reprezentan~lor actualei Puteri 
care socotesc - optimişti, prea optimi!fti chiar - că România va 
reface handicapul economic in maximum 1G-12 ani, evident, 
dacă, spun reprezentan~l actualei Puteri vor rămâne fi pe mai 
departe tot el la •.. Putere, fi o a doua părere care - având în 
vedere mersul de rac al economiei noastre - vorbet;te de un 
decalaj de 39 (1) de ani intre România fi Uniunea Europeană! 

Care este varianta cea mai apropiată de realiţate vă lăsăm pe 
dv., stima~ cititori să aprecia~, noi punându-vă la dispoziţie doar 
câteva date comparative. Şi vom porni tot de la acel indicator 
economic fundamental - Produsul Intern Brut pe locuHor - PIB 
care • subliniem încă o dată- in vreme ce In România el este de 
1~95 de dolari, in ţările Uniunii Europene - pe care vrem să le 
aJungem din unnă, fi asta cât mai curând - acasta are unnă
toarele dimensiuni: In Spania - 13.290 dolari, Anglia - 18.410 
dolari, Italia - 19.270 dolari, Franţa - 23.470 dolari, Germania -
25.580 dolari, Danemarca- 28.110 dolari fi Elve~- 37.180 de 
dolari. 
.. _Ce surse avem să-i batem pe europeni la el acasă in condlţ~ 
li~ m care după 10 ani de la Revoluţie nivelul de trai al RomAniei 
dm anul 1999 reprezintă doar 60% din nivelul de trai al anului 
~989 poate fiecare să spună. ŞI să tragă concluziile care se 
tmpun. 

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

POUTIC 

ODMR ·UN PAR'nll 
DE DREAPTA? 

De curând. preşedintele 
UDMR, Marko Bela declara că 
uniunea pe care o conduce este 
una de centru-dreapta. Tn urma 
acestei afirmaţii, U~D cere să-fi 
facă simţită prezenţa prin acţiuni 
specifice de dreapta, şi nu numai 
prin lucruri care privesc mine· 
~le. "Când vom ajunge la un 
trai decent, ne vom putea 
ocupa şi de minorităţi, dar pănâ 
atunci trebuie să ne ocupăm 
împreună de bunăstarea popu· 
lapei. Identitatea nu se reven
dlcă de la conceptul de naţiune 
etnică, el de la cel de na~une 
civică", a afirmat purtătorul de 
cuvânt al filialei, dl. Szucs. 

SOlUtii' f'HBROŞ 

Mâine. la Budapesta 
o 

VAn ALEASA 
CONDUCEREA 

V 

AUTOGUVERNARII 
ROMÂNILOR DIN 

UNGARIA 
Din căte se cunoaşte, după 

îndelungi amânări, românii din 
Ungaria au reuşit să-i aleagă, in 
data de 18 septembrie, pe cei 
57 membri ai Autoguvernclrii 
Românilor din Ungaria. 
Următorul pas va fi făcut mâine, 
la Budapesta, reprezentanţii 
etnicilor români din Ungaria 
urmând a se intâlni in Aula 
Parlamentului, in şedinţă fes
tivă. Tot sâmbătă va fi aleasă fi 
cbnducerea executivă a 
Autoguvernării, preşedinţia 
alcătuită din 17 persoane, cei 
patru vicepreşedinţi reprezen
tând judeţele Bekes, Hajdu· 
Bihar. Csongrad şi capitala 
.Budapesta, precum şi viitorul 
preşedinte al Autoguvernării 
Românilor din Ungaria. 

In ceea ce privef!e funcţia 
de preşedinte, din câte am aflat. 
până in prezent a fost depusă o 
singură candidatură, cea a lui 
Traian Kreszla din Bătania. 

Tot ceea ce se speră este 
să nu apară sincope in desfăşu
rarea primei intruniri a Autogu
vernării Românilor, singura· 
etnie Care nu are încă reprezen
tanţi in Parlameniui ungar. 

1. w. 

cu 
oraşul nostru a fost m•trm,rut 
unor evenimente care au intrat 
in conştiinţa istorică a omenirii. 
Aradul, in tratatele şi ma
nualele de istorie universală, 
este cunoscut ca orasul in 
care au fost judecaţi,' con
damna~ şi executa~ conducă
torii militari ai revolutiei 
paşoptiste maghiare, revolUţia 
de cea mai mare amploare şi 
durată a vremii. 

Revoluţia maghiară din 
1848-49 nu s-a indreptat 
impotriva naţiunii romane, nu 
s-a indreptat impotriva nici 
unei naţiuni. Sub deviza ,.ega
litate, fraternitate, libertate", 

LANSARE 
DE CARTE 

ADEVARUL - Pagina5 

locuitorii satelor şi oraşelor din 
Ungaria şi Transilvania, indife
rent de etnie sau religie, s-au 
ridicat la luptă comună impotri
va absolutismului habsburgic 
şi a relaţiilor economice şi 
sociale feudale . 

In armata revolutionară a 
lui Kossuth s-au inrola! ca vo
luntari şi au luptat mii de 
români, inclusiv din oraşul fi 
judeţul nostru. -

Este adevărat câ intre con
ducătorii revoluţiei maghiare şi 
conducătorul revoluţiei 
naţionale române, Avram 
Iancu, au existat grave 
neînţelegeri şi divergenţe. aşa 
încât nu s-a reuşit unificarea 
forţelor in lupta contra 
dufmanului comun: asuprirea 
habsburgică şi asuprirea 
socială. Dar, acuma, după 150 
de ani, in pragul mileniului III, 
in perspectiva unei Europe 
unite, noi, ungurii şi românii, 
trebuie să căutăm şi să evi
denţiem momentele istoriei 
noastre comune care ne 
unesc, ne apropie şi nu pe 
cele care ne despart şi ne 
dezbină. 

Cei care, prin răstălmă
cirea istoriei şi prezentarea 
trunchiată a evenimentelor, nu 
caută decăt să invrăjbească şi 

şă aţâţe ura intre cele două. 
naţiuni sunt fie nostalgicii 
naţional-comunismului apus 
definitiv in urmă cu 1 O ani, fie 
cei care nu doresc o integrare 
europeană, fie cei care încă nu 
s-au putut debarasa de balas
tul ideologic şi pseudocultural 
acumulat in cei 40 ani de dio
tatură ceausistă. 

In ultima vreme, in presa 
arădeană s-a scurs multă 
cerneală pe marginea ream
plasării statuii cela; 13 generali 
şi înfiinţării unui parc me"llrial 
al revolutiei din 1848. 
Majoritatea articolelor şi 
comentariilor apărute au fost 
ostile acestor initiative. 
Această ostilitate este greu de 
inţeles, mai ales cănd vine din 
partea celora care se mani
festă ca iubitori ai Aradului şi 
ca patrioţi locali. . · 

Statuia Libertăţii, ridicată In 
urmă cu 100 ani prin con
tributia locuitorilor romani, 
maghiari, sărbi, evrei, germani 
ai Aradului, in cinstea celor 13 

generali ai revoluţiei 
pasoptiste, martirizati in orasul 
noStru. are o valoare simboliCă 
şi artistică deosebită, cu care 
s-ar mândri orice metropolă a 
lumii. Iar noi, arădenii sfârsitu
lui de secol XX, ne cram
ponăm in stereotipe insusite 
pe băncile şcolii comuniste şi 
la invăţământul ideologic 
ceauşist şi lăsăm in paragină 
un monument legat de Arad şi 
de istoria universală care ar 
putea atrage sute de mii de 
turişti, anual, in oraşul nostru. 

Cei 13 generali martiri nu 
au luptat niciodată, nu au con
dus nici o acţiune militară 
impotriva românilor, iar figurile 
alegorice ale grupului statuar 
nu reprezintă altceva decât 
naşterea şi triumful spiritual de 
libertate al popoarelor. 
Reinstaurarea acestui monu
ment ar fi un act natural, nece
sar şi firesc in contextul inte
grării României in structurile 
euro-aHantice. 

Parcul memorial _pre
conizat va avea menirea să 
reliefeze rolul orasului si 
judeţului Arad jucat in even'i
mentele revoluţionare ale 
anilor 1848-1849, a1c1 
petrecându-se fapte istorice 
legate de aspiraţiile de liber
tate si ale românilor si ale 
ungurilor, chiar şi ale sa'rbilor. 
Parcul, in care se vor afla ală
turate monumentele re
volutionarilor români si re
volu~'onarilor unguri, va cOnsti
tui un loc de comemorare a 
trecutului comun, dar şi un loc 
ce va proiecta viitorul comun 
european al celor două natiuni. 

Organizaţia judeţeană a 
UDMR invită toti locuitorii 
Aradului, in primul' rând pe in
telectualii şi formatorii opiniei 
publice, să participe la mani
feslările organizate in come
morarea tragicelor evenimente 
petrecute acum 150 de ani in 
oraşul nostru, manifestări ce 
vor demara la 1 octombrie cu 
o intălnire ştiinţifică a istoricilor 
români si maghiari si vor cul
mina cu manifestările din 
Subcetate din 6 octombrie, la 
care sperăm să participe şi 
premierii Romaniei şi Ungariei. 

BOSSZU ZOLTAN 
viceprefedinte 

UDMRArad 

Orlam te uiţi. 
e cel mal Ieftin abonament ·GSNI! 

model'99 
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~OM(OM Arad ~tr. Horia nr. 1 

lelefon: ~J1 /1~JJ~~; ij~~/1~~~JJ 
Oferiti volobilă până lo doto de 13 Noiembrie. 
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Ad1uno,rea ~~~!~~~~!~~~pr!osper .1 '· •• 
46, din decem~rie 1991 a adoptat Sărbătorim această zi plini de spaimă pen-

· •• Caprtle (!) Ji 
politicienii - cel mai mare 

pericol pczntru pădun2·· 
ILE NATIUNILOR UNITE PENTRU PER- Iru ziua de mâine, mul~ se întreabă: voi avea 
SOANElE IN VÂRSTĂ DESTINATE A LE ce mânca, voi avea cu ce plăij chiria, impozitul 
PERMITE SĂ TRĂIASCĂ MAl BINE IN ANII şi alte cheltuieli, voi avea cu ce lua o bom-
DE VIAŢĂ CÂŞTIGAŢI". Orgaf\izaţia Naţiunilor boană sau 0 prăjitură, din mica noastră pen-
Unite a stabilit ca anul 1999 să fie declarat sie, nepoţilor? 
ANUL INTERNATIONAL AL PERSOANELOR Am lucrat o viillă intreagă, am creat bunuri 
"~·""'""'·"~"'".iar '1 octombrie să fie sărbătorită materiale si spirit~ale in speranta unui trai 
ca .ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PER- decent •i fără griji la bătrâneţe, 'acum con-
SOANELOR VĂRSTNICE". T 

statăm că aproape totul a fost ruina!, că am 
Regretăm că nu putem sărbători la iarbă ajuns să cersim. 

verde, veseli, şi mulţumiţi, satisfăcuţi pentru In timp ce maJ'oritatea celor vârstnici •i ală-
munca no-astră trecută, încrezători fn viitorul T 

turi de noi multi tineri nu avem cele necesare 
traiului, majoritatea celor aleşi să ne conducă 
isi asumă salarii si alte venituri de multe zeci 
de milioane, care ie permit să trăiască opulent, 
cu limuzine, case şi vile ultraluxoase, viaţă 
care ii orbeste si-i determină să nu se mai 
gândească 1~ noi' şi la ţară. 

RestiWirea pădurilor este unul 
din subiectele mult mediatizata. 
Urii dinlre ~ proprietari se ~ văd 
in codru, intr :O dimineaţa de primă
va;;, cu toporul in mână, tăind la 
copaci in stânga şi in diaapta .că 
doar.H pădurea mei" 

Tocmai de aceea, silvicultorii 
speră ca inainte de a se da inapoi 
pădurile să apară legea regimului 
silvic. Până atunci, reamintim că 
solicitările de restituire venfte pe 
adresa Direcţiei Silvice Aoad (care 
administrează fondul forestier din 
judeţele Aoad ~ Torni~'} însumează 
o suprafaţă de 157.000 de hectare. 
din totalul de păduri ale Direqiei, 
de 300.000 mii de hectare. 

Acestea sunt solicitănle făcute 
in baza Legii 16911997. Direcţia 
Silvică este pregătită să eledueze 
in cel mai scurt timp transferul de 
proprietate, imediat ce aPare 

. legea. 
Dar, din analizs siMcuiiDrilor şi 

din semnalele venfte de la politi
cieni, care pendulează intre 30 
(sau mai puţin} şi 50 de hectare de 
restituit/proprietar, reiese că, 
oricum, întreaga suprafaţă solici
tată nu va fi oestituilă, in condiţiile in 
care au fost nenumărate cazuri in 
care se revendică suprafete de 
sute sau mii de hectare de padure. 

.Probabil că in judeţul Timiş, 
din 44.000 de hectare solicitate se 
vor acorda foştilor proprietari vreo 
30.000, iar in judeţul Arad, din 
113.157 de hectare se vor da vreo 
60-70.000 de hectare", a apreciat 
dl. Ioan Costea, şeful 
Depao1amentului fond forestier din 
cadoul Direcliel Silvice Aoad. 

Odată efectuată improprl
etărioea, cu apariţia Legă regimului 
silvic inainte de aceasta, lege care 

să prevadă sancţiuni drastice
impotriva celor fără respect faţă de 
pădure, ar părea că temerile si~ 
vicullorilor vor dispărea. · 

lnsă. din discuţiile avute cu el, 
lucrurile stau departe de a fi aşa, 
pentru că un alt pericol care paşte 
pădurile este, la fel ca in agricu~ 
tură, lăoâmiţarea proprietăţii. Nici o 
teorie siMcă nu susţine aşa ceva. 
Un mare silvicultor spunea: 
.Caprele - pentru că distrug fondul 
silvic - şi politicienii sunt cel mai 
mare pericol pentru pădure. • 
Politicienii tocmai pentru câ prin 
măsuri populiste, unii dau un hec
tar intr-<> legislatură, alţii încă vreo 
căteva in legislatura lor, ~ uite aşa 
pe supoafeţele mici nu se mai pot 
efectua lucrări siMce oooespunză
toaoe ... De pierdut, pierdem cu toţi! 

It. OPitEfUt La toate acestea se adaugă corupţia, hoţia 
şi minciuna. Trăim in totală insecuritate, indi
vizi ceria~ cu legea, in număr tot mai mare, ne 
ameninţă viaţa uneori pentru câţiva lei sau 
haine. 

lnlerVenlii Arterm 231367; 231627 
lnt~ canal (exterior) 281373 

In numele Parudului Pensionarilor, singurul 
apărător dezinteresat al celor defavorizaţi, vă 
chemăm să veniti alături de noi si împreună cu 
oei tineri, cu forţele politice conşiiente şi intere
sate de soarta ţării, să contribuim 
imbunătă~rea situa~ei celor mulţi, la salvarea 
fiinţei noastre naţionale, a ţării. 

280977 
2aom 
281850; 280259 

Consiliul judeţean 281600; 281890 
Derarjamente CONEL (RENEL} 235991 
Deranjamente Romtelecom 921 

Intervenţii gaze natwale 928; 236311 
Jandanneria 212815 
Politie 956; 223603; 211080 
Poli\;a Sanllar-VeferinarA 281925; 280760 
Pompieri 981;251212 
Prefectură 281350; 228135; 281861 
Primărie - Relatii cu publicul 284 7 44 
Proiecţia~ 257049 

Vă aşteptăm să veni li alături de noi_ pe 1 
octombrie, orele 11,00, Tn faţa PRIMARIEI 
ARAD. să ne facem auzit glasul plin de dispe-

Garda Fonanciară 280971 
Gaodlenii publici 280557; 216736 
Informatii Statia CFR Aoad 237111 
1~ de Sănătate Publică Aoad: 280449; 

Protectia mediului 280815 
~ ambulan\l1 (Salvarea) 251313; 961 
Spitalul Judeţean (Urgenţe} 234561 
Spitalul Matern 255052 rare. 

Pre,edlntele Interimar al Organizaţiei 
Judeţene a Partidului Pensionarilor, 

· profesor GttEO!tGttE GttEMOF 

280568;281740 
lroleovenli spă (exterior} 237829 
lnfs<venlii spă şi instllaţii sanitare (abonament} 

231111(Podgaria); 242183 (UTA) 

Spitalul Municipal (\.Jrgen!e) 253196 
~ 264367; 262417 
Ziarul./vJevllnl', Secţie oaclanefii - ewnin1ent 

280944, 280003. 

UNIVERSITATEA DE VEST" VASILI 
GOLDIŞ" ARAD • FlLlAlA SEBIŞ 
ORGANIZEAZA 

~ 
la următoarele forme de învăţământ superior 

FACULTATEA DE DREPr 
Organizează examenul de admitere pe baza a două pmbe si 

anume: ' 
• un test grilă de cunoştinţe generale din Istoria ~ şi 

Limba romănă (gramatică}; ' 
e un test de inteligentă 
Forma de invătămănf: F. F. 
Durata de ŞCOlarizare: 5 ani 

COLEGIUL UNIJERSITA8 
DE ASISTENTA SOCIALA 

Ooganizează examenul de admitere pe baza a două pmbe si 
anume: , ' 

• un test grilă de cunoştinte generale de psihologie si filosofie; 
e un test de inteligenţă ' ' 
Durata de şcolanzare: 3 ani 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE 
MARKETI8G ÎN TURISM 

'1 ACTIVITATI HOTELIERE 
Organizează examenul de admftere pe baza a două probe: 
e un test grilă de cunostinte generale de matematică (algebră 

şi analiză matematică} şi op\ion'al economie politică sau geograte; 
• un test de ontelogenţă 
Durata de şcolarizare: 3 ani 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE nNANIE
!~m~!~!~!!!!~liiNFORMATIC 
e un test grilă de cunostinte generale de matematică (algebră 

şi analiză matematică} si oolion'al economie politică sau geografie; 
• un test de inteligenţă ' 
Durata de şcolarizare: 3 ani 

INFORMA fU 

Mâine, În discoteca VIVA 

TEXAR • Festivalul 
caselor de modă arădene 

Sase persoane 
'trăiesc din 

260.000 lei lunar 
Mlline, cu Tncepere de la orsle 19,00, in discoteca VfVA va 

avea Joc Festivalul caselor de modă arădene - Texar. 
Organiza1orul acestui festival es1e Fundaţia Culturali Phoenlx. 
După festival va avea loc Balul Bobocllor ai Uceului Textil. 

Aradul, înaintea New York-ului 
Poezenţa cea mai însemnată la acest festival de modă arădean va fi 

celebra creatoare Doina Levintza. Imediat după Aoad ea va pleca cu 
avionul la New Yoo1< pentru o prezentare CaMn Klein. Premiile pentru 
casele de modă vor consta in medalii din aur. Cel mai bun model al serii 
va avea extraordinara şansă, oferită de Doina Levintza, de a prezenta la 
o casă de modă celebră. Ooganizatooii spuneau ceva de Coco Chanel. 
Rămâne de văzut .. 

Valahia, Andre sau ••. Ramona 
Pentru partea artistică a fes1ivalului, a<garizalorii s-au găndlla trupa 

de băle~ IVO<A şi la Silvia Ştefănescu. Alături de forma~a IVO<A şi 
solista care au tacut furori la Festivalul de la Mamaia va mai apărea o 
surpriză. Am reuşit să aflăm că aceasta ar putea fi aleasă dintre 
cunoscutii Valahia, fetele de la Andre sau aproape necunoscuta ... 
Ramona.' 

La acest prim Festival de modă aolldeană şi-au adus contribuţia 
BMC, Falec Trade România, Leonardo, Mc Donald's, Nestor 
Internaţional, Minimaxi şi Disec VIVA. 

Presa arădeană va avea acces gra1uit i1 sală pe baza legilimaţiel. 
Dintre .presarir arădeni va fi desemnat unul singur să facă parte din 
juriu. In luna martie a anului viitor, se preoonizează lansarea colec\i9i de 
primâvară de către casele de modă arădene. 

OUMPKI BUI.ZfiM 

ullima casă din localilatea Şicula. 
Voorel Răzăilă, tată a palru copii 
ne-a povestit că nu are nici un aH 
venit, cu excepţia alocaţiei 

fiecărui copil .• Mă mai duc la 

ÎN' ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI! 
' ' Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Arad anunţă eliberarea autoriza~

ilor pentru comercializarea alcoolului. băuturilor alcoolice; produselor din llrtun şi a cafelei, după urm~ 
torul ram: 

DATA 
04.10.1999 

12.10.1999 

Autorizatiile se eliberează la sediul D.G.F.P.C.F.S. ARAD. B-<lul Revolutiei nr. 79. etajul 1, camera 
17 (Biroul Administrare Monopol de Stat} intre orele 9,00-15,00 cu prezer.tania in xerocopie: 

- a dovezii de achitare a tranşei a 1-a şi a 11-a a !axei de autorizare 
-a adeverinţei eliberată de D.G.F.P.C.F.S. Arad in original, care urmează a fi allulată şi 
- buleQnul de identitate al administratorului sau titulariJiui de auloriz.a\ie. 

. 

femei si cer. Imi 
fac datOrii pe care 
nu le pot achita. 
Mai lucru cu ziua, 
dar nu prea mă 
che3mă nimeni." 

Casa cons- · 
truită de cei doi 
soli e ridicată din 
salcie bătută cu 
pământ. Are un 
.târnaţ" şi o 
cameră cu două 
paturi. In aseme
nea condiţii tră
iesc cele sase 
sufiete. In jurul ei 
există doar un 
.petec de gră
dină". Averea 
familiei Răzăilă o 
constituie trei pur

"-''-'--='" oei. Alimentul lor 
de bază este cartelul. 

In pofida nivelului de trai 
scăzut, copiii sunt destul de 
sănătoşi .• Nu am avut probleme 
decât cu penultima fetiţă" ne 
povestea mama .• Am făcut-o 
acasă. Eram singură. Bărbatul 
imi era plecat la lucru. Nu am 
avut pe cine să las cu ceilalţi 
copii. Aşa că am rămas să nasc 
acasă, desi d-1 doctor Onita 
chemase ci ambulanţă. Era'o 
iarnă grea, cu zăpada până-n 
genunchi. Dar am rezistat Abia a· 
doua zi am mers la spilar. A mai 
existat şi o altă problemă. Fetiţa 
a fost dusă la spilal inlr-un coş cu 
paie. Asistenta de la lneu i-a 
incurcat sexul. Dar până la urmă 
doctorul şi moaşa au rezolvat 
problema. Copiii au vârsta 
cuprinse Intre nouă şi doi ani. 
Fiecărui membru al familiei ii 
revin lunar 43.000 lei. 43.000!!1 
Cum să~ spui unui copil de doi 
ani că n-ai să-i dai o lingură de 
lapte sau o coajă de pâine? 

MfiDIAMfl MICfiM 
. Folv: OltOIUU FELEA 
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SUDooae este 
~u _dragoste de cele 

femel din vlaja lui. Departe 
'!l'):lollyWood, SI}' şi, soţia 
4erinifer, fi-aU petrecut vaCl 
III umbla cocotierilor din Ha 
t~sciţlţlidesigur, de cele două 
f&tiţe;: Si sti ne Ros~ fi Sophle 
Rase; Relaţia dintre actor şi pri-
1$tena. lui s~a con 
.,...~' "· ._,, . . . -

acum trei 
'Sophki; 
tgGnitală~ care· a 
~ c:Ord deschis _ ....... 
ilii\1~0 lni:ercare'ter" ·•• 

:f!'l-·-·· .· . 
~;;_care mai are un __ _ 
'de aili.· Sfidind soarta, Jannlfer 
''1 ·'C •-, ·' 
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(;Y,f '''li 1 7,00 Matinal nauona1 
9,00 TVR laşi , 
10,00 Ari-mania- rei. 
11,00 TVR auj-Napoca 
12,00 Rock.la miezul nop~i 
-rei. 
13,00 TVR Timişoara 
14,00 Jurnal 
14,15 Ciberfan 
14,30 Tribuna partidelor 
parlamentare 
15,00Scena 
15,30 Emisiune Tn lb. 
maghiară 
17,00 Rugby: Ţara Gallor 
-Argentina, in direct 
18,40 Cuvânt 
19,00 Sunset Beach- s. 
19,55 Amintiri din secolul 
)()( 

20,00 Jurnal • Meteo • 
Spori , . 

21,00 Doi băieţi, o- fi 
o pizzarie - ep. 1 
21,30 Ştirile de sâmbăta 
asta 
22,00 Culise • 
22,45 Omul de nicAieri -
ep. 1 
23,35 Aberaţia zilei cu 
Radu Moraru 
23,40 Jurnalul de noapte 
23,50 Vecinul - lhriller, 
SUA. 1993 

T 1!1 A T\' ,\RU 
7,00 Observator 
6,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 F~ cu ochi pe noi- rei. 
1000 Stiri . 
10:1oi:oliviacteour-op.16 
11,00 Damon- ep. 10 
11,30 lnoplraţla Carollnol
ep.14 
12,00Troplc:al--op. 65 
13,00 Ştiri 
13,15 VIItorul t,._llll- op. 
39 
14,00 Esmoralda- ep. 123 
15,00 Fotbal: Divizia A Ursus: 
U. Craiova- Oţelul Gala~, In 
direct 
17,00 Ş1ir1 
17,25 Dlvef1isrnont 
18.20Anunţuri 
18 30 Stiri TVA 
19:00 6bso.valor 
20,00 Politica fără pra]u<1eai!1 
21,30 Ştiri TVA- rol. 
22,00 ObseMIIor 
ln continuare, program identic 
cu Antena 1 

" 

~ 

mi'fVR2 
7,00 TV Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Bzzz! 
10,15 Umbi stnline - spa
niolă 
10,40 O familie clu- -
s. 
11,1 O Desene animate 
12,00 Tezaur folcloric 
13,00 Ziua Naţională a 
Chinei 
13,1 O Mistere şi minuni 
14,00 TV Craiova 
14,30 TV Cluj-Napoce 
15,00 Desene animate 
15,50 Un căntec, o glu
mă ... 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Santa Barbara - s. 
17,30 Tribuna partidelor 
par1amentare 
18,00 Cinematograful 
vremii noastre: Melil\s, 
vrăjitorul - p. 1 
18,50 Ştiri bancare 
19,05 Piese din literatura 
corală 
19,35 Clepsidra cu Imagini 
20,10 Telerecital Radu 
Beligan - ultima parte 
21,05 Metallica in concert 
la Bucureşti (11) 
21,50 Lumea spor11Jiul 
22,40 lnfldolltl~ - s. 
23,30 Nu te supăra, frate! -
emis: muzicală 
0,40 TV Mesager 

f1""'!:t1'1 o,o:~ uesa1108rea programului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Insula lui George -tin 
11,00 Ştirile lntsrsat 
11,30 Dulce loplti - s. 
12,151ntersat Music 
12,30 Emisiune in b.IT18!tilri 
13,30 Radical Power 
14,00 Microb 
15,30 Provocările tehnologiei 
de lnailă pelfoonanţă 
16,00 Gr&f"""i- -tin 
17,30 Bumerang 
18,00 Desene-
16,30 HaOO~ să ne jucăm! 
18,45 Stiile lntersat 
19,20 Cind Inima ......... -
..". 

20,05 P.-·-fim 
20,30 Tălarooi ..... 
22,00 Nomuritori - fim 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45lnctiden>a~ 

~- ': 

~PROTl' 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TV e ai tăul 
10,00 Tlnăr '1 nellnlfll!- s. 
11,00 TenJs: Open Ro
mania 1999, in direct: 
12,30 o cisnlclo parfwctl
op.9 
12,55 Ştirile Pro TV 
13,05 Babylon V • ep. 35 
13,50 Ani de liceu- op. 20 
14,15 Miracolul tinereţii -
op.20 . 
14,45 Familia Bundy - op. 
182 
15,15 Aripile paslunU - op. 
102 
16,00 Tlnăr ,1 nelfhlftlt -
op.845 
17,00 Ştirile Pro TV 
17,15 Ştirile Pro TV Arad 
17,30 Rosallnda • op. 20 
18,30 Urmărire generală 

. 19,00 Reforma ia romani 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Ştirile Pro TV Arad 
20,30 Dosarele X- op. 123 
21 ,30 Profiler - op. 5 
22,25 Ştirile Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro TV 
0,00 Crlmlnallfllt- op. 15 
1,00 Ştirile Pro TV 
1,30 Chestiunea zilei - rei. 
2,30 Cine-I f91ul?- ep. 131 
3,00 Acapulco Heat - ep. 7 

fd \\llut PU\IT 
8,00 In lumea animalelor 
8,55 Spectacolul naturii 
9,50 Povestea lui lassie . 
10,45 Povestiri de la grădi
na zoologică 
11.40 Medic de animale 
13,05 Suflet sălbatic 
14,00 Salva~ animalele! 
15,00 Vedete necuvAntă
toare 
16,00 Haml VIaţă de eline-
2op. . 
17,00 Cazurile judecătorului 
Wapner - 3 ep. 
18,00 Medic de animale - 3 
op. 
19,00 Spoctecolul naturii- 2 
op. 
20,00 Salvaţi şi salvatori 
21,00 Viaţă po muclhie do 
cuţit 
23,00 Africa nelmbiAnzltă 
0,00 Urgenţe cu animale 
0,30 Urgenţe veterinare 

Firmă cu capital integral german_ 

~Tt .U.-\S..\ 
6,00 Nimic personal - s. 
6,50 Acasă la bunica -
reţete culinare, rei. 
7,00 Renzo fi Adriana -
rei. 
7,50 Preclooa - rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor- rei. 
9,15lnger sălbatic- rei. 
10,10 Lanţurile Iubirii- rei. 
11,00 Dragoste fi putere
rei. 
11,50 sange din singele 
meu- rei. 
12,35 Modă fatalA - f., rei. 
14,15 Maria- s. 
15,00 VIaţa noastri -IL 
16,00 Preclosa - s. 
17,00 caspar- d. a. 
17,25 Vremea de acasll 
17,30 Dragoste fi putere -
s. . 
18,20 Acasă la bu~lce -
reţete culinare 
18,30 Renzo fi Adriana -
s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iubirii- s. 
20,20 Somn uşori - d. a. 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 SAnge din singele 
meu-s. 
22,25 Vremea de~ 
22,30 • Tltanlc"-bar 
dramă, Iugoslavia, 1979, 
regia Emir Kusb.Jrica 

1 ~}!!llJUll!! 
6,45 Lumea satulu1; 7,00 
MogaU> matinal; 10,05 Vln fi 
putere- s.; 11,05 Regele 
pampu-utui- s.: 12,10 C.. 
pidurarulul din Falkenau -
s.: 13,00 Ştiri: 13,30 Magazin 
informativ; 14,00 Magazin 
regional; 15,00 SofW111o- a.: 
16,00 Secretele nlalpulul • 
s.; 18,30 Copiii pidurll noi -
s.; 17,00 Thalassa -
Magazinul mării: 17,30 Poort
s.; 18,00 Concurs tv; 18,30 
Mesajul locurilor dlnŢara 
SfAntă;. 18,50 Jurnale 
regionale; 19,00 Ştiri; 19,15 
Consilui Europei - 1514; 19,30 
Roata timpului; 111,40 
Primejdie - s.; 20,30 ŞHri, 
sport; 21,00 Fotbal ·
COmpionatul Ungaliei; 23,00' 
Ştiri; 23,15 Actual; 23,·t0 
Crlmi pe Ralnbow Drtve -
pollţfat, SUA, cu Peter 
Weiier, David Caruao 

- 11,00 BUNĂ DIMINEA' 
şi Marcel Haice - Ştiri 

c 

·8 
I!Jii:\UIIU 1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa de
vreme 
10,00 Ştiri . 
10,15 Colivia dD aur
s. 
11,00 Damon - s. 
11,30 Inspira!'• Caro-
Unei- s. · 
12,00 Tropiclll Heat -
s. ~ c. 

13,00 Ştirile amiezii 
13,15 'Vii1orul incepa 
azi- s. 
14,00 Esmeralda - s: 
15,00 Fotbal: Univer
sitatea Craiova - Oţelul 
Galati. in direct . 
17,00 Ştiri . 
17,25 Elena, viaţa mea 
- ep. 76, 77 
19,00 Observator 
20,00 O umbri de 
Tndolall - dramă, SUA, 
1995 
22,00 Observator 
22,30 Vitamina V ... 
veselie 
23,00 Hiena neln· 
frlcaUi il - acţiune, 
Hong Kong, 1980 
0,30 Dorinţa· • 
dragoste, Canada, 
1994, cu Valerie 
Kaprisky 

0 BlD.\PlST.\2 
7,00 Magazin matinal; 
10,00 Melodii din Paris; 
11,00 De la Lanchid la 
canalul chorintic; 11,30 
Pădurea, pusta, toamna; 
12,05 Imposibil?; 13,00 
Tom Jonos - istoria unul 
copil găsit - s. Anglia; 
14,00 Thalassa - mag.; 
14,30 Magazin informativ; 
15,00: 1000 de ani in cen
trul Europei - rei.; 15,30 
Pudră - mag. femeilor; 
16,00 Cănd voi creşte; 
16,30 Casa maghiară; 
17,00 Strada şcolii -
Trecătoare; 18,30 Salon 
maghiar; 19,00 Sport
handbal lem.; 20,40 Des. 
anim.; 21,00 Ştiri; 21,30 
Din atelierele secolului; 
21,50 Ungaria 2000; 22,20 
Triiască secolul XXI 

· Vinde dia stoc la p~~~ţcut . 
'; The album show (9,30 • 10,30); 

!românească (10,30 -11,00) .. j. · .. 
CONTACT FM- ".....Radio Contact 
BUNĂ SEARA ARAD! - Noi vă propunem,! 
cu Radu Mustata (1g,oo- 21,00); Viaţa 

deo•ebit de atraetive1 
e MATERIAL FĂŞ e MATERIAL PLASĂ e MATE 

EALĂ e MATERIAL PLUŞAT e ŢESĂTURI IMPRIMA 
00% bbc), bivatex. 

- 22.00} 
RADIO CONTACT • Vineri noaptea nu 

' 

>, .· .. ·~+' 
.·: 

' 

·r 

~ 
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~I'RilUA 
• 

...,. 'IHBeli 1 :li) ;rJ TIU 7 .tBt ~DIStOURf 
7,00Karaokeshow 7,00Ştiri 10,00 Fiul preşecun- 1000Universulmisteriosal 
8,00 Diminea!" cu Prima 7,1 O ~ună dimineaţa, telul • comod. SUA; lui' Arthur C. Clarko: 
12.00 Nad1ne show - Romărll8 Cercurile din lanuri 
Despre problemele de 9,00 Lou Grant- rei. 1996 10,30 Cu motocicleta In 
cuplu cu Nadine, rei. 10,00 Ştiri 11,45 Dragi, am jurul lumii · 
13,00Polllicademâine· 10,30 Dintre sute de ziare . 11.25Automobileintop 
15,00 Viaţa in direct. _rei. rniCfOr&t copllil . 11,50 Povestiri despre 
Răzvan Tucaliuc vă pro- 1110 Derrick _ s. rai. 12,30 Destăinuiri • f. . supravieţuire In Auslraiia 
pune să trăiţi viaţa .in 12'15 ReporterT.;.. 7 _rei. SUA 1997 12,20 Dincolo de anul2000 
direcr ' 1 ' 12,45 Ultima mare cursă 
16,00 Celebri fi bogap _ 12,45 24 din 24- re·. 14,00 Risc maxim • f. auto 
s. 13,_1~- Drumuri p~lntre SUA,1998 13,40Pasuiunmător 
17,00 Na<i1e Show amintiri . . 14,10 Lotus Elisa 
18 00 F • S rt 14,00 Medici la datorie- 15,451n vizită la tata· 15 05 Viaţa particulară a lui , ocus . po , - · 
Meteo. cnp Ari s. . f. SUA, 1997, cu Lloyd Hitler 
19 00 RomAnie RomA- 15,00Ştiri B 'd s 16,15 Un rau, undeva: ria:.. · ' 15,15PostMeridian n ge Yarraki,AuslraHa . 
19,15 KaraOke Show. Cu 16,30 O singuri viaţă- 17,15 Arme ... de dis- 16,40 Pr~mele zborun: 
Crislina Ţicală şi Marius ep. 222 trugere in masă • Pasagerii In era superso-

n ~Ut:I~!Tif\1\L, 
~. . . . ~ 

21,30 S-a întâmplat... 

azi 
21,35 Revista presei 

21,40 Vox popi.lli 

.21,45 Avocatul vă 

răspunde 

22,00 Jurnal 

22,30 Nodul gordian 

23,30 Telerecital Mir· 
cea Albule,cu 

0,30 Bijuterii muzicale 

~ATOI~~ 
Rădmănă tean 17 30 Documenlar nică :ao 

15 
Fii ş 18'oo Ştiri comed. SUA, 1987, cu 17,10 Flightline 7,00 Selector 

21,30Apeml'f&li!...... 18,10LouGrant-ep n GabryeiByme 17,35Aventurilapascult 10,25Reactor-rel. 
• . r u . .,.. • .,.. cu • . . · 18,00 Nebuni după avioane 10,30 Atomic Cale- rei. 

Marian Stan t' . . 18,55 Panul Tno 19,00 Radlornckada • 18,30 Magazin Discovery 11,00 Atomix cu Tudor-
2_2.00 Rom n1e, RomA- 19,00 Secţia de poliţie - comod. SUA, 1994 19,00 Echipa timpului rei. 
ne... ep. 69 20 00 Medici veterinari · 
22,15 Focus 20,00 Adual'rtatea Tele 7 20,30 Donnie Brasco. 20:30 Insula rechinilor . 14,00 Interactiv 
22.45 Rev ta presei. 20,3o Documentar · f. SUA, 1997, cu 21.30 Ştirile Dlscovery · 15,55 Reactor. 
Principalele .evenimente 21,00 Dintre sute de ziare J h 0 Al . 22.00 Revolta din Port 16,00 Metropohs- rei. 
alezieiinprelsadeazi 21,40Pariu1Trio 0 nny epp, Chicago · 17,00Selector 
23,00 Politice de mâine. 21,45loto . Paclno 23,00 Operaţiuni de sai- 19,00 Atomix cu Andreea 
Moderatorul Dan Dumitru 22,00 linia in!Ai 22 30 Scrisori de la un vare 21,55 Reactor 
şi invitaţii sjll discută 23 00 oOrrtck -ep. 77 ' 0,00 Secretele rechlnilor 22.00 Hai Hui- rei. 
despre viaţa politică 0 00 Şti)i ucigat- f. SUA, 1897 1,00 Forţe de elită: SEALS 22,30 Soulh Pari< _des. 
romănoască. o:30 OrâH 0,15 Colegi de camari 2,00 Un secol d~ anim. · 
t,OOFIIm~ '· 1,35Te~ - f. SUA,1995 =~.:n~. Mal mare, mal 23,00 Klub Bizzar-rel. 
2,30 Focus ! ; pid 0,00 insomnia 

~ra·v e 
6,40 Lumea satului; 6,50 
Magazin matinal; 7,30 Bună 
dimineaţa, Ungaria!; 9,30 
Boga~ fi lnlm<>fl - a: 9,55 
Rtvle111- s.; 10,25 Alrport
doc. s. Angia; 10,50 Clinice 
animalelor~ s.; 11,20 Ura! 
Călătorim - mag. turistic; 11,50 
Mag. oconomic; 12,251n trei -
s: 12,50 SWlMt Boach - s.; 
13,35 Rlvlera • s; 14,00 
Ocazia natt• medicul .. 
comedie SUA, cu Richard 

·Prior; 15,45 Bogaţi tl 
lrurnofl· s.: 16,10 Baywatclh 
- s.; 17,00 Sunaet Beach- s.; 
17,45 Rosallnda- s. Mexic; 
18,40 Luz Marta- s.; 19,30 
Fapte; 20,00 Roata norocului; 
20,30 Marlmar - s.; 21,00 
TniAlnirea clasei; 22,45 Bună 
seara, Ungaria!; 23,30 lubiroa 
mea - tbrlller Franţa, cu 
Robin Ronucci; 1,15 Ungaria 
mana; 1,45 Cronica Dunării 

IB PRO 7 
7,05 Taff magazin; 7,30 
Morning Show; 8,55 Biil 
Cosby show - s.; 9,25 
Roseanne .. s.; 9,55 
Malorca - s.; · 10,30 
Strigătul or8fUiul • comod. 
acţ. SUA, 1991, cu 
Shannon Tweed; 12,30 
Olagnoatlc-crlmi - s.; 
13,30 Matlock - s.; 14,30 
Sam - mag. amiezii: 15,00 
Talkshow-uri; 18,00 Taff
magazin; 18,25 Blll Cosby 
Show - s.; 19,00 Fam. 
Bundy - s.; 19,30 Ro
seanne- s.; 20,00 Mallon:a 
- s.; 20,30 Ştiri; 20,50 
Gallloo- magazin; 21,15 
Aco Ventura, dotectlvu' lu' 
""""-comod. SUA, 1994, 
cu Jim Correy; 23.00 5witch; 
23,30 Reporier - magazin; 
0,30 Bloodflst 6 - f. acţ. 
SUA, 1994, cu Don'Wilson 

R.lli R1'L 
7,00 Mag. matinal; 7,30 
Bună dimineaţa; 8,00 Mag. 
matinal; 8,30 Bogaţi fi 
frwn"''i - s.; 8,55 Intre noi 
- s.; 9,25 Vremuri bune ... -
s.; 10,00 Dimineaţa mea
magazin; 11,30 Sabrina 
talk; 12,30 Duelul farrillilor
conc. tv; 13,00 Mag. 
amiezii; 14,00 Talkshow
url; 18,00 Dădaca - s.; 
18,30 Intre noi - s.; 19,00 
Bună seara RTL; 19,30 
Exclusiv- vedete; 19,45 
Ştiri; 20,10 Exploziv- mag.; 
20,40 Vremuri buna, v,... 
muri rele - s.; 21,15 
Clovnul - s. acţ. Germania, 
1999; 22,15 Balko - s. pol. 
Gerroanla,1995; 23,15 
Garda - s. pol.; 0,15 
Tequila fi Bonalli - s. pol. 
SUA; 1,00 Ştiri; 1,31 
Golden ~- s. . -

l
;.;;;,;~&ij~-de~ 
~ CAHAUZARE fi STA'JE PliEE

PURARE't.A llosl>ooĂRIA AliexĂ" 
Ofertele $8 vor 

jw1dice achlzH:o8rei 
18.10.1999 0189,00. to~-boi ........ Arod 

Penooani j.nclal - ('nvestllal _, 

UUL LOCAL IV.. MUNICIPIULUI ARNJ, bd. 
i'ei 1'1". 75, ~- 281850, ARAD 
·ganizalorul licita~ei eate: CONSILIUL 
. IV.. MUNICIPIULUI AR/>D, bd. RevoOJijel 

75, tol. 281856, ARNJ. 
&na de~- BUGETUL LOCAL 

··' ,.. ,.~~:·.,. ,). .jt\.\ 
,",. 

-~ .. 

Dosc:l-.e lcilloli" ve aveo loc In 
18.10.199V ora 11,00 la sediul CONSILIULUifl 
LOCAL IV.. MUNICIPIULUI IVW). 
ObiedW-~ ............ 

afr. PAO.ri IY. 8-10. . 
Obiec:IM.O poate 1-de' .... olortalJII 

"""""'"""""""· 

.,;,~; 

SAl1ll SAT 1 . . 
6,30 Magazin matinal cu 
sport; 10,00 Misiune 
Imposibilă - s. pol.; 
11,00 Dragi surori - s.; 
11,30 Dragi surori - s.; 
12,00 Talk-show-uri; 
16,00 Star Trek - s. SF; 
17,00 Chicago Hope -
s.; 18,00 Fiecare către 
fiecare; 18,30 Reportaje 
ragionale; 19,00 Judecă
toarea Baribara Salesch 
- s.; 19,30.Ştiri; 20,00 
Magazinul vedetelor; 
20,40 E adevărat; 21,15 
Comisarul Rex - s. pol. 
Germ. 1996; 22,15 
Stephanle - s.; 23,15 
Echipa Alfa - s. medici 
Germania; 0,15 Harald 
Schmidt Show; 1,15 
George & Leo - s. 

ef~ U! :WYîlliJ 1 
9,30 Motorsport -
Nlssan Euro Open; 
10,30 Triatlon • Nisa: 
11,30 Pentatlon mo
dern - Las Vegas; 
12,30 Motorsport 
mag.; 13,30 Schi nau
tic; 14,00 Motocros ; 
lndaiatuba (Brazilia); 
15,00 Rugby; 16,00 
Motorsport mag.; 
17,00 Tenis - turneu 
ATP Basel, optimi in 
direct; 21,00 Tenis
Basel in direct; 23,00 
Curse camioane CE 
'99; 23,30 Judo CM, 
Blrmlngham; 1,00 
Sporturi cu motor -
mag. 

B.C.R. Agenţia Pâ,ncota 
. vinde la Jicita1ie publică In ziua de 27i&;tombrie 1999, 

ora 13, apariamentul situat in ARAD-MICA!!ACA Bi. 353. ·1 ., 

,111. IV, ap.16, jud. ARA01proprietatea gir,m!@i1~J:RES 
MARIA, 1n$cris In cf1:n5!12o/MICALACA~'l!dKni>!Op. 
2292-2335/662149/XVI, compus din: 2 camere, bale, 
bucătărie, căman! alimente, debara, antreu, balcon. 

.. 

Preţul do s1rigare este 75.000.000 lei. 
lnforma~i ia B.C.R Agenţia Pâncota, tel. 466228 şi 

Judecătoria Arad, Biroul Executor Judecătoresc Trinc 
Teodor. . 

(5224419) 
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7 octombrie 1 
1 ff~ ,,,, •• EITVR2 
7,00 Matinar n,·~•Oilcll 
9,00 1VR la'/1 
10,00 Gafâ Corso . rai. 
11,00 TVR Cluj,Napoca 
12,00 LumtJ d<sn~ului ·rei. 
13,00 TVR Timişoara 
14,00 Jurnal 
14,15 CI Berfan. Cu Florin 
Crătiunoiu 
14,30 Destinul ooei ns~uni -
doc. 
15,00 C'.onvicţwn·' 
16,00 Pentru dv. doamna! 
... Şi Dumneze1J a creat 
femeia! 
17,00 la telefon muzica 
populară 

17,25 Casa rnea 
17,55 Tragenle Loto 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Sunset Beach - s. 
19,55 Amintiri d1n 5ec..olul 20 
20,00 Jurnal* Mdeo • Sport 
21,00 Moştenirea· ep. 1 
21.50 Reflecţri n.Jtiere 
22,05 Teatrul Naţional de 
Televiziune prezinta: 
Milionar la minut de Tudor 
Popescu 
23,05 Aberaţ1a zilei 
23,1 O Jurnalul dt.l noapte 
23,20 Talk-"show social~ 
politic 
0,20 Rock la mlf.lHI nopţii cu 
Petre Magdin ' 

T li A ~~".~1:\D 
7.00 Ohserv~l<>r 
8,00 Sbri TVA • rtd. 
8.30 Club T- td 

~O~ ~~*Jri- ret. 
10;10 Colivia do •ur · ep 14 
11,00 lnspir.tţi<~ Carolinei -
s;t:com SliA. ~p. 11. 1B 
12,00 Baywatc.h Nlght• ~ 
sezonul!, ep. 2 
13,00 Ştir;ile <ilniiHII 

13,15 Viitorul incepe azi- ep. 
43 
14,00 Eamerdlda 1;f• 125 
15,00 luz Marit~ 11p 103, 
104 
17,00Stiri 
17,25 OIVertî~llK:tlll 
18,00 V&ata Sf)lri1U<.lkl 
18,20Amintun 
18,30 Stiri lVA 
19,00 6bservator 
20,00 Fiţi OI ti( h.1 ptt noi! 
21,20 Anuntun • 
21,30 Sliri lVA 
22,00 6bservator 
ln continuare prc. J•••mul este 
identic cu cel c;l Antt.Jnei 1. 

7,00 TVM. Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Bzzzz. Emisiune pentru 
copii 
10.15 Limbi strAina: ger
mană 
10,40 O familie ciudati ·, 
rai. . 
11,10 Desene animate 
12,00 Festivalul National al 
inteipre~loi' cinteculUi popu
lar ~Maria Tănase~ 
13,10 Mistere Şi minuni 
14,00 Emisiune In timbs ger
mană 
15,00 Desene animale. 
16,00 Obsesia· s. 
,6,45 Sania Barbara. s. 
17.30 Portrete In acvalorte. 
Or. Ioan Munteanu 
17,50 Wagner: s. 
18,35 Ştiri bancare 
19,10 Restaurarea blseri· 
ciior de lemn 
19.40 Oaspeţi de seama pe 
scena concursului .. Magda 
lanculesa.t 
20,00 Cinematograful de 
artă: 'KIIIer - drami 
Polonia, 1997 • 
21,35 Fată In Tată cu autol\Ji. 
Invitat cOnstantin Ţoiu 
22,35 TlfTle Out 
23,20 Opera Mundi 
23,50 Tn compania vede~ 
teklr. Clive James 
0,40 lV Mesager 

JJ'*\'BM!I 
8,55 Deschiderea progra-
mului 
9,00 lnt""'at Muslc 
9,30 Mitul orgasmulul 
masculin - film 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11,30 Oulce ispi1ă • s. 
12,15 Comorile lumii · 
12,30 Oe ce eu?· film 
14,00 Forţele speciale de 
elită 
15,00 JoiabănăţeanA 
17,00 Emisiune in lb. 
maghiara ,. 
18,00 Desene animat& 
18.30 Haideţi să ne jucAml 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce ispi1ă • s. 
20,05 Mistere, farmece, 
miracole 
20.30 Microb·. In cirect 
22,00 Ploaia de vară • film 
23,30 Ştirile lnteOial 
0,00 Erotica 
0,45lnchiderea programului 

.. 

~PROT\' 
7,00 Bună dimileata, Pro TV e 
al tău! ' 
10,00 Tlnărfl nelnfltl· rei. 
11 ,00 Academia de poiţle 3 . 
rei. 
12.30 Royal Canadian Air 
Force- ep.4 
12,55 Ştrie Pro 1V *o
zi(ie pe zi 
13,05Babylcn 5 • ep. 39 
13,50 Ani de liceu. ep. 24 
14,15 Miracolul linerolll . op. 
24 
14.'5 F.nJila Bundy • ep. 186 
15,15 Aripile paaiunll· ep. 
106 
16,00 Tlnăr fi .......... ep. 
849 
17,00 Ştne Pro 1V. o
zi(ie pe zf 
17,15Şii'i ProlV Anld 
17,30 Rooallnda -ep. 24 
18,30 Inimă de ţlganci • ep. 
109 . 

' ExUagefea alrţti """* . Te 
uiti si căş1if 
19,:io stlrie Pro lV 
20,00 $tne Pro lV Anld 
20,30 Nici .., copil pe JlUI* • 
comed. SUA, 1990, Gene 
-.~t.ahll 
22,25 Stiie Pro lV 
22,30.Chestiunea zilei, cu 
Florin Cllinesru . 
23,30 Şliie Pro 1V. Ploii. o 
prqx;lzjţie pe zj 

0,00 Crimlnallflll· ep. 19 
1,00 Stite Pro l'v 
1,30 Chestimea zileJ, QJ Florin 
Cllinesru 

~.\\IJI.UPUUT 
8,00 In lumea animaleiC.o., cu 
frati Kratt 
8,55 SpedacoiLj "'*!li 
9,50Lassle 
10,45 Povestiri de la gridlna 
zoologică 

11,40MOOCde--
13,05 Rivalii muntelui 
14,00 Salva! şi salvatori 
15,00 Vedele I1<IClJVântăk>a 
16,00 Totul despre caini: s-rul-;-pa1bu 
~englez 
1f,(hl Cpzuri1e judecAtorutui 
w-
18.oo~de-
19 .00 SpedacoiLj nalurli QJ .leii 
Colwin 
20,00 Salva\i li salvatori 
21,00 Universul naturii. 
Pletcuriie.I.- <in Brazia 
22,00 Inainte de a fi pma !Arziu: 
CAnlscul balenei 
23,00 Tigrii mancători de 
oameni 
0,00 lJrgen!a QJ-

" 

~n.u.uA 
7,00 Nimic personal- s. 
6,50 Acasă la bunica -rei. 
7,00 Renzo fi Adriana • 
s. 
7,50 Preciosa • rei. 
8,45 CăsUJa poveştilor -
rei. 
9,15lnger sălbatic. s .. 
10,10 Lanţurile iubirii -
rei. 
11,00 DragQIIIa " putere 
• rei. 
11,50 SAnge cln sAngele 
meu· rei. 
12,40 Roseal)ne • f., rei. 
14,15 Maria. s. 
15,00 Voaţa noastră- s. 
16,00 Preciosa • s. 
17,00 Desene animste 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste,, pu18nl 
·S. 
18,20 Acasă la bunica 
18,30 Renzo ti Adriana -
s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iubirii- s. 
20,20 Desene animate 
20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 SAnge din săngele 
meu~s. · 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Perry Mason: 
Mireasa indurerati - acţi
une/poliţist, SUA 

Piaţa Ubertă~i; 10,05 Vin 
fi putere • s; 11,00 
Regele pampasului - s; 
12,10 Casa pădurarului 
Falkenau · s; 13,00 Ştiri; 
13,30 Magazin inl'omlativ; 
14,00 lmpreună; 15,05 
Senza~i; 16,00 Secretele' 
nisipului • s; 16,35 Micul 
deştept; 17,00 Thalassa -
mag.; 17,35 Vis califor
nian • s.; 18,00 Concurs 
tv; 18,30 Credinţă de copil; 
18,50 Ştiri regionale; 19,00 
Ştiri; 19,15 Consiliul 
Europei; 19,30 Roata tim
pului • doc. Anglia; 19,40 
Primejdie • s.; 20,30 Ştiri; 
21,00 Vecinii· s.; 21,30 

· Mr. Bean - f.; 22,05 O 
seară cu Korda Gy<irgy şi 
Balâzs Ktari, 

' 
' 

• 'lll!ii.UTIIU 1 
7,00 Observator. Stiri 
8,00 Dimineaţa .deVreme. 
10,00 Ştiri 
10,15 Colivia de aur- s. 
11 ,00 Inspiraţia Car!>linel 
·S 
12,00 llaywall:ll Nlghts -
s. 
13,00 Ştirile amie:zi 
13,15 Viitorul Incepe azi. 
s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria - ep. 103, 
104 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa - -
ep.85,86 . 
19,00 Observator 
20,00 V.I.P. • ep. 6 
20,50 Alr America - ep. 6 
21,40 Brigada mobila 
22,00 Observator 
22,30 Marius ruca Show 
0,00 Underground - f. 
Iugoslavie, 1995, ultima 
parte 
1 ,00 Observator- rei. 
1,30 Inspiraţia Carolinel -
rei. 
2,00 lkrjwatach Nlghts -
rei. 
3,00 Elena, vtaţa - -S., 
rei. 

8 BlD.\PESl\2 
7,00 Mag. matinal; 
10,05 Operele celebre; 
11 ,00 Peregrinări pe 
oceane; 11 ,30 Peşterile 
Ungariei; 12,00 Dumne
zeu cu in!lurarea; 1~,00 
Vlh fi putere - s.; 
14,00 Ştiri; 14,30 
Magazin informativ; 
15,00 Delta 2000; 
15,30 Poli Taur; 15,55 
Halo " doc.; 16,30 
Muzica mea; 17,00 
Strada scolii; 16,25 
Casa maghiară; 18,50 
Direcţia Sidney!; 20,40 
Desene animate; 21 ,00 
Ştiri, sport; 21,20 
MuzicA pop; 22,30 
Lady Chatterley -.f. 
Anglia 211 
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' TV ACASĂ. 22,:10: 
Perry MaM>o. Mireasa 

IDdlll'ei'BUă 
f. acţ./pol~ist. Perry Mason şi Delia 
Street sUnt invitati la nunta unei tinere 
cantăreţe de rock, dar au surpriza să 
asiste neputincioşi la o crimă. VICtima 
este unchiul mirelui, iar vioovăţia cade 
pe nimeni altdneva decat pe mireasă. 
Din fericire, cazul vedetei rock este 
preluat de celebrul avocat, care file că 
nu dienta sa a ucis ... 

'· 

eopil pe puam • eome dle 
Dully Bergman, un realizator de 
desene animate din New York. o 
intllneşte pe Meg Lloyd, maestră in 
arta culinarA, şi, dandu-şi seama 
foecare că au intalnH iubirea vielii lor, 
se căsătoresc Iară a sta prea muH pe 
gAnduri. Şi totuşi, dragostea nu le e 
suficientă pentru a fl fericiţi. Meg vrea 
un copil, iar Duffy, deşi speriat la 
Inceput, ajunga să-şi facă scopul vie~i 
lui, dorinţa soţiei sale. 

• 

• 

• 

~ rnnoPRilUA 
7,00 Karaoke show • 

·rei. 
6,00 Dimineaţa cu 
Prima. MuzJcă, revista 

. presei, meteo şi con
cursuri 
12,00 Nadine show
rei. Cu Nadine despre 
problemele de tot felul 
13,00 Politica de mâine 
- rei. 
15,00 Viaţa In direct 
18,00 Celebri 'li bogaţi 
- s. 
17,00 Nadine show 
16,00 Focus * Sport * 
Melea * Clip Art 
19,00 RomAnie, Ro
mânie ... 
19,15 Kamoke show 
20,15 Alegeţi filmull 
21 ,30 Real TV 
22,00 RomAnie, Ro
mAnie ... 
22,15 Focus 
22.45 Revista presei. 
Evenimentele zilei in · 

"presa de azi 
23,00 Film artistic 

. 1 ,00 Film artistic 
2,30 Focus • rei. 

TV 
~TELE 7 ABf 
7,00 Stiri 
7,10 'sună dimineaţa, 
Romania! 
9,00 Lou Grant • rei. 
10,00 Ştiri • 
10,30 Dintre sute de 
ziare- rei. 
11,1 O Secţia de poliţie -
rei. 
12,00 Linia Tntal- rei. 
13,00 cântecul şi casa lui 
• rei. 
13,30 Documentar 
14,00 Medici la datorie. 
rei. 
15,00 Ştiri 
15,15 Post Meridian 
16,30 O singură viaţA -
ep.218 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant- ep. 68 
19,00 Secţia de poliţie -
ep.65 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de 
ziare 
22,00 Lumea In 'clipa 
2000 
23,20 Tentajli 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H -emis. de 
confesiuni 
1,35 Documentar 

10,00 Diabolique -

thriller, SUA, 1996 

11 ,45 co,mar inainte 

de Crăciun • comedie, 

SUA, 1998 

13,00 Un.alt inceput. 

dramă, SUA, 1998 

15,00 Desene animate 

15,30 Destăinuiri • 

dramă, SUA, 1997 

17,00 Tom 'li Huck • 

ac:Jiune, SUA, 1995 

18,30 Misiune: impo

sibilă • thrlller, S\IA, 

1998, cu Tom Cruise, 

regia Brian De Palma 

20,30 Bărbatul perfect 

• comedie, SUA, 1998, 

cu John Cusack 

22,15 Concert Cher 

23,45 Jurnalul Panto

fului ROfU • s. 

O, 15 Sanctuarul • acţi

une, SUA, 1997 

Vineri, 1 octombrie 199 
~ IIStD\'Eif 
10.00 Aventuri la pescuit 
10,30 Aripi deasupra Africii 
11 ,50 Călătorii la intămplare 
12,20 Primele zboruri 
13,15 Ambulanţa aeriană 
13,40 Stlinlă modernă: 

Arheolo9ie Cu tehnică de 
ultimă oră 
14,10 Automobile in top: 
Porsche 
15,05 Enciclopedia galac
tică: Naşterea Univerşului 
15,20 Călătorie in :iber~ 
spaţiu · 
16,15 Jurassica: Misterul 
dispariţiei dinozaurilor 
17,1 O Dezastre: Hindenbsrg 
17,30 Aventuri la pescuit 
18,30 Pasiunea volanului 
19,00 FlighHine 
19,30 Construcţii inge· 
nioase: Oţe!ul 
20,00 Medici veterinari 
20,30 Africll şi Madagascar 
21,30 Dezastre: Hindenbsrg 
22,00 Vănătorul de crocodili 
23,00 Juma! .de călătorie cu 
grizzly 
O ,00 Din lumea supranatu
ralului: Fiara de la Bodmln 
Moor 
1,00 MaŞini extreme: Viteză 
şi pericol 
2,00 Dosarele FBI: Poveste 
de pe Mississippi 
3,00 Flightline 
3,30 Construcţii ingenioase 

T\' IN1'iB~.\fiOUL 
21,30 S,a întâmplat... azi 

21 ,35 Revista presei 

21,40 Destinaţia Ro

mânia 
22,00 JumaJ. * Curs valu

tar* Meteo 

22,40 7 arte 

23,40 Povestea unui 

oraş: BuCjJreşti - Târgui 

Moşilor 

0,00 In memoriam; 

Dumnru Furdui 

(el1ml![til 
7,00 Selector 
10,25 Reactor 
10,30 Cybemet 
11 ,00 Atomix cu Mircea • 
rei. 
14,00 1 nteractiv 
15,55 Reactor 
16,00 Turnul Londrel 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu Oana 
21 ,55 Reactor 
22,00 Album Show 
23,00 Vibra~i • rei. 
0,00 Concert Nirvana -
rei. 
1,30 Insomnia 

~·i·~&~ii-i'i•tlni~~~-~ij'*'~d~l~t~l~t~ai~l~ic:.a~,~~~~in~s~~ili•i=iz~:i:•iaj~"~·i•g•~I~E§(~::~ja~I~U~:~{~It,~;~l~l~i!JI 
8.15 Moto- MP al Australlei, 
Philip lsland - tn direct dasa 
250 cmc; 9,15 Motor dasa 
125 cmc in direct; 10,15 
Moto • 500 cmc; 11,15 
Gimnastica ritmica CM '99 
Osaka, in dired; 14,45 Moto 
• MP al Australiei - selecţ.; 
16,00 Rugby CM • ceremo
nia de deschidere Cardiff In 
direct; 16,45 Rugby; Wales • 
Argentina (grupa O); 18.45 
Moto - Australia, calificări; 
19,30 Auto • Raliu! 
Australiei; 20,30 Auto • 
cursa de la Bathurst 
(Australia); 21,30 Rugby • 
avanpremieră CM; 21,45 
Rugby CM: Fidji • Namibia 
in direct (grupa C); 23,45 
Moto. MP al Australiei; 0,45 
Rugby CM - ceremonia de 
deschidere; 1 ,30 Motorsport 
• cursa auto Bathurst 

i#W111J lil4""t'·" _ _.,.:uz BI+'I't'i'"" 
7,05 Taff- magazin; 7,30 
Moming Show; 8,40 Cine-I 
,.fui?- s.; 9,10 Bill Cosby 
show; 9,40 Roaeanne ~ s.; 
10,10 Mallorca • s.; 10,45 
Pollce Academy 5 • come
die, SUA, 1987; 12,30 Poltce 
Acadomy- s.; 13,30 Mallock 
~ s.; 14,30 Sem • magazinul 
amlezi; 15,00 Talk-show-uri; 
18,00 Taff • magazin; 18,25 
Biti Cooby sr- · s.; 19,00 
Fam. Bundy • a.; 19,3b 
Slmpeonll - d. a.; 20,00 
Matlorca • s.; 20,30 Ştiri • 
sport; 20,50 Galeo · magazin 
de ştiinţă; 21,15lngenJIIurlel 
• f. Germania, 1999; 23,20 
American Flghter • 
Anlhtl""'a - actiune, SUA, 
1990, cu Michael Oudikoff; 
1,00 Admtratorut • 1. SUA, 
1992, cu Robby Benson; 2.50 
C. R. A. S. H. ~ comedie, 
SUA,1S75, cu Raquel Wek:h, 
smCosby 

6,30 Magazin matinal; 
10,00 Misiune imposibilă 
~ s. 11,00 Dragi surori· s.; 
11,30 Dragi surori - s.; 
12,00 Talkshow-uri; 18,00 
Star Trek • s.; 17,00 
Chicago Hope • s.; 18,00 
Fiecare contra fiecare • 
concurs; 18,30 Ştiri 
regionale; 19,00 Jude· 
cătoarea Barbara 
Saiesch • s.; 19,30 Ştiri, 
meteo, sport; 19,55 
Vedete - magazin; 20,15 
AXN • magazin; 20.45 
Adevarat; 21,15 Ora ade
varului • show; 22,15 
Strada Mila ro,ie • s. 
Germania, 26/1; 23,15 
Fotbal • Bundesliga, et. 7; 
O, 15 Harald Schmidt show; 
1,15 Star Trek- s.; 2,10 
Chicago Hope - s. 

7,00 Magazin matinal; 7,30 
Bună dimineaţa!; 8,30 
Bogaţi 'i trumOfl • s.; 8,55 
Intre noi • s.; 9,25 Vrwmuri 
bune ... ~ s.; 9,45 Clanul 
Hogan ~ s.; 10,00 Dimineata 
mea - mag.; 11..30 Sabrin'a 
talk; 12,30 Duelul laniliilor • 
concurs; 13,00 Magazinul 
amiezii; 14,00 Talk-show-uri; 
18,00 DAdaca • s.; 18,30 
Intre noi • s.; 19,00 
Magazinul landuriior, 19,30 
Exclusiv ~ magazin; 19,45 
Ştiri RTL; 20,10 Exploziv· 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele • s.; 
21,15 Total nebun· em. dis
traci.; 22,15 Nlcola • s.; 
22,45 Lumea Rilel • s.; 
23,15 7 zile, 7 capete • retro
spectivA veselă; 0,15 Ştirile 
de vineri noaptea; 1,00 Şti
rile; 1,30 Golden Girla •. s. 

6,55 Lumea satului; 7,30 
Magazin matinal; 9,30 ~ 
·fi frumotl • s.; 9,55 RMora • 
s.; 10,25 Modă; 10,50 Ungaria, 
rnAi'le;'11,20 Fotlow Mei· aJfS 

de englezA; 11,45 Magazin 
medical; 11,50 Magazin eco
nomic; 12,25ln hJ. s.; 12,50 
Sunset Beach • s.; 13,35 
: Rlvlonl • s.; 14,00 Imi "'topi 
· porec'- ·comedie, SUA. aJ 

Alan Atda; 15,45 Bogali ti 
frumotl · s.; 16,10 Super 
echipa· s.; 17,00 Sunset 
Boach • s.; 17,45 RooaJinda • 
s.; 18,4G Luz Maria • s .; 19,30 
Fapte; 20,00 Roata norocului; 
20,30 Marlmar • s.; 21,00 
Beethoven 2 • comedie, 
SUA. w Charies Grodln; 22,45 
Bună seara, Ungaria!; 23,30 
Salon auto 2000; 24,00 
Maea1rul dotecUv • poli!lot, 
Anglla, cu Lawrence Olivier, 
Mlchael Calne; 1,30 P-1 
10f11· •. erotic 

d<dleajii 

· 11;00, t2,5S; 17,00; 18,00; 

~-

Deta~amentul 
Cânlil~miiAutare- muzică populară 
Alo, tu alegi! 
Cafeaua de zec• 
La porţile dorului ~ muzică populari 
FM-ul de prinz 
Floare de co11- muzicA ~081'6 romAneascl 

15,00 Astlzl te drbitortm- muzică popularA fi 
caţii muzicale 
16,00 Oup.l patru 
18,00 Şueta cu Magi · 
19,30 La mu~l anii- dedicaţli muzicale 
20,30 Hanl fi Mirela Şou 
23,30 ln direct cu vo( 
0,00 Oisco dance 21 
2,00 Week .. nd noctum 

' 

, 

T~ 
•.1 

,. 
l-ei 

r 

; 

j-," 

,, 
1_. 

J~ 

?€ 

~,, 

' " 

\ 



1 

• 

-,---,-----

tA'l '''"Il f~:' IZ 1fl 
7,00 Doi ba1eţ1, o tata '1 o pizzerie - rei. 
7,30 Ştirile de sambăta 
asta- rei. 
8,00 Poveşti de adormit 
copiii 
9,00 Desene animate 
10,00 Cartea de fol
clor- s. 
10,30 Vă place filmul? 
11,00 Ari-mania 
12,00 Garantat 100% 
13,30 Lumea şi noi - cu 
Carmen Bendovski 
14,00 Arca ... Marine! 
16,10 Adevărul despre 
femei- doc. 
17,1 O T eleenciclopedla 
17,55 Farmece- ep: 21 
18.45 Sarabanda 
19,30 Carol 'i compa
nia- ep. 2 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,30 Surprize, sur
prize ... 
22,30 Dr. Qulnn - ep. 2 
23,20 Jurnal 
23,25 Silptâmana 
sportivă 

23,50 Linia erotică -
thriller, SUA, 1993 

,, z .il& 1 li UVt"'"'' IJ 7,00 Secolul XX - doc. 
8,00 Ştiri 1V A - rei. 
8,30 Politica fani prejudecăţi 
-rei. 
10,00 Anunţuri 
1 O, 1 O Divertisment 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Expres - tal~
show . 

13,00 CU Ţopesru de la A la 
infinit 
18,00 Divertisment 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri lVA 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de lradilil " 
folclor ' 
21,00 Divarlismenl 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri lVA- rei. 
22,00 Divertisment 
22,30 Observator 
In continuare program Iden
tic w Antana 1 

7,00 Cinematograful vremii 
noastre - rei. 
8,00 Documentar 
8,30 Desene animate 
9,00B= 
10,35 Toate pânzele susi 
-s. 
11,30 Pas cu pas 
12,30 lVR Timisoara 
14,00 Poliţie judiciară -
ep. 1 
14,55 Documente culturale 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Santa Barbara- s. 
17,30 Cine? Unde? Cum? 
Dece? 
17,35 Desene animate 
18,00 Deşertul Sonora -
doc. 
18,55 Retro 1V 
20,00 Shirley Bassey In 
concert la Bucuresti, 1993 
20,25 Teatrul na\ional de 
Televiziune: Patima de 
sub ulmi de Eugene 
O'Neill, cu Mircea 
Albulescu, Adriana 
Trandafir, Florin Piersic jr., 
Valentin Teodosiu, Const. 
Cotimanis 
22,05 Fotbal: meci din 
Campionatul Spaniei, 
etapa a Vl·a, în direct 
23,55 Pan"'amic jazz 
0,351V Mesager 

ljtlijlijtţ1)1 
'8,55 Deschiderea programUlUI 
9,00 lntersat Music 
9,30 Gre,eală fatală· tiin 
11,00 Ştirile Cntersat 
11,30 Crescătorii de câini 
12,30 Nemuritorii • fitm 
14,00 Tărâmul raiului 
15,30 Lumea animalelor săi· 
batice 
16,00 Stipânul fiarelor -film 
17,30 lntersat Musfc 
18,00 Desene animate 
18,30 Haide~ să ne jucăm! 
18,45 Stirile Internat 
19,20 Neon Rider 
20,05 Mămica, detectiv parti
cular 
20,30 Muzică "film w Alocu 
Chirită 
22,o'o co,marul de la 
Bittercreek - film 
23,30 Ştirila lnlarsel 
0,00 Erotica 
0,45lnchiderea j,rogramulul 

~PilOT\' 
7,00 Desene animate 
9,00 Povestiri din Manta 
Sudului - ep. 21 
10,00 Lois '1 Clalk- ep; 42 
11,00 Promotor 
11,30 w.w.w.apropo.ro 
12,00 Profesiunea mea, QJI· 
tura - talk show 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13.1 O Generaţia Pro: 
Prietenii tăi - ep. 89 • 
Dhanna şi Greg - ep. 12 • 
Clubul condamnaţllor • ep. 
5 • Buffy, spaima vampl
rilor - ep. 48 • Fete de bani 
gata- ep. 27 
17,15 Profashion 
17,45 Super Bin99 
19,30 Ştirile Pro 1V 
20,00 American Ninja 2 • 
acţiune, SUA, 1987 
22,00 Oz- s. 
22,55 Ştirile Pro 1V ".Ştiri 
sportive 
23,00 Columbo - acţiune, 
SUA, 1992 
0,30 Amor cu bucluc - ep. 
5 
1,00 Promotor- rei. 
1,30 Bully, spaima vampl-_ 
rilor. s. 
2,30 Cine-I '""'1- ep. 132 
3,00 Accapulco Heat - ep. 
8 
3,45 American Ninja 2 - rei. 
5,30 Nano - ep. 192 

~ l\IIIU PtmT 
8,00 laSSie 
8,55 Hollywood Safari -Oameni 

cnai 
9,50 Medici animalelor săfbe. 

tico 
10,45 Păsarile 
11.40 Povestiri de la grădina 

zoologica 
12 35 Scoala (:AneU 88CUitător 
13,30' Cazurile judecâtoruluf 

Wapner 
14,00 Povestiri de la grădina z-15,00 Vânăton.JI de crococil 
16,00 Povestii despre cai 
17,00 AlacU ~ 
18,00 Ursl.O polar 
19,00 Urşii grizzly din Munţii 
Stancosi tin Canada 
20,00 Răul~ 
21,00 Vedete necuvAr'llătoln 
22,00 Pet Projecl 
23,00 Patrula K9 
0,00 Parada animalelor: 
Crocodilii; Lemuierll 
1,00 Urgenţe veterinaJa 
2.00 omoza..u de ttu 

!lfiJTV 1\USĂ 
6,00 Nimic personal · s. 
6,50 Acasă la bunica -
retelă culinară - rei. ' 
7,00 Renzo fi Adriana -
rei. 
7,50 PnK:iosa- rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor -
ref. 
9,15 Inger sălbatic - rei. 
10,15 Lanţurile Iubirii -
rei. 
11,15 Dragoste fi putena 
-rei. 
1,2, 15 Sânge din slingele 
meu· rei. 
13,05 Barul" Titanic"- f., 
rei. 
14,15 Maria- s. 
15,00 Viaţa noastră - s. 
16,00 Preciosa - s. 
17,00 Casper- d. a. 
17,55 Vremea de acasă 
18,00 Fotbal: Anglia -
Premier League 
19,50 Somn uşor! 
20,00 Floana de aur- s. 
20,50 Micuţele doamne -
s. 
21,50 Sânge din singele 
meu-s. 
22,40 Vremea de acasă 
22,45 Polrot: Moarte 
printre nori - acţiune, 

Anglia, 1992 

J'-]IUlifU!! 
6,45 Lumea satulu1; 7,00 
Fum de aur; 9,00 Religie; 
9,05 Dimineaţa copiilor; 
11,00 Unde, ce? - mag. 
inlonnativ: 11,35 Fraţi răi- f. 
TV Franţa: 13,05 Din 
melodie in melodie; 13,35 
Intoarcerea la Eden - s.; 
14,25 Poli Tour. 14,50 Halo; 
15.20 Delta - mag. de ştiinţi; 
15,50 Muzicienl veseli; 
16,40 Jocuri fără frontiere; 
17,00 Atelierele secolului; 
17,20 1100 de ani In cen
trul Europei- s.; 17,50 
Fotbal - canipionatul 
Ungariei: 20,00 Loto-show; 
20,30 Telejurnal; 21,00 
Castraveţi • show politic; 
21,20 Satelit: 22,00 Litera 
ro,le - f. SUA, cu Demi 
Moore; 0,15 Patrulă pe 
autostradă - acţiune, SUA 

ME TV fal) 
llll!il,un;u 1 
7,00 Secolul XX- doc. 
8,00 Fir întins - doc. 
8,30 Desene animate 
9,00 Devadasis- doc. 
10,00 Casa de piatnl 
10,30 Roata de rezeiVă 
11,00 Orient Express cu 
Stetian Tănase · 
13,00 Cu Ţopescu de la A 
la infin~ 
14,00 Fotbal: Ceahlăul P. 
Neamţ Dinamo 
Bucureşti, In di"ect 
18,00 Elena, viaţa mea -
ep. 78 
18,50 Fashlon Club - cu 
Doina Levintza 
19,00 ObseNator 
20,15 Fotbal: F. C. 
Naţional - Rocar Bucureşti 
în Divizia A, In direct 
22,30 Obse!Val()( 
23,00 Micul Nikita - acţi
une, SUA, 1988, cu 
Sidney Poitier, River 
Phoenix 
0,40 Un loc sigur -
dramă, SUA, 1971, cu 
Orson Wells, Jack 
Nicholson 
2,1 O Putenaa banilor- s. 
3,00 Documentar - rei. 
5,00 Elena, viaţa mea -
rei. 

8:BLDmsn2 
7,00 Magazinul minorită91or; 
8,40 Eu să nu am casa?; 
9,00 Cer senin Intr-o fami
lie - s.; 10,00 Caviar " linte: 
11,30 Emlly- s. Canada; 
12,30 Harry - s.: 13,00 In 
fiecare zeamă, două lin· 
guri - s. Anglia; 14,00 
Thalassa - mag.; 14,30 
JocUri fără frontiere; 16,00 
Aventurile unul câine • s.; 
16,30 Uceenl îndrăgostlţl
s.; 17,15 Repede- emis. lui 
Vames Miklos: 16,45 
Torquato Tasao de 
Goethe; 20,1 O Debussy -
Clair de Lune; 20,30 Franz 
Lilzl - s.; 21,00 Ştiri, sport; 
21,30 Valsul sploneta - f. 
Anglia; 23,30 Valuri - f. 
Danemarca-Suedia-

VĂ RECOMANDĂM IIBO • 20,;30 
....,umpărarea • 

PRO TV - 20,00 AIIK"riean 
ninja 2 - aefimae 

!li 
Superi()( din toate punde\0 de vedere filmului origi-1 
nal ·American Ninja, acest film ofEri actoriSor prin-

} cipali • Michael Dudikoff ~ Steve James • şansa de 
două roluri remarcabile. Ei sunt 

'fi James au surpriza să descopere că cei 1 
dispăruţi fără urmă sunt de fapt răpiţi şi .reprogra-
maţi" Tmpotriva voinţei lor ca asasini 
armată de killeri. 

thriller 
Fost pilot de vânătoane, Tom 
Muller (Mei Gibson} şi-a infi
inţat compania aeriană pri
vată. Poliţia îl cercetează 
pentru mituirea unor lideri 
sindicali. Mai mult, copilul fi 
este răpit. Răscumpărarea 
care i se cere e uriasă. FBI, 
care intervine, sperie răpi
tarii. Tom pune Tn aplicare 
propriul său plan de salvare. 

.' 

\. 
\ 

ţ. 

PROGRAME TV 
r~PRIMA 
7,00 Karaoke show
rei. 
8,00 Dimineata. cu 
Prima'.· ' 
12,00 Nadine Show
Despre problemele de 
cuplu cu Nadine - rei. 
13,00 Politica de mâine 
15,00 Viaţa in direct 
16,00 Celebri fi bogaţi 
- s. 
17,00 Nadine Show 
18,00 Focus 
'19,00 · RomAnie, 
Românie .•. 
19,15 Karaoke show 
20,15 Comisarul Rex -
s. 
21,00 Film .serial 
22.00 RomAnie, 
Românie .... 
22,15 Focul 
22,45 Revista presei. 
Principalele evenimente 
ale zilei în presă 
23,00 Politica de 
mâine. ModeratorD) 
Dan Dumitru şi invitaţii 
sar discută despre viaţa 
politică românească 
1,00 Film artistle 
2,30 Focus 

~TVJ2 
6,45 Lumea satului; 7,00 
Magaz1n matinal; 7,30 Buni 
dimineaţa, Ungaria!; 9,30 
Boga~ fl frumotl - o: 9,55 
Rlvlera- s.; 10,25 Mamă • 
copil - magazin; 10,50 Zoom: 
11,50 Magazin economic; 
12,25 fn trei • s; 12,50 
Sunaet Beach - a; 13,35 
Rlvlera s; 14,00 
Motarnorfozi - f_ pol. SUA, 
cu Gregory Harrison; 15,45 
Bogaţi fi lrwn<>fl· s.: 16,10 
Super-echipa · s.; 17,00 
Sun .. t Beach - s.; 17,45 
Roaallnda • s.; 18,40 luz 
Maria • s .; 19,30 Fapte; 
20,00 Roata noroaJiui; 2(),30 
Marlmar s.; 21,00 
Inspectorul Rex - s; 21,50 
Broadwayul noaptea - em. lui 
Vaga lstvan; 22,45 Bună 
seara, Ungaria!; 23,30 Jane 
Eyre • f. Anglia, cu William 
Hurt; 1 ,25 Cultunl pe lntsmet; 

~Tnt:-i·ARf 
7,00 Stin 
7,1 O 'sună dimineaţa, 
România! 
9,00 Lou Grant - ~-
10,00 Stiri 
10,30' Dintre sute de 
ziare- nel. 
11,15 Cutia Pandorel -
nel 
12,00 Dincolo de stadion 
-rei. 
13,30 Documentar- rei. 
14,00 Medici la datorie
ep. 78 
15,00 Ştiri 
15,15 Post Meridian 
16,30 O singură viaţă
ep. 221 
17,30 Documentar 
18,00 Stiri 
18,10 Lou Grant- ep. 71 
19,00 Secţia de poliţie -
ep.68 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de 
zia ne 
22,00 Reporter Tele 7 
22,30 Aventuri in ur 
liber- s., rei. 
23,00 Oerrlck- s. 
0,00 Stiri 
0,300ra H 

IB PRO 7 
7,05 Taff ·magazin; 7,30 
Mornlng Show; 8,55 Blll 
Cosby show ~ s.; 9,25 
Rosaanne • s.; 9,55 
Mallorca - s.; 10,30 Delfinul 
se intoan:e (2) - doc.: 12,30 
Diagnostic - crimă · s.; 
13,30 Matlock - s.; 14,30 
Sam • magazinul amiezii; 
15,00 Talkshow-url: .18,00 
Tafl- magazin; 18,25 Bill 
Cosby show; 19,00 Famlliă 
Bundy ' s.; 19,30 
Roseanne - s. SUA; 20,00 
Mallorca - s.; 20,30 Ştiri, 
meteo; 20,50 Galilea • ma
gazin ştiinţilic; 21,15 Pisiri 
de foc • f. acţ SUA, 1990, 
cu Nicholas Cage, Tommy 
Lee Jones; 22,50 Magazin 
erotic - tema: Tn1nssexuali; 
23,45 Laura - f. erotic 
Franţa, 1996; 1,25 Străzile 

· BerUnulul -a. 

• 

viaţă - f. SUA, 1995 
11,45 Asalt strate· 
gic - f. SUA, 1998 
13,15 Uite cine 
vorbe9te • comed. 
SUA, 1993 
15,15 Umbra 9i 
intunericul • f. SUA, 
1996 
17,00 Suspecţll - f, 
SUA, 1999 
18,45 BărbatUl per
fect - comed. SUA, 
1996 
20,30 Joc murdar -
f. SUA, 1997 
22,00 Lexx - s. 
22,45 Intre dragoste 
9i ură· - comed. 
SUA,1998 
0,30 Regina fru
museţii - f. SUA, 
1997, cu Yasmine 
Bleeth 

-'! •. ~ RTL1 
7,00 Şapte fix; 7,30 Bună 
dirr.ineaţa!; 8',00 Opt fix; 
8;,o Bogaţi '1 frumo'l -
s.; 8,55 Intre noi - s. 
Germania; 9,25 Vremuri 
bune •.. - s. Germania; 
10,00 Dimineaţa mea -
magazin; 11,30 Sabrlna -
talk; 12.30 Duelul lamifiilor
conc. lV; 13,00 Magazinul 
amiezii; 14,00 Talkshow, 
uri; 18,00 Dădaca - s.; 
18,30 Intre noi - s. 
Germania; 19,00 Magazin 
regional; 19,30 Exclu.!lv 
magazin; 19,45 Ştiri, sport. 
meteo; 20,10 Exploziv 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele • s. 
Germania; 21,15 Bestia 
Inocenta. - f. Germania. 
1999; 23,05 Stern lV; 1,00 
Jurnalul nopţii; 1,30 Fete 
deaur·s; 
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~ DISton;R\' 
10,00 Universul misterios al 
lui Arthur C. Clarke 
10,30 Războaiele zulu"lor 
11 ,25 Automobile In top 
11,50 Povestiri despre' 
supravieţuire Tn Australia 
12,20 Dincolo de anul 2000 
12,45 Aripi pe mare 
13,40 Pasul unnator 
14,10 Jurassica: Cimitirul 
african 
15,05 Spedaliflll: Lunetiştil 
16,15 Un rau, undeva: 
Wyoming 
16.40 Primele zboruri 
17,10 Flightilne 
17,35 Aventuri la pescuH 
18,00 Povestiri din război 
18,30 Magazin Disoovety 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Medici veterinari 
20,30 Adevarul despre 
rechini 
21,30 Magazin Dlsoovety 
22,00 In luptă cu forţa gra
vltaţlonata 
23,00 Cele mal mari cteaţll 
umane: ln aer 
0,00 Ghidul animalelor: 
RechlnU 
1,00 Cele mal moderne 
avioane: Pe mare 
2,00 Bizanţul, pentru tot
deauna 
3,00 Magazin Discovery 

SA:Hi·SA1' l 
6,30 Magazin matinal; 
10,00 Misiune imposi
bilă- s. pol.; 11,00 Dragi 
surori- s.; 11,30 Dragi 
surori; 12,00 Talkshow
uri; 16,00 Star Tnak - s.; 
17,00 Chicago Hope -
s.; 18,00 Toti contra 
tuturor- oonc. Tv; 18,30 
Ştiri regionale; 19,00 
Judecătoarea Barbare 
Salesch - s.; 19,30 Ştiri; 
19,50 Sport; 20,00 Blitz
magazin; 20,40 E ade
varat!; 21,15 Anna Maria 
- O femela îfl urmeazil 
calea - f. Germania 
1994; 23,15 Brigada 
mobilă - mag. poliţiei; 
O, 15 Herald Schmidt 
show; 1,15 George & 
Leo-s. 

n'm!!»mW 
21 ,30 S-a întâmplat... 
azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Scrieli-nel Vă 
răspundem 

22,00 Jurnal 
22,30 Cu ochii'n patru 
23,25 Centenar G. M. 
Cantacuzino - doc. 
0,05 Descoperă 

România 
0,30 Creativ magazin 

~ .UOUJJlt 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rei. 
10,30 Cinematomic- rei. 
11 ,00 Atomix cu Mircea • 
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 React"' - ştirile zilei 
16,00 Rockada- rei. 
17,00 Selector - muzică 
non-stop pe toate gusturile 
19,00 Atomix cu Tudor 

~:~ =c~rile zilei 

22,30 Cybemet - ep. 34, 
rei. 
23,00 Metmpolis cu Dlnu 
0,00 Insomnia 

t=c:. m:nt1jig 
9,30 Eurogol magazin; 

11,0.0 Moto - MP al 

Australlel; 12,00 Golf; 

13,00 T enls - magazin 

A TP; 13,30 Echitaţie -

Cupa Naţiunilor 

1999/2000; 14,30 

Yachting - mag.; 15,00 

Ciclism - CM P.• 'osea 

in direct, b6rbaţl 51 

km; 18,00 Motorsport 

mag.Wn; 19,00 Tenis

turneu ATP Basllln 

direct; 23,00 Box; 0,00 

Rugby CM; 1,00 

Motorsport 

ll sollcltă OFERTĂ DE PREŢ pentru adjudecarea 
proiectării obiectivului de inv!tstltle: 

lncepănd cu data de 01.10.1999 
Ofertele se vor preda la sediul persoaneill 

ALCAZ COMPANY 
.INSTALAŢII PARA TRASNET" 
la Cămin spital boli cronica Arad 

11 

Persoană juridică achizitbare (investitor) este: 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, Bd. 
Revolutiei nr. 75, tel. 281850, ARAD 

OrQanizatorul licila~el este: CONSILIUL LOCAL 

11~" MUNICIPIULUI ARAD, Bd. Revolu~elov. 75, _tel. 
?A1850, ARAD. · 

Sursa de finanţare este: BUGETUL LOCAL 
Documentele de licitatie se vor orocura de la 

juridice achizitoare pana cel târziu 
18.10.1999()(8 9,00. 

Deschiderea licitatiei va avea loc fn data 
18.10.1999 ora 11,00 la sediul CONSILIULUIII 
LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD. 

Obiectivul este amplasat In municipiul ARAD, 
str. PAdurii nr. 8-10. 

Obiectivul poate fi vlz~at de catna ofertanţi 
cererea acestora. · 

+Transport persoane 
+Transport marfii 
+RemorcAri 

TARIF: 1890 leUkm 
Angajăm: e taximetrlftl cu 

maşini proprie cu şi fără carte de 
muncă, în condi~i avantajoase. 
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T,'o(Hvfatinal naţional 
9,00TV laşi 
10,00 A'F"""""' ·rei.· 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,007arte-rel. 
13,00 TVR rrn~şoa~a 
14,00Jumal 

·' 

14,15 aberfan. Romania pe 
Internet 
14,30 Evrika! 
15,00 Da capo al finei 
Dicţionar de muzică. I.Jiala A 
16,00 Ecoturism 
16,30 Me<fiCina pentru loii 
17,00 Hora satului... 
17,30 Impas in doi 
18,00 Coract1 
18,05 Jumatatea ta!' 
19,00 Avanpremlera. Ştii 
19,05 Su0181 Beach ••. 
19,55 Amintiri din seoolul XX 
20,00 Jurnal • Meteo • Sport 
21,00 oa,artul do foc • f. 
av. Italia, 1997, cu Anthony 
Delon, Oaudia cardinale 
22,40 ln ftag'ant Problemele 
turismtjlul romanesc 
23,25 Aberaţia zilei 
23,30 Jt.malul de noaple 
23,40 Cale Corso - Cu 
Gheorghe ~- Cu actriţa 
Nell Raymond, la Parts, 
despre Eugene lonesco 
0,40 Lumea dansului 

q,{T.JAT:t' i\Rt\D 
7.00 Observator 
8,00StiriTVA 
8,300""_.,.,, 
9,50 Anunţuri 
10,00Sti1 
10,10 Colivia do ow-ep.13 
11,00 Damon ·ultimul ep. 
11,30 Inspiraţia Carollnel -
ep.16 
12,00 Baywetch Nlght•
sezonul1, ep. 1 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Vuton.t ~ ozl ... 
14,00 Eameralda- ep. 124 
15,00Luz--ep.102 
17,00 Stiri ' 
17.25 i'lMrisment 
18.00 Emlslunee In lmbo bul
garii 
18.20 Anunturi 
18,30 Stiri 1\IA 
19.oo6b....-
20,00Ciub T 
21.20 Anunll.rt 
21,30Stiri ' 
22,00 6bservator 
In continuare programul este 
-cu cel al Antenei 1. 

' 
1999 

m'I\\{R z 
7,00 TVM • T elematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 ezzzz. Magazin pentru 
copil 
1 O ,15 Limbi strAina: 
Franceză 
10,40 O familie ciudati • 
rei. 
11,10 Desene anlmal8 
12,00 U1tirool tren 
13,05 Muzica popularA 
13,10 Mistere şi mlnunl 
14,00 Emisiune Tn limba 
maghiarA 
15,00 Desene animate 
15,50 Un cantec, o glumA ... 
16,00 Obsesia .•. 
16,45 Sania Barbara ••. 
17,30 Tradiţii 
16,00 Wagner- ep. 1 
18,55 Tmere talente (XI) 
19,30 Dreptul ia adevAr 
20,00 Schlorul Wlllle -
comed. SUA,1995 
21,30 Elementele - doc. 
22.20 Nosta!gn ... cu: Angola 
Stoica, Marcel Pavel, Gina 
Patraşcu Mlrabela Dauer, 
Angela Simifaa 
22,50 Fannece ·ref. 
23,40 Concert cu formaţiHe 
Class, Timpuri Noi, Vama 
Veche 
0,30 TV Mesager 

§ TV IUERS:\T 
8,55 Deschiderea prog-amuk.Ji 
9,00 lntersal Mosie 
9,30Suroflle-11m 
11,00 Ştirile INTERSAT 
11,30 Dulce Ispită 

·12,15 Obiectiv """"""*' 
12,30 Po-muftlpll
llm 
14,00 Aladul pm gaura cllol 
15,30 Emisime in lb. gennană 
18,00 Mitul orgMmUiul "_ 
culln. fim 
17,30Desene-
18,00Deo;ertul~ ~ 
18,30 Comorie lunii 
18,45 Stirile INTERSAT 
19.20 Doo,lspltă 
20,05 -·-şi mia--20,30 Forţele speciale de elli 
21,30 Provocarea naturi 
22,00 De ca ... ?· fim 
23,30 Stirile INTERSAT 
0,00 8otica 
0,45lnclideoee~ 

~PROTV 
7,00 Bună dl'nlleaţa, Pro TV e 
al tau! 

10,00 T- ti noii"""' ·rei. 
11,00 Doctor Tn AJaska - ep. 
105 
11,45-l'toco-o"Ail 
12,30 Royal CanaC:IIan Alr 
Force- ep. 3 
12,55 Şlkle Pro Tii' 
13,05 Bllbyton 5- ep. 38 
13,50 Ani do liceu- ep. 23 
14,15 Mln~colul tinereţii - ep. 
23 
14,45FIIfnllla Bundy-ep.185 
15,15 Arlplle pasiunii- ep. 105 
16,00 TAnir ti nollnlf1H • ep. 
848 
17,00 Ş1k1e Pro TV 
17,15 Ş1k1e Pro TV Nod 
17,30 Rosallnda- ep. 23· 
18,30 Inimi de ţlganc6 - ep. 
1 08 • Exngerea călţll '""""" 
.Teu~şl~ 
19,30 Ş1k1e Pro TV 
20,00 Ştlrl Pro TV Anld 
20,30 Academia do Pof111e 3 
22.25 Ş1k1e Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei - cu 
Florin Călinescu 
23.30 Ş1k1e Pro TV 
0,00 Crlmlnallftil· ep. 18 
1,30 Chestiooee zilei Ql _Fioltn 
CăllnesaJ 
2,00 Şirle Pro TV 
2,30 CI ... fOM? · ep. 131 
3,00 A_..tco Heot • ep. 10 
~00 Pottargelat- ep. 3 
4,45 Babyton 5- ... rei. 
5,30 Suflet ele lwmale • ep. 2 
6,15 Affplle paslunn- a., rei. 

[d t\llUI, PUUT 
8.00 in lumea animalelor 
8,55 Spectacolul naturii: 
Ndzalama: Africa de Sud 
9,50 Lassie 
10,45 Pacienţii de la griidlna 
zoologică 
11 ,40 Medic de Îlnimalo 
13,05 Animalele de pe ţAr
murile Palagonlei 
14,00 Solva1i şi-
15,00VodetenecuvantAtcanl 
16,00 Şa>ala - ascultă-
11lr 
17,00 Cazurile judec6torulul 
Wepner • 
·18,00 Medic de lrinole 
19,00 Spectacolul naturii cu 
Jeff Corwln: Oueensland -
Ausl1alla 
20,00 Salvaţi şl-
21,00 lnsedele can;bele- doc. 
22,00 Anhnale de pnldol 
23,00 Şobolani 
0,00 Urgenţe cu-
0.30 urgenţe veterinare 
2,00Medlcde-

. , 
' ~~ 

;, 
".C 

5ii! 'I'V,t\fî.<\H 
6,00 Nimic personal- s. 
6,50 Acasă la bunica -
reţete de bucătlina - rei. 
7,00 Renzo fi Adriana· 
rei. 
7,50 Pn!closa • rei. 
8,45 Căsuţa poveşllor ..... 
9,15lnger sălbatic - rei. 
10,05 Lanţurile Iubirii- rei. 

·11,00 Dragoste,, putere. 
rei. 
11,45 Sânge din singele 
meu- rei. 
12,30 ",.,rcenand ·rei. 
14,15 Maria- s. 
15,00 VIaţa noastrl- s. 
16,00 Preclosa - s. 
17,00 Desene animate 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste fi putere •. 
s. -
18,20 Acasă la bunica • 
reţete wfinare 
18,30 Reazo fi Adriana • 
s. 
19,25 Vremea de acasa 
19,30 Lanţurile Iubirii- s. 
20.20 Sorm uşor! - d. a. 
20,30 Inger slllballc - s. 
21,30 Sânge din sllngele 
meu-s. 
22,25 Vremea de acasa 
22,30 Roseanne - f. SUA, 
1988 

~-~_JiiiiWtJil! 
'6,45 Lumea ~<:~1u•u•, ',vu 

Magazin matinal; 10,05 Vin " 
putere.- s. catalan; 11,00 
Ragele pornpMUiul - s; 12,15 
Cata pădurarului din 
Falkenau - s; 13.00 Stiri; 
13,30 Magazin lnform8tiv; 
14,05 Magazinul minorităţik>r, 
15,05 Senzaţie - s. Canada; 
15,50 MC; 16,00 Secretele 
nlslpului - s.; 16,30 Copiii 
pidurll nof - s.; 17,00 
Thalassa. Marea. doc; 17,35 
Via eallfomtan - s. SUA, ep. 
1; 18,00 Fam. Mezga - d. a.; 
18,30 Pentru li1e, pentru mlno; 
18,50 Jurnale regionale: 19,00 
Stiri; 19,15 Consiliul Europei; 
19.30 Roata timpului; 19,40 
Primejdie - s.; 20,30 Ştiri; 
21,00 Tndurarea Domnului; 
22,00 Dvs. aţi cerut; 23,00 
Ştiri: 23,30 Ora de primire; 
24,00 Eu, Rlppl Ronai Jozsef • 
doc. 

' 

ffJIIii.\UilU 1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineata devreme 
10,00 Ştiri .. 
10,15 Colivia de aur- s. 
11,00 Damon - s. • 
11,30 lnsplrllţla 
Carollnei - s. 
12,00 Baywatx:h Nlghta 
. s. 
13,00 Ştirile amiezii · 
13, fS ·VIitorul incepe 
azi· S; 

14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria • ep, 
101, 102 
17,00 Ştiri . 
17,25 Elena, viaţa mea 
- ep. 83, 84 
19,00 Observator 
20,00 American Ninja
acţ. SUA, 1998, cu 
David Bradley · · 
22,00 Observator 
22,30 Marius T uel! show 
0,00 Underground - f. 
Iugoslavia, 1995 - p. 
IV/V 
2,00 ObServator ' 
2,30 Inspiraţia 
Carolinel - s., rei. 
3,00 Elena, viaţa meal -
s. 

f!1 BUmSJ.\2 
10,05 Opereta; 11,00 
Peregrinări pe oceane; 
11,25 Pesterile 
Ungariei; '12,05 
Ga!volgyi show; 12,35 
Studio deschis; 13,00 A 
doua tansli - s.; 13.45 
Muzică uşoară 
maghiară; 14,00 Actual; 
14,30 Magazin infonna
tiv; 15,00 Fum de aur; 
15,30 Tapiţerl; 17,00 
Strada şcolii; 18,30 
Magazin economic; 
19,00 Handbal mas
culin; 20,40 Desene ani
mate; 21,00 Ştiri, sprot; 
21,30 Statuile generalu
lui; 22,25 Poliţia nau
tlcă- s.; 22,55 Zonă 
lncreillbUI - s. 

• 1 • 

~~-- 11111 WililWWW ." 

Arad, str. Clopotulul n'F!'7o 
· . Aehlziţionează · 

LEMN DE NUC proaspăt tăiat 
de la porsoan" fizice \li juridice 

LA CELE MAT BUNE PREŢURI. 
Plata se face pe loc. 

• Căutăm -laboratGri 
INFORMAŢII LA TELEFON; 288130; 092-826507. 

(5224415) 

VĂ RECOMANDĂM 
Pro 'I'V. 20,:10: 

~e-'eml<1 de Pollfie 3 • 
t!Omedle. 

Mahoney, Tackleberry, Hlghtowe"r, 
Callahan, Hooks ... Din noo tmpreună, 
pentru o nouă misiune de pomină: 
Salvarea Academiei de Poliţiei 
Aceasta este ooa mal Importantă misi
une a lor de pAna acum, dar şi cea 
mai comică, având Tn vedere ceea ce 
se va intAmpla la scurt timp după 
lansarea mlsiunH. 

TV At::i\SA. ~'IOa 
ROI!IPBnne. dramă. 

Pentru prima dată, un film dezvăluie 
biografia necenzumtă a unei peiSOilarrta~ 
a televiziunii americane, celebra 
Roseanne Barr (PenUand}, cea mai bine 
platită show-wornan "'-'" U. S. Nelworl< 
Television. Em o cvasklecunoscută dind 
emishJnea sa de la ABC a fost premiată, 
In 1988, dar. in ~ase luni, show-ul oi a 
ajuns pe locul doi şi a continuat să se 
menţină Tn top dupA publicarea celor 
două best-sell~urt de memorii. Care este 
viaţa acestei femei. azi o oolebritate? 

• 

~- ~--. 
• 

-..... ~---- -- . 
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8 PROGRAME TV ~ Sâmbătă, 2 octombrie 1999 
~PRIMA ~:li'ELI: 7 i\Bt ~·llstO\'EII ·'- T-V IUUUTIOUL 
7,00 Emisiune pentru 
copii 

8,00 Stiri 
~ 1IHB0!i 1l'1 

10,00 Desene dlllllldlt:: 

8,1 O 'o intre sute de 
ziare- rel. 

10,00 Aventura 1 21,30 S-a întâmplat... 

12,00 Sport magazin 
13,00 Motor Plus · 
13,30 Apel , de 
urgenţă - rel. .. 
14,00 Real TV- rel. 
14,30 Dosarele Y -
rel. 
15,00 Comisarul 
Rex- s. 
16,00 Celebri !fi 
bogaţi- s. 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
18,30 Camera 
ascunsă 
19,00 Emisiune de 
divertisment 
21 ,00 Film artistle 
22,45 Focus + · 
23,00 Show-ul de 
noapte - noi artisti 
sau grupuri muzicale 
apar pe scenă; multă 
muzică, dans şi 
divertisment 
1,00 Film artistle 
2,30 Focus - rel. 

~T~.z 
7,00 Rădăcini; 7,30 Casa 
zburătoare; 8,00 Matineu, 
des . .!nim.; 12,00 Party 
TV; 16,00 EvadaV stelari • 
s. SF, SUA; 17,00 Sabrlna 
- s. SUA; 17,30 Prieteni 
buni • s. SUA; '18,00 
Dawson fi prietenii - s. 
SUA; 19,00 Dragoste la 
prima vedere - conc.; 
19,30 Fapte; 20,00 Luz 
Maria - s.; 21,00 Mal Iute 
decât moartea - westam, 
SUA, cu Sharon Stone, 
Gene Hackman; 22,55 
Bestseller - Mărturia 
unul uclgat - poliţist, 
SUA, cu James Woods, 
Brian Dennehy; 0,45 lntAI
nlrl fOCante- s.; 1,40 
SArutul sirenei .. erotic, 
SUA 

9,00 Ţara spiriduşilor 
10,00 Teleshopping 
10,10 Tentaţii- rel. 
11,00 Aventuri Tn aer 
liber 
11.40 Lumea ·in 

.Clipa 2000" - r111. 
13,00 Studioul Tudor 
Vornicu 
17,00 Celebritate -
ep. 126 
18,00 Rendez-vous 
la Tele 7 - emisiune 
de divertisment cu 
muzică şi voie bună 
19,00 Globetrotter
cv Cristi Dumitrache 
20,00 Actualitatea 
Tele7 
20,45 Povestea lui 
Bubber - comedie, 
SUA, 1988, cu Ann 
Margret 
23,00 Club ABC 
0,00 Ştiri 

IB PRO 7 
7,05 Desene animate; 
12,15 Timo Trax - s.; 
13,10 Piele de găină- d. 
a.; 13,40 Simpsonil - s.; 
14,10 Familia Bundy- s.; 
14,40 Dharma fi Greg • 
s.; 15,05 Rosaanno - s.; 
15,35 Sub un acoperlf • 
s.; 16,05 Slmpsonii - 3 
ep.; 18,00 Buffy- s.; 19,00 
Andreas Tiir1< Lovestories; 
20,00 Talk, talk, talk; 20,30 
Ştiri; 20,45 Galileo extfa -
magazin; 21,15 Forevar 
Young • romanca, SUA, 
1992, cu Mei Gibson, 
Jamie Lea Curtis; 23,20 
Specii • S. F. SUA, cu 
Natasha Hinstridge; 1,30 
TV Total; 2,20 
Bullyparade; 2,55 Switch; 
3,25 Bugsy Malone -
comedie/poliţist, Anglia 

11,00. Dragă, am 
mlc,orat copiii! - s. 
11,45 Puiul de ura
dramă, SUA, 1997 
13,30 Shame - acţi

une, SUA, 1994 
15,15 Supravieţultorul 
- acţiune, SUA, 1996 
17,00 1. Q, - comedie, 
SUA, 1994, cu Walter 
Matthau 
18,45 Scrisori de la un 
uciga\' - thriller, SUA, 
19'97, cu Patrick 

Swaiz8 
20,30 Răscumpărarea 
• thriller, SUA, 1996, 
cu Mei Gibson, Rene 

Russo 
22,30 Ador incurcă
turile - comedie, SUA, 
1994, cu Julia Roberts 
0,30 Clubul nevestelor 
părăsite - comedie, 
SUA, 1996, cu Goldie 
Hawn, Betie Midler, 
Diane Keaton 

.'!.114-ltl1L" 
7,10 Desene animate; 
9,30 Disney Club; 12,00 
Power Rangers • s.'; 
12,25 Desene animate; 
13,15 Familia C!ayton -
s.; 13,40 Moesha - s.; 
14,05 O familia puter
nică - s.; 14,30 Sitcom; 
15,00 Prinţul din Bel Air 
- s.; 16,00 Meşterul 
casei- s.; 16,55 Bever!y 
Hills 90210- s.; 18.45 
Top of the Pops; 19.45 
Ştiri, sport; 20,10 
Exploziv week-end; 
21,15 Nuntă de vis -
show; 23,00 Karl Dall 
show - talkshow; 0,00 
Lumea Veronei; 1,00 
South Park - s.; 1,25 
Retrospectivă veselă 

cunoasterii: Acvariile 
10.55 Un secol de 

descoperiri: Originile 
universului · 
11.50 Primele zboruri 
12.45 Aripi deasupra 

Africii 
13.40 Aripi pe mare: 

Viking 
14,35 Enciclopedia 

galactică: Pământul 

14,50 Vânătorul de 
serpi 
'15.45 Charlie Bravo 
16.40 Automobile in 
top: Rolls Royce, 
Porsche 
17,35 Primele zboruri 
18,00 Trupe de elită 

ale Marinei SUA: Seals 
19,00 Câmpuri de 

bălălie: Vietnam 
21,00 Controlul mintii 

22,00 Lupta cu focul' 
0,00 Legende şi mis
tere: Santiago de 
Compostella 
1,00 Fulgerul 
2,00 Dosarele FBI 
3,00 Arme de război 

~A~tj,SA'I' 1 
7,25 Vera talk • rei.; 8,15 
Desene animate; 11,55 
Răzbunători! - s.; 12,55 
Liceeni indrăgostiţi - s.; 
13,55 Partenerii • come
die, SUA, 1979, cu 
Barbara Streisand; 16,00 
Mac Gyver- s.; 17,00 
Star Trek- s.; 18,00 Ştiri; 
18.1 O Gottschalk talk; 
19,00 Alf - s.; 19,30 
Fotbal - Bundesliga -
selectiuni, etapa 7; 21,00 
Sport; 21,15 Ursul • f. 
Franţa, 1988, cu Jack 
Wallace; 23,10 Show-ul 
săptămâni!; 0,40 Star 
Trek - Deop Space Nine 
- s.; 1,35 Legături 
fierbinţi (3) • erotic, 
Franţa, 1993 

azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Kiki Riki Miki ·
emis. pl. copii 
22,00 Jurnal • Meteo 
22,30 Meridi?lnul 
Timisoara 
23,00 Clipa de poe
zie 
23,05 Planeta Cine
ma 

~ .\10111( Tl 
7,00 Selector , 
10,30 Roman lan Top 
100, cu Andreea 
12,30 File de poveste 
13,00 High action 
Adrenalin 
13,30 Cinematomic- rei. 
14,00 K Lumea cu 
Michelle 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu lna 
21,30 Febra-party music 
22,30 Vibra~i 
23,30 Klub Bizzar 
0,30 Insomnia 

wc~ m:mwl!J• 
8,15 Moto - MP al 
Australiei in direct 250 
cmc; 9,15 Moto - cali
ficări; 11,15 Gimnastică 
ritmică CM Osaka in 
direct; 13,45 Rugby 
CM: Franta-Canada in 
direct (grupa C); 16.45 
Tenis - turneu ATP 
Toulouse - semifinale; 
18,30 Rugby CM • pre
liminarii; 18.45 Rugby; 
Anglia-Italia, in direct 
(grupa B); 20,45 Rugby 
CM: Irlanda-SUA, in 
direct (grupa E); 22.45 
Motocros - supercrosul 
Paris; 0,30 Moto MP al 
Australiei; 1,30 Rugby 
CM - selectiuni; 2,30 
Box; 5,oo' Moto 
Australia in direct 

~~~~~~:~~ 
constrtuită in baza Hotărarii 5.11.1999, orele 10,00. 

'

INFOTQN ROMÂNIA ," 
·· . ~": <'fi•r·\'I•~••·D!I'- ~~• , .•. '~ ~'"i'llt•••an: zae.nu. 2a·uioo"':~·"' 

A.G.EA. dela SC ~PARC• SA, nr. 1, Ofertele se depun in pfic sigilat An1a.leazi din data de 17.08.1999 şi In oonfor- până la data de 4.11.1999, la -ul 
mltate cu OUG 4911999 şi Nonnole sodolă~l. 
Metodologice aprobate prin HG Documentele prevăzute la art. 8 

- ' houflol.._.ETc.-AC,pa10u""""""'""~
Cerinlt' 

364/1999, completate cu dispoziţiile din HG 364/1999, sunt puse la dis-
referitoare la administratori din Legea pozi~a candidaţilor la sediul socl-
31/1990 republlcată, anunţă: etil ţii, lncapănd cu data do 

Organizarea concursului de 7.10.1999. 
selecţie al administratorilor la sediul Informaţii suplimentare se pot 
SC .PARC" SA ARAD. str. G. oiJiinolasediulsodetăţii. 
Dragallna nr. 25. tn data de (5224389) 

-eapacilals-bul!de-

• o.noaşterea""" -: 
• o.noaşterea .,..,. """"""' CX>nStiO,ja un IIVIOIIai: 
• ~ WO<d, Excel, eon.DRAW: 
• posesor permis conducere cat. B. 
Dorttorii sant ruga~ sa depuna un CV 11 sec:rehJriatul ftnnel.-

(973978) 
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Duminică, 3 octombrie 1999 PROGRAME !V 8 
J;r~ liltlll 
7,00 Ceasul deştep
tător 
8,00 Universul cre
dintei 
9,00 Desene animate 
9,30 Kiki Riki Miki 
11 ,00 Viata satului 
12,00 Tezaur folcloric 
13,30 De luni până 
duminică 
14,15 Divertisment· 
15,40 Lumea băr
baţilor· s. 
16.05 Auto Club 
16,55 Balkenese- s. 
17,45 Trupa de şoc 
18,1 O Spectacolul 
lumii 
18,40 Tragerile loto 
18,45 Sarabanda 
19,30 21 cu Stefan 
Bănică jr. ' 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,30 Fotbal lnfo 
20,45 Zodia VIP 
21,45 Slster Act • 
comedie, SUA, 1992 
cu Whoopi Goldberg, 
Maggle Smith 
23,25 Jurnal 
23,40 Pe faţă 

''id" DVf"'•':UI 
7,00 Secolul XX 
doc. 

8,00 Ştiri TV A - rei. 

8,30 Emisiune de 

tradiţii şi folclor - rei. 

9,30 Anunţuri -rei. 

9,40 Divertisment 

10,00 Godzllla - s. 

11,00 Aventurile lui 

Slmbad- s. 

11,45 Buni prieteni 

12,15 Stan şi Bran 

13,00 Duminica in 

familie 

18,00 Muzică popu

lară 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA 

19,00 Observator 

Tn continuare pro

gram identic cu 

Antena 1 

VĂ RECOMANDĂM 
TVH 1 

• 21,45 Sis(...- -'et 
-comedie 

Dolores (Whoopi 
Goldberg) este o cân
tăreaţă de mana a doua. 

I9'1'\'R 2 
7,00 Deşertul Sonora
doc. rei. 
8,00 Dooumentar 
8,30 Nascuţi printre ani
malele salbatioe 
9,00 Miracol 
9,30 Delta Dunarii 
10,30 Integrale: Brlan 
Adams 
11.20 TVR la~ 
13,20 Vtdeoclipuri 
13,35 Ştirile XXL pentru 
copii si tineret 
14,05' Poliţia judiclarii- s. 
14,45 Videoclipuri 
15,00 lnfidelităţi - s. 
15,50 Ziua Naţionali a 
Germaniei 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 Sania Barbara • s. 
17,30 Alo, tu alegi! 
18,30 Povestea de 
duminică 
19,05 Un secol de cinema 
19,50 Retrospectiva pre
mnlor APTR, 1993 
21,10 Rugby: România· 
Australia, in dired 
22,40 PAcate uitate -
dramă, SUA, 1995 cu 
Wllliam·"Devane, Bess 
Armstrong 
0,20 Capodopere, mari 
interpre~ 
0,30 TVM • Mesager 

lJiiQU;ţj!l 
'8,55 Desch1<Jerea progra
mului, 
9,00 lntersat Music 
9,30 Stipânul fiarelor • 
film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,30 Clasici ai animatiei 
12,00 Muzică populară 
14,00 Muzică şi film cu 
Alecu Chirită 
14,00 Ochi de allgator -
film 
15,30 Lena • cei 100 de 
copii ai mei -film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kelly 
18,30 Micile lecţii ale vieţii 
18,45 Stirile lntersat 
19,30 • Hotel new· 
Hampshire 
21 ,00 Astronomii 
22,00 Jimmy Reardon -
film 
23.30 Stirile lntersat 
0,00 E;otica 
0,45 "ch1derea progra
mului 

lub~ul ei oomite o crimă 
la care ea asistă. Iubit 

. dar si mafiot, el o sperie. 
DoiOres fl:lue şi se 
ascunde intr o mănă
stire de maici. "'!ăicuţele 
sunt îngrozite de 
isprăvile ei. 

~PROTV 
7,00 Family Guy- d.a. 
7,20 Mot- d.a. 
7,40 Regele Artltur- d.a. 
8,00 Conan Aventurterul • 
d.a. 
8,30 Tom'' Jerry • d.a 
9,00 Super Ab<acadabra 
9,30 Lassle 11- ep. 13 
11,00 Destine celebre· dac. 
12,00 Profeţii despre trecut
talk show 
12,55 Ştirfle Pro 'IV· Un alt· 
fel de jurnal 
13,25 O propoziţie pe zi -
retrospectivă 
13,30 Te uiţi ~1 caştigil Ce se 
vede • Pretul oorect 
14,20 CheStiunea zilei 
15,00 Tenis - Open 
Romania 1999: finala, In 
direct 
16,40 Te uiţi~ dlştlgil 
16,45 Echipa mobilă 
17,00 lleveriy Hllls. 9021 O • 
ep. 166 
18,00 Te uiţi Şi caştigil 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Cupldon • ep. 5 
21,00 Trăznăllo familiei 
Addams - comedie-horror 
SUA, 1993 cu Anjellca 
Htlston, Raul Julla 
23,00 Procesul etapei 

. 1 ,Oil Fotbal: Magazin Liga 
Campionllor 
2,00 Amor cu bucluc • ep. 
6 

~ .\\111.\l, PU\IT 
8,55 Laa.ill - s. 
8,55 Noile aventun ale lui Black 
8eauly 
9,50 Fe<1ţi-,. ... """" ghe' 
10,20 Hypsi, grădWlarul pAdut 
10,45 Povestii despre cai 
11,40 Powsllli de la grădina zoo. -12,35 Toluldeapredlni 
13,30 CazuFile judeeltorului 
Wapne< 
14,00 Poveltilt de la grAdina zoo.. -15,00 lniMI*I cu 8f'llmiMe 
16,00 Vedete nec:uvăntâloale ~ 2 

••• 17,00 Ceasul talei 
18,00 Scoala clbtkJI.,ascull:lbr -
2'ep. ' 
19,00 Pet Project-2ep. 
20.00SaNe!~--2ep. 
21,00 Secretele balenei cu 

=M-belene4-23,00 Uria"' din Meăltierana 
0,00 Detectivi de animale 
0,30 Povestiri dll ad4ocuri 
1,00 Urgenl& veWinare 
2,00 VAnMorul de aocodi 

~TVAUS..\ 
6,00 Nimic personal - s. 
7,00 Floare de aur - rol .. 
7,50 Preciooa • rei. 
8,45 Căsuţa pove~lor • rei. 
9,15lngor sAlbatic· rezu. 
matul săptămAnii 
10,05 Mlcuţele doainne ·, 
rei. 
11 ,00 Acasă la 
ambasadorul Braziliei la 

. Bucure~tl, Excelenţa Sa. 
Jeronimo Moscardo, cu 
Ruxandra Săraru 
11,30 Doctorul casei 
12,00 Singe din singele 
meu- rei. 
12,45 Moarte prinlnt nort • 
rei. 
14,30 Jackle Collins: 
Hollywood , 
15,00 VIaţa noastril- 8. 
16,05 Proclosa • s .. 
17,00 Caaper • d.a. 
17,50 Vremea de acasA 
17,55 Fotbal Anglia 
Premier League, Tn direct 
19,50 Somn u~or! 
20,00 Floare de aur - s. 
20,50 Mlcuţole doamne • 
s. 
21,50 Singe din singele 
meu- s. 
22.40 Vremea de acasA 
22,45 Medicamente pe· 
rlculoaoe • f. SUA, 1986, 
cu Ben Cross; Palrick Duffy 

Mesajul Bibliei; 8,30 
Desene animate: 9,20 
Insula duminicală; 9,50 
Emisiune pentru copii; 
10,15 Jocuri fără tmntiere; 
12,05 Trei dorinţe; 13,05 
Clipele norocului: 13,40 
Intoarcerea la Eden - s.; 
14,30 Religie; 14,40 Jocuri 
fără frontiere; 15,15 Copiii 
vântului - f. Franţa
Polonia; 17,00 Soartl de 
tigru - doc. Anglia; 18,00 
Emlly • s.; 18,45 Roata 
timpului; 19,00 Gol -
Fotbal, campionatul 
Ungariei; 20,00 Ştiri; 20,1 O 
Săptămana; 21,00 Jocuri 
fără frontiere; 22,30 Cody 
• s.; 0,15 Concert; 1,00 
După ora 11 · 

ll!l!l!ii.\UEU 1 
8,00 Credinţa şi viaţa 

9,00 Desene animate 

1 0,00 Godzllla • des. 
anim. 

11,00 Aventurile lui 

'Stnbad • ep. 3 
11 ,45 Buni prieteni 

12,15 The House
Gow • comedie, 

SUA, 1929 

13,00 Duminica in 

familie· 

15,00 Fotbal: F.C.M. 

Bacău • Steaua, Tn 

direct· 

18,00 Elena, viaţa 

mea -lip. 79 

· 19,00 Observator 

20,00 TeleEurobingo 

show 

22,30 Meciul 

Meciuri lor 

O ,30 O şansă pentru 

fiecare 

(il BLDmST.\2 
8,40 Viaţa satului; 9,00 
Cronică catolică; 10,00 
Indicator; 10,30 Veneţia, 
vara, Iubirea - f. Anglia; 
12,30 Harry • s.; 13,00 In 
orice zeamă două Nngurl 
- s.; 13,50 Thalassa; 14,20 
Stele pe cer fi pe 
pAmAnt . - s.; 15,10 
Aventurile unui cAlne -
s.; 15,40 Liceeni lndri· 
gostiţi • s.; 16,30 
Mesagerli locurilor din 
Ţara SfântA; 16,50 
GimnasticA ritmică CM; 
18,15 Literatura maghiară; 
18,40 Concerte Ebraice; 
19,25 Castravete - salată 
polnică; 20,20 Royce • f. 
Anglia: 22,00 Ştiri. 
Săptămăna; 23,05 
Telesporl; 0,10 Maghiari 
care au schililbat istoria 

PRO TV- 21,00 le trece pnii cap (şi prin cap le trec 
multe lucruri greu de imaginat) pentru 
a-şi suprima frăţiorul. Acest lucru TI 
detennină pe părin~ • Morticia şi soţul 
ei Gomez (Raul Julia) să angajeze o 
doică pentru a-1 supraveghea In per-'· 
manenţă pe micuţ Insa bona are prio
rităţile el: îl ia cu ea pe copii intr-o 
tabără de vara a ororilor şi încearcă să 
TI seducă pe unchiul Fester 
(Christopher Uoyd). Toate cu un singur 
soop: să pună mâna. pe averea familiei 
Addams. 

Trăznălle familiei 
-'ddams • eomedJelhorror 

Personajele ciudatei familii de desen 
animat, create de scriitorul Chales 
Addams, se intorc pe marile ecrane 
pentru această oontinuare a c:omediei 
.Familia Addams", mai nebună şi mai 
inspăimântătoare decât prima. Când 
Morticia Addams (Anjelica Huston) dă 
naştere unul băieţel căruia ii pun 
numele Pubert, ceilalţi oopii ai familiei, 
Pugsley şi Wednesday, încearcă tot ce 

i· 
1 ., 

tl PROGRAME '' ~ 
...-~IHBG?i! 1 :r1j ;~PRUIA 

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

Prima • stiri si re~rta
je, mete'o, muztcă şi 
concursuri 
12,00 Nadine Show -
tel. . 
13,00 Politica de .mai-
ne· tel. · 
15,00 Vtala in direct 
16,00 celebri fi bo
ga~ ·S. 
17,00 Nadine Show . 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo•OipM 
19,00 Romanie, Ro
mânie ... · 
19,15 Karaoke sh<m 
20,15 Film artistle 
21 ,30 Bilant - emisiune 
de analiză eronomică 
22,00 Românie, Ro. 
mânie ... 
22,15 Focus Plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de mâi
ne 
1 ,oo Film artistle 
2,30 Focus Plus • tel. 

~ 'I'V 2 
6,35 Lumea satului; 6,45 
Magazin matinal; 7,25 
Aerobic; 7,30 BunA 
dimineaţa; 9,30 Bogaţi fi 
frurnoti - s.; 9,55 Rlvlera -
s.; 10,25 De-a lungul firului 
de pAr; 10,50 Adrenalina; 
11,20 . Ajuta-te singur, 11,50 
Oler1ă directă: 12,25ln !noi -
s.; 12,50 Sunset Baach -
s.; 13,35 Rivlera • s.; 14,00 
Cursl cu vintul • 1. SUA; 
15,45 Bogaţi fi frumo't • 
s.; 16,10 Super echipa- s.; 
17,00 Sunset Beach - s.: 
17,45 Rosalinda - s.: 18AO 
Luz Maria - s.; 19,30 Fapte; 
20,00 Roata norocului; 
20,30 Marlmor- s.; 21,00 
UrmA flerblnta • s.: 21,55 
J.A.G. - s.; 22,45 BunA 
...,., Ungaria; 23,30 Foci. 
s.; 0,25 Inamici jura~: 1,20 
Internet 

*~TELE7t\Bt 
7,00 Stin 
7,1 O 'eună dimineaţa, 
România 
9,00 Lou Grant"· rei.· 
10,00 Ştiri 
10,30 Dintre sute ·de 
ziare· rei. 
11,15 Studioul Tudor 
Vomicu ·rei. 
14,00 Medici la datorie 
. s. 
15,00 Ştiri 
15,15 Post Meridian 
16,30 O singun\ viaţă -
s. 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant- s. 
19,00 Secţia de polllle · 
• s. 
20,00 Actualitatea 
Tele 7 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de 
ziare 
22,00 Cutia Pandorei 
22.45 24 din 24 
23,15 Gala Tele 7 ·rei. 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H 

IEJ PRO 7 
7,05 Taff- magazin; 7,30 
Moming Show; 8,55 Cine-i 
,aful?- s.; 9,30 R-.nne • 
s; 10,00 Mallorca - s.; 10,35 
Sabrlna fl vrAjitoarea -
comed. SUA 199~; 12,30 
Diagnostic - eri mi ~ s.; 
13,30 Matlock. s.; 14,30 
Sam • magazin; 15,00 
Talkshow-uri; 18,00 Taff -
magazin; 18,25 Biti Cosby 
Show • s.; 19,00 Familia 
Bundy ·s.; 19,30 
Roseanne - s.; 20,00 
Mallorca • s.; 20,30 Ştiri; 
20,50 Gaiileo - magazin 
'tllnţifi~; 21,15 Strizllo 
Berlinului - s.; 23,20 
Reportaj • Striptease la lbiza: 
0,00 History- doc.; 0,20 
Mlllenlum • s.; 1,15 
Dosarele X • 8.; 2,20 
Pwlcollmlnent. s.; 

~- --

.'!.tii RTL 
7,00 Sapte fix; 7,30 Bună 
diminOaţa!; 8,00 Opt fix: 8,30 
Boga~ '' frum"'i · s.: 8,55 
Intre noi· rei .. 9,25 Vremuri 
bune, vremuri rele - s.; 
10,00 Dimineaţa mea • ma
gazin; 11,30 Sabrina talk; 
12,30 Duelul familiilor • con
curs; 13,00 Magazinul 
amiezii: 14,00 Talkshow-uri: 
18,00 Didaca- s.; 18,30 
Intre noi - s.: 19,00 Bună 
seara! - magazinul lan

•durilor; 19,30 Exclusiv -
magazinul vedetelor; 19,45 
Ştiri; 20,10 Exploziv- maga
zin; 20,40 Vremuri bune, 
vremuri rele-s.; 21,15-
Modicopter 117 • Fiecare 
viaţi contează -s.; 22,15ln 
numele legii- s.; 23,15 
Quincy- s.; O, 15 Magnurn · 
s.; 1,10 Jurnalul nop~l; 1,40 
Fela de aur- s; 

\ 

Mar,i, 5 octombrie 1999 
DISf&HI\' 

10,00 Universul misterios al 
lui A(thur C. Clarke: Insula 
p ... 
10,30 Expediţie in Antarctlca 
11 ,25 Automobile In top: 
jaguar 
11 ,50 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia 
12,20 Dincolo de anul2000 
12,45 Lumea viitorului 
13,40 Pasul următoc 
14,10 Tehnologii noi pentru 
scafandri 
15,05 America Şi bombele 
16,15 Un rau. undeva: 
Cobungra, AustraUa 
16,40 Primele zboruri 
17,19 Flightline 
17,35 Aventuri la pescuit cu 
Rex Huni 
18,00 Inventatorii: Kramer 
18,30 Magazin Discovery 
19,000 Echipa timpului: 
Greytake 
20,00 Medici veterinari 
20,30 Aventuri. tn reclful 
albastru 
21,30 Ştirile Disoovery 
22,00 Şcoala de scufunda
t!Jri 
22,30 Veterinari 1h Africa 
23,00 vanătorul de crooodiu 
0,00 Vedere din cu~ 
1,00 Togri de oţel: tancurile 
2,00 E.xploralorii: August şi 
Jacques 

SAI1lli SAT 1 
6,30 Magazin mattnal cu 
sport; 10,00 Misiune 
Imposibilă - s.; 11,00 
Dragi surori - s.; 12.00 
Talkshow-uri; 16,00 Star 
Ţrek- s.; 17,00 Chicago 
Hope -'s.; 18,00 Fiecare 
contra tuturor :- concurs; 
18,30 Reportaje regio
nale: 19,00 Judecătoarea 
Barbare Salesch - show: 
19,30 Ştiri; 19,50 Sport; 
19,55 Blitz magazin; 
20,15 AXN ~ magazin;, 
20,40 E adevărat -
incredibil; 21,15 Gripa 
mortală din Koln -
thriller Germ. 1999; 23,15 
Dosarele' 99 - reportaje; 
1,15 Harald Schm1dt 
show; 2,15 Frasier- s. 

1 Tf IUIIUTIO:\.U 
21,30 S ~ în~.ân1plat ... 
azi 
21,35 Rev:sta presei 
21,40 Vo> Populi 
21 .45 De la cincinal ... 
la capital 
22,00 Jtunal • Curs va
lutar • Meteo · 
22,40 Lumea şi noi 
23.1 O Ecotunsm 
23,40 Istorie. memorie, 
recuperare 
O, 10 lirnişoara; mica 
Vienă 

fe11m!Biil 
7,00 Selectur 
10,25 Reactor • rei. 
10,30 File de poveste- rei. 
11,00 Atomix cu Michele
rel. 

. 14.00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Aria 52 ·rei. 
17.00 Selectoc 
19.00 Atornix cu Mircea 
21,55 Reactor 
22.00 Cinematomic 
22.30 H1gh action &drena
line 
23,00 Rocl<ada 
0,00 Insomnia 

1-w o.'!< m : tlb1 g11 :JI L.,;;;;;;. 
9,30 Yact-tmg - maga· 
zin; 10.00 Golf Ladies 
European Tours; 11,00 
Auto - Le Mans Series, 
Braselton (SUA); 12,00 
Ciclism CM de şosea 
juniori in d~rect; 14,00 
Eurogol magazin; 15,30 
Triatlon_ CE, Ungaria; 
16,00 Ciclism CM pe 
şosea fen1ei în direct; 
18,00 Zbor acrobatic 
CM, Jerez de la 
Frontera; 19,00 Tenis. 
turneu A TP Basel, in 
direct: 22.00 Box profe
sionist in dired; 1,00 
Golf CPorg'a (SUA); 
2,00 Yad1t1ng magazin 

r., u•m•!;p!piiMS:~g~:ţMii?J!:::i ..• Rf!•, ,~~!ÎL:ft~:l"· .!-:il!] GRuPUL ŞCOLAR~Di,~RTE 
Doriţi un TV color? Y Un e_LA PREŢURI: Preturi mici, ·SI M~";SERII SPIRU ttL'.iPET'' 

ltriglder? • Un radio-case- preţun de excep~e ~ 11 ('11, 
tofon?Y O combini muzicală 7 e IN CÂTE RATE: Produsele • .·· . . . . • .,."_"".J 
Y o ma,lni do spălat ? Y O se pot cumpara in 36 de rate l'~~aţllll~c:vsedlullnArati,*.N41itlanlfN:[~"'~{i 
!adi frlgorlllci? Y Un cuptor cu • FĂRĂ AVANS LA CUM- · fiica tnscrierlpa .locurile nlmaS<~IIbere 1s 'coala poslliceată, P<'fl'ic:! 
microunde? PĂRAREI · următOarele speclalitliţi: cosmetica, electronlst-depan .. tor rad> 

NIMIC MAl ·UŞOR. Apelaţi e Actele pentru cumpărături fi apar.ite audfo.\·ldeo, cc-.t>r stilist, contabH (curs de zi~~ seral}. " 
urgent ta magazinul COMSIM Tn rate se fac direct la magaz1n. ~ .. _ Se fat; insctiert9' ~u t-urnuri de calificare w_ durata de Ga12,j 
(IAnga Porţelanul) din Arad, Bd. La COMSIM caştigaţi bani, r;lunlla mMerilJe: friZer. coalor,.mocanic.auto, tinichigiu auto, vopsi:~ 
Revolutieinr.83,te1.280817.0rar timpşlve~aveaprodusedeoca· <+~auto os~r,~r,patl_ser ..... <::"._·. ·-. ~· _ ~~ _. -~4 
zilnic 9,00-18,00; sambata 9,00· litate axcepVonalal ~~[·lnfo_ . ~fl_i. $1)plim_lirta·':(l··la'.sec .. t'lltaridl_l ~ .. ·~~_.llllau ta lelefdn.-.28096U!M 

Jl13,00 (973865)1 ,,,_;',J:.â cE. ~?.;.' :> ~~ . , >:' ,~ . . . < l;l244,,l!!P' 

.:tii -i.t~&:'_~ .1Î' ~!·):l:i:f. ... \ta. kr.<fF•!I .lf.k.J,:.a-t~. Âol .j.:\j",:4- ;•-; ti!i ,•,..1-;M.!!,.:U- J~A.;.., . 1 "· 
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arţl, B OC1umur 

1 ff.~ 'i!J' 1 7,00 Matindlltd~u:~a• 
9,00 TVR laŞi 
10,00 Recurs la morală -
rei. 
11,00 TVR CltJi-Napoca 
12,00Jazz-rel. 
13,00TVRTI~ 
14,00Jumal 
14,15 Ciberfan 
14.30 Repere saae 
15,00 Oameni ca noi 
15,30 Convieţuiri 
16,00 Emisiune de limba 
maghiară 

17,00 Do< 
·17,30 Scuzaţi! Pardon! 
Mersi! 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră: Ştiri 
19,55 Amintiri din secolul 
XX 
20,0 Jurnal• Meteo • Sport 
21,00 Doi catâr! pentru 
mălcu~ Sara - ·westem, 
SUA, 1969 cu Shirley 
MacLaine, Clint Eastwood 
22,55 Nu trageţi! 
23,1 o Abera~a zilei 
23, 15Jumalul de noapte 
23,40 A-Facerea 
0,25 7 arte -in . iJI"·ARt\D 
7.00 Jbse,vc.tv 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 A<ona • rei. 
10,W Stiri 
10,15 Coltvla da aur -s. 
11,00 Oamon • s. 
11,l0 lnsplntlla Carollnel- s. 
12,00 Tropical Heat- s. 
13,00 .Ştirile amiezii . 
13,15 Viitorul incepe azi- s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Lm Maria- s. 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Mileniul Trei 
18,20 Anunturi 
18,30 Stiri TvA 
19,00 Observator 
20.00 Divertisment 
21,20 Anunţuri- ref: 
21,30 Ştiri TYA • ret. 
22,00 Divertisment 
22,30 Observator 
în continuare. program Identic 
aJ cel al Antenei 1 · 

r-··-...... 

EJ'l'\'ll ~ 
7,00 TvM • Teiematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Emisiune pentru 
copii 
10,15 limbi străine: 
engleză 

10,40 O familie cludaţli 
-rei. 
11,1 O Desene animate 
12,00 Alfa şi Omega 
13,1 O Mistere şi minuni 
14,00 Convieţuiri 
15,00 Desene animate 
15,50 Un câDtec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia - s. • 
16,45 Santa Barbara - .s. 
17,30 Tribuna partidelor 
pa~amentare 
18,00 Wagner- s. 
18,45 Stiri bancare 
19,00 Autograf muzical 
19,30 Teatrul liric 
20.40 Universul cunoe!j-
tllrii ' 

21.40 Credo 
22,45 Mărţişor - Casa 
memorială Tudor Arghezi 
22,50 Preotul '1 cir· 
clumăriţa - rei. 
23,50 integrale· rei. 
0,40 TVM • Mesager 

f.J il h' j ij i}1) 1 
8,55 Deschiderea programului 
9,00 lntersat Musb 
9,30 Un otârfM r..rtdt-fim 
11,00 Ştirile lntersat 
11 ,30 Outce ispiti - s. 
12,15 Lumea adânaJrlor 
12,30 Lumea lui J.M. Gbon 
-mm 
14,00 Dana l..asc .. lrM!a\1 si! 
. rei. 
15,30 s•ptAmAna sportivA 
arădeană 
1a.oo surorto . am 
17,30 Desene anhnate 
18,00 Emisiune 1n lb. g8r11'B'IA 
18,30 Obiectiv economk: 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Dulce Ispiti- s. 
20,05 -·farmece".."_ -20,30 Anldul prin gam1 choii -
tn direct 
22,00 Pe-mutltpti 
-film 
0,00 Erotica 
0,451ocnlderea programuktl 

~SC "COM fiBM" SltL 
~:4$$1f.'l'QIIIOOI~tff;6 T~'*-!IIR'*"li4fif. 'Jt ~hizl!k>ooa• •o:aala fi p~ WVIcll ! 
~rah> •î. \J$C<Ife a cerealelor !a' c81o(îjial ~~ 
~:·.·.· .. ,.. .·· ... · .. :·-_:; 
;( Qon!taVa~o~~re;~ .Grvl<:lii<W POfe !"~,fi.~ 
~lts6agric?le· .' .. ' :~; . '• ,. <':. /·.~~,-.")-k ·, '{_!~' 
:r.; +.Monl<>ază3:U.gârantle c4talrutorl{tbbe. 

'~io11<!li .. dllt Jl!lPO/ţ Jlllnlru. l9ate \l_pur~. ~'~ut~ 

~uţ~~~ .. ;"t:,:; ··.··,~~-~.'§? .. , .. t.:.~~-. ..,., •• -.,J~...b~i. 

~PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro TV 
eal tăul 
10,00 Tlf!,ir '1 nellnl,ut -
rei. ' 
11,00 Mlilune de oalvanl • 
rei. 
12,30 Royal Canadian Alr 
Fart:e • ep. 2 
12,55 Ştirile PRO TV • O 
propozi\ie pe zi 
13,05 Babylon V· s. 
13,50 Ani de liceu· s. 
14,15 Miracolul tinef8!11· s. 
t4,45 Familia Bundy • s. 
15,15 Aripile pasiunii- s. 
f6,00 Tânăr·•l nellnl,ut
$p.847 
17,00 Ştirile Pro TV • O 
propozitie pe zi 
17,15 Ştln Pro TY Arad 
17,30 Rosallnda- ep. 22 
18,30 Inimă de ţlganci • ep. 
107 
• Extragerea căf11i I>O'Itaie 
.Te uiţi şi căştlgl" 
19,30 Ştirile PRO TV 
20,00 Ştirile Pro TY Arad 
20,30 Melrose Place - s. 
21,30 M~rii- ep. 33 
22.25 Ştirile PRO TY 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro TV 
0,00 Criminal~!- ep. 17 
1,00 Ştirile Pro TV 
2,30 Cine-I ,.rur · ep. 130 
3,00 Accapulco Haat - ep. 9 

fJ!J \\lll U. PU\F.T 
8,00 ln cAutarea animalelor: ln 
căWna tup.Li-
8,55 Spectacolul naturii. New 
Yort< 
9,50u..e 
10,45 Povestiri de la grAdina 
zootogial 
11,40Medcde-·3op. 
13,05Voeţu--
14,00 Salvaţi ~ salvatori 
15,oo v.- nocuv6ntil...., 
16,00 ToiiA deopre cAini . 
17,00 Cazurile judecAtorului 
Wapne< 
18,00 Medc de-. 3 ap. 
19,00 ~- nab.ri- 2 op. 
20,00 Salv!4" salvatori 
21,00 Unlveniut na1uril: DcJm1a 
molei 
22,00 Etefarli de pAdunt 
23,00 Africa· nelmbiAnzltt: 
F.-<JnTalek 

0,00 U_.,ţe cu-
0,30 U_.,ţe
:i,OO Modic de-

" 

~Tt ;\fU,~ 
6,00 Nimic personal- s. 
6,50 Acasă la bunica - rei. 

· 7,00 Ranzo fi Adriana -
rei. 
7,50 Praclosa - rei. 

. 8,45 Căsuţa poveştilor- rei. 
9,15lnger sălbatic- rei. 
10,10 Lanţurile Iubirii- rei. 
11,00 Dragoata '' putere -
rei. 
11,50 Sânge din sAngele 
meu-rei. 
12,40 O noapte la Opert -
rei. 
14,15 Maria- s. 
15,00 Viaţa noastrâ- s. 
16,00 Preclosa- s. 
17,00 Casper ·des. anm. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste fi putere • 
s. 
18,20Acasă la bunica 
18,30 Renzo fl Adriana-. 
s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile Iubirii- s. 
20,20 Sorm uşort 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 Sânge din sAngele 
meu -s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Marcenarul - f. 
Italia/Spania, 1968, cu 
Franco Nero, Tony 
Musante · 

Lumea satului; 7,00 Emisiune 
infonnativă; 10,05 Vin '' pu. 
tare - s.; 11,05 Regele pam
~ul- s.: 12,05 Casa pldu
rarulul din Falkenau - s.; 
13,00 Ştiri; 13,30 Magazin 
informativ; 14,05 Magazinul 
mlnorită(ilor; 15,05 8enza1io -
s. Canada; 15,50 MC; 16,00 
Soc- nlolpulul - s: 16,30 
Vacanta copiilor; · 17,00 
Thalass8 . Marea; 17,35 Pamt 
- s.; 18,00 Fam. Mezga • des. 
anim.; 18,30 Cronică catol'lci; 
18,50 Jumale rnglonale; 19,00 
Ştiri: 19, 15. Consiliul Europei -
doc.; 19,30 Roata timpului; 
19,40 Primejdie - s.; 20,30 
Ştiri, sport 21,00 Poft!la """' 
tiei M s.; 21,50 Tele-noroc; 
22,20 Galvlllgyi show; 23,00 
Ştiri; 23,05 Actual; 23,30 
Magazin economic; 23.55 
Arma--t. SUA. 

' 

~ .u-nut 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa dievreme 
10,00 Ştiri 
10,15 CoiMa de aur-s. 
11,00 O amon - s. 
11,30 Inspiraţia Caro· 
Unei- s. 
12,00 Troplcal Heat - s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul Incepe 
azi- rei. 
14,00 Esmeralda • s. 
15,00 Luz Maria - s. · 
17,00 Ştirile amiezii 
17,25 Elena, viaţa mea 
-ep.81,82 · 

19,00 Observator 
20,00 Născut InvingA
tor - dramă, SUA, 1984 
cu ~obert Redford, Kim 
Basinger 
22,30 Observator 
23,00 Marius Tucă show 
0,00 Underground • 
dramă, Iugoslavia, 1995 
partea a 11-a 
2,00 Observator 
2,30 Inspiraţia Caro· 
Unei -rei. 
3,00 Elena, viii!B mea • 
rei. 

1?J BlD.\Pl:Sl\2 
10,00 O perete; 11,00 
Peregrinări pe ocean; 
11,30 Peşterile Unga
riei; 12,10 Cufllr; 12,35 
Em. cu Tărocsik Mari; 
13,00 VIn fi putere- s; 
14,00 Actual; 14,25 
Păstrătoril tradiţiilor; 
14,30 Mag. informativ; 
15,00 Literatura ma
ghian!i; 15,30 Contesa 
Rokk Marica; -17,00 
Strada şcolii; 18,30 
Husari - lupte; 20,00 
Baschet; 20,40 Desene 
animate; 21,00 Ştiri, 
sport; 21,30 Ţinuturi 

Insetata; 22,20 Pove.s· 
te despre femela care 
a rtma.a- f. IT. · · 

·Antena 

• 20,00 Năsent 
lnvlngător - dramă 

Roy simte că va ajunge unul dintre 
cel mal mari jucAtori de baseball din 
America. La Chicago Insi etuează. 
Mal mult, devine suspect In uciderea 
unei femel. DupA 16 ani, se anga· 
eazi, din nou, ca jucător Intr-o 
echipă ameninţată cu retrogradarea. 
Roy se Impune. IncurcA Ind fi 
socotelile unor mafloţl. 

' j. -----.. _..;: ____ c.. __ _ 
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8 PROGRAME ,., ~ Duminică, 3 octombrie 1999 
c.rtm(!l 11 R 1 ~1 ,\ 
7,00, Emisiune pentru 
copii 
11,00 Duminica la 
prânz 
12,00 Vacanţă' a la 

Petnşor 

12,30 Romanie, 
Romanle ... 
13,30 Tradiţii · '' 

14,00 Cinemagia 

14,30 Film artistle 
16,00 Celebri 'i 
bogaţi· s. , 
17,00 Film serial 
17,30 Chic 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
18,30 Film serial 
20,15 Film artistle 
22,15 Focus plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Film artistic. 
1,00 Focus plus· rei. 
1 ,30 Clnemagia • rei. 

C.l!SLt& @#iii!J 
7,00 Ganduri de 
dimineaţă; 7,30 Grlldlna 
zoologică In rucsac; 8,00 
Matineu TV: 10,00 Desene 
-animate: 12,00 Llceenn -
s.; 12,25 Madlson- s.; 
12,50 Ura, călătorim! • 
magazin turistic; 13,20 
Lumea sălbatică - doc.; 
14,15 Ben'' Charlle
westem, Italia, cu Giulano 
Gemma; 16,15 Mec 
Gyver- s.; 17,10 Super 
echipa- s.; 18.0S Misiune 
Imposibilă - s.: 19,00 
Fapte; 20,00 Luz Maria -
s.: 21,00 Show de ziua de 
~eno: 22,55 Frideritwsz 
subiectiv; 23,50 Goli Goli 
Goli; 0,40 Reunificarea 
Germaniei 

~ 1 lHBE)i 11 !tii ··v ·rn11 1 .\B( 
8,00 Stiri 
8,20 Ţara spiriduşilor
rei. 
9,30 lncldientut - rei. 
9,30 Povestea lui 
Bubber- rei. 
11,30 Giobetrotter- rei. 
12,00 Iti mai aduci 
aminte, DOamnă? 
13,00 Ora unu a ventt 
15,00 Drumuri printre 
amintiri 
15,30 Cutia muzicalA 
16,00 Celebritate - ep. 
127 
17,00 Forta destinului 
18,00 Poriretul unui artist 
i 8,55 Pariul Trio 
19,00 Dincolo de anul 
2000-doc. 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de 
ziare 
21,35 Pariul Trio 
21,40 Loto 
22,45 Complotul din 
zgArle nori - acţiune, 
SUA, 1993 cu Paul 
Reiser, Susan Norman 
23,15 Gala Tele 7 
0,00 Ştiri 

EJ PRO 7 
8,15 Ultima pădure - f. d. a. 
AustraBa: 10,00 Slmpsonl • 
s. d. a.: 10,30 Krakatoa -
aventuri, SUA, 1967, cu 
Maxlmlllan Schell; 13,00 
Proiectul X • S. F. SUA, 
1986, cu Matthew Broderlck; 
15,05 Sabrlna '' vriJI· 
toerea • comedie fantastică, 
1996, aJ Mellssa Joan Hart; 
17,00 Fennecat - s .. ultimul 
ep.; 18,00 Albastru! de 
dedes'ubt - doc. Franţa, 
t998; 20,00 Lumea mi
nunilor: 20,30 Ştiri; 20,45 
Lumea minunilor; 21,15 O 
vntme pentru a ucide - f. 
SUA, 1996, cu Sandra 
Bullock, Kevln Spacey; 0,15 
Comando -acţiune, SUA, 
1985, cu Arnold 
Schwarzenegger; 1,50 
Ingerul rlzbunilrll - f. 
Germania, 1999; 3;40 
KrakatDa - rei. 

.. ,. ftft ..... 

-~·&ti R'I'L 
7,20 Desene animate; 
8,35 Disney Club; 10,15 
Detectivul - s. SUA. 13/1: 
12,05 Desene animate; 
12,30 Echipa A-s.: 13,25 
Parada filmelor Disney; 
13,45lngerul cântă fala -
comedie, SUA, 1997, cu 
Christopher Lloyd; 15,20 
Sea Quest DSV • s.; 16,15 

Herculas '' Inelul de foc 
- f. SUA, 1994, cu Kevin 
Sorbo; 17,55 Noroc chior 
-comedie, SUA. 1991, cu 
Martin Short; 19,45 Ştiri, 
sport; 20,10 Vedete; 21,15 
Premiile Televiziunii ger
mane; 0,20 Recepţia pre
miilor TV; 0,55 South 
Pari< - s.; 1,30 Hercules -
rei.; 3,05 Echipa speciali 
-s. 

IIS(OU:RI 
10,00 Jurassica: Misterul 
dispariţiei dinozaurilor 
10,55 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia 
11,25 Aventuri in Australia 
11 ,50 Spionii din cer · 
12,45 Magic şi divin: 
Miracolele credinţei 
13,40 Succes, John 
Glennl 
14,35 Enclclopedla galac:
ticâ:Luna 
14,50 Războiul zuluşilor 
15,45 Un secol de război 
17,35 Ştiinţa modernă: 
Previziuni meteo 
18,00 Rechinii: Pericol 
tăcut 
19,00 In căutarea rechinu
iui cap-<le-docan 
20,00 Rechinul Z..mbezi 
21 ,00 Studiul rechinilor 
22,00 Rechini preistorici 
23,00 Rechini intr-o mare 
~ 
0,00 Rechini in Triunghiul 
de Aur 
1,00 Rechini In Bahamas 
2,00 Secretele adâncurilor: 
Rechinii - tigru 
3,00 Lumea rechinilor şi a 
baracudelor 

SAI'}ll SAT 1 
7,10 Dinozauri!- comedie, 

SUA, 1962: 8,45 Weck up; 
9,45 Show-ul săplămanll; 
10,45 Ali· s.: 11,15 Mac 
Gyver- s.; 12,15 Ce le 
place fetelor - f. Germania, 
1957; 14,00 Vacanţe In 
Tirol - comedie, Germania, 

1971; 15,35 lnannat '' pe
riculos - comedie, SUA, 
1986, cu John Csndy; 17,10 
Shaughnessy - western, 
SUA, 1986, cu Unda 
Kozlovskl; 19,00 Blitz - ma
gazin: 19,30 Ştiri; 19,45 
Fotbal Bundesliga - et. 7; 
21,15 Multlpllcltate • cerne
dia, SUA. 1996, cu Michael 
Keaton, Andie Mac Dowell; 
23,30 Cartierul Sl Paun -
s.: 0,00 In capcanA 2 - acţi
une, SUA, 1996, cu Lance 
Henriksen; 1,30 Planetopla 

TV I~TEIU'fiOUL 
21,30 S-a întâmplat. .. 

azi 
21 ,35 R11vista revistelor 

21,40 Viaţa spirituală 
22,00 Jurnal • Meteo 

22,30 De luni până 
duminică 

23,00 Un secol de cine

ma: Tusea '' junghiul 
- dramă, România 

1992, cu Emest Mafiei, 
Olga Tudorache 

lea"{ll!!["' 
7,00 Selector 
11,00 Cybemet 
11,30 Atomic Cafi - rei. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londra! -
rei. 
13,30 Hal Hul 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
18,30 Atomlx cu Tudor 
21,30 Concert R.E.M. • 
ROADMOVIE 
23,00 Album Show 
23,30 Insomnia 

9,00 Gimnastică ritmică 
CM Osaka in direct; 
12,30 Semimaraton
Palermo 21.79 km in 
direct; 14,00 Moto- MP 
al Australiei; 16,30 
Ciclism CM - Cursa 
Paris Tours in direct; 
18,00 Rugby CM; 18,30 
Rugby: Scoţia-Africa de 
Sud in direct (gr. A); 
20,45 Rugby: Australia· 
România in direct; 

22,45 Auto - Nascar, 
Martinsville; 0,00 
Sportcentre; O, 15 
Rugby CM; 1 ,1 Tenis -

turneu ATP Toulouse • 
finala 

Mt:IJil/1141' 611111' U 
ARAD 2900 S.C. ANNO SRl 

oa bp • ~ .JAMJNA • Import UNGARIA, 

Str. V.:..vod Moa• nr-85-87 
~ email: arco.,..rroa'\..;,.groupQtnext..ro 

TeiJ F'ax: 0157/ 28"1 779~ 057/ 2TtJ 333 

••+'r'n TANGO! CSARDAst KEIUNGO, Jllazaaate .. 
aecJazurate, e Tal>li alamlalu LINDAB e Vati ter-
8101aolafll, JM&ca& fi alte wtu'ele 1 alia 111 re 
--.mor, la paeJWIIiri wwuafi. 

Societatea aslgurt transport gratuit la domiciliu pe raza 
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Informatii la telefon/fax: 057-285333, str. Andrei Şaguna nr. 122. 
• Noi .... --. tlvs. ~ 

· Alepţlcalhatea!!! (5224317) 

In calita- de distribuitor autorlzat 

Policoloe: 
... _. .. ,..Pilit.._.. L.'I..J-e:..-.. "T....._ ~c::::»L.c::::»-.._ 

va o~era la 
pret de proclucA'I:or 
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I:J}~ iil:lf 
12,00 Surpnze, sur

prize- rei. 

14,00 Jurnal 

14,15 TVR Craiova 

15,00 Pro Patria 

16,00 Emisiune în 

limba maghiară 

17,30 Agenţia de 

plasare 

18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea ta 

19,00 Ştiri 

19,05 Sunset Beach 
- ep. 541 
19,55 Amintiri din· 

secolul XX 
20,00 Jurnal * Meteo 

*Sport 
21,00 Fellcity - ep. 2 
21,45 FBI- C16- ep. 

2 
22,35 Cu ochil'n 4 
23,20 Aberaţia zilei 

23,35 Recurs la 

morală 

0,35 Marele Jazz 

T~AT\' ARAD 
7.00 Observator 
8.00 $tin TVA- rei. 
8,30 Divertisment 

~:~ ~~r;::~-
10,00 sun 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 Damon- s. 
11,30 Răpirea - dramă, 
SUA, 1996 
13,00 Stinle amiezii 
13,15 Viitorul incepe azi ~s. 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Luz Maria- s. 
17,00 Ştin 
17,25 DivOftisment 
18,00 Studioul artelor 
18,20 Anunţuri 
18,30$tiri TVA 
19,00 Observator 
20,00Arena 
~1,20 Anunturi- rei. 
21,30 Stin 1VA- rei. 
22,00 6bservator 
ln continuare, program iden· 
tic cu cel al Antenei 1 

eta- 2u 
computer 

IBTVB2 
12,00 Sensul tranziţiOi 
13.00 Un zambet. o 
glumă ... 
13.1 O Mistere minuni -
doc. 
14.00 Convieţuiri 

15,00 Delfi '' prietenii 
săi- d.a. 
15.50 Filmele săp

tămânii 

16,00 Obsesia - s.· 
16,45 Santa Barbara 7 

s. 
17.20 Pelerinaje 
17,50 Wagner- ep. 7 · 
18.45 Ştiri bancare 
19,00 Oameni care au 
fost 
19,30 Mapamond 
20,00 Angela, merge 
mal departe - dramă, 

România, 1982 cu 
Dorina Lazăr, Vasile 

Miske '· 
21,15 Axis Mundi 
21,45 Bijuterii muzicale 
22,00 Fotbal: Sout
hampton-Derby 
Country 
0,30 TVM • Mesager 

lJilm~:ţjjl 
'8,55 Desch1deJeil programuhu 
9,00 lntersat Music 
9,30 Hotelul New Hampshlre 
-film 
11,00 Stirile lntersal 
11,30 Ăstronoinii- film 
12,30 Jimmy Readon- film 
14.00 lntersat Sport Show 
15,00 Aventuri americane 
15,30 Safcui 
16,00 Un stâfllt fericH- film 
17,30 Desene animate 
18,00 Săptămâna sportivă 
arădeanl!i 
18,30 Lumea adancurior 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Oulee ispită- s. 
20.05 Mistere. farmece si mi"a-
cole ' 

20,30 Dana Lase ~ invtta~i săi 
-in direct 
22,00 ·Povestea lui J.M. 
Gibson 
23.30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45lnchk::lerea programului 

OFERTĂ SPECIAI.Â 

~PR&TI' 
7,00 Bu11ă di11: ,,euţc. t'RO 
TVe al tău! 
10,00 Taniir 'i nellni,Ut • 
rei. 
11,00 Trăznălle familiei 
Addams-rel. 
12,30 Royal Canadian Alr 
Frace- ep. 1 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propozi~e pe zi 
13,05 Babylon V- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinere~i- s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Aripile pasiunii- s. 
16,00 Tânăr fi nellnl,tlt
ep.846 
17,00 Ştinle Pro TV 
.. O propoziţie pe zi 
17,30 Rosallnda- ep. 21 
18,30 Inimă de ţigancă -
ep. 106 
• Extragerea cărţii poştale . 
~Te uiţi şi caştigi~ 

19,30 Stirile Pro TV 
20,00 Stirile Pro TV Ara'd 
20,30 M~iune de salvare ~ 
dramă, SUA,. ,1997 cu 
Rich!3rd Thomas, McRaney 
22,25 Ştinle Pro TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23.30 Ştirile Pro TV • Profit • 
O propozi~e pe zi 
0,00 Criminaliftll • s. 
1,00 Ştirile Pro 1V 

fiii !\lllit PU\IT 
8,00 in lurnea animalelor. 
lnotând cu rechinii 
8.55 Spectacolul naturii: Râul 
Şarpelui, ldaho 
9,50 Lssie- s 
10,45 Povestiri de la grădina 
zoologdi 
11,40 medic de animale- 3 ep. 
13.05 Comorile Contir1enlului 
Negru 
14,00 Salva~~~ salvatori- 2 ep. 
15,00 Vedete necuvântătoare 
16,00 Harn! Vaată de dUne 
:17,00 Cazuril8 judecătorului 
Wapner - 2 ep. 
18,00 MediC de animale- 2 ep. 
19,00 Spectacolul naturii: 2 ep. 
20,00 Salvati si salav1ori 
21.00 UrliVersul naturii: 
Factorul hotărâtor 
22,00 Dinozaurul .,de rau· -
doc. 
23,00 Parada animalelor 
23.30 Vânătorul de cmoodRi 
0.00 UrgentE.- W animale 
0,30 Urnen\P veteriltare 

1 ~T"A(;!SĂ 
6,00 Nimic personal · ~ 
7,00 Floare de aur • ret. 
7,50 Preclosa ~rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor- rei. 
9,15 Acasă la ambasadorul 
Braziliei la Bucureşti, 
Excelenţa SA, Jeronimo · 
Moscardo · rei. 
9,45 Doctorul casei· rei. 
10,15 Micuţele doamne· 
rei. 
11,15 Jackle Collins: Holly
wood· rei. 
11,45 Sânge din sângele 
meu- rei. 
12,35 Medicamente pe· 
riculoase 1 - rei. 
14',15 Maria- s. 
15,00 Viaţa noastrA- s.• 
16,00 Preciosa - s. 
17,00 Casper- des. anim. 
17.25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste '1 putere -
s. 
18,20 Acasă la bunica 
18,30 Renzo ''Adriana- s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iubirii- s: · 
20,20 Somn uşor! 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge din sângele 
meu -s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 O noapte la openl - f. 
SUA, 1935, cu Groucho 
Marx, Harpo Marx 

J ~ )ii!IIWUP 
6,42 Lumea satului; 7,00 
Magazin matinal; 10,05 VIn 
'i putere- s.: 11,05 Regele 
pampasulul - s.; 12,10 
Casa pădurarului din 
Falkenau - s.; 13,00 Ştiri; 
13,30 Magazin informativ; 
14,05 Magazinul ~ganilor şi 
slovacilor; 15,05 Senza~e; 
16,00 Secretele nlsipulul
s.; 16,30 Copiii pădurii noi 
• s. Anglia; 17,00 TiwlaSsa -
magazin; 17,35 Pearl 7 s.; 
18,00 Clipele norocului; 
18,30 Rămăi cu noi'; 18,50 
Jurnale regionale; 19,00 
Ştiri; 19.15 Consil~ul 
Europei; 19,50 Roata timpu
lui; 19,40 Primejdie- s.; 
20,30 Ştiri; 21,00 Vizitatorul 
- s.; 21,45 UrmătoiUI, vă 
rog!; 22,00 Cufărul; 22,30 
Em. lui Tărăcsik Mari; 23,05 
Ştin: 23,35 Bum- bumm- f. 
Spania 

lllll!iiAUE:U 1 
7,00 Observator 

8,00 Dimineaţa devreme . 
10,00 Ştiri 
10,15Collvladeaur-s. · 
11,00 Damon - s. 
11,30 Răpirea - dramă, 

SUA, 1996 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul incepe azl-
s. .f 

14,00 Esmerakla- s. 
15,00 Luz Maria - s. 
17,00 Ştiri 
17,25 Elena, viaţa mea -
ep.79,80 
19,00 Observator 
20,00 Pericol iminent - s . 
20,50 Dublă lden-- s. 
21,40 Prezentul Simplu 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Retrospectiva etapei 
1,00 Underground -
dramă, Iugoslavia, 1995, 
cu Miki Manojlovic, Lazar 
Ristowsl<i 
2,00 Observator- rei. 
2,30 Damon - rei. 
3,00 Elena, viaţa mea -
rei. 
5,00 Danas - s. 

0" BtDmSI.\ 2 
6,45 Lumea satului; 7.00 
Magazin matinal; 10,05 
Operetă; 11,00 Peregrin!Jri 
pe oceane; 11,30 Viaţa 
Balaton-ul~l - 5: 12,00 
Imposibil?; 12,40 Cocteil de 
muzică 13,00 Ţinutul do
rinţelor - s.; 13,50 Valon de 
patrimoniU; 14,00 Actual; 
14,25 Studio deschis; 14,30 

1 Mag. infOrmativ; 15,00 
Clubul celor trei dorinţe; 
16,00 Jurnal parlamentar; 
17,00 Strada şcolii: 18,30 
Pe drum: 19,00 Handbal 
masculin; 20,40 Desene ani
mate; 21,00 Ştiri, sport; 
21,30 Lămpaşe mişcătoare -
doc.; 22,20 Cheful tinerilor: 
22,45 Cheful tinenlor, 23,10 
Când voi fl mort In alb - f. 
Iugoslavia: 0,25 Ora de 

· inchidere 

~ ltECOMANDĂM ACASĂ-22,)0 

HBO - 20,3.0 Ape O noapte la operă·_,_.. 

ostile • dramă 

- Calculatoare 
......... .2000 

,,.l!)l''" 

AMD K6-2 COOMHz 
VIA MVPJ 512K 
H004.JGB In largul Bermudelor un sub

marin atomic rusesc se cioc· 
ne,te cu unul american·. 

Tensiunea dintre cele două 
ţări ajunge la cote maxime. 
Noroc că amiralii celor două 

flote i'li păstrează sângele 
rece. 

Cel patru Marx - Groucho, Harpo, Chico şi 
Zeppo - vestiţi Tn epocă şi tn istoria cine
malografului, au jucat împreună in 14 filme; 
din această comedie irezistibilă, lipseşte 
Zeppo. Fraţii Marx satirizează opera, ca 
instituVe. şi cantareVi itaneni, ca exponen~. 
Dupa o somptuoasă cină luată Tn compa
nia unei blonde superbe. la un restaurant 
select din Milano, Otis B. Driftwood 
încearcă să ob~nă o altă masă gratuita de 
la bogAta lui patroana, doamna Claypool, 
dornică sa fie Introdusă in tnalta societate. 

-Imprimanta 
-Retele 
-Soft 
- Senlice 
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FDD 3.5"/1.4-IMB 
PLACĂ VIDEO ""15 
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(âl~ PROGRAME TV 
~PRIMA 
7.00 Karaoke show -
rei. 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima • Ştiri, reportaje, 
meteo, muzică şi con
cursuri 

12,00 Nadine show -
rei. 
13,00 Show-ul de noap
te- rei. 
15,00 Viaţa in direct -
talk_ show 'pe teme 
sociale 
16,00 Celebri 'li bogaţi 
- s. 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
19,00 România; Ro
mânie .... 
19,15 Karaoke sho\v . 
20, 15 Dosarele Y 
21,00 Film serial 
22,00 Românie, Ro
mânie ... 
.22, 15 Focus Plus . 
22,45 Revista presei. 
23,00 Politica de mâjne 
1,00 Film artistic 
2,30 Focus Plus - rei. 

E -6.45 Lumea satulu1, o.~;:;~ , v 
2 matineu; 7,20 TV doctor; 
7,30 Magazi11 matinal: 9,30 
Boga~ '1 lruffi0111 - s.: 9,55 
Rlviera - s.; . 10.25 t 
Fridefikusz Subiectiv; 11,20 ;1 

Salon auto 2000; 11,50 j 

Magazin economic; 12,25 Tn 
trei- s. Franta;-12,50 Sunset 
Beach - s.; '13,35 Riviera
s.; 14,00 Prăbuşire in iubire 
• f. SUA cu Robert De Nlro, 
Meryl Streep: 15,45 Bogaţi 
'1 lrum<>fl· s: 18,10 Super 
echipa - s.; 17,00 Sunset 
Beach - s.; 17,45 Cassan· 
dra - s.; 18,40 Luz Maria -
s.: 19,30 Fapte; 20.00 Roata 
norocului: 20,30 Marimar -
S:: 21,00 Nord 'i Sud - s.: 
22.45 Bună seara. Ungaria!; 
23,30 ln doi - em. lui Silagyi 
Janos; 0,15 Maga~n cultural; 
1,00 Ştiin~ pe lntemet 

"!fflEU 7ABt 
7,00 Sl1r1 
7,1 O 'sună dimineaţa, 
România 
9,00 Forta destinului- rei. 
1o,oo stiri 
10,15 Teleshopping 
10,30 Dintre sute de 
ziare- rei. 1 

11 ,30 Rendez-vous la 
Tele 7- rei. 
12,30 Documentar 
13,00 Ora unu a venit -
rei. 
15,00Stiri 
15,25 Post MwiQian 
16,30 O singură viaţă -
s. 
17,30 D<x;umentar 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant-s .. 
19,00 Pronosport 
19,05 Secţia de !"'llţie -
s. 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 O intre sute de 
ziare 
22,00 Dincolo de stadion 
23,30 Cutia muzicală -
rei. 
0,00 Ştiri 

IB PKO 7 
7,05 Talf- magazin; 7,30 
Moming Show: 8,55 Cine-I 
fBiul? • s.; 9,25 8111 Cosby 
show- s.; 10,00 Roseanne 
- s.; 10,30 Mallorca - s.; 
11,00 Andreas TOrk 
Lovestories; 12.00 Talk, 
talk, talk: 12,30 Diagnostic: 
crimă • s.; 13,30 Matlock -
s.; 14,30 Sam - magazinul 
amiezii; 15,00 Talkshow-uri; 
16,00 Taff ·magazin; 18,25 
Bill Coaby show - s.; 
19,00 Fam. Bundy - s.; 
19,30 Roseanne - s.; 20,00 
Mallorca - s.; 20,30 Ştiri; 
20,50 Galilea - ma~zin; 
21,15 Dosarele X - s.; 
22,15 Pericol iminent- s.; 
23,20 TV Total- show: 0,15 
Comedy Club; 0,45 Chaos 
Clty- s: 1,10 Selofeld- s; 
1,40 Buffy- s. 

IHBel 11 :it! 
10,00 Crimă la nr .. 

1600 -·acţiune, SUA, 
1997 

11,45 A•• e viaţa ' 
comedie, SUA, 1998 cu 
Michael Goorjian 

13,30 Masagerul sta

Iar - acţiune, SUA, 
1997, cu Michael 

Madsen 

15,15 Robbersonll '' 
pollţa - comedie, SUA, 
1994 
14,45 Evadare din Los 
Angeles - acţiune, 

SUA, 1996 
18,30 Iubire fără 

vârstă - comedie, SUA, 
1993 cu Sirley Mac
Laine 

20,30 Ape ostile - acţi

une, SUA, 1997 
22,15 Totul despre 
sex- s. 
22,45 Detectivul fan
tomă - comedie, SUA, 
1997 
0,45 Hot Boyz - acţi

une, SUA, 1999 · 

_f!.lii- KTL 
7,00 Magazin matinal. 
7,30 Bună dimineaţa; 8,00 
Magazin matinal; 8,30 . 
Bogati 'i frumo'li- s.; 
8,55 Intre noi - s.; 10,00 
Dimineaţa mea - magazin; 
11 ,30 Sabrina talk; 12,30 
Duelul familiilor - concurs; 
13,00 Magazinul amiezii; 
14,00 Talkshow-uri; 18,00 
Dădaca- s.; 18,30 Intre 
noi- s.; 19,00 Bună seara 
- magazinul landurilor; · 
19,30 Exclusiv - magazin; 
19,45 Ştiri; 20,10 Exploslv; 
20,40 Vremuri bune, vre-
muri rele-s.; 21,15 Dr. 
Stefan Frank - s.; 22,15 
După gratii - s.; 23,15 
Extra - magazin; 0,30 
Natur Trend; 1,00 Ştirile 
nop~i; 1,35 Magazin cultu-
ral · 
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~ IIISf&lEil 
~o 00 Uruversul mls,_erios al 
lui Arthur C. Clake 
10,30 Magic şi divin 
11 ,25 Automobile In top 
11,50 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia · 
12,20 Dincolo de anul2000 
12,45 Animal X 
13,15 Stare de elertă 
13,40 Pasul următor 
14,10 Ştiinţă modernă 
15,05 Nebuni pe ro~ 
16,15 Un rau, undeva: 
Bhutan 
16.40 Pnmele zboruri 
17,10 Fllghtlin~ 
17,35 Aventuri la pescutt cu 
Rex Htmt 
18,00 Confesiuni: Avionul 
18,30 Confesiuni: Un tanăr 
hitlerist 
19,00 Echipa timpului: 
Richmond 
20,00 Medici veterinari 
20,30 Tn căutarea rechlnu
lui cap-de-ciocan 
21,30 Magazin Dlscovery · 
22,00 Arme noi 
23,00 Vr~muri grele . 
0,00 Secretele rechinilor 
1 ,00 Un secol de război 
2,00 Din lumea supranatu
ralutui: Şoparia uriaşă 
3,00 Magazin Dlscovery 
3,30 Confesiuni 

SAt~! SAT 1 
6,30 Magazin matinal cu 
sport; 10,00 Misiune 
Imposibilă - .s.; 11,00 
Dragi surori - s.; 11 ,30 
Dragi. surori;;· 12,00 
Talkshow-uri; 16,00 Star 
Trek - s.; 17,00 Chicago 
Hope - s.: 18,00 Fiecare 
c~ntra fiecare - concurs; 
18,30 Magazin regional; 
19,00 Judecătoarea 

Barbara Salesch - s.; 
19,30 Ştiri, meteo, sport; 
20,00 Blitz magazin; 20,40 
E adevărat; 21,15 Benzină 
in singe - s.; 22,15 Toată 
lumea râde- show; 23,15 
Newmaker magazin; 0,00 
Splegel TV Reportaje; 0,35 
24 de ore - repo!ler in acti
une: Regatul St. Pauli; 1,05 
Star Trek - s.; 1,55 
Chicago Hope - s. . 

n L\UIUTIO\.U 
21 ,30 S a întâmplat 
azi 
.21 ,35 Revista prese!· 
21,40 lnfo editorial 
21,45 Lunetist de elită 
22,00 Jurnal • Curs va
lutar • Meteo 
22,40 Flagrant 
23,25 in Dobrogea, pe 
urmele primilor creştini 
23,40 Tezaur folcloric 
0,40 Palatel.e puterii: 
Palalul Cotroceni · 

7,00 Selector 
10,00 Reactor 
10,30 Hai Hul- rei. 
11,00 Atomix cu Tudor -
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 

. 16,00 Romanian Top 
100-rel. 
18,00 Selector 
19,00 Atomix cu Michelle 
21 ,55 Reactor 
22,00 South Park - des. 
anim. 
22,30 File de poveste -
rei. 
0,00 Insomnia 

~·C:.• m:@,l1til 
9,30 Gimnastică rit
mică; 10,30 Motocris 
CM Paris; 11,30 Tenis
turneu ATP bărb.

Bucureşli, finala; 13,00 · 
Ciclism CM ~osea 

junioare Treviso. ifl 
direct; 14,00 Motor
sport; 15,00 Ciclism CM 
şosea juniori Treviso in 

direct; 18,00 Triatlon; 
19,00 Sperturi extreme; 
20,00 Speedway MP al 
Danemarcei• 21,00 
Zbor ac~obatic CE; 
22,00 Darts , in direct; 
0,00 Fotbal - Eurogol 
magazin, selecţ. 5 par
tide; 1 ,30 Moto - MP al 
Australiei - Philip lsland 

QFERTA SAPTAMAN/1 
Cu numat 469 USD +TVA 

,;:.,;;::;.~~-;;;;';"";--
PC ·INTEL P/1400 MHz 1281< 
--32 MO-SORJ\M PC 100 

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, UNELTE ŞI 
ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsete lavabl1e pentru faţade ~ Interior, 800 nuan1e (OISZPERZIT TITAN·, 
SUPRA-LUX. LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn ~ molaJ - 1000 r~J&nţo; VAPOREX (ootuJio ponlnl porofl cu 
lgrasle) 

OFERTA LUND l vopoealovablli HERA 2S kg- 3•o.ooo lol 
Ar'Jtd, atr. lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Const.ntlnescJ) TELEFON 210676! 

PROGRAM ZJLNIC 8,30.16,30; SÂMBĂTĂ 9,0G-12,00 

t' 

VV.r".i.&V .i. i:.:i'i - -Hctd 4.3 Gb 
-so~w • .....-
·Monilor OIGITAL 14• SVCA di91t8f' 
·TOI•iot1Uril. <~. pad athL.n;a 

S/$/&me pmles/81& 
3 ani garantie 
vanzare si in r•te 
5 ani experienta 
GRATUIT 1 
livra re si instalare 
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Vineri, 1 octombrie 1999 SPORT 

tnv\tatul 
.,stru 

"După ce am câstigat finala, 
impotriva Poloniei; Mircea. Sandu 

ne-a promis o primă de 500 de dolari" 
- Mă cunoşteam cu jumătate 

din cei de la «tineret», de pe vre
mea când evoluam impreună la 
loturile na~onale de juniori mici. 
Asa stand lucrurile, nu am avut 
probleme de acomodare, s-au 
comportat cu mine ca şi cu un 
coleg ce tot timpul ar fi fost con
vocat la lo~ deci nu m-au mar-· 
ginalizat. 

- Cât ai jucat in primul 
meci, cu Iugoslavia '1 in finală, 
cu Polonia? 

- In deschidere, am evoluat 
o repriză, cea secundă, întreagă. 
Apoi, pentru a da posibilitatea 
tuturor celor care au fost convo
cati să joace, in finală am absen
ti asa cum, de altfel, s-a întâm
plat si cu altii, care au fost titulari 
in primul joi:. Nu-i nici o nenoro
cire că nu am jucat, deoarece 
intr-un turneu amical se 
urmăresc mai multi fotbalisti. 

- E~ mulţumit de eum ai 

evoluat? 
- Sincer, nu am ce sA-mi 

reproşez. Cât am fost in teren nu 
am dezamăg~. ba, mai mult, am 
şi dat pasa de la golul lui Mara, 
in jocul cu Iugoslavia, câstigat de 
noi după loviturile de departa
jare, la finalul celor 90 de minute 
scorul fiind egal, 1-1. 

- Antrenorii Moraru fi 
Boldici ce au zis? 

- Nici unul dintre ei nu a 
făcut remarci. De fapt, au fost 
rezervaţi faţă de noi, cei doi 
tehnicieni fiind mai degrabă feri
ciţi că am izbândit in turneu. 
Totusi, după ce am câstigat 

·finala '(1-0, gol Neaga), imPotnva 
Poloniei (ţara gazdă), Mircea 
Sandu ne-a promis prima 500 de 
dolari. Acesta a fost unul din 
puţinele mesaje primite de la 
antrenorii Moraru si Bold ici, care 
au fost instiintati telefonic de 
preşedinteie FRF despre bani. 

Pentru a preintâmpina o eventu
ală intrebare, in situaţia expusă 
mai sus, nu ştiu când şi dacă va 
mai exista o altă convocare pen
tru mine la «tinerel». 

- Perfectl Atunci, ce va fi 
cu ASA, sămbătă? PeniJU că 
ne "frige" acest meci. 

- Nu prea ştiu care e atmos
fera la echipă, fiind plecat la lotul 
naţional. Dar, nici nu mă gân
desc să nu batem echipa din Tg. 
Mureş. După «episodul» 
CorVinul, sunt- convins că nu ne 
mai «înfundă» nimeni pe teren 
propriu. Eu nu sunt accidentat, 
am avut ceva probleme la 
inceputul săptămânii, care au 
trecut şi sper să mă odihnesc 
suficient până la ora jocului cu 
ASA. 

- Claudiu, lţi mulţumim 
pentru minutele acordate 'i îţi 
urăm mult succes in conti-
nuare. 

LI lr1~10NII 
Principala competiţie europeană inter- GRUPAB Etapa viitoare (19 octombrie, 1999): 

ckJburi, aflată In faza grupelor, a intrat intr-o bine 1. Baroelona 3 2 1 o 7-4 7 Borussia Dortmund-Rosenborg Trondheim; 
meritată min~vacanţii de trei săptămâni. lată 2. Arsenal 3 1 2 o 4-2.5 f'eoj9110!)1d Rollerdam-Boevi Porto. 
cum se prezintă situaţia in primele patru grupe, 3. Foorerotnl 3 o 2 1 2-4 2 ' 

GRUPAD 
după disputarea etapei de miercuri: 4. A.I.K. Solna 3 o 1 2 2-1; 1 1. Mauct ! sia 3 2 1 o S-1 7 

GRUPA A Etapa viitoare (19 octombrie, 1999): 
2.Ma~ 3 2 o 1 ~ 6 . "1.l.azio 3 2 1 o 7-27 Arsenal l.r:lrOa - Baroelona; Foorentila - A.I.K. 
3. cr. Zagreb 3 1 1 1 4-2 4 2.B.Levefjwsen 3 1 2 o 4-25 Solna. 

3. Maribor' 3 1 . o 2 1~3 GRUPAC 4. S1IJrm Graz 3 o o 3 ~ o, 
4. Dinamo Kiev 3 o 1 2 1-71 1. Rosenba"g 3 1 20 7-4 5 Etapa viitoare (19 octombrie, 1999): 

Etapa viitoare (19 octombrie, 1999): 2. B. Dortmund 3 1 20 6-4 5 Olympique Marseille-Mardl Uniled; S1IJrm 
Maribor Tetanic - l.azio Roma;. Dinamo Kiev - 3. Feyenoad 3 o 30 4-4 3 Graz-Croaţia Zagreb. 
Bayer Leverkusen. 4. Boavista 3 o 1-2 2-7 1 C.M. 
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OTA VREA SA FACA 
IHSTRUaiE CU ARMATA 

1 
Duşul rece de la Craiova a 

rămas in urmă. Vcx1Jim despre el 
la timpul trecut. cu convingerea că 
.alb-roşW au tras destule 
invâtăminte după coredia aplicată 
de 00; de la Eledro eere. Asa cum 
spunea şi antrenorul Rubinacci, 
toată lumea se concentrează 
asupra jocului cu ASA Tg. Mureş. 
de maine, din cadrul etapei a X-<1. 

Din păcate, UTA se oonfruntă 
cu probleme de efectiv: Almâşan 
este suspendat pentru cumulul de 
cartonaşe; Diaconescu şi Pap nu 
sunt refăcuţi; CI. Drăgan va veni, 
probabil,- de la acţiunea lofu. 

lui ~1 de tineret. Tocmai de 
aceea, in această săptămână 
juniorii UT A-ei nu au fost lăsaţi să 
meargă la şcoală, intrănd in pro
gramul de pregătire a echipei, 
fiindcă, nu eSte exclus să se 
apeleze la ~ dintre ei pentru 
.,lolul de 16". 

Rubinacci a mai spus că işi 
dore~te să nu fie prea cald, iar 
terenul să fie puţin umed. De 
asemenea, Mister e convins că 
jocul cu ASA-ul nu va fi unul speo. 
taculos, iar echipa pregătită de el 
va caştlga .• Trebuie să ne 
a!fezăm bine in teren, să ne 
impunem jocul ~ să mH lăsăm 
pe adversari să ne ascundă 
mingea. După ca am vizionat o 
casetă cu jocul adversarilor, 
mi-am dat seama că ne aşteap
ti un examen greu. lmpreună 
cu spectatorii arădeni sperăm 
să-I trecem cu bine, iar punctale 
să ne nwlnă", a mai spus telvli
ciarul italian. 

In privinţa unei famule proba
bile, .aUenatOre· are dubii, J;>ână la 

• 

ora jocului el urmand să se decidă. 
Noi încercăm o variantă: Huţan -
Juncu, Găman, Botiş, Panin -
Todea, Badu (Zaha), Ciubăncan, 
Ciba - Mariş, ·a. Drăgan (lanu). 

De partea cealaltă, adversari 
.Bătrânei Doamne· vin după o 
serie de cinci llict!lrii şi două inlrăn
geri. Ultimul eşec de pe teren pro
priu, in dauna hunedaeuilol de la 
Gavinul, a bulversat ~ rlniştea 
jucătorilor din Tg. Mureş. Aoeşlia 
au fost amenda~ cu 50 de dolari 
fiecare, dar in cazul unui rezUtat 
pozitiv la Arad, sancţiunea ar 
putea fi graţiată. Tehnicianul 
George Clorcef:i are incredere in 
puterea de luptă şi dorinţa de 
revanşă a băieţilor şi crede că 
poate da lovitura in oraşul nostru. 
oaspeţii noştri de mâine nu au 
probleme mari de sănătate şi pot 
a6nla cea mai in formă gam~ră 
de start. Aceasta poate fi: Rolaru -
Zsigmond, Kovacs, 1. T6r6k, 
Enyedi - Du~şcu. Gabor, Luca, 
D. Midea- Dâmbean, H. Cioloboc. 

Partida va fi condusă la centru 
de Augustus Constantin (Rm. 
Vâlcea), care va fi ajutat de asiş
tenţii bucureşteni Tudor 
Constantinescu şi Nicolae 
Marodin. Observator din partea 
FRF va fi dl. l!imion Surdan 
(T ITlişoara). 

lată programul celorlalte jocuri , 
ale acestei runde: Minerul Molru -
FC Drobeta Tumu Severin, Gaz 
Metan Mediaş - Electro Bere 
Craiova, Flacăra Vâlcea - UM 
Timişoara, Olimpia Satu Mare -
Chimica Târnăveni, Corvinul 
Hunedoara - Apullum Alba Iulia, 
Jiul Petroşani - FC Bihor, lnter 
Sibiu - .u· Cluj Napoca, Aro 
Cămpulung Muscel - Poli 
n· 
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RBITTOUR TRAVEL ACiENCY • TOUR OPERATOR 
\ 

. \ ""-t; 
- .._ ... -~~ -........ ,.._ ... . S!JNATf·IIE PE 1101 PRIMA DATĂ! •• Şi se jură. că nu fură ... •• 

vA OPEBIMBIUIIliiiiBAVIOII DlJS.Îll'roiiSCV 
PUICABEDINTIMISOARA, BUDAPESTA SAUBBDUCC10JJIIiiifiBS'HHPB 
ZBOllUlllUl COKPANIIIDB AUS'l'RIAN AIRLINES, MALEV, 
KLM, lllUTISIIAIRWAYB SA11PBOBWApg ALTA COMPAIIIIII 
PBBPI!IIAD DB DUMNBAVOAS'l'BA 

.. ;p,ll$ri .llflate•t ...... ~. mai 
··· ~~·ioasă altitudine l · .. ,. , '"~""' 

ZBURAŢI P~. 

•

ARBITIOUR 

GENCY 
e NE\1 YOI{]{, WASHINGTON · 420 USI> e MilANO. ROMA · 232 USI> 
e ATlANT~. DALIAS, DETROIT · ~ USD e USABONA. PORTO. · 273 USD 
e MIAMI, fAMPA . 465 USI> e PARIS'· 216 USD 
e WS ANGELES. SAN FRANCISCO · 5M USD e DUBUN · 229 USD 
e TORONTO, MON'ffiEAI. . 420 USD e MAIAGA · 299 USD t 
e BELFAST. BRISTOL. BIRMl'iGHAM, e BREMEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANOVRA. · 
EDINBURGH, GIASGOW, MANCHESTER. 229 USD DORThfUND, DUSSEWORF, COWGNE · 197 USD,,.. 
e S\1JNEY. MELBOUR!IIE · 685 USD e BARCEWNA · 217 USD · 1 
e AMSTERDAM. BRUSSF.l. . 192 USD e ATI:NA · 161 USI> 
e BOWGNA, FWRENTA. GENOVA TORINO, e TI:L AVf\1 · 234 USD 
VENE11A . 256 USD e CAIRO. LARNACA · 3!1 USD 

.. CUENŢILOR FIDEU LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FL VERS ! ! ! 

t.·~VUo~itf~.· ··~.·. ~'~.··. ·. '·:~ ;~ 
~~ ~'9i3!,~ o'iJI!J!m ~·~9 

GRECIA CIRCUIT- 10 ZILE- 280USD; SPANIA-ANDDRA-CDASTA DE AZUR-NORDUl. 
ITALIEI - 1 S ZILE • 67SUSD; CIRCUIT GRECIA - ITALIA - 1 S ZILE - 6SOUSD; 

IIIIÎIII/il mfi1i 111101/El/A • /II$ULA IAU 
INDIVIDUAL: transport avion 

dus-intors din Timişoara; 11 nopţi.catare cu 

mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 

excursii; preţuri între 1.282 USD/pers .. - 1.848 

USD/pers. 

1 NSULA BAU, hotel **** * AEROWISAT A · 

SAHUR BEACH, cu demipensiune; · 

INSULA LOMBOK , hotel***** 

5ENGGIGI BEACH, cu demipensiune; avion 

Insula BAU - Insula LOMBOK şi retur; transfe-GRUP: plecare in 31.08.99; transport avion 
dus-întors din Timişoara; 7 nopţi cazare ruri la/de la aeroport; preţ 1. 727 USD/pers. 

·ALTE SERVICII: e TRANSPORT CU AUTOCARULIN AUSTRIA, c '' 
. _ ... GERMANIA ELVEŢIA- DOUBLE Te ASIGURĂRI MEDICALE' AIG-· 

t· ·: ,, • ~RŢ. 1. VERZI. TRANSPORT TI~I$·0·A. RA.- ~EROPORT BUDAPEST~.; • :;"" 

L:__·· -- . ... ... ... . ' . !a.5_el_e_._ma_!_m_IC_I Ere~ţ~U~f~l •. ~-·"·~· rm. ~· ~·~· ~·~·~·~:~·,·~;····;·il;'··a·. 

• Piedimonte ,,preia" echipa de la Lupa~ 
Perioada de transferări se 

apropie cu paşi repezi. Mai sunt trei 
zile sl intrăm in ~mini-mercato·. Pe 
străiile Aradului se tot zvoneşte că 
la UTA vin ceva jucători. Ba, un 
coordonator cu experienţă, ba, un 
junior de la Rapid, ba, chiar şi cu 
un copil născut in 1983 din. 
Macedonia şi tot aşao 

Peste toate acestea, preşecfn
tele clubului UTA, Marin Lupaş, 
împreună cu Luigi Piedimoote, in 
calilate, ~. de .şef la echipă"' 
au fost in această săptămână la 
Bucureşti, dând, astfel, .apă la 

moară". 

Pentru a lămuri, încă de pe 
acum, problema transferurilor din 
perioada 4-6 octombrie a. c., ieri 
l-am abadat pe cei doi .eroo·. Nu 
mică a fost surprtzâ când dl. Lupaş 
ne-a îndrumat spre dl. Piedimonte, 
care se ocupă de problemele de la 
echipă. Adică, ~lianul face şi des
face la UTA, pentru că, 2icem noi, 
dacă italienii plătesc, tot ei şi 
dictează. 

Aşadar, l-am abordat pe dl. 
Pledimonte, care ne-a spus ca 
UTA nu va lac!> nici un transfer in 

.mini-mercato~, pentru că nu sunt, 

deocamdată, posibilităţi. El 
aproape că s-a jurat, spunănd că 
nu fură ceva necurate la mijloc, In 
toată deplasarea din Bucureşti. 
Adică, nu s-a discutat de nici un 
lctbalist. 

in final, la i-oţele noastre, 
preşedintele Lupaş ne-a asigurat 
că doar o minune poate aduce un 
jucător la UTA, in ~ octombrie. 
Elocvert, nu? 

La dterenm' lor Programul competitmor 
e Fotbal. Sâmbătă, ora 11, pe stadionul UTA, in cadrul 

Diviziei B, are loc meciul: FC UTA-ASA Tg. Muref. 
• in Divizia ·c, duminică, ora 11, se dispută partidele: 

Universitatea AJ'ad.FC Arad Telecom şilnler Arad-U. Wesl 
Petrom Arad. 

• in Divizia O, astăzi, ora 15: Gloria Arad-Păulişana 
Păurrş şi Crişana Sebiş-Semlecana Macea. Sâmbătă, ora 11: 
Şoimii Upova-Vlcloria Nădlac. De la ora 15: Romvest-Dacia 
BeriU, Comera-Crişul Chişineu Criş, Şoimii Pâncota-FC lneu, 
Podgoria Ghioroc-CPL. Duminică, ora 15: Frontiera Curtici
Trtcoul Roşu. Maiorul stă. 

e in campionatul judeţean .Onoare", etapa a X-<1: ICRTI
Şepreuş, V. Semlac-lratoş, Sânmartin-Şiria, Sânlan'!-Şeilin, 
Dorobanţi-Apateu, Ţipari-Felnac, Vladimirescu-Şimand, A. 
lneu-Zăbrani, Zărand-Bârzava. 

• in Campionatul judeţean .,Promoţie", Seria A: Cruceni
Fântânele, Secusigiu-Munar, Glogovăţ 99-P.Pecica, Horia
Sânleani, Zimand Cuz-Ususău, Satu Mare-Covăsănţ Ar1<ll 
stă. Seria B: Şicula-Drauţ, Socodor-V. Berechiu, FC 
Berechiu-Comlliuş. Nadăş-Nădab. Cennei stă. Seria C: D. 
Sebiş-Gurahonţ, Hăşmaş-Buteni; U. Sebiş-Hălmagiu, 
Chisindia-Bocsig, Dezna-Varfurile. Lunea Teuzului stă. 

e Baschet. Sâmbătă, ora 11, la Sala Sporturior, In cadrul 
Diviziei A la baschet feminin, se dispută partida: BC ICIM 
Arad-Universitatea Craiova. 

e Karate. Sâmbătă, orele 13-21, la Sala Sporturtor, are 
loc Cupa Aradului la karate shotokan cu participare inter
·natională." 

' • Handbal. Duminică, ora 10, la Sala Spoiturilor are loc 
meciul de handbal LPS CSS Arad-CSS Alefd (juniori III 
maScUlin) . 
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Apelati la ftnna 
de medicala 

Pftntnllnl'olma,l 
suplimentare_, llt tel: 
(52)426..007, (52) 411.(J(JI)/ 
4613. (52)329.40014813, 
orele 8~14 In o,.,.. 0941 

• 

.• .. 

-i 

878..~ teL l'lfCJbJ/ (J(J3.62JJ Proeramări. tel•~nl" sau personal, 
• IJ227.1Jt!i2 (dr. H11 1 VI) lunl-vln..-t.orol•8-1-l.fnlb.maehl:ari. 

"'· 1111. 

WING TSUN KUNG-FU 
Vi s-a întâmplat vreodată să fiţi umil~i din punct de 

vedere fizic sau psihic? 
Sunteţi pregătit pentru situaţia în care vă puteţi baza 

doar pe persoana dumneavoastră, într-un bloc sau pe . 
o stradă întunecoasă? 

Acum aveţi posibilitatea de a învăţa o artă marţială 
deosebit de eficientă 1 

Oricine poate practica Wing Tsun Kung Fu, 
deoarece nu necesită forţă fizică sau 

mobilitate deosebită. 
Atacă punctele slabe. astfel asigură o apărare efi
cientă atât pentru cei mai slabi,- căt şi pentru femei. 
Datorită deosebitei valori de luptă constituie o parte 
însemnată a pregătirii de luptă în cadrul poliţiei 

secrete germane şi a F.B.I. ului. 
ANTRENAMENTE: 

Grup Şcolar lndustriai.Aurel Vlaicu", 8-dul Decebal 
Luni şi Joi: 16,30 - 18,00 • 

INFORMA TII: Tel. 094 :. 22 59 11 

S.C. l.IPTAK S.R.L. ARAD 
strG.Cosbuc Nr.28 
Te/1Fax:057/270040 
Mobi/:092/638588 

l:l,il,fW:t,~:i~ 
Vând urgent apartament 2 

camere. preţ acceptabi, semide
. comandaţ str. 6 Vânători bl. V2, 
se. B. el III. ap. t4. Telefon 057-
222530, 277337. (295t6) Vă oferă: 

-Calorifere din aluminiu gama Liptak-Panel la 10-11 OM/element (cu lVAinclue) 
-Cazane pentru încălzire centrală şi preparare A.C.M. pe gaz de la 12 kw (200 mc.) 

la 40 kw (1000mc) · 
-Cazane numai pentru încălzire de la 12 kw pînă la 150 kw pe gaz 

REALIZĂM INSTALATII TERMICE SI SANITARE 
. ' ' 

Garantăm: 
LA PREŢURI FĂRĂ CONCURENŢĂ! 

- Investitie sigură si profitabilă in 2-5 ani banii se intorc cu dobindi ctriar ! 
Micsornraa chettinelilor de încălzire de 2-4 ori fată de modalitătile clasice da încălzire 

- Durata lungă de functionare ' • 
- Cela mai mici preturi i ~ · 
- Oferim mari reduCeri de preţ pentru firme si instalatori! 

Căutăm distribuitori in toată praf 

ECONOMIC- EACIENT- ELEGAN, 

ANIVERSĂRI II!J 
Cu ocazia implinirii fru

moasei virste a 46 ani, multă 
sănătate, fericire, noroc ti tot 
ca îşi doreşte in viaţă, 

MARIA c:JIIFOR, 
ii doreşte fi prietenul el 

bun, FANE. (29888) 

MATRIMONIALE~ 

Doamnelor fi domnlşoa-
relor, doriţi o viaţă mal 
bună? Bărbaţi serlofl, din 
Germania, caută femel fru· 
moase fi serioase, de vArsti 
20-35 ani, in vederea c:.isăto-
rlelin Gennania. Telefon 057-
221477, mobil 092 512 479. 
(28882) . 

DORIŢI CĂSĂTORIE In 
Germania? Pentru fete 
tinere, drăguţe serioase, 
sunaţi cu incredere telefon 
279251. (29704) 

i con-
fort 1, Micălaca, etaj 11, 8.000 OM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(29209) 

Vând garsonieră, confort 1, 
zona ultracentrală sau schimb cu 
apartament 4-5 camere plus 
diferenţă. Telefon 252906. 
(29t00) . 

Vând urgent garsonieră 
Grădişte, etaj III. amenajată; 35 
mp. Telefon 237065. (28509) 

Vând apartament 1 cameră, 
Vlaicu. imbunătăm; 9.000 OM . 
negociabil. Teleion 241145. 
(29374) 

Vând garsonieră, zonă cen
trală, str. Buşteni, multiple 
lmbunătăţiri. (ne)mobilată. 
Telefon 230324, după ora t3. 
(29384) 

VAnd garsonieră confort 1, str. 
Poetului, imbunătăţiri, gresie, 
faianţă. parchet, lambriuri. bal
con inchis, preţ negociabil. 
Telefon 237410, 246351. 

. (29425) 

VAnd apartament 1 cameră. 
zona VIa ieu, bl. 21, avans + 
rata/lună 250 OM. Telefon 
285955. (28597) 
Vănd urgent şi ieftin. garso

nieră, parter, Mioriţa. Telefon 
536221, 266067.(2962t) 

Vând garsonieră, zona 
Mloriţei. Telefon 279t96 şi 
5t4296. (29654) 

Vând apartament f cameră, 
. str. Crişan nr. 3, et. 1. lnfonna~l 

telefon 250t88. (29174) 
Vând urgent garsonieră Alfa, 

et. III, 7.400 OM. negociabil. 
Telefon 270872. (29283) 

Vând garsonieră confort 1, 
parter, Micălaca, 7.800 OM 
negociabil. Telefon 219308. 
(29623) 

Vând garsonieră str .. 
Buşteni, nr. 14. etaj 11. Telefon 
231642. (295t4) 

Vând garsonieră confort 11, 
Confecţii, bloc t 00, se. B, ap. 
13. Telefon 275947, după ora 
16. (29794) 

Vând 1 cameră spaţioasă, 
bloc nou, BCA. Telefon 
250209. (29606) 

Vând apartament In casă. 
ullracentral, excelent pentru sedu 
firmă, cabinete medicale, avo
catură; 36.000 OM negociabil. 
Telefon 057-230867, orele 6-t8. 
(29060) 

Vând apartament 2 camere, 
centraL Telefon 232569, orele 6-
t6. (29256) 

Vând apartament 2 camere. 
str. T. Vladimirescu. nr. 33. bloc 
44. Arad. Telefon 092.211.356. 
(29278) 

Ocaziel 23.000 OM aparta
ment 2 camere, ultracentral, ideal 
pentru privatizare. arteră foarte 
circulată. Telefon 2t 0555; 
2t0255. (29842) 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 526, preţ negociabil. 11.500 
OM. Telefon 288054 până la ora 

· .t9 sau 057 - 092.426.569. 
(29338) 

Vând 2 camere, ultracentral, 
sir. Cloşca IY. 7, ap. 5, orele tS. 
18. (29429) 

Vând apartament In casă 2 
camere. str. Iancu Jianu nr. 7, ap. 

. 9; 5.500 OM. (29522) ' 
vand apartament 2 camere, 

contorizaţ cămanl, boxă + garaj, 
Calea Romanilor. Telefon• 
21t808. (29527) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1, parter 
inalt. telefon, cablu TV, 
canalizare separată. Telefon 
266975. (2952t) 

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

stil occidental, parter, mobilat, 
Piaţa Gării. preţ 30.000 OM. 

·Telefon 092.459.403. (296t5) 
Vând apartament 2 camere, 

sernidecomanda1, in Vlaicu. preţ 
t2.500 OM negociabil. Telefon 
247336. (29507) 

'-- ___ _; - . ----, -- ------
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; , . •. * __ ..., ___ _ 
TUBORG BEERs 

Unltec:l Romanlan Brewertes Bereprod SRL 

For our expanding operation in Romania we an: looking to 
rdcruit cxceptionally talented highly motivated peiSOD, with a 
pas8ion for excellence, for tbe following position, to build arul 
iniP,ire business growtb: . 

·. ·- ARAD SUPERVISOR 
Located in Anld you will report directly to District Maoager. 1bis 
positioo involves evaluation of the Marlcet segments and poteotial 
clients, implementatioo ofthe oompany policy in your area. 

The followiog qualifying conditions are required: 

• Upiversity degree 
• Ai least 2 years sales lixperience in a distribution company 
of cpnsumer goods 
• Ki>owledge oflocalll!lllket 
• Fluent English - an advantage 
• Clean driving license 
• Team wotker- dyoamic and initiative 
• Good communication and intctpersonal relalions 

You 08D scoci in full confidence your application .with your C.V. 1o: 
TUBORG BEER· TIMIŞOARA by fax 056/19.39.55 

Doriţi să cumpăra~ la un preţ 
promoţional. un apar1amenţ con
fort 1. 63 mp, 2 camere. parchet, 
faianţă, lambriuri, cu uşi şi fere
stre noi, cămară de alimente, 
debara, 2 balcoan,e închise, 
acoperiş fără probleme, el. IV, 
Confecţii. Nimic mal simtJiu, 
sunaţi la 252009 sau 
094.784.556. (29673) 

Vând apartament 2 Camere. 
Vlaicu. lnlonnatii telefon 249223. 
(29889) • - . 
Vâ~d apartament cantral. 2 

camere şi dependinţe. Telefon 
284498. (29676) 

Vând apartament 2 camere 
coofort 1, bloc c:.irămidă, acopriş 
ţiglă, faianţă, gresie, lambriuri, 
parter Tnatt. boxă in curte, zonă 
liniştită; str. Şincai. Telefon 
220843. (29711) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Confecţii, îmbunătăţit, preţ 
tt.500 OM, negociabil. Telefon 
253t20. (29492) 

Ocaziel Vând apartament 2 
camere. Alfa. parter, 12.000 OM. 
Teleoln 270856. (29565) 

Vând apartament 2 camere. 
Telefon 2459t3. (29745) 

Vând apartament 2 camere, 
· confort 1, etaj inferior, multiple 
lmbunătăţiri, zona Spitalului 
Judeţean Intim, preţ convenabil. 
Telefon 092.922.384. (29727) 

Vând apartament la casă, 2 
camere, bucătărie, baie, gaz, 
ideal pentru privatizare. Telefon 
092.964.945 sau 273680. 
(29826) 

Vând apartament 2 camere 
decomandat, str. Miron Costin, 
etaj 4; 16.000 OM fix. Telefon 
279372. (29840) 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 36, se. B, ap. 16, Alfa.· 
Telefon 258827. (29845) 

Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, etaj 11, zona 
Orizont, 15.800 OM negociabil: 
Telefon 260540; 248064. (29847) 

!.1 •. :H . 
Vând apartament 3 camere, 

str. 6 Vlnători: Telefon 259885. 
(28954) 

Vând apartament 3 camere; 
Micălaca, zona 200, etaj 4/4, tot 
confortul. mobilă de buc:.itărie, 
26.000 OM. Teleofn 235784; 
092.308.400. (29209) 

Vând apartament 3 camere, 
Banu Mărăcine. Telefon 233420; 
221t00; 094.583.389. (29323) 

Vând (schimb) apartament 3 · 
camere, zona V Micălaca, 
lmbunătăţit + garaj, Teleofn 
2793t2; 094.616.3t5. (29730) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Stomatologie, 
t5.000 OM. Telefon 24t800. 
(28423) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandaţ Micălaca, bloc 506, 
t6.000 OM. Telefon 057 -
21 0066; 092.706.026. (29032) 

Vând apar1ament 3 camere. el 
IV, Alfa, decomandat, îmbună
tăţit. t5.000 OM. Telefon 257946, 
235524. (29405) 

Vând apar1ameirt 3 camere, et. 
1, decomandaţ Micălaca. Telefon 
262575. (29427) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat. confort 1. etaj X, 
zona gării. Telefon 235676. orele 
17-21. (289t7) 

Vând urgent apartament 3 
camere. str. lrnaşului, et. 11. deco
mandat, orientare dublă, bal
coane inchisa, uşi schimbate, 
parchet. lambriuri. gresie, faianţă, 
telefon, satel~ + garaj autoriza!. 
29.000 OM, negociabil. Telefon 
267371 094 258 585. 129359) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu. multiple imbunătă~ri. 87 
mp. 22.000 OM. Telefon 094 188 
044. (29345) 

· Vând avantajos 2 apar1amen1e 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 
după ora t8. (29392) 

Vând urgent apartament 3 
camere. garaj, zona 300. Telefon · 
259t82. (29487) 

Vând apartament 3 camere, 
etaj V. Vlaicu, scară curată. 
Tntreţinută. Telefon 249367 . 
(29029) 

Vând apartament central 3 
camere. 150 mp, bun privatizare; 
39.900 OM. Telefon 26tt95. 
(27613) 

(ConlinuanJ rn pagina 17) -
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, (lfnnare din pagina 16) 
Vând apartament 3 camere 

decomandate, confort 1 lmbună-
lăţit, balcon îndlis, Micălaca zona 
500, 19.000 OM. Telefoo 266343. 
(29506) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, decomandat, imbună-
lăţit. cu sau fără garaj. Vlaicu, etaj 

1 " - -·-' - - - •••. , -. - ••• - • 1X, 1-Jitl~ dv...t:: ... l.dUU. h U0rlllayl 1.de-
fon 272905. (29583) 

Vând apartament 3 camere, 
AHa, etaj 1, sau schimb cu aparta
ment 2 camere + diferentă; vari-

n 77 7 
Vând apartament 3 camere, 

decomandat, zona Vlaicu, îmbu
nălă~t. Telefon 231105 orele g.. 
17 sau 092.684.626. (29736) 

Vând apartament 3 camere 
decomandat, îmbunălăţH, garaj, 
bloc cootorizal, interfon, AHa, bloc 
52, ap, 18, etaj 4. Telefon 
257525; 267988. (29750) 

Vând apartament 3 camere, 
Calea Romanilor, nr. 2, bloc K2-
1, etaj III, ap. 16; orele 16-20. 
(29742) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, 11.500 OM. Tele
fon 250988, seara. (29798) 

Vând apartament 3 camere, 
neîmbunătăţil, etaj 2, Mioriţa. 
Telefon 250209. (29806) 

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

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

Ziiii<::IIIUUI I'IIVU, III, .)19. lt:lt:10t1 
_,_ .. ' ". "" .... _.-. 

217178, după ora 16. (29337) 
Vând casă cu grădină, apă, 

gaz, Sântana, zona gârii. Telefon 
057 - 462819. (3041357) 

Vând casă 4 camere, gaz, apă Vând Dacia Breck, an 1994, 
curentă, anexe, 700 mp, grădină Vând Dacia 1310, TLX, bleu stare bună; preţ 3.300 OM. 
la 15 km de Arad. Telefon 618, an fabricaţie 1987; preţ Telefoo 246640. (29698) 
254514, după ora 17; preţ 30.000 2.000 OM. Telefon 283441, Vând Audi 100, an fabricaţie 
OM. (28703) după ora 17. 1980, stare foarte bună. Telefon 

Vând casă str. Lăcr.lmioarelor, 289161, după ora 15. (29683) 
nr. 15; convenabil. Telefon Vând convenabil Dacia O km, Vând Fard Orioo 1 ,8 Diesel gri 
245646; 263925. (29320) orice model, livrare imediată. metalizat, an 1992, Euro 2, neîn-

Vând casa in comuna Semtac, Telefon 094.391.896 (28836) matriculat 7 900 OM sau 11500 - • -- ~-·- - ---·: ~--- : . , . .,. •o.n•r-•,... ... -- -- -11f, 500, k;c IIU.169 1 tJIC:\ lriiV'III<lt~ W culd M.HI W LL.VPL '-'IIIIIIUn """'v' .. ,;ngu ............... o ...... c.., 28 ..... 50: r--.•. ~- -...-~ ....... 'T" ·-· '" 
25.000 OM. Telefon 534307. diametru 17,5; ARO- 15, 18; (29658) 
(29758) . autoturisme -13, 14,15, 16,17. Vând Dacia 1300, CIV, AF 

Vând casă cu grădină mare, Telefon 583027, 259339. 1985, preţ informativ 2.200 OM 
iocalilatea Zimand Cuz, nr. 114. (27222) negociabil. Telefon 057 - 232762. 
(29751) Vând Mercedes 250 Diesel, an (29648) 

Vând casă 4 camere, bucă- Vând casă cu 3 camere şi. fabrica~e 1992 septembrie, lnma- Vând Opel Reckord 1,8 AF 
tărie, baie, lncălzire centrală pro- anexe, locuibilă imediat, în locali- triculat persoană fizică. Telefon 1983, non-profit, CIV, preţ nego-
prie, curte, grădină. Telefon latea Zărand. Telefon 520388 094.616.315. (29730) ciabil, 2.500 DM.Infonnatii telefon 
250997, (29339) sau 094.566.788. (29747) Vând niiaobuz transport marfă 057-254048.(29649) ' 

Vând casă cu etaj, str. Cometei Vând casă urgent In Sânicoiau vw LT 28, an fabricaţie 1992, in- Vând Dacia Diesel, cu CIV: 
nr. 12, Grădişte, 33.000 OM. Mic, 25.000 OM negociabil. matriculat. Telefoo 094.616.315. Informatii telefon 250679, după 
(29388) Telefon 234608; 094.183.043. (29730) ora 16. (29636) 

Vând casă central (parter: (29741) Vând avantajos anvelopa auto, Vând Dacia 1310, 1982; preţ 
restaurant, alimentară; etaj: 3 Vând saU schimb casă tn folosite, in stare foarte bună. avantajos, negociabil. Telefon 
camere, dependinţe). Telefon Vladimirescu, tot confortul, cu Telefon 563027; 259339, 270583. (29637) 
234662. (29390) apartament 2 camere, central + 282816. (5224688) Vând urgent Dacia 1310, 1988, 

Vând casă gaz, grădină, zona d~erenţă. Telefon 514542. Vând urgent Dacia 1410 TX, preţ negociabil. Teleion 276784. 
UTA, curte comună. Telefon Vând vilă stil occidental an fabricatie 1995, pret 3.900 (29635) 
249206; 092.294.842. (28497) (Păuliş), 5 camere, bucătărie, 2 OM, negociabil. Telefon 057- Vând motociclu, an fabri911~e 

Vând casă 4 camere, bucă- băi, 2 hoiuri, balcon, subsol 100 241497. (29074) 1991, verificare tehnică 2000. 
tărie, baie, grădină, incălzire cen- mp. Relaţii telefon 565254 sau Vând OHci\1989, CIV. Telefon Telefoo 219308. (29623) 
trală pe gaz, str. Arhitect M. Ta- Păuliş nr. 5,10 (Roxin). (29728) 462834,286010. (29103) Vând Fiat Regata Diesel, an 
bacovi<;i nr. 35, Aradul Nou. Vând casă cu grădină, in loca- , Vând Opei Vectra 1,45, 1990, 1988, VT, CIV, inscris persoană 
Telefon 092 640 821, 473012. litatea Sânlana. lnfonna~i telefon 8.800 DM. Telefon 265069. fizică; preţ negociabil 3.600 OM. 

. (28400) 462788. (3041918) (29129) Telefoo 094.147.344. (29714) 
Vând casă mare, cu loc spaţiu Vând (schimb cu apartament+ , Vând autobenă Savlem 6,5 Vând Dacia 131 O, an 1989', Vând apartament 3 camere 

decomandale, paitiallmbunălătit, 
r~)abil. Telefon 255133. 

comercial, Calea Timişorii, nr. diferenţă), casă tot confortul, cu tone, stare bună, CIV, numere aproximativ 70.000 km, stare 
· 114. Telefon 266831. (29311) grădină, 1080 mp, 36.000 OM; noi, pret convenabil. Telefon foarte bună, preţ 2.700 OM nego-

Vând casă, -localitatea Măsea, accept variante. Telefon 242334. 276488. (29236) ciabil. Telefon 057 - 262192. 
Vând apartament 3 camere, 

decomandat, etaj 11, zona 300, 
Micălaca. Telefon 259188; 
094.921.369. (29880) 

Vând apartament 3 camere, 
zona UTA, parchetat, lambrisat, 
boxă, 2 balcoane. preţ 27.000 
OM, negociabil. Telefon 271042. 
(29899) 

IINllji!PV\r@iQ~I !J 1'"if/U}~ 
Vând apartament 4 camere, 

decomandate, gresiate şi faian
ţale, parchetate, zona 300, pe , 
malul Mureşului + garaj autori
zai. Telefon 259891. (29642) 

Vând apartament în casâ, 
ultracentral, 5 camere, terrnoficat, 
210 mp iocuibili, cooforl deosebH 
sau fdeal pentru privatizare. 
Telefoo 283684. (28228) 

Vând apartament 4 camere, 
Micăiaca. Telefon 263925. 
(29320) 

Vând apartament 1n casă, 
ultracentral, 5 camere, terrnoficaL 
.210 mp locuibi~. confort deosebit 
sau ideal pentru privati- , _ 
zare. Telefon 283684. (28228) 

Vând apartament 4 camere, et. 
11, decomandal, amenajat stil 
occidental. Telefon 250339. 
(29494) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, Z26, etaj 818, imbunălăţit; 
26.000 DM negociabil. Telefon 
281479; 289876. (29788) 

Vând apartament ·4 camere 
Vlaicu, 16.500 OM neghociabil 
sau schimb cu garsonieră sau 
maşină. Teleofn 235331, (29843) 

VÂNZĂRI CASE ~~~ 

comuna Şiria. Telefon 289496, (29813) . Vând combine de recoltat (29712) 
orele 18-20. (21)331) Vând casă tot confortul, comu-, porumb ştiule~ pe 1 sau 2 rân- Vând tractor U 650, cu utilaje, 

Vând casă cu etaj In~- na Vladimirescu. Telefon 255981; duri. Telefon 094.933.597. in stare bună. Telefon 
Telefon 220182. (29490) 092.284.409. (29761) (29258) 092.479.339 sau 057- 275029. 

Vând casă, Aradul Nou: 5 • Vând casă mare cu grădină, (29726) , 
camere, baie, garaj, pivniţă, gră- · 1700 mp; str. Oii uz, nr. 332. · Vând wgent Fard Sieml, irma- Vând tracia' U 445. lnbmaţii 
dină mare, gaz, cablu sau schimb Telefon 251273. (29857) trlculat persoană fizică, 2000 telefon 531205. (5214116) 
cu apartament2 camere. Telefon Vând casă grădină, toate uti- cmc, injecţie, an fabricaţie 1989, Vând Opel Rekord, an 1982, 
411127,286348. (29114) lilăţile, Gnldişte. Telefon 255976. stare excepţională, preţ 6.900 . ~~~·a:i~~~o)rma~i telefon 

Vând urgent casă ia şosea, (29812) OM, negociabil. Telefon 1 
locaiilalea Vladimirescu str. Vând casă cu grădină, 092.529.611. · Vând ARD 243 motor nou, 
Progresului nr. 44. (29587) Şofronea, nr. 64. Telefon 416209. Vând teftin Dacia 1310, 1991, caroserie avarlată, comuna 

Vând casă 3 camere+ su- (29815) localitatea PHu, nr. 138. Telefon Şimand, nr. 832, familia Ursuţ 
frage<ie, baie, bucătărie (gresie+ Vând casă locaiHatea Nădlac, 147/A, după ora 19. (29263) Tta. (3041366) 
. faianţă), grădină, str. Macului nr. 1oale utilită~le; negociabR. Telefon Vând RenauH 21 Nevada, de 2 Vând Renault 12 culoare 
16, Aradui Nou, Telefon 287395. 4n4430; 094.5n.855. (29818) luni in ţară, inscris persoană fi- albastră stare foarte bună, lnma-
(29647) · Vând casă cu grădină in str. zică, injecţie benzină, 8.300 OM. triculal persoană fizică, preţ 3.200 

Vând casă cu gră<fmă 720 mp, Renaşterii, nr. 75 A. Telefon Telefon 094 698 849. (29389) OM. Telefon 230223; 
Grădişte. Telefon 224322. 283672; 281879. (29827) Vând combină tractată de 092.516.651. (29807) 
(29680) Vând casă Grădişte, str. 1. recoltat porumb ştiulete pe 2 rân- Vând Dacia 1310 roşu, an 

Vând casă, Zimandui Nou nr. Budai Deleanu, nr. SA; 45.000 duri, lip New ldea, In stare de 31988.000, cuDMCnegooiV + naumebil. relocaooi·ita; pteareţ• 
81. Telefon 224322. (29680) OM negociabil. Telefon 057 - funcţionare. Telefon 094 510 553'. 

Vând avantajos casă In Gal, 276282. (29846) (29510) Ţipari, nr. 377, telefon 36. 
eventual variante. telefon Vând casă 2 camere, gnldină Vând convenabil Dacia 1310, (29800) , 
274490. (29666) +anexe, 2 !amiii In curte; 14.500 , Dacia papuc, ARO 243. Telefon Vând Dacia 1410, culoare rn&. 

Vând casă mare in Micăiaca, · OM. Telefon 210306. (29856) 464027. (29531) talizală, 1998, stare excepţională. 
garaj în curte. Telefon 238031. : Vând Dacia 1310, 1997, aRlă, Telefon237043. (29791) 
(29120) ţoiul super, 4.400 OM, Pecica. Vând ARO 243 4x4, str. 

Vând In Covăsănt nr. 1n, 2 telefon 469022. (5213547) , Constituţiei, nr. 46. Telefon 
corpuri casă + grajd. Telefon Vând gheretă Micălaca, Piaţa Vând Dacia 1310, stare 288258. (29777) 
094.121.983. f28402) Soarelui. Telefon 092.828.102; exceptională recarosată 1995 Vând autoturism Dacia 1310, 

Vând casă, baie cu hldrofor, 092·834·893· (2921 5) .· :2.600' OM. 'Telefon Jim29;, • an 1987, repara~e capitală, preţ 
anexe, localitatea Sânmartin, nr. Vând IMOBIL MARE central, 094.840.251. (29546) , --~ . ~.200 OM. Informa~• Gurahonţ , 
s1s. (29591 ) bun pentru depozit sau pro- Vând Dacia papuc, an 1998, telefon 334. (5213480) 

Vând casă 4 camere, la lratoş; ducţle. Telefon 285102. (29881) 5 _000 OM. Telefon 286180 _ · Vând Espero, stare foarte 
informa~i lraloş nr. 175. Telefon 12S:I (29576) 1 bună. Telefon 094.508.103. 

248080.(29582) 1'/FtJ:l:!t'jjq:'llLiey Vând Fard Escort 1,8 Diesel,l' (~â~Dacia 1 300,preţ800DM' 
Vând casă mare cu grădină In Vând TEREN pentru con Euro 11, an 1992, preţ 7.600 OM, . . b'l· 1 1 1 Ga T V - neinmatriculat Telefon \ negocia • • eventua a on .. . i, str. ribunu Cort:heş, nr. 21. atruit casă, GRADIŞTE, toate . · Telefon 464670. (29823) 

(29707) utilităţile. Telefon 253388, 094.592.275,270888. (29590) v-nd O · 1310 fabricatie 
Vând casă la Macea, nr:11ss.. 253575,219211. (28238) Vând Dacia 1310, an 1986, a acta ·an • 

Informaţii, telefon 536244. Vând intravilan penlru con- 2.000 OM, negociabil. Telefon 1 1985 • stare bună. Telefon 
(29703) strucţie, str. Cincinal Pavelescu 258616 (29627) l ·094.623.420. (29853) 

Vând casă cu etaj Grădişte, 5 nr. 1 şi str. Diaconu Coresi nr. 2, Vând ARO 243 cu remorcă, Vând Audi 100 Diesel,_ an 
camere, dependinţe, grădină, posibilităţi gaz, apă. Telefon 1989, maior Braşov, preţ· 1981, lnscns persoană fiztcă: 
garaj şi muHe aHele; str. Cehov, 286333. (29552) 30 _000 _000 lei, negociabil. Telefon 057 535140, 

fi 
Vâ~d Mca~taca' conslrucţifae no800uă, nr. 5; preţ 65:000 OM negociabil. BuVândTelefon1 ha p28ăm5290ânt )2n968Ara2d) - Informaţii localitatea Vârfuriie, 09V2.~73d.386. (298b 54)VW T 

tntsa~. ~ , supra ta Telefon 220364_ (29694) j8C. , 1 telefon 180_ (29398) an mtcro uz . ran-
mp, tol confortul, 150.000 OM. Vând loc de casă 1000 mp şi Vând microbuz Opel Bedford sporter 1700 cmc Dtesel, stare 
Telefon 235784; 092.308.400. · teren aferent29 ari, in localrtatea 

0
. 

1 8
+

1 1 
. f b. • functtonare, 1981. Telefon 

(29209) Vând casă din cărămidă, in Şcifronea. Telefon 416281. tese, , ocun, an a nca~e 2_226_388_ (2985S) 
Curtici, str. Primăriei, nr. 64; tof (29547) 1991; mtcrobuz Cttroen C25 va d r 1 Da ·a 1310 an 
oonfortul, preţ negociabil. Telefon Vând 2 ha teren intravilan Diesel transport marfă an fabri- \ n u gen ct ' 

Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta- 464292_ 'r29686l, ( rtial r dă)_ ntrul . ft 1982 , vw LT :is 0 . 1 990, 2 100 OM negociabil. 
mente,intrăriseparate,trifazlc, Jl8 · tva tnce comunet ca,e ŞI tese, Ţeleofn275152 (29868) 

V,ând casă mare, grădină, Stmand; fr<Jnt de lângă Peco transp, ort marfă, an. fabrical,ie V'nd m'tcrob.uz persoane VW garaj, curte, grădină, lncăizire ,., 1 ·d 1 · 1,.. T 1 f a 
proprie, posibilităţi multiple, ~~~lforma~i telefon 512872. ~{.~~-.~ 1:~ 2~;~~.'l!is~a'j an, 1979, toale lnmatnculate per- 1700 Diesel, 1990, 10_500 OM, 
accept variante. Telefon Vând urgent teren intravilan soană fizica. Telefon 272158• stare irşproşabilă. Telefon 

7 Vând casă In Viadimirescu, str, 625 13 OOO OM . b'l după ora 21. (29213) 468745_ (Ag. Pecica) · 
Vând sau schimb cu aparte- . Progresului: nr. 56. Telefon posi~i~ltăţi, gaz, ap~:n~: Vând urgent motoretă Jawa Vând TV 35 an fabricaţie 

meni, casă in Zăbrani, tip ocCi- 514167· (29657l' Informari str Ceahlă nr 6 Automattc, sub preţul pteţet. iunie 1993 motor Braşov· roţi 
dentaL Telefon 219331 sau Vând casă cu grădină In Arad, Telefon i~046:i (29516) u . . Teleion 092·990·85~· 129269) . dubl(l. Tetefon 285102. (29Bs1) 
092.823_772_ 129088) Telefon 273651. (29653) Vând 10 ha teren agricol, 800 Vând ARO 10, mmatnculet, . , Vând tractor U650, cu remorcă 
· Vând urgent casă, toate Vând casă mare, str. A. Iancu, OM, Pecica. Telefon 468785. 2·5°0 OM. Telefon 277047:, auto 8 to şi instalatie pentru 
condiliHe. Sinirolaul Mic. Telefon nr.' 31l, lrieu. Telefon 511914. (5213545) (29379) lmprllştiat'Tngrăşă . ie 1 1 -
28BTh 129151 ) (3042340) Vând2,30hapământarabi1, In Vând RenauK 25 injecţie preţ l b ă T't7n ·2· s"t3~~n Vând casă·veche, Micălaca, '.Arad. Telefon 271122; 2.800 OM. Telefon 2M,862. oreles are1 __ u

22
n 

1
·
2990

" e51°0 ' Vând casă confort occiden- , · · · · ' 
str .. Ctobanului nr.·4, cu teren 092.887.161 (29722) (29390\ ' ' · 

, 
1
, reie1:!d~~o:' Grivlţei, nr. 

30
• , . coostrucţie 1.000 mp, preţ 30.000 Vând 0,5 ha pământ, zooa Mi- trapăVâ,n0ordd OaCNcia, geamu141 O. na:;. ::.· ili!!ijllf\il!/lll!)~(lilj"i"'·"•lll.,lll4•,.111iiii.Jr:::=:J-~., 

OM Telef()n 264032, 092 344 , călaca. Telefon 244570: 265437.. ~ 1 
, Vând casa cu 3 \)arnem, iratoş , . · · · · Vând loc de Casă 500 p sir 
. ,. nr. 370. Telefon 249506, (29159) ~1. (28964) .. . ion F1 m . , metaltzatll: Telefon 284848. Vindem l.ĂZ! FRIGORIFlCE, 

'Vând casă mare Cuvin nr. 3/2,, Vând, zonă centrală. n'ein- ueraş, nr. 7 (vizavi de Liceul (29517) ·. , . CONGELATOARE. VITRINE,. 
1 magazii 120 mo. oiv<liţă cu boHă dundabită. Pâncota. casă mare,·. f;s~~nţ~~i); preţ 12

·
000 

OM. Vând Milsubishi Lance!' 1985, COMPRESOARE 5.900 W. 
i .200 mp. OJ j)OSibihtăţ,_pnvaiiZare, anexe. atelier trifazic, telefon Vând teren. intravilan, 2183 mp, , l183 eap. cilindnca. p•ese ne C.II.MERE FRIG, OUL.APURI 
• depoz~ vimJn suprafata totală 9rădtnă 1.800 mp. 30.000 OM.· 'Păuhş, centru, postbihtati apa , schimb. Telefon 054- 544851. FRIG, inox, garanţie un an. 

2.750 mp, acces din 2 străzi.. negociabiL Telefon 288713 sau Telefon 236373: 224498. (29824) (29603) Telefon 281384, orele 8-18. 
Telefon 461205. (29197) · 092.471:631. (28832) Vand Dacia ·1300, stare de (26815) 

Vând casă mare şi loc casă: Vând casă central,.str. 0: G<>: I'LJlP jll) lift!~~ funcţionare;.coovenabiL. Telefoo Vând televizoare color cu 
Telefon 249946. (29206) ga, nr. 39. Tei<lfon 094.552,104.. • 111 1 111 '' ••1 1 1 1 _ 274943, după ora 18. (29574) garan~e. 700.000-1.800.000 iei. 

·Vând casă in Fetnac·nr. 865.. (27V830â d) ca-•p ~ţ Gnld' >A . Vând tractor 650 u. labricati. :•. ~· Vânld ~~of ,b ~401' 1s9ta8.r9e Telev!:"'nd2TV110color28.(tip292:.?2.. ""-- · . 
. pret, bu·n, r:elefori. 41f11i3. n "" e ~, •ş~. axcep ton.~. a nea'" ; o """'' ~ . 

: (29B96)· i tângâ pod, Vulturul Negru; 59.900 1992. ·Telefon · 216293; localitatea Oraut, nt. S34, .AtQn naia 37 ·cm cu telecoamnfă. 
.011,4 Teleion 28119p. (27807.) 094.600.296. (29788). · .. :Groze"'"' (:.!!1569~ . Telefon 211491: (29709) . ;. , . ·. -_.·· .. 

', . . . ~· 
'• 

: ·-· -·:·. . ·.:. 
·:· .. , .· ... 

-. .f ~ ... ...... . 
·. 

\··· ,, 
·. ·' . .-_, • 

Vând: Po!AŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 100 OM· TV 
COLOR, 80 OM; LADĂ 
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 282818, 259339. 
(27222) 

Vând TV en gros, en detall, 
funcţionabile, garanţie, multe 

,._,._.,..,,, 2..,.,..,.v...,, .. .,..,.,_.,.2 .... 42. 
modele. preţuri minime. : 
T.-.1 ........ OftAC.C nn., .,., • 
(29230) 

Vând TV color, 800.000 lei; 
combină frigorifică, 1.200.000 lei; 
congelator, maşină spălat 
aulomată. Telefon 285010. 
(28535) 

Vând avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit, 
microvele. Telefon 259339; 
583027,262616, (5224868) 

Vând avantajos maşini de 
spălat automate Philips, Bosch, 
combine, lăzi frigoritice, congela
toare cu sertare, frigidere. 
Telefon 259339; 563027; 
282816. (522486) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 800.000 lei; 
garan~e 6 luni. Telefon 244904, 
orele 9-17. (28898) 

Vând televizor color, maşina 
spălat automalică, cuplor 
microunde, calorifer electric pe 
ulei, cu garanţie. Telefon 284604. 
(28063) 

Vând ieftin INSTALAŢII 
SATELIT fi BOXE 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (28no) · 

Vând casă de marcat. Telefon 
263925, (29320) 

Vând frigidere, congelatoare, 
combine ·frigorifice; cu 
garanţie J' postgaranţie. 
Telefon 2 857; 092.556.582. 
(27858) 

Vând maşină spălat automată 
· 1'.000.000 lei; TV color 700.000 
lei; frigider 700.000 iei; combină 
fligorifică 1.500.000 lei, dliuvelă 
inox 300.000 lei. Telefon 2752n. 
(28757) 

Vând maşini de cusut, industri
ale. Telefon 094.577.987 . 
(28506) 

Vând a""ntajos PC Pentium 
MMX/K6/266 32 MB SDRAM 
144 MB FDD, 3.2 GB EX HOD 
Yamaha Sound GRAD şi 6 bucăţi 
plăci de reţea cu cablu. Telefon 
2450n; 488920 seara. (29541) 

Vând calculatoare şi impri
manle second-hand. Informaţii 
telefon 289679; 092.645.946. 
(29695) 

Vând TV color Philips şi 
Grundig; modele noi. Telefon 
264004. (29762) 

Vindem o mare gamă de leie
vizoare color la preţuri convene 
abile. Telefon 280260. (29725) 

Vând niaşină spălal Aiba Lux 
4; stare foarte bună, 500.000 lei 
negociabil. Telefon 247053. 
(29723) 

Vând televizoare color; preţuri 
80-150 OM. Telefoo 092.684.661. 
(29ns) 

Vând televizor color cu teletext 
şi telecomandă. Telefon 
094.510.336, (29839) 

Vând diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (160.000 lei); 
VIDEO; SA TEUT. transforma
toare linii. Telefon 092.368.888. 
(mp) 

VÂNZĂBI DIVERSE 

Vând termotecă gaz, instant 
baie, bucătărie, calorifere, aler un 
an garanţie. Telefon 

' 092.989.017. (29570) . 

Vând PLASĂ GARD zincată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA
BITZ 'i CUIE CONSTRUCŢII, 1 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 

1

. 
. 289997,094.556.552. (27190) il 

Vând strung de mecamcă ~nă 1 
(SP 80) cu dispozitiv de frezat, 
păpuşă mo~H~ rapidă şi păpuşă 

mobilă ""'"""'· dispozillv stru~ 1 
te_mn. (lipseşte sama şi căru-, 

:ciorul\ pret 25'0 OM Tel~fon 1; 1250890, după ora 16. (29923, ; 
Vând en gros, HAINE, second i 

hand, Germania, pasle 20 sorti- i . 
.menta. preţuri minime, calitata. j 
Telefon 289456. 092.239.242. 
(29230) . j 

Viind SARE la saci ,1 bulgiri, ; 
cantităţi mari. Telefon· 059- · 
144334. (26321) 

Vând LEMNE FOC, tăiate; 
esenţă tare, orice ca·ntitate. 

·Telefon 276488. (29236) 
(Continullfft In pagiM 18} • 
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, (Urmare din pagina 17) 

Vând BC.A 605.000 lellmc; 
CIMENT; VAR; FIER BETON. 
Telefon 094.524.456; 054.211807. 
Sunaţi 'i nu veţi regreta! (f, 
973993 

Vând maşini de cusut indus1ri
ale, triplokuri, butonieră, tivit, 
plate. Pfaff. Necchi, Adler, Union 
SpeciaL Telelon 092.703.126. 
(29173) 

Vând EUROBOLŢARI TER· 
MOIZOLANŢI cu garanţie; 
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 
1 mc - 240.000 leL Telefon 
281491; 092.381.750. (29115) 

Vând dulapuri combinate cu 
vitrjne, noi, stejar, export, 
deosebite, pentru bucătării, 
sufrageriL Telefon 259536; 
210083. (29297) 

PRODAGRO CETATE vinde 
PUl mari, vii, de carne (cea 1,5 
kg), la ferma din ŞIRIA, sâm
bătă 02.10.1999, orar 8-17. 
29309 

Vând cazan tuicâ, nou, 170 It, 
complet. Telefon 094 698 849. 
(29389) 

Vând termotekă Ocean -
Bereta sigilat, 24 kw, 1.200 DM: 
convertor 2,5 kw, 250 DM. 
Telefon 259854. (28609) 

Vând SRL cu activitaţi muHiple, 
500 DM. Telefon 094.397.410. 
(29291) 

De vânzare iapă sura semimu
rană, de opt ani şi o viţea de 
'"pte ani. lntorma~i Zimand-Cuz 
nr. 8. Telefon 217231. (29519) 

Vând cuptor microunde, boiler 
electric 15 litri, birouri şi mese 
restaurant Telefon 211874. 
(29361) 

Vând aerotermă de gaz cu 
hom, 150 DM, bucata. Telefon 
237607. (29586) . 

Vând motor de ban:ă tip Vrlor, 
25 CP, cu barcă. Telefon 
057/469800, orele 15-17. (29585) 

Vând tocătoare de tulei pe 
două rânduri. Telefon 286180. 
(29576) 

· Vând litografie, stare excelen
tă, an 1984. Telefon 252009 sau 1 094.784.556. (29673) 

Vând câini ciobănesc ameri
cana-canadian (Lup Alb), vârsta 
6 luni. Telefon 057 - 461222. 
(29321) 

Vând tennoteka Beretia, con
vectoare, boilere pe gaz. Telefon 
253973. (29542) . 

Vând colţar bej, sufragerie 
Nina, gamişe. lnforma~i telefon 
264340, Intre orele 14-20. 
(29515) 

Vând Termoteka sigilată, 18 
I<W, 450 mc şi banzic in stare de 
funcţionare. Telefon 285948. 
(29469) . 

Vând aur 14K, pentru prelu
crat, 10 DM/ gr (87.000 lei/ gr) şi 
bijuterii, 105.000 lei/ gr. Telefon 
057-248801' 094 847 220. 
294 

Vând taragot Telefon 230272. 
(29713) 

Vând sobă de lncălzit lemne, 
cărbuni, Calorex. Telefon 
232734. (29629) 

vand cazan încălzire + apă 
caldă, pe gaz, sigilat, italian, 
garanţie 2 ani. Telefon 
094.608.044. (29636) 

Vând mobilă veche; vând 

1 
struguri pentru vin, la pret con
venabil. Calea Victoriei, Or .. 2. 
(29639) . 

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

( Vând masină de subtiat piele, 
i cehoslovacă şi 2 maşini 'de cusut 

piele cu coloană_ Telefon 
241943; 243002; 094.1 ~.356. 
(29662) 

Vând caz~n baie din aramă, 
focar din fontă. Telefon 284498. 
(29678) 
. Vând SRL SC ;Gabi lmpex·. 
Informaţii la telefon 231215. 
(29705) 

Vând haine second-hand, 2 
DM/kg. Telefon 286287. (29533) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 249248. 
(29537) 

Vând l'nasă de biMard, 750 OM. 
Telefon 092.622.887. 29554 

Vând remorcă agricolă de 5 
tone. Telefon 211084. (29287) 

Vând avantajos presă + filtru 
ulei comestibil, la rece. Telefon . 
057 - 23n34. (29288) 

Vând garaj autorizat din 
cărămidă, zona Podgoria, str. 
Alecu Russo, bloc 5, etaj III, ap. 
14. Telefon 250691. (29756) 

Vând motor L 445 de tăiat 
lemne. Localitatea Frumuşeni, nr. 
192. (29755) 

Vând statie sortare balast cu 
spălare şi c:Oncasare; incărcâtor 
frontal tip IFA 2,8 mc; incăncător 
!rontai tip llron 1,1 mc: betoniera 
500 litri: toate sunt în stare de 
funcţionare. Telefon 092.692.311 
şi 062 - 225920 după ora 18, 
Baia Mare. (297 43) 

Vând cazan încălzire gaz 
metan Ariston Combi, nou: preţ 
bun. Telefon 267309. (29740) 

Vând boiler instant pentru gaz 
Junkers, 2.500.000 lei şi un 
calorifer mare pentru încălzire 
centrală. Telefon 210835. 

Vând remorcă Dacie 800 kg. 
Telefon 532125. (29738) 

Vindem cântare electronice; 
vitrine frig; instalaţie germană 
industrială cu programe (spăla~ 
uscat. cAlcat): cântar cu ecran de 
100 kg: dulap frig cu 2 uşi: mobili
er alimentar. Informaţii telefon 
270919 sau seara 253601. 
(29734) 

Vând canapea. Telefon 
261678. (29729) 

Vând cazan de încălzire pe 
combustibil solid. Informaţii la 
telefon 282899. (29724) 

Vând canapea pluş: colţar, bi
bliotecă; dormitor nou. Telefon 
271122; 092.887.161. (29722) 

Vând compresor italian toate 
accesoriile; preţ ~vantajos. 

Telefon 286129. (29767) . . 
Vând porji garaj rabatabila, 

Germania, 300 OM. Teleofn 
092.684.861. (29n5) 

Vând 30 injecţii Zeel pentiu 
coloană. Telefon 249338, după 
masa. (29785) 

Vând bibliotecă Lidia 
4.900.000 lei; bibliotecă Estera 
5.000.000 lei; dorm~or Timotei 
- 5.500.000 lei; tineret Silvana • 
3.700.000; mobilă bucătărie -
3.000.000 lei. Telefon 
'094.809.684. (29799) 

Vând ouă de prepeliţă 
proaspete peiitru tratament. 
Telefon 092.966.859. (29804) 

_ Vând talon Renau~ 18 şi gar-
sonieră confort 1, Micălaca. 
Telefon 094.630.892; 210012. 
(29809) 

Vând miniterm 25 pe gaz, 
import Informatii telefon 26n44: 
seara. (29825) ' 

Vând câţei Husky Siberian din 
părinţi campioni. Telefon 274957; 
233519. (29829) 
. Vând strung normal str. 

''CAmpun'for, nr. 29 Gal. (29831) 
Vând tăuraşi. lnforma~i comu

na Vladimirescu, str. V. Milea, nr. 
17. (29638) 

Vând aragaz 2 ochiuri şi 
butelie 650.000 lei; frigider Arctic 
mic, 850.000 leL Telefon 254784. 
(29838) 
· Vând . ouă de prepeliţă 
(medicament, incubare), instru~
unL Telefon 289966; 248064. 
(29847) 

Vând dormitor complet In stare 
bună, preţ convenabil. Telefon 
289986; 246064. (29847) 

Vând donnitor nuc, stare bună, 
2.200.000 lei; negociabiL Telefon 
219211. (29882) 

nil:~ 11\JII,W~ 
Cumpăr TEREN AGRICOL 

vizavi de Sere. Telefon 
092.275.276. (29700, 701)
Cumpăr urgent ·garsonieră 

.. confort 1; ofer 7.500 DM. Telefon 
270872. (29283) 

Cumpăr ţigle vechi 1000 
bucâ~. Telefon 278357. (29581) 
Cumpărăm orz, grau fura· 

jer, orzolacă, porumb, recolta 
1999, plata la ridicare. Telefon 
065 - 163885; 094.789.036; 
094.789.037. (f, 0973956) 

Cumpărăm TĂURAŞI bătţa
ta românească fi Simenthal: 
greutate 150 - 250 kg; preţ 
15.000 lellkg şi 150 - 250 kg, 
preţ 13.000 lel/kg. Relaţii tele
ofn 092.500.343. (29683) 

umpărăm acţiuni • Tricotaje 
lneu", oei mai bun preţ. Telefon 
094.693.516. (29186) 

PUBUCITATE 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII -

Agent 11NIVEA" caut oferte 
de AGENT COMERCIAL in 
PRODUSE COSMETICE. Te
lefon 094.180.927, 271118. 
298711 

CAUT ZID~R pentru BETq;. 
NAT TERASA SUSPENDA TA 
(10 mp). Telefon 250890, după 
ora 16. (29923) 

Angajăm ŞOFERJ telefon 
280495 şi PATISERA, telefon 
2102:~ sau 092 226 346. 

lt29898 

.ANGAJAM cu carte de 
muncă, TINERI. Informaţii, str. 
lvria~~·.nr. 2, orele 14·17. 
29227 

"MARIO STAR" angajează 
AGENŢI COMERCIAL!, posibi
lităţi de câşt!.g n_e.limitat. 
Telefon 259974. !285231 

.CONTACT PLUS" anga
jează AGENŢI COMERCIAL!. 
Informaţii telefon 289070. 
29407 

Angajez MANICHIURISTA, 
PEDICHIURISTĂ cu minim 1 an 
vechime. Informaţii Salon ,,AS" 

· oau 092.344732. 29588 

Ang'!]ez absolvent INFOR
MATICA şi TEHNICIAN service 
calculatoare. Telefon 284040, 
094.207.465. 29641 

"EURO STIL" angajează 
TINERE pe postul referent 
mobilier de birou. Cerinţe: ab~ 
lită~ comerciale, desen tehnic, 
PC. Telefon 270930. 29676 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajează urgent MĂCELAR 
calificat. Informaţii telefon 
2819n. (29679) 

SC "MOBIMEXA" SA anga
jează FEMEl SERVICIU. 
Condiţii: domiciliul In. Arad. 
Programul de lucru: orele 15-
23. Relaţii suplimentare la sed~ 
ul societăţii, str. 6 Vinâtori nr. 
35/a (29690) 

ANGAJ M PERSONAL: 
tineri absolvenţi de facultate şi 
liceu, dornici de afirmare fi 
succes, pentru munca de birou 
(comerţ prin telefon); coordo
natori de compartimente; 
economl'ti (pentru Compar
timentul Financiar-Contabil); 
agenţi comerciali; gestionar 
pentru depozit en-gros; vânză
toare 'i un inginer mecanic 

' auto, cu experienţă. Telefon 
094.618.952. (28154) 

.FASON ARAD MODE" pro
fil confecţii femei, angajează 
CONFECŢIONERE maşini sim
ple, personal pentru călcat, 
MECANIC maşini cusu~ speci
fic confecţii îmbrăcăminte 
femei. (Se efectuează califi
carea la locul de muncă). 
Telefon 057 - 272238; str. 
Poetului, nr. 1C, Incinta UTA. 
(29399) 

"FASON ARAD MODE" 
angajează personal pentru 
confecţii metalice, femei de 
serviciu. Telefon 057 - 272238; 
str. Poetului, nr. 1 C; incinta 
UTA. (29399) 

Companie, angajează TINERI 
pentru servicii deosebite, vârs
ta maximă 30 ani. Telefon 057-
251759, orele 10.18. (29702) 

G.P.S.- ARAD, angajează un 
mecanic AMC, vechime în 
muncă, peste 5 ani, autorizaţie 
metrologică. Informaţii telefon 
234650. 29715) 

ANGAJEZ V NZATOARE in 
. Telefon 258932. (29nO) 

OFE_R POSIBILITĂŢI de 
MUNCA (baby - sitllng) In strii
nătate. Telefon 092.458.103. 

Posesor auto Ford Tranzit 
marfă 1,5 tone, OFER SERVI
CIILE, Telefon 279318; 
092.701.517. (29787) 

"STIL BRUNA" sediul la 
Orologerie, angajează CON
FECŢIONERE încălţăminte. 
Telefon 281291. (29790) 

"RODI - LINE" angajează 
CONFE~ŢIONERE calificate, 
MAtSTRA confecţii. Informaţii 
Aradul Nou, str. 011ovei, nr. 5. 
Telefon 255864. (29802) 

ANGAJAM MENAJE cu 
carte de muncA. Informaţii tele
fon 258821; 252013, zilnic orele 
9-18. (29835) 

ANGAJĂM VĂNZĂTOARE 
aparat îngheţată. Telefon 
094.630.892 'i 210012. (29810) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
str. Câmpurilor, nr. 29 Gai, 
angajează .MECANIC AUTO. 
(29830) 

ANGAJAM V NZA TOARE 

ANGAJAM OSPATARI (fata). 
Telefon 281074. (29849) 

" EXPORT" SRL angajează 5 
zidari, 5 tinichigii montaj hale 
Industriale din tablă, 2 ingineri 
constructori, 10 mecanici auto, 
10 fOferi gradele B, C, E. 

. Condiţii: vechime minimă 5 
ani. Telefon 284125. (29859) 

Grup Şcolar Forestier Arad, 
Calea Timiforii, nr. 29-31, 
angajează un LABORANT. 
Telefon 287238. (29884) 

AN~AJAM ŞOFER, AGENT 
LIVRARI, experienţă minim 2 
ani, studii minim liceul. Te&efon 
28JJ160 2787 48. 29887 

PRIS,.ĂBI SERVICII 

REPARĂM: FRIGIDERE, 
CONGELATOARE, domiciliu, 
garanţie 6 luni. Telefon 272371, 
094 867 352. (28987) 

EXECUT lzolaţii acoperit 'i 
Izolaţi! contra igrasiei. Telefon 
2750n; 094.n3.534. (29806) 

PENTRU STUDENŢI 

XEROX 250 leUpagina; BIROU 
COPIAT ACTE; TEHNORE
DACTARE. Calea Romanilor, 
nr. 18, bloc B2-4; se. B; orele 8-
15. (29878) 

ROLETE LEMN, PLASTIC, 
import execut, garanţie. 
Telefon 092 554 104, 059-
139219 seara. (28837) 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
automate. Telefon 259146, 
orele 7-21; 094.241.398. (27639) 

"WES" execută reparaţii 
frigideN, congelatoare; garan
ţia!. DEPLASARE GRATUITĂ! 

· Telefon 284857; 092.556.562. 
(27865) 

ŞCOALA DE ŞOFERI, col. 
RUSU LUCIAN, face inscrjeri. 
Telefon 283696. (28309) 

INSTALATOR AUTORIZAT, 
execut LUCRĂRI de INSTA
LA ŢII SANIŢARE şi INCĂLZIRE 
CENTRALA. Telefon 289869; 
094.216.147. (29670) 

REPARAM prompt la domi
ciliu: FRIGIDERE, CONGELA
TOARE; garanţia!. Telefon 
262967. (29582) 

REPARĂM, TAPifĂM: cana
pele, colţare, scaune, rolete, 
domlclul. Telefon 264419. 
(29796 

EXECUT: lucrilrf construcţii, 
reparaţii, acoperl9url; fără 
alcool; foarte convenabil. 
Telefon 288266. 

Vineri, 1 octombrie 1999 

CROITOREASĂ, execut 
orice fel lucrări îmbrăcăminte; 
calitativ; convenabil. Telefon 
283041. 

TAPIŢEZ, REPAR canapele, 
rolete, tâmplărie universală, la 
..domiciliul clientului. Telefon 
266529. (29817) 

. EXECUT LUCRARI de 
INSTALAŢII SANITARE, 
INCĂLZIRE, CONFECŢII ME
TALICE; găuri in baloane; 
montare de dibluri. Telefon 
258073. 29828 

ZIDAR MEŞTER, autorizaţie, 
50 aniJ antialcoolic, execut 
LUCRARI DE CONSTRUCŢII, 
de la temelie, inclusiv TEN
CUIELI, FAŢADE, ZIDĂRII, 
FAIANŢARI, GRESIERI; doresc 
numai lucrări mari, serioase. 
Garantez calitatea lucrării. 
Telefon 460456. (299 .• 2~7)1 __ __) 

dr. MDIAI POENARU, 
medic primar 

medicină generală, 
cu cabinet individual face 

inscrieri pentru MEDICUL DE 
FAMILIE, ta cabinetul RAPID
CONSULT, str. Vicenţiu Babeş 
11r. 9, telefon 250700, orele 8-
12, 15-18. Telefon acasă 
60790. 

Efectueui zilnic transport de 
persoane ln GERMANIA, AUS· 
TRIA fi FRANŢA, la P<O!Urt occe
albie cu~ moderne. 

NOUII! ITALIA cu tranzit AUS. 
TRlA, SUEDlA cu tranzit POLO. 
NlA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin ,.ATLA· 
SSIB" puteţi cilitorlln toati 
EUROPA: BELGIA·, OLAPfDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTlJGAUA 

Pentru grupuri organizate, 
tnchlriem autocare fi mtcrobuze 
modomo. 

nATLASSIB" efectueazi ser· 
vicii de mesagerie, astgurirl me--
AGENTIA DE TURISM 
"SEMO TOUR" ARAD 

vă oferă: 

-aa.nie-FRANŢASOCTOF E 

• excursii lur.re 1n EGIPT, rT AUA, 

SPANIA, GRECIA, ISRAEL, AN

GLIA, MAROC, MAREA EGEE, 

AUSTRIA. FRANŢA; siptimlnale 

in: OUBAI, CHINA fl TUNISIA, 

THAILANDA , MEXIC, la "'""'" liri 

~ 
- .xcursll Individuale in 

CROA'jlA fi UNGARIA. 

--de odihnA fi trolamonl la: 

FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI 

POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 

VOINEASA. Informaţii telefonl fax 

057- 283311, aau s1r. Erntne.cu nr. 

13. VĂ AŞTEPTĂM! (c. 1000) 

NOU!!! REDUCERI Of PREŢURI 

vă oferă: 
zilnic spre Germania 

PASSAU-REGENSBURG
NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - W0RZBURG 
-FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: călătorie In auto
cara noi, moderna; 2 bagaje 
gtatulte; lnso~toare de bord; 
o masă caldă In Ungaria. 

Informatii '' Inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: ARAO, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 
telefon 057-5613n, telefon 
057-563011; TIMIŞOARA, 
telefon 056-200119; LUGOJ, 
telefon 056-359651; REŞifA. 
telefon 055-224904. (c.) 

SC ,,ZĂRANDUL" SA 
vă oferă sejur plăcut in staţi

unile: FELIX, HERCULANE, 
SLĂNIC MOLDOVA, SOVATA, 
MONEASA, BALVANYOS, 
VATRA DORNEI, PREDEAL, 
POIANA BRAŞOV, SINAIA. 
Excursii în străinătate: GRE
CIA, TUNISIA, EGIPT, MEXIC, 
ISRAEL Informaţii la telefon 
280556. Servicii de comisio
nare vamală. !nformaţii telefon 
55244. (<;,1__ . --==ce~ 

' 
Schimb incubdtor 350 ouă cu ! 

reglaj dublu, cu 7 termostate, ran-I 
dament 85-90 %. cu un ha 
porumb (necule$) sau porumb 
anul 1999, cules. iro apropiere de , 
Arad. Telefon 05" 261430; 057 .

1

. 

-269430. (29B1q, 

' 

OFER SPRE iNCHIRIERE 
SPAŢIU COMERCIAL central, 
bun pentru: comerţ servicii, e~ 
gros, birouri, etc. VÂND CASA 
MARCAT ELECTRONICĂ., 
Telefon 246727. 

Doresc să inchiriez garsonieră 
sau apartament (ne)mobilat, pe 
termen lung. Telefon 235784; 
092.308.400. (29209) 

lnchiriez (ofer) locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784; 

. 092.308.400. (29209) . 
Ofer spre inchinare apartament 

2 camere, central, pentru birouri. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(29209) 

Ofer spre inchiriere spaliu 
ultracentral. TAiefon 211792. 
(29271) 

Ofer spre iochiriere garsonieră 
occidentală, Malul Mureşului, 140 
OM; anticipat. Telefon 281195. 
(29381) 

închiriez cameră la 2 studenţi 
sau studente, zona Polivalentă, 
confortul, liniştea şi toate faci
lltă~le asigurate. Telefon 222048. 
(29255) 

Tnchiriez (ofer' apartament j 
ultracentral (Unoruj. tot confortul. 

1
, 

Telefon 284995. (29409) 
lnchiriez (vând) apartament 

1

. 
central, 2 camere, decomandaţ 
Telefon 285364. (29543) 

Ofer pentru inchiriat spaţiu 
amenajat (birou, mic magazin), 
toate facilftătile. Telefon 
0571241212. (29599) 

Primesc in gazdă elev sau stu
.dent, zona Pqdgoria. Telefon 
221 ns. (29593) . 

Ofer spre inchiriere garsonieră, 
central, plata anticipat Telefon 
276784. (29572) 

Tnchiriez spaţiu· comercial, 
Calea Upovei nr. 113, vizavi de 
Restaurant Flora. Telefon 
092.921.103. (29626) 

lnchiriez hală 189 mp cu 
lncălzire, zona Boul-Roşu, str. 
Domei nr. 52. Telefon 283355. 
(29656) 

Ofer p8fjlru inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat ultracen
traL Telefon 092.206.285. 
29706 

Dau in chirie apartament 3 
camere; mobilat. T elelon 289523. i 
(29692) • . ' 

Ofer inchiriere apartament o ,. 
cameră; mobilat ultracentral. 
Telefon 235816. (29667) 1 

Tnchiriez sau vând garaj, i 
Dobrogeanu Gherea. Telefon ' 
285514. (29536) 
· Qau in chirie apartament 2 

camere, tot confortul. ultracentral. 
T"!"fon 285514. (29536) . j' 

lnchiriez apartament 2 camera, 
mobilat, telefon .. cablu gratuit, 
Piata Spitalului. Telefon 057-
238281 sau 056-185311, orele 
16-20. (29435) •'. 

Dau in chirie spatiu oomerdal, 
str. And'rei Şaguna. Telefon 
232371. (29417) 

închiriez garsonieră confort 1, 1 

zona Miorita. Telefon 412258. 
(29759) ' 

Dau in chirie pe termen lung, 
apartament 2 camere, mobilat, 
gaz, satelit, Micălaca, bloc 3031111; 
se. A, ap. 13. (29744) 

Ofer spre inchirere Qarsonienl 
mobilată, confort 1, pe 1 an; plata 
anticipat Telefon 092.449.972. 
(29733) 

Tnchiriez spaţiu comercial 
aproximativ 90 mp, in Pfa\8 UTA. 
Telefon 247163. (29732) . 

(Conflnuere In pagina 19). • 
• 

.1 

' 

>, 
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-(Unnare din pagina 18) 
Ofer spre inchiriere apartament 

cu 2 camere. lnforma~i telefon 
282899. (29724) 

Ofer spre inchiriere apartament 
1 cameră, central; mobilat. 
Telefon 211879. (29768) · 

lnchiriez garsonieră ln Vlaicu. 
Informaţii telefon 253114 sau 
243039. (29773) 

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

Tnchiriez sediu firmă, Calea 
Lipovei. Telefon 285687 după ora 
17. 

lnchlriez casă 3 camere, 
dependinţe, gaz, telefon; str. 
Clujului, nr. 36. Telefon 274422; 
092.897.744. (29801) 

Închiriez apartament 2 camere, 
decomandat, spa~oase. zona III 
(ne)mobilate; plata anticipat. 
Telefon 248746; 285191. (29820) 

închiriez casă pe Calea 
Victor<ei (prefer firmâ). Telefon 
251331. (29821) 

închiriez hală producţie 280 
mp, in Aradul Nou. cu toate uti
lită~le. lnform~i telefon 287744, 
seara. (29825) 

închiriez apartament 2 camere, 
zona Micălaca. Telefon 255332, 
o~le 17-20. (29837) 

lnchiriez pivniţă str. Miron 

1
. Costin, suprafaţa 13 mp. Telefon 
230208. (29844) 

Ofer in chirie apartament 2 
camere, zonă centrală, mobilat, 
incălzirem apă caldă, telefon, 
satelit, 150 DM negoc1abil. 
Telefon 289966; 248064. (29847) 

Ofer spre inchiriere apartament 
3 camere. zona UTA; mobilat; 

1 
chirie ant1cipat. Telefon 
094.836.55Ş. (29850) 

Ocazie! lnchirrez apartament 
ultracentral, parter, mobilat 
(Eminescu), fncălzirea-apa caldă , 
gaz. Telefon 271331, 281819. 
(29902) 

lnchiriez spaţiu comerc~al 
ultracentral, Bd. Revoluţiei nr. 
35. Telefon 279336. (29912) 

".. PIERDERI .., 

•• --' 
Pierdut carnet membru, elibe

rat de Agenţia UTA, pe numele 
Moţica Mircea. Il declar nul. 
(29693) 

,, 
. -~ 
1 f: 

'~-

Pierdut chitanţă vamală nr. 
21845 eliberată de Vama Nădlac, 
la data de 1.08.1995, pentru 
autoturism Suzvki, pe numele 
Lancier Sorin. O declar nulă. 
(29717) . 

'IT DECESE .. 

Cu nespusă 
durere 
anunţăm tre
cerea fulgeră
toare inspre 
cele vetnlce a 
scump ului 
nostru soţ tatii · '1 bunle 

CORNELCRJŞAN, 
fost maistru la IVA. Inmor

mintarea va avea toc azi, 1 
octombrie 1999, ora 13, de la 
domiciliul din Arad, otr. lnului, 
nr. 8. Familia prof. DOREL 
CRIŞAN şi familia Ing. Florin 
Nedu, indoliate. 

Cu Inima 
indurerati, 
anunţăm tre
cerea In eterni
tate a celui 
care a fost un 
nepreţuit 
părinte, soţ fi 
bUnic 

pnl. VOICULESCU 
IORDAN, 

In vlrstă de 63 ani. Inmor
mintarea va avea loc azi, 1 
octombrie 1999, ora 13, de la 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
~i vom păstra amintirea ve~nlc 
vie. Familiile lndoliate: 
.Voiculescu, Oniţa şi Pârv. 
Dumnezeu să te ochhneascăf 

, . A incetat din 

1 
· . _"~viaţă, scumpa 

,.".. j ~i soră 

l
i ! /1~ .... ,.. 1 noastră fetiţă 
: 1, 1;;)" · ' BOGDAN 

>~-- ~-...... l ! "; AHDJ:lEE,A 
..._ • : · · : PETRONELA 

•. 

1 

-.?'!- 1' .: 0 • · ~ de. n!;J_mai 5, 

1

1 _........ lun1. lnmor-
j mântarea az1, 1 octombrie 

:' 1999. O< a 15. dm str. D. 
!i Cantem1r, nr. 29. la Cimitirul 
l.din Grădi,te. zambetul ei nu-l 
t vom uita niciodată! Familia 
Bogdan. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă, după o 
&curtă '1 grea suferinţă, la 
numai 61 ani, a celui care a 
fost 

IU'CSIS WDOVJC 
(foot angajat la Fabrica de 

ochelari). Corpul neînsufleţit 
este depus la Capela 
Cimitirului Grădhtte, unde va 
avea loc inmormântarea, azi, 1 
octombrie 1999, ora 14. Soţia 
fi copiii. 

Cu inimile indurerate 
anunţăm trecerea in eternitate 1 
a celui care a fost un nepTP.tuit 1 
tată, soţ ginere ~i cumnat, 

1 CREŢA~ 
in vârstă de 63 ard. Tnmor-1 

mântarea va avea loc azi, 1 
octombrie 1999 din str. 
Fagului nr. 32-34, cartierul Gai,l 
la Cimitirul GAl. Familiile îndo
liate: CR A i TA CĂ. 

Cu nespusă durere în suflet 
anunţăm decesul, după o grea 
suferinţă, la numai 46 de ani, al 
celei care a fost iubită f_iică, 
soră şi SUJT.!nată 

BALAŞOIU MARIA. 
fnmormântarea va avea loc 

azi, 1 octombrie 1999, in comu
na Văr~and. Duinnezeu s·o 
odihnească in pace. Familia 
îndoliată Bălă oiu. 

se "NOSPERA'IV' SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele

fon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care ave~ nevoie in 
momentele grele 

NON -STOP 
SERVICII FUNERARE COM

PLETE. 
SICRIE: diferite esente fi 

modele occidentale. RESPE
TE: pânză, mătase (seturi com
plete), voal. CRUCI: lemn fi 
metal. ACCESORII: prosoape, 
batista, panglică neagră, bati
curi, mânere, ·lumânări, 
catafalc, slefnlce, steag de 
doliu. SERVICII: spălat, îmbăl
sămat, îmbrăcat, transport 
Intern _şi Internaţional; 
ASIGURAM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fotografii profe
sionale, fanfară; ORGANIZĂM 
pomeni; INTERMEDIEM gratu~ 
obţinerea actelor necesare 
lnhumărll. Oferta brad: sicriu 
brad, reopete, cruce - 750.000 
lei. lRANSPORTUL SICRIULUI 
LA DOMICILIU, asta GRA TU
mii. Experienţa noastră, aste 
garan~a dumneavoastră! (c) 

NO~r 
BOa'YLQ)MPANT lirm.l 

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

TOTUL iNTR-UN SIN· 
GUR LOC, LA PRET DE 
PllODUCĂTOR, CALITATE 
~ OP~'nVITATE OCCI
DENTALAI 

- imbălsămat, ImbrAcat, cos-
metizat 

- alerte: 400-1.600.000 lei 
- alcrle lux 
- lenjerie deces: 160.000-

600.000 lei 
-cruci, manere- sicriu, etc. 
OFERTĂt sicriu, lenjerie, 

cruce - 730.000 lei; 
Transport In Arad GRATUIT. 
Transport GRATUIT la 

firmele concurente, pentru ca 
să puteţi compara preţurile fl 
calitatea'. (c.l 

Mulţumim finnei ,.COMERA", 
şi tuturor celor ce au fost ală- j 
turi de noi la marea durere 1 

1 pricinuită de decesul celui care 1 

l
a fost l 

ARDELEAN IOAN. 
: Familia indoliată: soţia!' 
:Argentina 'i copiii. (29727) 

,-C0-1~ctiVU1 Grupului Scolari 
i de Industrie Alimentară. Arad,' 
i aduce un ultim omagiu de la• 
bunul lor coleg, profesa~ ; 

VOICVLESCU IORDAN, : 
care a trecut in nefiinţă.i 

Dumnezeu -să-i odihneascăr 
sufletul în pacei Sincere con.{ 
doleanţe familiei indollate. 
(29772) 

PUBUCITATE 

Anunţăm pe toţi cel care au 
fost alături de el cât a tril~. n 
vom conduce pe ultimul drum 'i impărtă~sc durerea noastră 
pricinuită de decesul celui care 
a fost 

KOCSIS WDOVIC
Oumnezeu să-I odihnească! 

Sora, fratele i nep 'i. (29793) 

Regretăm dispariţia din 
viaţă, după o lungă suferinţă, a 
cuscrului nostru, prof. 

VOICULESCUIORDAN. 
Dumnezeu să-I odihnească 

in pacei Familia Oniţa. (29789) 

Colectivul de muncă din 
cadrul SC ,.PARC" SA este ală-

j turi de colegul KOCSIS GA
BRIEL în aceste momente 
grele pricinuite de moartea 
tatălui. Sincere condoleanţe.! 

1 (29814) 

1 Suntem alături d~ familia 
J SAS in marea durere pricinuită 
·de decsul celui ce a fost 

SAS PETRU. 
Sincere condoleanţe! Aso· 

ciaţia de locatari de la blocul 
X4. (29874) 

Sincere condoleanţe familie~ 1 
TROCAN pentru pierderea 
mamei dragi. Familia Ciulică. ! 
(29876) i 
N~i părăsit dragă 

BOGDAN ANDREEA 
PETRONELA 

lăsându-ne cu durere. Nu te: 
vom putea uita niciodată,· 
ingerul nostru drag, Adio, 
îngeraş drg! Te vor plâ~ge 
mereu, bunicii, familia Butzari. 
(29880) 

Dorim să mângâiem cu 
vorbe, prezenţă '' flori, su-
fletele intristate ale familiei pri-
etenului nostru, prof. Cri,an 
Cornel Dorel, pentru moartea 
tatălui său 

CIUŞAN CORNEL 
OVIDIU 1'RAIAJif. 

Fie-i ţărâna uşoariil Familiile 
Coclu, Cri'l"n Vasile, Dehelean, 
Faur, Lazăr, Palcu, Pundev, 
Rlvlf. (29883) 

Suntem alături de colega 
noastră BĂLĂŞOIU RODICA fl 
transmitem sincere con-
doleanţe pentru decesul surorii 
sale. Colegii de la se .COMA-
UM" SA. (29876) 

Colectivul Spitalului Clinic 
de Obstetrică Ginecologie .,Dr. 
SALVATOR VUIA" Arad este 
alături de director economic, 
ee. KOCSIS GRIGORIU, la du-
rerea despă!liril de fratele său, 
transmlţăndu-1 condoleanţe. 

1<29897) 

Transmitem sincere con-
doleanţe colegei noastre, dr. 
MERA EVA, pentru pierderea 
mamei dragi. Dumnezeu s-o 
odihnească in pacei Coelctlvul 
Laboratulul Spitalul Municipal. 
(29901) 

Suntem alături de colega 
noastră DOINA CREŢA, la 
decesul soţului său ti trans-
mitem sincere condoleanţe 
Intregii familii. Dumnezeu să-I 
iertel Colegii SC .DEF" SRL. 
(29908) 

Suntem alături de colegul 
nostru prof. CRIŞAN DOREL in 
greaua incercare pricinuită de 
moartea tatălui Hu. Colectivul 
cadrelor didactice de la şcoalli1 
Conop. (29909) i 

1: Cu prafund regret trans-i 
, mi tem sincere condoleanţe r 

familiei, la moartea celui care a 1 
1 

\fost J 

:~! 
Colegii de la Lice~l Baptlsd 

1 (29910) . 

Suntem alături de finii nostri. 
1 Ghiţă şi Flonna PÎRV ~i tra.ns--: · 
1 mi tem sincere condoleanţe: 

·
1 
pentru decesul tatălUi, 

1 praf.. VOIC:VU:SC:U 
IORDAN. , 

Dumnezeu să-I odihnească 1 

in pacei Familia Horga Taodor. 
29920 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Cu aceeaşi tristeţe In suflet, 
anunţăm scurgerea unui an de 
la trecerea în nefiinţă a iubitului 
nostru soţ şi tată 

MIREA GHEORGHE. 
Comemorarea va avea loc 

duminică, 3 octombrie, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă Şega 1; 
str. Obedenaru, nr. 13. Dum
nezeu să te odihnească in 
pacei Nu te vOm uita niciodată! 
Soţia Ioana şi fiica Mirela. 
(29668) 

Pios omagiu la 4 _ani 
dureroşi de la despărţirea de 1 

iubitul soţ 1 

'! ~CLOVANOCTAVIAN.I 
Soţia. (29310) 

! Anuntăm pe această cale 1 

[

'parastaSul de 6 săptămâni a:.· 
scumpului nostru Conferenţiar ! 
dr. ing. ~ 

1 RADU STOINFSCU. 1 
, Comemorarea midne, 2; 
.oct?mbrie, ora 12, in Catedrala ~ 
!Ortodoxă Arad. Familia indo-
lliată. (29347) 

1' :1 
1 Cu nemăr-· 

1 ginită durere s_l 
' i f 
1: 

: au scurs 6 săp-t. 
1 tămâni de când 

· necruţătoarea 1 

moarte 1-a răpit 1

1

· 

dintre noi pe 
cel care a fost 

IUIUŞI f GlfEORGIIE,I . 1 
, spnJIOU am&ltei me e t1mp, 
1 de jumătate de seco!,. soţ tată, 1 
j bunic, unchiul şi cumnatul 
1 nostru de neînlocuit. Paras-j 
tasul sâmbătă, 2 octombdel 
1999, ora 12,30 la Catedrala 
Ortodoxă Podgoria. Solia 
Viorica i familia. (29348) 

Au trecut 14 luni de la ple
carea In eternitate a unchiului 
fi cumnatulul nostru 

HELLffEFAN, 
un om minunat cu caracter 

Integru. Odihni vetnlci. 
Familia leucuţa - Oradea. 
(29852) 

Au trecut 2 ani de c:And 
8 doarme tntr-un mor
U mint păzit de-o cruce fl 

presărat cu flori, cel ce a tost 
un minunat soţ, tată, socru fi 
bunle 

uvrus PUTEIUTY. 
Fie-I somnul lin. Familia. 

(29496) 

.~~.trecerea a ~- ~r- n1 
simţim tot mal mult dispariţia 
unchiului nostru drag, 

1111UŞ GHEORGHE. 
Dormi in pace, unchlule 

GHIURII Vom fi alături de lufl 
Viorlca întotdeauna. Aurelia, 
.Gianlna, Marius fl Vaii. (29498) 

Cu mare durere In suflet ti 
dor nestins, anţ.mţăm că se 
implinesc 3 ani de la decesul 
dragului nostru 

MEMETE GHEORGHE 
(BEBE)-

DumOezeu să-I odihnească! 
Familia. (29617) 

amintiri si un· 
· dor imen's ne i 
incearcă la 
implinirea a 61 
.;aptămân; de . 

când ne·a P.3rasit la numai 50 : 
de am. cel ce a fost , 

C:OFAN AlEXANDRU- ' 
Pomenirea duminică, 3 ~ 

octombrie 1999, la Biserica din 1 

Hăşmat. Familia lndoliată.' 
(29674) 
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Au trecut 6 
săptămâni de 
la dispariţia 
fulgerătoare la 
numai 50 de 
ani, a celui ce 
a fost 

COl' AN 

AlEXANDRU. 
Te vom plânge mereul 

Fratele Cofan Florian si familia J 

Sirb din Hăşmaş. (29614l_ 

Duminică se 
implinesc 6 

' săptămâni de 
la dispariţia 
prematură la 
numai 50 de 
ani, a unchiu
lui no:.tru drag 

1

. 
C:OFAN 

1 ALEXAHDRU 1 
1 din HAŞMAŞ. Nu te vom uita : 
lntciodata! Nepoţii din Arad, 1 
lfamilia Judea. (29674) . 

Un gănd pios din sufletutl 
!indurerat, la 13 ani, de la tre
!cerea in lumea umbrelor şi a 
ităcerii veşnice a dragului meu 

ISO~ -.MDIAI (PVIU). 
Marieta. 29699 

Au trecut 2 ani de când iubi
! tu! nostru soţ, tată, sOcru şi 
lbunic 
1 GROZAV DIMITRIE 

8 a trecut in nefiinJă. 
1 u- Dumnezeu să-I od1h· 
inească! Familiile Grozav ti 
Ugleş. (29671) · 

·au scurs săptămam da 
lacrimi si durere de când~ m-ai 
jpărăsit. pentru totdeauna,! 
1scumpa noastră soţle, mamă şi 
lbunică _ 

SZOLLOSJ MARIA. . 
Nu te vom uita niciodatil 

Soţul Alexandru şi copiii 
Alexandru şi Nicolae cu famili
ile. Parastasul va avea loc 
duminică, 3 octombrie 1999, 
Iora 12, la Catedrala Ortodoxă. 
Familia indoliată. (29684) 

DRAGOI 

"t:ra.!J" 
pentru odlh-. 

na sufletului 
ei, pe data de 

1 . 2 octombrie, 

1 

ora 11, fami-
. _ liile îndoliate 
. ridică parastas de 6 săptăr111ni, 

lla Catedrala Ortodc!lă. 
1 
Odihneste-te în pace! Familiile 

!Banci, Tudur i Cosma. (29735) 

De 4 ani ne-
am despărţit 1 

de dragul meu : 
fiu 
CUR'na!:AN' 

PETRU i 
• 1 

uvru. 1 
. Nu te-am 
juitat; rog pe bunul Dumilezeu 1 

să-ţi dea odihnă. Familia. 
(28952) 

Au trecut 6 
săptămâni de 

• când port 
povara sin-~ 

• . 1 gurătăţii prin. 
plecarea d1ntrel 
cel vU al celui :! 
care mi·a fost •1 
>oţ timp de 48 'ii 
de am, 1 

NOVACRADU '1 
trăind împreună şi la bine si J1 

la rău. Amintirea ta va rămân'e:. 
veşnic. vie în sufletul meu .• 

1
. 

Ourr:-1ezeu să-I odihnească in 1 

oa:.(! t-·arastasul va avea loc · 
~-'· · ~r~ata, 1 octombrie 1999, ta 11 

!b. · r!ca de :, UTA. Soţia 
'Novac ?etana ŞI Cărămidaru 

"'F:e=li=c=ia~Ş~'=N~ic=u=·~;=;::;:;~il - ' 
tr Au l[ecu;: 6 săptămâni ~ .. i 

de cand ne-<1 părăsit cel · 
care a fost .i 

CIUŞANGHEORGIIE, ·: 
fiu, soţ şi tată 1ubitor. Nu te:: 

. v,_. tdta niciodata! Dumnezeu . 
'sâ te odihneascâ in liniste şi 
~pacei Mama Sofia. soţia Vaii '' i; 
f11ca Clauoia, in veci nemânga- · 
18[8. . 

i; 
rerea ;: 

sufletele noas- ·' 
tre nu vor · 
~terge nicio-!\ 
dată amintirea 'i 
chipului tău 1' 

. iubitor şi bun, ' l dragul nostru,: 

1 

fiu. frate, soţ,'·. 
tată, bunic 11 

, PAVELRADA. 1 

J care in urmă cu 6 săptămâni 1 

ia lăsat un gol imens ini\ 
sufletele noastre. Parastasul :l 

tde pomenire va avea loc! 
'dummică, 3 octombrie 1999, l 
, ora 11, la Biserica Ortodoxă 1 

1 din comuna Sofronea.l! 
1 Dumnezeu să te odihnească în j 

cel Familiile indohate: Racla, 
1 ul 1 Acatincăl. 29779 • 1 

străbunic 
VASILE~. 

Dumnezeu să-I ierte! Te 
plân!;le mereu sotia Maria,·' 
copiii, nepoţii şi sfrănepot11 1 
Cât ai trăit te-am iubit, cât vOm -. 
trăi te vom plânge! Parastasui ;: 

·se·va ţine dunl!nică, 3 cic-:· 
. tom brie 1999, la Mănăstlre:1 :! 
~~~->-. ·---.--~: 

:....u aceea!l' urere m su ,__,~: 
amintim că s-au sr..urs 6 luni d.:? 1 
la plecarea în eternitate a i 

iouno.tlui nostru ta~:~ s b·Jnic,- ; 
antreaor ~ !' 

NICOLAE DVMrrRESCU, 
ar b u al spwtului. 

Comemorarea va ave~ loc ; 
duminică, 3 octombrie t999, la , 
Catedrala Ortodoxă Arad. 1 

Dumnezeu să-I ierte! Familia 
!iată. 29903 

-
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Telefon: 
057 .. 256.243 

) ' 

• 

Ofertă 
pforriotio'nală ! 

. ' . . . 

SISTEME SI PLĂCI GIPS-CARTON: 
~ . 

- placă normală 12,5 mm ••••• ~ •••• 3,9DM/m 
- perete despărţitor l Ocm 

~ C ANDROMEDA SERVICE SRl 
And<·onwda 

Service ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

U~MĂTOARELEr:c~u FUNCTIONARE_ 
~ ' 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Şemlneele Napoleon • reprezentant 
unle in RomAnia al firmei Napoleon 
(Canada); 
• Convectorl (lncAizltoere) • 2,5-5,8 Kw 
(30-140 mc volum incAlzit); 
• Boilere cu acumulare; 80 1; 120 1; 
160 1; 
• Boilere cu incilzlre Instantanee a 
apei; 
• Cazane pentru lncilzlre centrali de 
12-136 Kw; 

• Cazan• pentru incAlzire centrali '' 
prepararea A.C.M. 18-40 Kw . 

Unic Importator al' cazanelor WESTEN 
(Italia) 

• Module pentru incAlzire centrali de 
• 120-1200 Kw; 

OFERTI SPECIAli DE SUON: 
RADIATOARE DUNAFERR LUX·N 

Din oţel (Ungarta) 
• Oţelul are un grad Inalt de transmitere a 
cAldurii; 
• Radlatoarele DUNAFERR LUX-N au un 

design '' aspect deosebit; . 
• Sunt economlcoase datoritA calltiţil 

superioare a materialelor '' a tehnologiei 
utilizate in producerea lor; 

• DuratA de lnlnlbulnţare foarte mare; 
• Radiatoare!& DUNAFERR LUX-N sunt 
disponibile la diferite inililţlml (300; 500; 

600; 900 mm), precum '' cu lungimi 
cuprinse intre 400-3000.mm; 

• Module pentru prepararea A.C.M. de • Putere radlantl fOMte inare · · 

120-240 Umln. • Garanl'& 1Q.ADI. 
• ArzAtoare simple '' automatizat& pen- • Preţuri extrem de avantajoase compara-
tru soba '' cazane; ., _tiv cu preţurile radlatoarelor din oţel '' alu· 

-~ pe structură metalică ••••••••••••••. l4DM/mpl •Radlat~7 dinalumlnlu;··.··· ··_·-· r·mlnludlntoa~:~: _:r;rât~ID'fi 
-tavan fals pe structură -· i-~- •. • ~-·>•· . •r · nsemn~ e se P -~~,~\i-..,..U,kJ:::.~i:±lj 

· • ... . :. Uaiuur·a adevarat:a :In.nnaJ·p.:·in ~; 
metalica ....................................... llDM/mp, ,, ~-t(~'ţ~~l.l~OM EDA SERlf'IC~!i~· '·~~ 

................... ~~~~~ţ-~-E~_i_nc lud. !.'Y.~:. . ..... __ _J ~.~-~făiu ~~~~~~e2~ill~.w.~~o~~::gs'ltucai~~:şr. 

Pentru motoare · Asigura consum minim de ulei • 

Diesel si 
pornire uşoară la tomperaturl 
scăzute • reduce uzun~ pieselor In 

/ 

· s.c.· ROMTEXTIL IMPEX-s~r.l. : CAMERA DE coME~T ~ARAD 
. DEPARTAMENTUL TNVAŢAMÂNT 

· anunţă organizarea următoarelor 
ECHIPAMENTE SI MASINJ DE CUSUT INDUSTRIALE 

cursuri poUiiceale: 
+ Contabilitate - postliceal 

... 

---·--. 

. 1 

pe benzina mi,care • conservă motol\ll pe 
· limpul slallonărli • mire'le durata 

de funcţionare fi reduce cheltuielile 
delnlr8(ln... 

+ Referenţi comerţ internfi , 
internaţional.- postllceal . , '"" !'-<;...._:.-- . 1 

Cursurile se organizează in .. .,.. el 

2900 ARAD • ROIMAINIA 
. Mlcălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

VĂ QFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

. l>arrtt"u comenzi ferme se asigură toată gama de m8JinJ, 

,==~~!i!!!ai!;;;;!l"'-,.. subansambla, accesorii şi piese de schimb. · ~ ' eva-~/ ·./ 
TE-Al CONECTAT LA EU"ONET t 

•• ...• .... ,. 
u• •• 

ce11eXIunea ta ee lumea 
Plin - mondillll "-"*,..;-ecees llllloolalie · di> 
alllcJkll Olil» doiNnili: llali, polillc8, - spoit "_..,, 
li oct.le*. Uilm, a ... -..._ •• Jill8 litdlolo. 
jOQIIi. poograM .... . 

. . • C.uta ... Ali. 

/ 

cu doar 0,13 uso pe luna 

A.ccee FUU. INTDNII!T 
cu nuftlal 11 U8D pe luna 

"" ..... •.· ~IIDICATA RU8D 

--··1 , ...... 840 
8111 .. 1 .... -~ ......... 

;,;,. 

i· 

' 

...... \ In anul1991 

~IJrLtNE 
va oferea televiziunea prin cablu, o 

f•r•tNtrG deschisa spre lume. AcJil va oferim si ..... 
·- - er1o1tro 
- "..",. lr . ~-~~-· 

Tc[9.~.L-

Producem si mootam 
uai li. fe:tcstre din PVt: armat cu . geam termopul 

tel-fax 251461 ;094507211 -
Anld lltr, FBLE.ACUWI Nr.l;. .. 

... 

i 

---·---·--------- ------~---- -------·---·-----. --- --------------- -- ---- ----

colaborare cu Directia Muncii 1 

' şi Protecţiei Sociale Arad. -
lnfofmaţil suplimentare la sediul CCIA Arad;'· 

str. Cloşca nr. 5, camera 31, etaju12, 
ter.: 25.22.50 sau 25.30.00 _ 1c. 2191 

!!! SI{ ODA· OFFRT Ă SPFCIALĂ 
m penoaăa î-i O octom6'he 

pentru Felicia 1.3 1 Jl Felicia C~mbi 1.31 
CADOURI SURPRIZA 

Pnocnn Tlmltoara 
·calea Dorobanţllor .. 

nr. 54, tel. 056-20 77 48 
Sediul Temeco 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
8-dut Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 

. . . , ... Uvlu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 
· la cela mal mici preţuri 

• GRESIE Clll. 1 ·13.000 leUmp . , 
• FAIANŢĂ· 18.000 • 80.000 lellmp. 
a ADEZIV ,1 CIMENT pentru rootult 

=~~fT~-=~~~~~~C~INEDU' ' . . . • -~ .. 
• BOILERE ELECTRICE ,1 CAZANE BAE 
a ROBINEŢl '' FITINGURl• CĂZI BAIE yl ACCE80RI · . . . .. ....... 
a OBIECTE SANITARE ,1 ACCESORII ., 
• 5VĂ POLIETI.ENĂ CU ACCESORI 
a VĂ ZINC " NEAGRĂ . 
• ROFILE l.AIIINATE • TABLĂZINCATĂ,clea 1 11 .. -
aCARBII .. :\~ 
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