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UNANPlDCl 
AlTUl VINE"' 

~'"'dar, p11ste puţine ore ne vom lua rimas 
la acest an. Al zecelea, cum na-am 

'obifnttit să numărăm de la o vreme incoace. Mal · 
de la acel decembrie '89 p11 care l-am coma

mai zilei'! trecuta, o comemorare, din păcate, 
bigati in seamă, 'indeosebi de către cel care 

bartaliooiat cu vârf şi indesat de p11 urma Revoluţiei. J ~=:· de politicieni. Dar, nu ştiu dacă mai miră p11 cineva 

luii•, .. ef, r ... a ...... la - •• cuN • 
...... , cu o .,,...,..,.... fi • .., incheiat cu o erfsă .. 
1uuera, un an in care, din nefericire, speranţele 
românilor pentru o vlaţlt mal bunâ au fost din nou 

amânate. A"' cum arnânate au fost fi mult 
reforma economica, guvernul Radu Vasile 

ca şi precedentul in mai toate sectoarele de 
Cu urmări cara sa văd cu ochiu liber: găurile 

negre din economlifi:Ontlnuă si existe Ji să inghiti fără 
rost miliarde de lei, privatizarea ocollnck>-le cu multă grijă 
spre a nu provoca niscaiva seisme sociale, exporturile 
atât de necesare p11ntot afluxul de valutA bat • In cel mai 
bun caz • pasul p11 loc, Investitorii străini se înghesuie 
tot mai puţin să vină in Romănia datorlti adevăratului 
balamuc legislativ care domnette in !"ră, J•ul a ajuns tot 
mai pricăjit şi neajutorat, ca să nu mat vo.ttim de standar
dul de :.:J.ă care, prin cei 90 de dolari venit p11 locuitor, 
ne situ p11 unor din ultimele locuri in Europa. . 
· Cum se vede, o pouo......a ... .., iuciii'Ofutoure fi 
.,..,. se Utoreusif iu ee• ••i ••re ......,. -rfs-
••lui fi lipsei .. ,.,..... • eelor •P." lo _ .... 
eere, lrlest•••tvl•f ..... erlfUI c•r• • pelftfut 
totul , ............. fi .................. _,.,., •• .,_..,_,.fi .............. ei ..tup.eutvl fi ....... 
..... ....... ,..,. .......... - fi ..._ ... ". ........ 
urfun"•.............. . 
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• Astăzi, Soarele răsare 
la ora 7 şi 49 de minute şi 

apune la 001 16 şi 33 de minute. 
trecut 365 de zile din acest an! 

Cf" ... "'bB:.P'ozfţfJI'"ti~S'43 
POLIŢIA ŞI GARDIENII PUBLICI VOR 
VEGHEA ASUPRA LINIŞTII NOASTRE 

r:, J,, 11 t;~'1~'ji '~'' J u~ Ji, iî 1,1 ,,1:~ î 1ii i' 1 
La Mişca s-a depăşit cota de inundaţie/ 

• Praznicul zilei: Biserica Ortodoxă: SI. 
De la CorpU Gardienilor Publc:i 

am anat că, p_entru prelntampinarea 
eventualelor probleme, au fost 
suplimentate posturile pentru păs
trarea ordilii publice. 

lre. ca de fiecare dată, lolţele da 
ordine publică au fost suplimentate · 
cu cadrete de la formatiunile neo
peralive, către cele deslinate orănll 

Cotele apelor din judet se mentin in 
continuare la nivelul cotelorde aten~e. Pe 
CrlfUI Negru cota de atenţie a fost 
depăşită la Zerind cu 241 cm, la un nivel 
de 841 cm. Pe Valea Clgher- 300 cm 
(cota de atenţie depăşită cu 2 cm), Tauz
Sintea Mare - 265 cm (cota de atentie 
depăşită cu 65 cm), tot pe Tauz, la Mlp 
- 420 cm (+10 cm P,8Ste cota de inun-

Mc. Nermeş; Cuv. Melania Romana 
(Odovania Praznicului Naşterii Domnului, 
Harţl): Biserica romano-catolid: Slvestru 1.: 
Biserica greco-catolică: Cuv. Melania 
Romana (+439); SI. M. Nermes, daco-roman 
(+304). Incheierea Silrbătorii Naşterii 
Domnului. 

De asemenea, pe ştrand va. 
existi o patrulă moblil. 

Şi liniştii publica. . 
• Pompierii vor lucra in ture.· 

....,amentand!H;e numărul cadrelor 
care asigură pennanenţa In con-. 

&1«1~ruwD 
LA ARAD: Ungurean 

Ana Maria, Tebsa Patricia 
Octana, Şofronie lulian 
Claudiu, Virag ~a, 
Tegla Miidiilina Cu a 
Oliviu Îullan, Cov u.ta 
Sally, Ju~-ţfâţ f(ari:l 

Poliţia arădeana IŞI va da oon
cursul pentru păstrarea liniştii noes-

-~---

Vre~ava 
tinua să se răeeas
că. Cerul va fi variabil. VAntul va sufla 
slab pana la moderat din sector estic. 
Dimineaţa, local se va produoe oeaţă, 
IISOCÎlltă cu depunere de chiciură. 

T emperaturi maxime: -1 la +2'C; 
Temperaturi minime: -8 la -5'C 

Mateorolog da serviciu: 

ACTUAMf-A{i~.OOLTURALQ 
· TEATRU : 
Teatrul de Stat Arad prezintă In data de 218· ' 

ianuarie 2000, 001 18,00, spectacolul poliţist da~ • · 
mare succes .Capcana" de Robert Thomas. 1. . · 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Cu nasu' la psihiatru (SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16,30; 19 
'Mureşul: Instinct (SUA) 10; 12,30: 15; 18 
Arta: Mumia (SUA) 14; 16,30; 19. Sala mici: Star Trek

Insurectia (SUA) 15,30; 18 

• Strizi 
Crişan O. 
cartierul· 
sesisează ca 
Luchian şi Fragilor 
impracticabile din 

daţie). Pe Canalul Cennei·Tiiut cotele da 
atenţie sunt depăşite dupa cum urmează: 
la Mocirla - 320 cm (+20 cm cota de 
aten~e), Carmel - 456 (+56 c.a.), Moţiort 
-460 (+00 c.a.), Barechlu- 495 (+95 c.a.). 

Cotele apelor cresc in continuare desi 
se pere că vremea reoe se va instaUra In 
urrniltoarele zile. 

.. S. Gffii.Efl 

Al~~;~!ina, 
Zd . . {la . e~na, 
Bahn RoberHlrlstian, ârb PETRUDĂNUŢ 

~ Progresul: 2.01.2000 - După laptii ~ nlsplatii 
.. ~(SUA)17. ' · · . . lor. ,Acum, cum a plouat 

Naomi, Sabiiu Oana Clara . 

Au plecat 
dintre noi 
,~Ionescu- A:le~andru 
,;_ Sergiu (fl!24), .B.oldor 
-' · . TaQdp" (19~0kf'ătru 

Ehma Marili (1913); Hor.ile 
Ioan (1936), Popa ..,aria 
(1936), Ga.at Mari4 (1917), 
Opriş Dumitru (1920), Moleriu 
Liliana (19Ş7), Ctişan Floriţa 
(1944), Floiea Ioan 1943). 

. • PfETE, 'I'AIIGIIJIU 
Astăzi este zi de piată la 

Chişineu cnş, Upova, PAnrota, 
Felnac, Grăniceri, Hălmagiu, 
Moneasa, Pecica, Vărşand. 
Socodor, Şeilin, Vladimirescu, 
Zimandu Nou, Covăsânt. 
Targuri săptiimAnale se 
desfăşoară astăzi la Lipova, 
Pâncota, Hălmagiu, Moneasa. 
• FIBII&Cia DE SERVICIU 

In acest week-end este de 
serviciu cu program non-stop 
(de sămbată pilnă luni) larma
da .SIMF ARM" , Bd. Revolutiei 
nr. 23 (Podgoria) tel. 233138.' 

Farmacia .Sinapls", Bd. 
Revoluţiei nr. 88, lăngă Noul 
Stil, telefon 282389 şi şi .Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15. telefon 948, esJa 
de serviciu cu program non-
stop. 

• CONSULTAm SI 
TRATAMENTE ClJ 

PIOGBAII NON-6TOP 
cabinetul .Apollonia', situat 

la parterul blocului din spatele 

AL~N:A~~TI :ui~ID $ .. - , .. , . 
• •. LINIAVÎETH .~.·~ 1 

Vi ascultă, vă inţelege 1 0117/214214 
intre orele 20,00-08,00 

tel. 251225, efectuează trata
mente injactabile (intramuscular 
şi intravenos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie si analize laborator. 

CIBIH'i' 1'1811&'1'11oG •c: 
Cabinet stomatologic priva~ 

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

•UBGD'fll 
S'nii.ITIII.aa:l 

. Serviciul de urgenţa stoma
tologică, situat pe strada 
Andreescu - vizavi de Ieşirea de 
la Cinematograful Dacia - este 
zilnic deschis non-stop. Telefon: 
253794. Cabinet stomatologic 
privat. Bd. Revolutiei nr. 62, 
(vizavi de Biserica Roşie), iele
fon 256665, deschis zilnic intre 
orele 8,00-12,00 Şi l4,1JU-<!U,CIU, 

iar sâmbăta si duminica intre 
orele 9,00-21 .ilo. 
•IIBEGISftĂRJ 11 11:11 

DE DECES 

t;i vă ajută 

HOR 
Vineri, 31 decembrie 1999 

~ ,.,ftBERBECUL (21.03-20.04). Este . 
~uimitor de unde ave~ ataia putere 

....._~şi cum ştiţi să o ~olosi~. Norocul_ 
este de partea dvs. ,· .... ~, o' -~ 

TAURUL (21 .04-20.05). Nu sca-IT 
paţi ocazia de a face şi cQva -
bani de pe urma ideilor dvs. ..._ 
extraordinare. Nu mai fiii all\t d,\1 . 
modest 
P'W'tGEMENII (21.05-20.06). Câteva 
a ~ • negocieri financiare se vor dovedi 

'

a fi I!Jlsite de risc. In relaţia de 
· 11 cuplu, lucrurile sunt bune, dacă 
ve~ rămâne aceeaşi persoană iubitoare 
pe care o apreciază partenerul (a) de 
viată. 

RĂCUL (21.06-22.07). Datorită~ 
pretenţiilor excesiva pe care le;:: -. 
aveţi in ceea ce. vă priveşte, vă~ 
autoanalizati in permanentă ceea 
ce vă stresăază enorm. Nici nu mai aveti 

se••··· 
Vă simy~ singur(ă). plictisit(ă) şi SJlbapre-
ciată şi v-ar plăcea să incepeti o viaţă 
nouă. Profitap de puterea dvs. inlerioara. 
FECIOA~ (23.08-22.09). Estelf] 
timpul să fiţi deschis(ă) pentru 
noi experienţe. S-ar putea să se ...,. ~ 
iveasca o soluţie perfectă pentru 
problemele dvs., in special in ceea. ce 
.J?riveşte viaţa particulară. 

.MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
· Telefon 235221 

·. Vinda •• · · 
montează mocbali 

la preţuri cu 
o radacara da IND% 

răbdare pentru a asculta necazurile pri~ eaBALANŢA (23.09-22.10). Reao-
etenilor. In special partenerul d~s. s-ar ţiona~ raponal şi obiectiv in ceea 
putea simţi neglijat ce priveşte anumite oferte şi 
,. ~LEUL (23.07·22.08). Planetele situatii. Bazati-vă n\ai putin pe 

fj
SCORPIO.NUL (23.10·21.11). 
Este timpul să fiP deschis pentru 
noi experienţe. S-ar putea să se 
ivească o S9luţi!l perfectă pentru 

problemele dvs., In special in Cliea ce' 
priveste viata particulară . 
SĂGETĂTORUL (22.11-21.12).rl' 

Nu fiţi atât de modest(ă} şi lncer-
caţi, in sfa'lit să vii· exprimaţi .!'J 
dorinţele. Aveţi toate mo!IVele penlrt! a fi 
mândru(ă) de dvs. · 
iLo. "'11CAPRJCORNUL (22.12·19.01). 
.-:;:: ,Energia dys. este extraordinară. 
. . ....,Aveţi posibilitatea să realizaţi 
,. · lilcluri mari, nu numai In alaoeri 
ci si iri ceea ce p<;;,este viata· particulară. 
VĂR. SĂTORU,L (20.01·1ÎI.02).~ 
Aveţi parte de câteva 
neinţelegeri in ceea ce priveşte. 
relaţia dvs. de cuplu. Nu mai ştiţi 
exact ceea ce vreţi. lncarcaţi să vă day 
seama de sentimentele dvs. şi exprimaţi
vii dorinţele. Altfel, există pericolul ca 
partenerul să nu vă lnţeleagil. 

PEŞTII (20.02-20.03): AZi. veţi 
fi deosebit de sensibil ~~ veţi 
reactiona la absolut ortce ''In 
mod· exagerat. Da' ·vini! este .,..,. -

ff: 
-:-: ,· 1 
·-'-\;.', 

:..;o..· 

'~ 

·>'"' r-,~· .,. 
···-~~1 

Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 

ln c;az de deces, la Biroul de 
stare civilii de la Primaria Arad 
se pot face inregistrari. fit -~sunt răspunzătoare pentru hao- instinct in urinătoarele zile, ~!)~acesta 

1\.:]Jsul ce domneşte in sufletul dvs. vă poate inşela. · .-. · _ ·<t' '~-:~ --~·. 
~~===~==='=~~==========d:....=====;=;===Oo===:;;;;~~·,,::;-;:_ . c•'. 

oboseala. 

. Editora S.c. ADEV ĂR.UL s.r.J. Arad 
-eCODFISCALR 16lll93~ecODSICOMEX 19.604 ec-ERTIFICAT 
HI2/J!I86din31 X J991eCOOSIRUES02095660IeiSSN 1220-7489 

..... fia - ..,.llisttiifias 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. ~ 1. 
Telefoane: StCRET ARIAT - 281802, fax -280655, '280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITATE" 28090~; 
CLUBUL PRFSEI- 280989. · 

. Coadlhal de administraţieo DOREL ZĂVOIANU 
(prc!cdintc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
pn:~mtc) telefon 210776; MIRCEA COr>TRAŞ (rcdactor-'1"1) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcCCial). 
telefon 280904; DOR EL BARBU (contabil-\"'!) telefon 281797. 

Cd z'ial de led? "fie< MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854: MIRCEA DORGOŞAN (~cf sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN (sef sectie politic~). telefon 
28094l~ J)()Rl' SAVA t.;;r.fsc-:ti-:; -tw::i<'!)-C!"...ono!nic). !ck!'or. 281"'.38: 
VASILE FILIP (sef sci:tic cultură-invătământ), telefon 28185Si 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie· tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef sccţic publicitate) tciCfon/fax: 280904. 
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m au 
prezentat bilanţul activităţii pa anul 1999. 
Cu acest prilej, dl. col. ing. MIHAIU 
BONŢEA, c11mandantul Grupului de pom· 
pieri .,V. Goldiş", dl. Il col. IOAN SECtiEL, 
şeful Inspecţie! de prevenire a incendiilor ti 
dl. mr. IUSTIN MARŞ EU, ofiţer de Stat Major 
au arătat că in '99: e au fost intreprinsa 
controale de prevenire a incendiilor, la 
purecat fiind luaţi ti 500 de agenţi eco· 
nomici, 108 instituţii fi 46 d~ formaţii civile 
de pompieri de la localităţi e au fost găsite 
236 cauze de incendii fi alte 20.06 neragu[i; 
e pa loc au fost inliiturate 977 cauze de 
incendii fi nereguli; • pompierii militari au 
efectuat fi diverse servicii (emitere da 
avize, de auto-rizaţii etc.) in valoare de 247 
milioane lei. Tot pe Hnia :le preveni:-ej ' 
Grupul de pompieri "V. Goldif' a organizat 
concursuri profesionale atăt la formaţiile 
civile de pompieri cât '' la cale da la agenţii 
economici arădani. 

In ceea ca priveşte activitatea da intar' 
venţie, in acest an pompierii militari s-au 
luptat cu ftăcarile in 201 cazuri. Fliiciirila au 

•; 

,.:-.,: 

cira, datorită intervenţiei prompte a pom
pierilor, bunurile salvata se cifreazi la 
peste 113 miliarde lei. Totuşi, pentru cii au 
fost fi cazuri in care s-a solieitat cu 
intirziere ajutorul pompierilor militari 7 
persoane au murit arse de vii, alte dot.1ii 
suferind arsuri foarte grave.- _ _"._ 

Dintre cale 201 Incendii izbucnite tn· '98 
(cu 34 mai puţine decât cale de anul trecut) 
34 au fost cauzata de focul deschis, 52 din 
cauza improvlzaţiilor, 29 fumatului in locuri 
interzi~e, 7 au izbucnit din cauza jocului 
copiilor cu focul, 11 au fost acţiuni 
intenţionate iar 68 de incendii au avut alte 
cauze de izbucnire! 

In ceea ce priveşte locul producerii, 112 
incendii au fost la gospodiirii, 19 au fost in 
Industrie, 15 in agriculturii, 20 in transpor
turi, 23 la instituţiile publice, Iar 12 a-au 
petrecut In alte Jocuri. 
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• R.A.A.C. n-are nici o legătură 
cu canaUzarea din Bujac 

Urmare a declaraţiei făcută pe un post 
central de televiziune, de către Sorin Bondoc, 
din cadrul Primăriei Arad; Consiliul Judeţean 
Arad împreună cu Regia Apă-Canal Arad a 
făcut următoarele precizări: 

Regia Apă-Canal Arad, administrează 414 
de km de canal, din care 227/km menajer şi 
187 km pluvial. In Municipiul Arad sunt reţele 
de canalizare pluvlali! care se află în adminis· 
trarea Regiei de Drumuri Municipale Arad 
(zona Bujac şi Gai) cu o lungime de aproxi
mativ 20 km si o statie de pompare în Bujac. 

Obiectul de activitaţe al Regiei de Apă
canal este producţia, distribuţia apei potabile, 
industriale şi canalizarea şi epurarea apelor 
menajere şi pluviale. Canalizarea apelor plu· 
vlale se referă la administrarea reţelelor exis
tente, nu şi la construirea de noi reţele. 

Problemele din cartierul Bujac sunt pe 
strâzi, necanaHzate, unele chiar fără şanţuri. 
Răspunsul domnului Sorin Bondoc, funcţionar 
al Primariei Muncipiului Arad la intrebarea 
pusă de reporterul postului de televiziune 
Antena 1: "Ce probleme sunt cu apele in 
cartierul Bujac?", este pueril şi deplasat: 
.Problema majoră cu ·care se confruntA 

Primăria este că Regia de Apă-Canal nu 
este la Primăriei" (dl. Sorin Bondoc) 

Această afirmaţie este menită să abată 
atenţia opiniei publice de la fondul problemei, 
respectiv a faptului că există străzi pe teritori
ul murlicipiului Arad, fără canalizare menajeră 
şi pluvială, fănl rigola, iar rigolele sunt apana
jul Regiei de Drumuri Municipale din subor
dinea Primăriei. Această afirmaţiei vrea să 
invinovăţească p_e alţii pentru propria 
neputinţă decizionala şi investiţională a 
primăriei. 

Corect şi cinstR ar fi fost ca dl. Bondoc să 
prezinte faptul că In 1999 s-au licitat şi 
adjudecat lucrări de canalizare cu o lungime 
de 28 km in Municipiul Arad, respectiv 
cartierele Micalaca, Grădlşte şi Aradul Nou, 
iucrări finantata de Primăria Municipiului 
Arad, cu preCizarea că din aceşti 28 de km 
nici 1 m de canal nu este prevăzut in zona 
Bujac, deşi problema aceasta este cunoscută 
cel puţin din 1996 (de la alegeri). 

Cu mai multe amănunte despre activitatea 
R.A.A.C. Arad şi solu~ile propuse de aceasta 
pentru rezolvarea nivelului apelor in cartierul 
~ujac, vom reveni in zilele următoare. 

NER li 
Acum, in pragul anului 2000, când clinchetul paharelor de şampanie sfă să 1nceapă şi 

feeria de artificii este gala să explodeze, ne-am gândit să discutăm cu studenţii care învaţă 
.la Universităţile din Arad pentru a vedea cum îşi vor petrece Revelionul anului 2000. 

Prima oară când păşeşti in interiorol iniBmatului de pe strada Ursului (III .,U" A VJaicu) 
te surprind inscripţiile haioase de pe uşi. lafă câteva mostre: "Lăsaţi orice speranţă 1 Voi 
care Intraţi aici", .,Noi suntem urâţil", .,Nu bateţi la uşă/ Ieşim n01 din când in când ... ", 
.,Muzicâ, distracţie ... Oare ce o fi aici?", .,Cametă dă băieJi'~ ,,Ai tupeu? Atunci inlră! Totuşi 
fii fată_, .,Only virgins", ,Jnăuntro găsiţi o oglindă testata la cele mai dure mulrel", .,Vila nr. 
104....". ... 

Dar siWc~am-cum BJJ vor dislra studenţii de Revelion_ 

Chefurile ele apartament 
sunt cele mai În vwă' 

Laurenţiu Pătrăscoiu este un tânăr student 
'din Târgu Jiu. El este în ultimul an la Facultatea 
de Teologie. Dacă de Crăciun ne spunea că 
merge la ţară, Revelionul este horărât să-I 
petreacă la oraş. "0 să merg la Târgu Jiu, la 
un chef. O d.fte o petr.c•11• .-..riafi" la 
un prieten In apartament! 

Bogdan Cosma este din Bihor si este 
hotănlt să meargă acasă: .Vollfne o peiracere 
lmp,..ună cu prietenii mei. Părlnfll sunt de 
acord. Am apartament mare fi e oc destul. 
Este mult mal Ieftin fi mal comod decit la 
restaurant)" 

Unii sunt însă, nehotănlti. Este cazul Gabrlelel 
Covacl din Salu Mare: "oGplnde ce program ne 

AVANSĂRI 
EXCEPJIONALE 
LA 1. J. P. ARAD 

,... iilliltje{filfJU<fJ .
PENSIONARII AU AJUNS 

SĂ·ŞI VÂNDĂ ••• TACÎMURILE 
In pieţele oraşului şiln special la La aceasta se adaugă tactica 

Obor vedem tot mal des imagini plrandelor de a nlscoli ţoalele, unnată 
incredibile. Pensionarii, categoria cea de oferta de preţ, care de regulă nu 
mai defavorizată a acestei tranziţii fănl depăşeşte preţul unul suc. 
starşlt, lngroaşă nlndurile celor care • Vând paclloetul fiicei dia 
vând luauri de mana ... a treia. Germania" 

R•"eja .1G-J:S.OOO lei Defllând printre tarabele cu co-
Comerţul din_ Piaţa Obor merţ năucitor, sută la sută ţigănesc şi 

cupnndea haone şooncălţămont~ pur: balcanic, Tntalneşti bătrani care 
tate, In sectorul .second hand . Ma! lncearcă să facă reclamă mărfii care, · 
nou, putem cumpăra cuţite. turcur~e ŞI de cele mai multe ori nu depăşeşte 
ceas~ deşteptătoare. Des~ur: per>: valoarea de 100.000 k.i. Excepţie fac 
soonam nu bat drumul pană on poaţă ŞI fericitii" beneficiari ai unor pachete 
nu îndunl frigul de bine ce trăiesc, Prtmite regulat de 1a rudele plecate 1n 
după cum declanl ~i VasHe Stolţă; un stnlinătate. 
veteran de război ŞL. de bazar. "Mă număr printre acela care lunii. 

.Dau 8000 de leo nu mao pe bil-· de lună merg 1a Poşlă pentru a primi 
de tramvai, căci locuiesc tocmai in colet din Germania. Fiică-mea, săra
Micălaca. La pensoa asta de 700 de ca nu ştie ce fac eu cu alimentele şi 
mii, n-am alti! soluţie decăt să vănd hainele trimise din puţinul ei. De data 
jucăriUe nepoţeilor, aescuţi mari. Uite, asta pentru ultima oară vreau să le 
tinere, am inghetat de frig pentru vănd pe loate (cafea ckx:olată mar-
15.000 de lei, vanzarea de azi garină ceai)cuvreo2oodemi'sHri 
(duminică· n. a.)" plăt...;, tnlreţinerea. Scuzati-mĂ, vine 

Piaţa este luat_ă CIJ asaH de· 1~ taxatorul ... • ' 
primele ore ale domoneţii, cănd ţigan• 0na Lucia s., pensionari! CFR, ~ 
.amanetează" locurile de la mese. De regrupează iapid marfa din Germania, 
fapt, spun oamenii, eo fac legea pe te- reducănd taraba la suprafata de un 
ritoriul bazarulul, iar cine îndnlzneşte metru pătrat E vorba totuşi 'de 1500 
să polemizeze cu ţiganii, riscă sa de lei... - 1 1 

zboare cu tot cu lucruri: fiDRifl" IOSIF 

facem. Am un prieten din Curticl fi încă nu 
ne-am hotărit. Tolufl, e foarte probabil să 
limAn la Aradl" 

distrez foarte ta,.., deoarece chiar de Crăciun 
m-am certat cu prlelena. Aşa că o să păşesc in 
2000 singur ... Dacă nu se Iveşte ceva..:" 

V .. ea problemă ••• • Banii 
fL..ietele 

Sunt lnsă şi tineri care nu prea au unde ~i 
petreacă Revelionul. Ei vor nlmâne acasă probabil 
mânuind cu dibăcie telecomanda în fata televizorului. · 

Daclan R (an IV TCM) ne spune:' ,,Af fi VNI să 
merg undeva la muniB cu prietenii dar de unde 
bani? De un restaurant din or8f nici nu poata 11 

vorba! Mal sunt 
doar citeva 
zeci de ore 
pAnă la REV fi 
lncă nu fllu 
unde merg. 
Sper să mă a
găţ de un pri
eten fi să gă· 
sesc ceva." 

Corina G. 
(Ştiinte Econo
mice): .o si 
merg la un 
bairam la un 
prieten. Nu ştiu 
dacă o să mă 

Adela Z. (T.C.CPA): "Mklrfi plăcut să merg 
undeva intr-o tabără subvenţionată dar nu am 
avut medie destul de mare ... Probabil că o să 
stau acasă cu părinţi 91 o sil-I lnvtt pe .,-u1 
meu la mtne." 

O noapte &eabhate! 
Câţiva dintre tinerii studen~ chestiona~ de noi, 

ne-eu mărturisit că preferă să-şi petreacă noaptea 
de Revelion alături de persoana iubită. 

Adrian O. (Facultatea de Drept): .Eu stau sin
gur fi o să tlrac»" Revellonullmpreună cu pri
etena mea. O să fie o noapte flerblntel Am 
pregătit totul de la fampanle fi caviar până la 
lumAnări fi.;. artificii!". Şi Slmona G. (Mari<eting) 
va păşi în anul 2000 alaturi de prietenul său. Ei însă 
vor fi la o petrecere cu mai mulţi prieteni. "0 să fie 
bestial! Asta fliU din experienţă proprie pentru 
că aceeaşi trupA am fost fi anul trecut fi ......., 
distrat beton ... " · -

Indiferent unde fi cum vii veţi petrece 
noaplea de Revelion nof vă urăm dlstracjle m• 
xlmlll lncercaţl să uitaţi de griji, de probleme, 
stn!s sau 'coală (oricum e totuna) fi să vă 
bucurati de prima zi a lui 2000. Fie ca Noul An să 
fie unul plin de impUnlrl, pentru voi to~l 

OUHPIO BOLUI" 

,.~.;; AN 
- : ~,.,z. . ,.~ PHILIPS SAVVY 

···-<,.'H' ;.. AI:IUI. VIRI.~ .. 
• .,.. (Unnare din pagina 1) ~~·~ 
Poţi &li fii tu llcen~at la 'apte facultă~ americane ort manager de 

prima mănă dacă nu eşti .. cineva" in partid - evident intr-un partid 
aflat la Putere sau care se invArte prin apropierea Puterii - ort dacă 
nu .. cotlzezi" financiar căi mai substan~al, pop să III - repet - cu staa 

.c.ii'c" 1n frunte, că nu al nici o şansă să apuci un post mal acătării! 
Evident există 'i excep~i, personal cunoscănd căliva conducă

tori care merită toată consideraţia, dar - subliniem tncă o dată -
acestea sunt excep~i, regula fiind cu totul alta. De unde şi "rezu~ 
lalele" care le cunoaştem '1 te-am simţit cu toţii de-a lungul celor 
aproape 365 de zile. 

RomAnii sunt 1nsă prin dellnlţle nifte optlmlftl. Cel puţin aşa au 
dovedit. nu numa~ in acest an ci rn toţi cai zece ani care au trecut de 

· -·,~::::-·."- · la Revoi&Jlie. Unii ar fi foarte Tnclinaţi să numească asta credulitate, 
..,......'!"·; dar eu continui să o numesc altfel. ŞI a' numi.a altfel pentru că 

reha să cred eă lacrarile aa ae vor ecb'...,. ia cele din 

anaă, că~--cind--- JIUo1i ... -
-~-peCIIrH-mi. .. la......,aredreptuL 

Pentru ca aşa cum am spu~ nu o dată: nu~ dacă Plirt 

- bm>i decât alpi. _.., că - oUDtem, ... ia -- ..., 
- p ._.., altfel, ,. au e riu ci ci...- ~·dar ia .-

cert - - - Pft!oc. - - P1'1ia &nafi decât ..... ,. . al1iil Care acum se dau rotunzi ui!And de unde au plecat fi mal alas 
· -;;..~_._ prin ce au trecut până au ajuns unde au ajuns. , 

Are,te, to~ am vrea • şlin special cei care au adunat un anuine 
numAr de ani - ca lucrurile să fie grăbite, să se flnalizeze cât mai 
curând, cinci sau zece ani fiind pentru ei un orizont prea tndepă_rtat. 
un timp nemeritat de lung, o altă perioadă • a căla? - de sacrificiu. ŞI 
au perfectă drepQte. 

Dualband 
;:_:.· 

Un impresionant timp · ·· 
de convorbire si asteptare 
. Calendar cu biorttm, ceas 
analogic cu alarma, 
Cronometru, Calculator 

ROMCOM Arad 

.- Ceas de mana 
- Suport de birou 
- Agatatoare ~'' · ·· ·· · " 

. - la centura 
Curelusa pt. 
mana 

.. -· 

Luna cadourilor poate să ~nă 3 luni! 

• ~te abonezi lo Dialog în decembrie,~ 
3 luni de· abonament gratuit, 
la ori<XJ.e tip de abonament Dialogi 

Dar ce putem face intr-o atare s11uaţ1e decit al "'leptilm. Şi să 
spenlm. Să "\'teptăm ~~ să spenlm că măcar acum, pe ultima sută 
de metri politicienilor noştri le va veni în s~H mintea la cap '' că al 
vor face ceea ce toată lumea 8f18apti1 de la el de atlţia ani buni. 

Deci, să ne mal acordăm '1 să le mal acordAm o şansă. Chlt că 
ea este de ... unu la un mlllonl Sau chiar mal riu. Dar oo1cum e o 
şansă. care foarte curAnd vom fii căt ne 'ne de cald. 

str. Eminescu nr. 3 . · 

• Telefoane la preţuri excepţionale! , 

e Poti gâşliga unul din cele 10 premii de cale· 

100 de milioane, cadou Cle 1a Dialogi 

·.-

·"1.:" 
•• • o ., · . 

·• >·-· "·''' ".t""' . . , 
·- '~'1\ ... ---~'atr,ae · 'e!f e it tiin. _;:t,:2"_,~. , ... 

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

.... ~ .. ·. ~~-~-~~~;;"..:•.t.-.~;..: 1~'--'·••r~:""';.~~-.~~,~-::·'·.' 
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Pagina4- ADEVĂRU LA MULŢI ANI 

Gânduri pentru cititorii 
.A.d~.., .- a • 
ION ILIESCU, 

1111 1 dlnlale PDSR 
" L a 

cumpAna 
dintre ani 
suntem 
îndreptăţiţi 
să afirmăm 
că obiectivul 
prioritar ~~ 
perioadei ce 
urmează 
este să re~ 
găsim in noi 
forţa şi 1~

'I'EOIIDR MELEŞCANU, 
PRESEDINTEJ.E_~ 

PENTRU ROMiuaA 

de a scoate cu adevărat ţara 

"in această peri
oadă, in care fiecare 
incercăm să uităm gri~ 
jile Şi sa ne bucurăm de 
Na.ş,terea lui Iisus 
Hristos, de venirea unui 
An Nou, doresc din 
suflet arădenilor un an 
bun cu murte bucurii cu 
sănătate .ş,i mai ales, să 
nu-şi piardă speranţa că 
noi vom putea împre~ 
ună să construim un 

A~T aon criză .!fi a--i re~nsa viitorul. 

)~~~polo~~~~=:·~~ de_ un valoros 

,.in acest an, ziarul 
«Adevărul» de Arad a 
fost singurul cotidian 
din ţară cu care am 
colaborat in exclusivi
tate. M .. a impresionat 
in mod plăcut vizita pe 
care am făcut .. o la 
Redacţia d-voastră. 
Cititorilor ziarului le 
doresc· un an in care 
să-şi realizeze toate 
dorinţele dţ mai bine." 

viitor mai bun pentru noi fi pentru copiii 

uman, de cetăţeni 
competenţi, de buni 

pr<>fe.oioooist in toate domeniile 
dintre care foarte mulji tineri. 

noştri.''cmu.ELIU VADIM TUDOR, .. 
PBEŞEDIN'I:ELE PAR'nDULIII ' ' 

ROMANIA MARE 

· Fie ca anul 2000 sa devină 
!jl să rămână Anul Renaşterii Speranţei, al 
unei schimbări reale şi decisive pentru 
destinul istoric al locuitorilor acestor 
meleaguri romanefti Ctl putemicâ tradiţie 

VIRGIL MAGUREAIIU, pref11111D111 PIR 

"Prin furtuna aces
tor vremuri, românii se 
regăsesc intotdeauna si 
sunt împreună pentru 'a 
împărtăşi un mare necaz 
ori pentru a sărbători o 
implinire generală. _ in timp şi spaţiu.. . · 

Cu aceste gânduri fi sentimente, vă 
adresez, din tot sufletul, urările cele mai 
sincere de sănătate, fericire şi impliniri. 
Vă asigur de toată afecţiunea mea. · 

; Tuturor cititorTior ziarului ,.Adevăruli' 
de Arad, un gând bun de sănătate, 
Sărbători Feri~ite, şi Llf mulţi anii" 

"Anul 2000 este un 
an de răscruce pentru 
România, numai că suc .. 
cesui depinde de felul in 
care românii vor şti să 
voteze. Le doresc citito
rilor ziarului cAdevăruh• 
de Arad url călduros «la 
mulţi anii» fjÎ să dea 
bunul Dumnezeu ca 
Aradul să redevină ceea 
cea fost: un loc de pros
peritate, de linifte fi de 

Oaţi·mi . voie ca 
acum, in praguJ trecerii 
in anul lui Dumnezeu 
2000, să urez cititorilor 
Adevărului de Arad, 
tuturor locuitorilor aces

· ADRIAN N~ASE, 
prlm-vlcaprefedhl PDSB 

,.Anul 1999 a fost un an in care ne .. am 
tnvârtit in cerc şi am ajuns la fundul sacu .. 
lui. Ne-a rămas doar speranţa Intr-un an 

boiica a timpului calendaristic la 
cumpăna dintre ani in noaptea de 
31 decembrie/1 ianuarie este 
numit la romani lngropatui Anului, 
denumirea de Revelon apef\inlnd 
timpurilor moderne. 

Timpul obiecttv, care curge 
spre infinit, este "oprit" după 365 
de zile şi intors, precum ceasor
nicul, pentru a fi reluat de la capăt . 
in ziua de Anul Nou. se arată in 
lucratea "Zile şi mituri - calendarul 
ţăranului român 2000" de Ion 
Ghinoiu. AşemăMtor divinităţii. 
timpul se naşte anual, lnlinerefle; , 
se maturizează, imbătrineşte şi 
moare pentru a renaste după alte 
365 de zile. Ideea înlioirii timpului 
supravieţuie.şte in Calendarul 
popular, unde "sfintii" sint tiAeri, 
maturi şi bălr'fni, duPă cum s,au 
împărlit sărbătorile. Cei de la 
începuiul anuiui sunt tineri (Sfintul 
Vasole, Oragobete, Sîngklrz), la 
mijlocul anului sunt maturi (Sfintul 
lie, Sfinta Maria), iar ultimii sărbă
tori~ sunt fără excep~e. pătrini 
(Mo~ Nicolae, '!'OŞ AJ.un, M~~ 
Crăciun). Exislă, tnsă, şo excep~t: 
"""'~ Alexă şi !3aba Dochia ( 1 şi 
17 martie), celebraţi primavara, 
si·au păstrat locul avut intr·un 
Străvechi calendar, cu inceputul 
de an în perioada echinocţiului de 
primăvară. . 

Nu toate lările sărbătoresc in 
aceiaşi tiin_p Anul Nou şi nid in 
aceiasi feL In diferite pă'1i ale lumii 
suntlolosite diverse calei1dare. 
Cu mult. timp in unnă, timpul a 
fost impArţit in zile, luni şi ani. 
Unele calendare se bazează pe 
mişcările Lunii, altele pe ale 
Soarelui, In timp ce altele şi Il" 

'ale Lunii şi pe ale Soarelui. In 
intreaga lume, însă, Anul Nou 
este celebra! In mod speciiic.' 

in Egiptul Antic, Anul Nou era 
sărbătorit in momentul in care 
Niul ieşea din matcă, ceea ce se 
petrecea pe la sfîrşitul lunii sep
tembrie. Revărsarea apelor era 
foarte importantă pentru că fără 
acest lucru recoltele nu ar mai fi 
e~ . 

· In momentul soslril Anului 

.-

. ·;. 

Nou, statuile zeului Amon, cu 
soţia şi fiul sau erau duse pe NI, 
intr-o ambarcatiune. Timp de o 
lună, egipten{i antici cintau, 
dansau şi sărbătoreau, după care 
slatuile erau duse inapoi in tem
plu. 

In Babilon (zona unde se află 
in prezent lrak), Anul Nou era săr
bătorit tot primăvara. In timpul 
sărbătorii, regele era dezbrăcat 
de hainele sale şi trimis departe, 
iar timp de citeva zile, toti puteau 
face tot ce doreau. and rilgele se 
întorcea, urmat de o mare proce
siune, îmbrăcat în hainele cele 
mai luxoase, loii se intorceau la 
muncă şi se purtau cuviincios . 
Astfel, in fiecare An Nou, viaţa 
oamenilor o lua de la capăt 

Foarte multă vreme, romanii 
au sărbălorit·Anul Nou In prima;; 
a lunii martie. Apoi, in anul 46 
i.H., impăratul iulius Cezar a sla
bilil un nou calendar. Este cel pe 
care n folosim şi astăzi,. iar <)etil 
incepeni unui nou an a .fOSt fixată 
la 1 ianuarie. Aceaslă lună este 
numită după zeul roman Ianus, 
cel cu două~- El privea înainte 
spre noul an şi inapoi, spre cel 
vechi. Sărbătoarea anului nou era 
numită la romani Calende. 
Oamenii işi decorau casele si isi 
făceau unil aHora daruri. SdaVii ~
stăpînii mincau şi beau impremă 
şi orici(oe putea face orice timp de 
cîteva zile. 
· Celţii locuiau în Franţa şi 

Anglia, inainte de cucerirea roma
nă. Sărbătoarea anului nou la._ei 
era numită Samhain ("sfîrşitul 
verii şi avea loc în octombrie. De 

· Samhain, celţii adunau vise, pen
tru a ţine departe spiritele, liindcă 
ei credeau ca în 8CE\8slă perioadă 
cei morţi se întorc pentru a-i bintui 
pe cei vii. 

In ebraică, Anul Nou se 
numeşte Rosh Hashanah. Este o 
perioadă sacră, cînd oamenii se 
·gindesc la ceea ce au lăcui rău in 
trecut şi promn ca vor fi mai buni 
ln viitor. Ceremonii speciale au 
loc in sinagogi, unde se cîntă la 
Shofar, un instrument special din 
corn. Copin primesc haine noi, iar 
masa cuprinde obligatoriu fructe 
şi produse din făină, pentru a 
aminti de vremea recoltei. 

In calendarul islamic, care se 
bazează pe mifcârile Lunii, data 
noului an este devansată aJ 11 
zile in fiecare an. In lran (Persia), . 
anul nou se sărbătoreşte in 21 
martie. Cu citeva săptămîni 
inainte de această dată, oamenii 
pun S8f11in1e de grîu la incolţil In 
vase speciale_ Pînă la sosirea 

tei părţi de Românie, un câlduros .La 
mulţi ani", sănătate, fericire, asigurându .. i 
totodată că in Noul An vom incerca să 
aducem ţara acolo unde a fost fi chiar mai 
muKdecâtatât." · 

anului nou, grîul creşte şi 
aminteşte de primăvară ljli de 
viaţa nouă care începe. 

Hinduşii nu sărbătoresc noul 
an în acelaşi timp sau în aceiaşi 
fel. In Bengalui de Vest, nordul 
Indiei, oamenii se împodobesc cu 
fiori, pe care le colorează in roşu, 
roz, violet sau alb. Femeile poaoiă 
haine galbene, culoarea 
priinăverii. Tn sudul Indiei, 
mamele pun mincare, flori. şi 
daruri intr-o rutie specială, pentru· 
copii. In dimineaţa anului nou, 
copiii trebuie să tină ochii inctl' ·, 
pînă cind sunt coOduşi de mînă 't; 
cutia cu daruri. in India Centrală, 
steagurile portocalii împodobesc 
toate clădirile in ziua de Anul 
Nou. in provincia Gujaral, vestul 
Indiei, anul nou este celebrat la 
stirşitul lunii octombrie, in acelaşi 
timp cu cu festivalul Diwali, cînd 
pe acoperişuri se pun mici opaiţe 
cu ulei, aprinse. De Anul Nou, 
tlinduşii o celebrează în mod spe
ool pe zeiţa bogăţiei şi belşugului, 
Lakshmi. 

In Vietman, Anul Nou este 
n•Jmit Tet Nguyen Dan sau mai 
sir.1plu Tel. El incepe la 21 ia
nuarie sau 19 februarie, în func\ie 
de an. Vlelnamezjj aed ca un zeu 
stă in fi"K:are casă, iar in- ziua de 
Anul Noe. se duce la cer. Acolo, 
el spune. <;it de bun sau rău a iost · 
.fiecare membru al familiei in anul 
care a trecu'. Zeul călător~ pe 
spatele unui <::rap, de aceea viet
namezii obişr~uiesc ca de Anul 
Nou să ·cump•l_re un crap viU, 
căruia ii dau drumul in riu. De 
asemenea, prima persoană care 
le intră in casă de Anul Nou; le 
poate aduce noroc sau ghinion. 

in' Japonia, Anul Nou este 
celebrat la· 1 Ianuarie, ·dar 
japorlezii şi·au pă-;trat si cre
dinţele shinlo. Pentm a indepana 
spiritele rele. ei agat..' un arc in 
faţa casei, ceea ce le va aduce. 
noroc si fericire. Tn momentul in· 
care. in'cepe Anul Nou. japonezii 
incep să rîdă, pentru că acest, 
lucru le va duce noroc. 

Anul Noul chinezesc e>1e ce
lebra! la un moment daţ inlre 17 
ianuarie si 19 februarie' cill() este 
Lu~ă Nouă, Yuan Tan. El este 
celebra! de chinezii din într~aga 
lume, prin procesiuni pe slrddă, 
unde SU)'II aprinse mii de lanterne. 
Chinezi cred ca spiritele rele sunt 
peste tot în acea perioadă, aşa ca 
aprind artificii pentru a le îndepăr
ta. Uneori, ei îşi sigilează fere
strele şi uşile cu hirtie, pentru a nu 
le lăsa să pătouroă în casa. 

In Europa, Anul Nou este 

.•. 

Foto: HfmCEL CAMCICI 
' 

adesea un tim_p al supersliţiiior şi 
prezicerilor. In unele părţi din 
Elevetia si Austria, oamenii se 
costuinează pentru a sărbători 
ajunul ~ de Sfintul Siivestru. in 
anul 314, oamenii au crezut că 
papa, care se numea Silvestru, a 
capturat un teribil monstru de 
mare, care va scăpa şi va dis
truge lumea in anul 1000. Pentru 
că acest lucru nu s-a intimplat, 
toţi au fost fericiţi, dar in .amintirea 
acelei spaimQ-, oamenii se 
imbracă in costu'me fantastice. 

In Grecia, Ziua de Anul Nou 
este dedicată Sfintului Vasile, 
celebru pentru bunătatea sa. 
Copiii grecilor îşi lasă încălţările 
fingă semineu în noaptea de Anul 
Nou, P."tru a ·primi daruri de la 
sfintul cel bun. 

In Scoţia. Anul Nou este 
numit Hogmanay, iar in unele 
sate sunt aprinse. suluri_ de 
smoală, ce sint apoi lăsate să se 
rostogoleascâ pe străzi. Astfel, 

.. anul vechi este ~rS şi celui ~ ii 
este permis să vină. Scoţienii 
cred ca prima persoană care va 
intra Tri casă de Anul Nou ·Va 
aduce fie noroc, fie ghinion. Anul 
cel nou .,...fi extrem ·de norocos 
dacă această primă perlioaM 
este un bărbat brunet, care 
aduce un dar. 
~ îradilional 1n muae pAftj··1 atell• 
lumii, eXistă' convingerea 
norocul anului nou depinde de 
ceea ce se mănîncă sau se face 
·in prima Zi a anului. Din acest 
motiv, a devenn un obicei ca Anu] 
NoU să fie sărbătorit in familie 
5au printre prieteni. Petrecerile se 
intrerup, cte obicei, la miezul 
nop~i, pentru a reizbucni, mai vii, 
după intrarea in noul an. Toată 
lumea se sărută si anul incepe in 
bucurie si fericire.'ln cadrul muHor 
rutturi. nlincarea in'fonnă rotundă 
• care simbolizează un cidu com
plet al anului - va aduce flOI'OC
Aslfel, în Germania se mănlncâ 
gogosi sau varză. Tn Canada 
există· obiceiul băn tradiţionale "a 
ursului polar": Oameni de toate 
vîrstele îşi pun costumul de lll!ie 
şi se aruncă în apa de gheaţă. 

Pe toate meridi-
anele, chiar dacă nu 

dată, oa-
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Mai ho, mai ho, copii 
!fi fraţi, 

Nu vii entuziasmaţl 
Că guvernul s-a 

schimbat. 
Nu săriţi de bucurie 
C-o să fie-o feerie 
Cum românul n-a 

visat! 
Nu te crede indexat, 

. Biet român pensionat, 
Al primit o pensluţă 
Cât să al de-o .,siinl·· 

uţă" • 
De vreo două-trei sar· 

ma le 
ŞI de câteva i'asoale. · 

· .. .la maFniânati, mai copii, 
ca in anul 2000 · · _, 
Os-avem alegeri iară!. 

Dacă-o diim din nou tn 
bară, 

Geaba 
nnoi~şte· · 

anul ~·ş.e-
T ~ ' ~c ' ~-• ' 

Căci benzina se 
scumpe!fte, '· 

Preţur!ie-o iau in sus 
La nivelul diri Apus. 
Ca să-ţi 'cumperi 

pantofi noi 
O să coste cât dol·boi 
Iar găina, dragii frate,· ·· ·. 
O sii·ţl vândă ou'n 

.rate. 
Am votat cu ·toţi 

"schimbarea'' 
C-am visat marea cu 

sarea, 
Am llllsat lapţe fl 

Să obţină un procent 
Să nu intre-n 

Parlament! 

la mai mânaţi-i, flacăi, 
Peste munţi şi peste văo 
Că ne-am saturat de ei! 

Liberalii, ce ne-au dat 
. Un ministru ce-a taxat 
Tot ce i-a le!fH Tn eale, · 
Aibă parte la .,locale" 
De vreo două-trei pro-

cente. 
Să ii "radă" Callmente, 
Să ravină Cataramă 
Să le ceară să dea 

seamă 
. Pentnl felul cum l·au 
scos 
. ; pa portlţl! cea din dois. 

Nelu Qultus să-i con-
voace 

La o ciorbă de 
potroace· 

Şi când stau lihniţi de 
fOame .. . .... 

să 18 :Slfuti'ii"eptgra'iriii . 
-~·,· 

miere liroraţ;:.le; tiăie(i, ... :·, 
Şi· pr.lmlriim 'numai Să devină mai istetr '' 

fiere. . .•. · ,::. · Si să aibă alt ministru ' 
.,Onorabilii" aleti ''· De cAt R8'm8f. cl!l ,§i-
Ne călcară ca pe praf nistru! > . ,"· 
Ca să aibă ei vlluţe; Să uriRf acum po:(iî, 
.,Verzl!forl" . fi Care zice c-a dus greul 

m3f_l~u~~-., .. ",~,:~"-~"':< ,~,. , ,Şi-a făcut reformă. roare 
, • · ·· ·· · . · ·Tn vreo ·dou11i-tref sec-

, la mei· mânati, · măi toare. 

flă~~am fost niste ~iit!irÂI ' CU i!'<'lfrsescu şi 
• Berceanu 

Şi-am ales nişte partide Ne-au batutla cap tot 
Care.· dau buluc . la · anu' _ . .""' 

"blidii'\ .· · ·, •: ·.·: Dar de cauti rezultate· 
., Găseşti ~oar preţuri 

umflate. 
Le urăm sii st~~-n Cliirie 
Că făcură băşcălie-~.,. 
De sarmanii chiriasi. .. 

:· <Au intors-o ca la.;;~l~l 
Dupa de-au prom1s 

mereu .; 

. :··~.nil-l'~rliisa la greu. 
· HQn votat Convenţia '"" . . . . . . . 

Ca să dea subvenţia . la ~baţi; ·măi 
·'Pentru gaz, curent"f'F 'flăciil 

pâine . Şi sunaţi din zurgălăii-
Am primit viaţă de .>'Să urăm UDMR-ul .. 

câine Care a fă•cut.... J 

Care n-ara-un os-să pezmeul 
roadă Şi-n final . 

· Sau vreo doi CQvrigi tn . obţinut · . 
coadă. ' Tot ce mu!fchii 

la mai strigaţi, · măi 
nepo~, . ,,. 

. O urare pentru to~! ,.< ,. 

. . Ţăriinl!ftil·n zece zile 
S-albă parte de Vasile 
ŞI pentru c-au fost 

ml!fel 
Să-i excludă el pe eli 
N-albă parte de pădure 
Şi pe Lupu să-I injura 
Că pleacă din PNŢ , .. 
Şi trece la PSM. 
N-aibă parte-n noul an 
Nici de legea Mureşan 
Nici de legea lui nea 

Ticu. · 
Să plillngă 

după .,ne .. ~~~~~ Nicu", 

lui a vrut. 
Le uriim 

maghiari! 
Să voteze "cu 

primari) . . 
soc ia 11 'f ti ,,N,a-.1'1 

pedeserişti, 

Ţărănl!ft) 
peneli!ftl 

Fiindcă 
iei pe bune, 

El sunt doar o 
uniune 

Nu-s partid~~~ 
!fi nici n-or fi 

Nici in anu 

20001 ' " 
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• Tn primul rind, un an nou fericit din toate 
punctele de vedere, cu multă sănătate. 
Cititorilor ;oiarului «Adevărul•, doar atât: il citiţi 
zilnic pe cei ma.l buni, ;acettlll sunt prietenii 

.. ·" mei de 111-«Adevărul•.-·" 
. ;;..s.~~~~ ~-·· • : ~ 

LA MULŢI ANI 

MIRCEA 
DINESCU 

FORMATIA 
3 SUD EST 
.,La mulţi ani 'i toţi cititorii ziarului 

«Adevărul• să aibă un an la fel de bun. 
pe cAt de bun a fost anul nostru • 
Fiecare in parte să-'i implinească vi- . 
le '1 să fle alături de formaţia 3 Sud Est 
care pregătette pentru anul 2000 o . 
mare surpriză!" 
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FORMATIA 
Kl 

.,Cititorilor «Adevărului• le 

dorim să lupte "'a cum au lup

tat 'i pAnă acum, ca să aflăm 

impreună adevărul 'i calea cea 
dreaptă. Să fie ••• K 11" 

. ... 

,' 

;,·-- ..;; 

:.~ 

·-... 
,. 

~· ·. ~-~-.• 

FORMATIA 
:RO-MANIA Eşti hotărât! 

acesta petrecerea de 
revelion o vei organiza 
acasa. Nu mai pleci 
nicăieri! Nu că ai vrea 
să stai cu părinţii 
acasă, ci vrei să faci o 
megapetrecere la tine. 
Deşi concurenţa ~ 
mare -in această 

perioadă şi nu prea ştii 
cum să atragi lpvi
taţiL Nici o problema, 
te ajutam noi! 

grijă să nu faci modificări ireversibile că atunci vezi 
tu revelion după (de la părinb)! 

• 

~~,;;,,• .,Cititorilor dvs. lf! !ol.rez un an 
,. · nou cu sănătate.·Yoţl cititorii 

Dă tablourile de famifMl jos de pe pereţi şi pune 
pos1ere cu staruri in vogă. Nişte baioane colorate 
. vor face sigur deliciul invila~lor. />J grijă ca undeva 
să apară cifra 2000. Dacă exagera~ cu 'i""'P""ia 
s-ar putea să nu mai ştii ce an urmeală .... 

.. · 

. ,. «Adevărului• să fie alături de 
· Mania 'i de ziarul lor nro•ferat.l 
· Niciodată nu vă vom dezamăgi!" 

.--:.{--~--. 
MARIUS TUCĂ,~~;w 

.,Cel mai important lucru pentru România ţ;i cei 

Clllre citesc ziarul este ca in fiecare zi să aibă intilnire 

· "Cu·.cAdevărul•. Ştiu că in filele ziarului dvs. cititorii 

găsesc intotdeauna adevărul. Dacă in fiecare zi fi intre 

noi ar fi adevăr, atunci am trăi altfel. A' vnia ca toată 
presa ~ fie un singur adevăr. La mulţi ani intru ade-

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

'ftPII ŞI 'I'IPELE CELE MII COOL! 
Convinge.j că la tine e cel mai besliak Oferă.le 

oeea oe işi doresc cel mai-mult pentru lele, sigur, 
vor fi tipii pe care au pus ele ochi, iar pentru băieţi, 
le- oe1e mai I118S8!iaşe din """i· care vor _,; 
singure, si=. -

RID UZA IPAB'rAIIBII'nL , 
Dacă nu ai de ales şi trebuie să foloseşti apar1a

mentul părinţilof, face~ totuşi căleva modificări. f!oJ 

. . . CONCURS SURPRIZA .. 
·· Dacă tot sunt la modă o groază de concursuri 
organizează şi tu unuL Intr-un sac roşu pune mai 
multe cadouri surpriză. Ce cadouri? Găseşti tu ceva 
simpatic şi ieftin. Doar ai imaginatie, nu? 

IILE&E ll1iZICil 
Mai intai de toate, dacă nu ai un casetofon 

foarte puternic, fmprumută unUl. Sonorizarea 
proastă poa1e duce la un eşec total. La fel şi muzica 
proastă sau nepotrivilă pentru o petrecete! Fă rost 
de casete. cu toate genurle de muzică, ca să-i ~ 
lmpăca pe toţi. Piesele de rezistenţă, trebuie să fie 
insi cele in vogiP. .. 

Dislracţie ~ malc.1nmlătl ou. BUl.Zfln 
~- · Foto: ŞT. MffTYAŞ 

'L -...T ~-•• I:C.. /, 
.,_-:-eş.iitirei;.roo~;;;i!;;;mr'~ .. ;;.j',-;.-;At-;;;Ţ~ ... ;-, :_:jN~u;'jipot;Gt,,-;s1Luif;nittCidi8eZ'z~bri~atAtâ..-l~.~-::-îvV:a;tl,,;-ddrr;•~llijii(, •li .. r 

··~-· 

· ene-a .. -Dar sunt singur. ..; · · · .. .,. .., ......, dlllfll!-
- Nu mai funcţionează -,Eu nu sunt singu,.._ :';. -ŢI-am spua să nu·l mal. pul·: · ', '· ,; 

frlnele, o să cădem in pră· -ra !il apă rece. · . 

care- preşedintele american cu alte cuvinte, la 1 ianuarie; pastlel • . . «:earereaflaralt ... f! 
Bill Clinton, s·au pronunţat Anul Unu. ·Prin urmare, .. -Atunci op~tl contorul! . . astfel; peste 'ase bilioane de 
pentru 1 Ianuarie 2000, pnmul secollil;te complefla · •·Tla«ii,- ...,.aerlt • '. · '· ani, Soarele se va stinge fi 
spunind că alegăb1i lor, de 1 Ianuarie 100, primul' mie- · ......n. · · · .- orice urmă de viaţă va dlspăf8! 

. .care doresc să se simtă niu la .. 1 ianuarie 1000, iar _ BravotDar·de unde al luat ,·,~:· -"'' ' ele pe. Pământ. 
apropi~. au aplal deja pen. ·mileniu al doilea la 1 lanua-

. 2000 · · · coarde? •. >.:! :'· Un ce•...,.ari din fundul si111 ·,· '· ·· · ... tru această variantă.- ne . Rezultă, Confonn - . ~-- .. -- :•'···- '.c'·· • ,·. ,, ;._ t. -, ... 

Mitizat, temui, ~~~

1
:::Ex~islă:· : foarte mu111 argumentaţiei, că 1 Ianuarie ~De la plan. . . . .. n a •h . ·' · · · . ee ridică foarte alarmat. .• 

Cii 'S!>erariţă sau intr-un ton care 2000 reprezintă inceputul ,·". ' : - CA•• e••• doliiftl, " \. - Clţi. ani ~.temele? • ·. -CAt aţi spus? ' · . 
apocaliptic,·anul2000 a 1razic .::':"R:;::-I~m~l~le;;n~i;ului trei. - r-rc..arit.t. ' . ~·::,,;-25. , . . ... · ~. ".· Conferenţiarul: ·faaa bl·. :: :, . 

., 

devenit şi~ unei con- :,e~;,:;:a;~~oteca zilele ;.:":,c 1~ !e~~~~:3.t~·i.;";j~-~-1 ~Ş:~I!cub~lne"'?·c~~~'!.~- : .,. Afa ml41 ~p.aa ti acum·.· Uoane de ani. 
lroverse ......_._,, -zintă C t . . ' . '".·IRit. ani. . " ·, Cetlliţeanul (reafedndu-ee 

. -... -:. 
-· ~-· ":-1"''... ongresulu_i american au onm pnma amversare, 

:~ ~~:;::rim~:~ declarat 1 Ianuarie 2P01 spun ei, nu in ,.;ua in care - Eu nu-mi sohlmb nicio- . llnl,tit): Ce spaimă am tras •• ·· 

1 
. 

1
. drept Inceputul mileniului ne-am născut, elin cea in dată depoziţiile. , ·•··. Credeam că 'ase milioane .... . . .-. 

oamen Slmp' şi-au pus trei. "Perioadă de timp de o care a trecut un an de zile .,, " . ·•.c .• , • 
. ""'"'··"" această problemă, fără a mie de ani", este defin~ia de 1a naŞiere. Prin analogie, 

.-.·~ 
. ~-

ajunge iJ)Să la un consens. termenului ·mileniu·. con- cind lumea implineşte• 
. Din punct de vedere foon DicţiOnarului Explicativ 2000 de ani, inseamnă că 

tin8nciar, un mileniu care .al Limbii Române. omenirea •a tmn·· 2000 c;te 
incepe de două ori, 0 dată Manualele de istorie din ani. Astfel, se complelează 
iri 2000 şi a doua oarlijn clasele primare precizează dOuă milenii, iar omenirea 
2001 Tnsaamnă un profif ·că mileniul inlli a inceput in. esfe gata penbru a Intra in al 
dublu. 'Revelionul mileniu- anul 1. al doilea In 1001. treilea. · 
IIM~ oferit de agenţiile de tu- Logic, debutul mileniului trei Controversa trec;eril in 
rlsm din intreaga lume se trebuie localizat la 1 lailuarie noul mileniu poal!' fi privită 
transformă, astfel, in 'rev&- 2001. Explicatia cea mai şt ca un mod de a celebra 
lioanele ritileniului·, pro~ simplă pentru 8ceastă con- de douA ·ori un ~veniment 
dusele care poartă eticheta venţie derivă din. 1~ care, in mod normal, are loc 
"millenium· se vor vinde şi la anului zero. o singură dată. In orice caz, 
anul, poate la fel de bine, ca Astfel, anul naştenl lui chiar şi pentru oei convinşi 
şi mega·show-orile TV.' Isus Cristos, cunoscut drept că mileniul incepe in 2001 

Dar nu numai compaOi- anul 1 după Cristos, repre- cifra 2000 reprezinta. pr'oba. 
ile sunt de părere că mile- zintă borna de plecare in bil, un simbol care indeam
niul trei incepe la t ianuarie numărătoarea secolelor şi a ni la o sărbătorire mai spe-
2000. Conducătorii celor 21 mileniilor. · _ cială a revelionului. Cit 
de ţări membre ale Pe de altă part·e: 0 despre cei care văd in 
Forumului de c.ooperare solutie de ordin matematic noaptea de 31 decembrie 
economică Asia-Pacific au pledează Pentru ideea con- 1999 'pragul dintre milenii, ei 
incheiat, in luna septembrie, form căreia mileniul trei ar putea celebra de dou~ Ori 
summitullor anual, punîndu- incepe 1~ 1 ianuarie 2000. ~trecerea in unnătoarea mie 
şi o inbebare serioasă: noul Incepind numărătoarea de de ani, lăsînd deoparte, in 
mileniu trebuie sărb~ltorit la 1a zero, primul an al mileniu- cel mar fericit mod, contr~ 
1 ianuarie 2000 sau 2001? lui este complet la 31 versa datei la care incepe 
Majoritatea liderilor, intre decembrie, Anul Zero sau, noul mileniu. 

.. 

Orlzootab 1. Face ordine 
Făcute scrum la urmăl 2. Nu le scapă 
nici un amănunt. 3. Nl,te caţe intoarse 
pe dosi • Piatră care merge ... ca cea
sul. 4. Haine la părinţi • Vieţi goalel s..,. 
Pllh de viaţă • Roade ti el un ciolan. 8. 
Căzut din trenl • Alergat cu, .. ma,inlle. 
7. Hotel ... studenţesc (pl.) • Făcut cu 
multă rllvnă. 8. 1-.a bătut ora ... din urmă! 
• Trecere in lumea de dincolo. 9. Vin 
intotdeauna la urmă. 1 !). Tnvăţat. .. ca la 
carte (1). · 

Vt'!rtleah 1. Alba-neagra sau una 
pe faţă una pe dos (tem., pl.). 2. Dă de 
fiecare dată inapoi. 3. Nimic mal mult -
le'it din vii. 4. E ... niclundeireg.) • · 
Mnment de inceput! 5. Joc in goli • 
Timpuri de legendă (sing.). 6. LuminatA 
la cap (pl.) • Niciodată primele! 7. Un 
lucru inceput luni! • Face pa'i inapoi! • 
Ridicat din ape. 8. Plecaţi la stăpâni • Subţiată 
cu folos. 9. Pus la Intrare • Mare in pustiu. 10. 
Cu minte la capi - Una peste alta in fAni 
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DE LA ISIRESCU CITIRE! 
PRIMUL ŞOC ES'I'E 

IlAI DOR, APOI ••• 

~:~i~i~:;~: va trebui să primul soc din 
i i generat de 
creşterea preţurilor la anu
mite produse, prin sta

bilirea unei cote unice a TVA: şi să aibă 
incredere că efectele pozitive vor apărea 
ulterior, a declarat, vineri, premierul Mugur 
lsărescu .. 

· "Este greu să reci~gi increderea populaţiei, 
dar acesta este un Tisc pe care Guvernul şi 1;<1· 

Penina alia-lea salariu 
"GUVERNUL NU TIPĂREŞTE BANI ... " 

Guvernul nu are bani pentru a acoperi plata 
celui de-al 13-lea salariu, a declarat joi, prim
ministrul Mugur lsărescu. · 

El a precizat in acest context că recentul 
.ordin dat de către ministrul Sănătăţii, Hajdu 
Gabor, privind acordarea acestui salariu pentru 
angaja~i din sectorul sanitar nu are acoperire. 

"Nu sint fonduri; dinsul (n.red. - Hajdu 
Gab6r) să plătească din buzunar, 1! treaba lui", 
a spus lsărescu. · 

PDSR ARE TREI VARIANTE 
PENTRU AlEGERilE lOCAlE 

la alegerile locale: participarea 
pe liste proprii, urmând să se 
facă alianţe postelectorale cu 
alte partide, e.vitănd partidele 
considerate nationalist
extremiste. • Participarea in 
cadrul unei coaliţii de centru
stanga, bazată pe o largă 
colaborare cu sindicatele. e O 

ai;LJIT1af', a spus lsărescu. · · . .. 
"Guvernul nu tipăreşte bani, iar la BNR am 

'lăsat restriclie severă ca masa monelară să fie 
· tinută in friu'. a precizat premierul. -

lntălnirea de starşit de an 
a organizaţiei judeţene PDSR 
cu presa a devenit o tradiţie . 
Şi de această dată sediul 
organizaţiei a fost arhiplin, 
reprezentanţii tuturor ziarelor 
si televiziunilor onorand mani
festarea . sărbătorească. 
Preşedintele orgafiizaţiei, d-l 
Avram Grăcium şi prim-

• vicepreşedintele Pavel Sârbu 
au făcut un sc"urt bilanţ el anu
lui care se. incheie. ·Pentru 
PDSR a .fost un an buh, care a 
marcat o. creştere spectacu~ 
loasă in teritoriu._. Dej11 sunt 
alcătuite listele de candidati 
pentru alegerile iocale in toate 
Tocalitătiie ju<:letutul însă deo
i:amdată nu pot "fi date publi: 
citătii. Pentru functiile de pri
mar'i, viceprimari Şi· consilieri 
va fi o Concurenţă serioasâ, pe 
fi.ecare post candidând trei 

alianţă social-democrată. .,.-" . 
• Oricare variantă va fi aleasă', ., 

. . . Dilpă 1 timuarla 
BEDUCERI DE PERSONAL LUIIVEBI . 

PDSR.-ul va o!)ţine ~n sco.r · ~ , ,,•, .: 
bun•, a apreciat ·d-1 Sârbu. 
PDSR crede că in ciuda situ-

El a recunoscut că programiJt de ntfonnă-. 
cală este unul radical, dar a ară lat că acesta are. 
şi măsuri compensatorii, reprezentate de inti9:
ducerea, de la 1 ianuarie 2000, a impozitului pe · 
vellitul global, care va proteja familiile cu venituri 
mai mici, precum şi reducerea TV A, măsură ce 

Ap~ratul Guvernului îşi va diminua pei'SO··II 
nalul, după 1 ianuarie, a d~ra~.joi., prirn-n1i-

aţiei de astăzi, ajungand la 
guvernare va reuşi să scoată 
tara din dezastru, bazandu-se 
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· va determina temperarea ratei inflatiei. 
"Programul va stimula ~ economică 

şi. sperăm, şi .angajarea fo<ţel de muncă pe eri: 
terii de competitivitate", a adăugat lsărescu. · 
PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE 1 
ÎNTBEPRINBERILOB CU PIERDERI VA 

CONTINUA ŞI ÎN ANUL 2000 
Guvernul va continua programul de 

restructurare a intreprinderilor cu pierderi si in 
anul 2000, a declara~ ieri, prim-ministrul Mugur 

---n-lsărescu. · 
' '·, El a spus că speră ca acest program de 

.~ ., ··"· · restructurare să se desfăşoare intr-un mediu · 

~ .·. 

• .. 

....<_ .. ·;; 
~ .- ...... 

: ~ ~:.; i!·. 

caracterizat de reluarea activitătii economice si 
că diafogul social va fi menţinui. "Este greu să 
restructurezi cind activitatea economică scade 
şi toate intreprinderile eliberează forţa de 
muncă. Noi nu vom face un pes inapoi, ci vom 
elabora un program de restructurare corect şi 
profesionist", a spus lsărescu. . 

Premierul a arătat că liderii confederatiilor 
sindicale au inteles faptul că păstrarea unui 'dia
log social cu' reprezentanţii Guvernului nu 
înseamnă şi stabilirea unui consens general 
asupra tuturor revendicărilor. 

"Sperăm să protestăm la masa tratativelor 
şf nu in stradă, aHal durerile sint inevitabile şi eu 
nu pot să cer romanilor, care simt din plin aces
te dureri, să nu strige ce ii doar,e", a spus 
lsărescu: · 

,_ . 
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nistrul Mugur lsărescu. · ' 
. El a precizat că, diJ9Camdată,' nu există· un 

purtător de cuvînt af ExecUtivului şi că perso
·nah.ll·angajat anterior este in' continuare in 

tun~~~~~= ~~~.:,S~~~':, ~~·~rbăto~. să ~e 
ocupăm cu aşa ceva. Oricum, personalul 
Guvernului va suferi m.odificări, iar in privinţa 
personalului apaf\inind primului ministru, vom 
aplica cel puţin regula inju"1ătăţirii" •. a spus 
·lsărescu. 

GOVERIIIOL 1 ANALIZA,. MAl 
IIUL'I'E VARIAN'I'E DE REDUCERE A 

NIVELOLW IMPOZITOLW PE 
. PROFft'~~C~AONm 

Premierul Mugur lsărescu a declarat, Ieri; fn 
cadrul unei conferinţe de presă, că au fost avute 
in vedere mai muHe variante, una dintre acestea 
presupunind reducerea impozitului pe profit de 
la 35% la 28% şi fixarea unui credtt fiscal de 
12,5% din valoarea investitiei. Executivul a sta
biltt reducerea impozitului Pe profit de la 35% la 
25% si acordarea unui credit fiscal de 10%. 

Intrebat cum se va descurca in cazul 
care se vor face presiuni politice asupra sa, 
lsărescu a afirmat că Bir6ul Executiv al 
Guvernului poate lua decizii politice, deoarece 
toate partidele politice sint reprezentate in 
acest for. 

.•·. 

persoane. pe pe solide programe econo- · · ·. : .. 
- e;~re_ o_ vor cA!Ş-tiga. Cei meF : mice.- .Fiţi siguri că nu vom 
· .bun1", il spus:pre~<~dirite1.e folosi ·uzatul slogan cu 

Avram Crăciun.·. • . · . moştenirea dezastruoasă. 
pentru că nu-l mai ia nimeni in 

Prim-vicepreşedintele seamă", a incheiat d-1 Crăciun. 
Pavel Sarbu a expus cele trei ,. 
variante posibile de participare . · -·-.,. ,,.,_ ,.,, '1'. S. 

Ansamblul folcloric 
Doina Mure!jului invită 
pe toţi' arădenii, in 
seara de 31 decembrie, 
la orele 24, in ţaţa 
Primăriei Arad la o 
Horă 
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_ .In Co;"isiaSup~rioară de-Disciplină 
·· · '. ~ ..... ",. ..-8 .> Alte funcţii . . , .. · ... , .. 
·· ~ .,_. ... , w. Exercitarea praresiei. ·::• - · , . 

- 1. ca profesionist independent in·;cabl.netul pro· 

N ... A .-- . , . . , pri~:-~~-;~j~~iat intt-o societate de expertiză ...... ;;.~""'""'""" 
• . 3. dcazional, fiind salariat in: " .. , ~ ._ ,, _ 

... ~.. -~ 
... _,·-·ANU 

; ... '~ 

1. Tn luna martie 2000 va avea loc Adunareâ 
Generală a membrilor filialei ARAD a Corpului 
Experţilor Cotabi/1 !jl Contabili/ar Autorizaţi din 

9 e Industrie, la......................... . ... · •· : ...... ,,,."..,.. "· 
C.E.C.C.A.R. . . e comerţ sau ·prestlirf servicii, la" ...... ,,; ..... : •.•. :: · . _ 

-:~~ .. ~ '• • agricultură, la ••••••• uooooooooooooo~....... ' . ·' ·- ·''\l(~··~··t~ .... \!i~; 
Filiala ..... DECJ~IRI..m DE. CIIIDIDA'I'URĂ ·"· · • administraţie publică, la ...• ,, •. :r" .. •,i•.,, ... ~· 

·t- -;.: . ...._-~" :· . · • sistemul financiar-bancar, la .•.• -; ..•.....•.•••••.•• : ... -~:. 
i-T=r-e-;b-u7ie-să;-;:fi-e-;tr-;im-;-is"ă"'"c-u-sc-r-=-is_o_a_r_e_r~ec-o:-:m=an:::-d';-a::-;t:;:ă-:c~~ -. ·. ~-.. • invăţă~ânt, !a~~··"·;····""''''"'"v-': _ ~~~.:.:!' -~·-}~,;-b România, cu următoarea ordine de zi: 

1. Raportul consiliului ti/la/al privind activităţile 
desfăJUrate Tn anul 1999, pe baza bl/anţului contabil 
!ji a execuţiei bugetului de venituri !jl cheltuieli la 31 
decembrie 1999. Program de activitate pe anul 2000. 

' · confirmare de p_ rlmire, astfel încă!·~ fie p~imltli~a '•>!;<;;~o.;, ., • alte ac!ivltliţi ............... ., ............. · · . . · 
••' - fii lă â ă 1 "r·· 4. Experienţa profesională Individuală: .. , . ·. . _. · . tapna ..................... · .,. e null'fă.r cenzorate in 1999: ........................ ; •• _.. ·"··~:·!{~~ 

e număr clienţi: _ · ~· 
e contabilitate ..... ~................ '. · · 

Alegerile de la data de .......... ; ....... , )' . ' . 

=-."-,-,---~...",--:-,--:C:-o-n-s=n:-iu--.....-'-.::C:-o_n_s .::o,li:-u--, • . • consultanţă....................... . ,·.·.).\j~}ljii 
Ffllală Superior • cenzor extern Independent: ..... , •••• , .... , .. , ••• ,~.;, ·. · 

• aud it financiar: ........................... .. 
e evaluări: ................ : ... ·• · 
5. Responsabilitate profesională: 

. e număr poliţă de asigurara: .... ,,~.;.: ....... ; ...... aslgura-
tor................................... . 

V. Acţiuni intupabue Îll -al S.f99 pentru 
sprijinirea profesiei: . . . . 

e nr. participări la · cursuri fi . seminarii 

Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea Candidatura , 
desfăJurată in anul 1999. Raportu/Comisiel de 1 pentru un loc de: fin · 

qenzori. • . -""' •. , , ... , ;c.··.• ', ,, .· 1. Expert contabil titular 
2 A · ba BVI"' 1 2·"""' 2. Expert contabil supleant · pro rea " pe anu uv.,. 3. Contabil autoriza! titular 
3. Alegeri pentru reînnoirea a jumătate din 4. Contabil autortza1suploant 

numărul membrilor Consllllul filialei, conform fL------'----..J..-.....:..·:....·.;._-...J_-,-.. ,...., -. -.--' 

Regulamentului de organizare fi funcţionare precum L 8taa-choilăa •• ,.,.,." 1 dai ··. •· '"''' · 
a reprezentanţilor la Conferinţa Naţională. Nume: ................ _ ...... . 
11 P t 1 "t R 1 t 1 1 d 1 1 Prenume: ............................ ~ 

• o r VI egu amen u u e orgna zare f Data şi locul naşterii: .............. : .............. , ., ,.,. .. '· 
funcţionare membrii Corpului care au dreptul de a fi Domiciliul actual: ............................ .. 
tile!ji 'in Consiliul filialei sau 1n Consiliul superior pot Funcţia: ...................................... , .... ;; 

·'" !' 
' J· ·> .· 

c ~ . :' i .. 

- ')_!-:-/!;· 

(se prezintă detaliat '1 calitatea: lector sau .auditor) .. 
• abonamente la .. revista Corpodui 

face .,Declaraţii de candidaturii" pentru un loc de tltu- Locul de muncă: .................................. . 

Iar sau de supleant la una din categoriile profesia- ~~=~·ftjj;~f;~micfllu ....... ~ ... , .. ,..... · 

nale de care aparţin: expert contabil sau contabil Medii: l 

autorlzat. Superioare: • 
.,Declaraţiile de candidaturii" pentru un loc iie in Post universitare: . , , 

Consfliul superior, fie in Consiliul filialei, întocmite Titluri ştiinţifice: '.· '·'' . • 
confonn modelului prezentat mai jos, se vor trimite Lucrări ştiinţifice: . • m. Funcţii deja -ercitate ia oi'IJ&Dele de 
Filialei Arad CECCAR, prin recomandată cu aviz de eoaducere .te Corpului · 
primire, astfel incât acestea să fie primite până la de la pAnii la calitatea 
data de 5 ianuarie 2000 (cele primite după această ln Consiliul Filialei 
dată nu şe vor lua in considerare pentru tardivitate). ln Comisia de disciplină a Fnialel •. 

Tn Consiliul Superior . 

• .................................... ,........... . ... -• ..J.; .. "\i' 

e publicaţii editate . de · Corp procurate: 
............................................................ ~. 1. 

e Cotlzaţif plătite: fixe ......... , ........ , •• ,;; .. · . . _ . . . , .. 
variabile ................................................... ,; ••• ;:/ . 

VI. Motivare& candidaturii~ 
e Ce doriţi să obţineţi prin alegere? ., .,. · ,_,, · .. · 
e Ce aveţi de oferit dacă veti fi ales?· , , 

· Date:· SemnMura, '' 
--,' 

-; .. 
(4808748) 

'· . 

"._. -:"""- · . . -.... 
'. :··· ... ::~:.' .. ·.;· .-: ·.•·· ' 
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Y Umor Y Venele Y lrodlţli Y ~.moţi• Y Premii 

do miliarde! Y lnv1taţ1 din toatl\ ţ.ua. Raintâlnlr!. 
emo11onante • SurprJze spectaculoase! Smpriz.a 
anului! Y Plugu,arul '' Ponnl\11 , surpri7al Y Copii 
geniali, copil, din intreaga lurne1 'Y Mtt!iajf'! de Anul 

., 

'!: 

' 

1 

·1·,.- Nou transmise de mari vedete int&rr.aUonate d_ln 

', ambala astat ' 
: ~lumea muzicala. a film. tdu1 fi spo. rtivA .; Ştirile de 

·'; · • Horia BrenCJU va fa(.;a rnlt dtt namenf fene:lti, 

\ 

prin interm~diul rragerh la Sorţ• a caqalo• Pt)~ 
· ' SLIROM . ..1'' 

' Y Cântiî: Monlca Anghel. Mădăllna .Mana~!.. 
;,Parlament .. , .. Talisman", ,.Sfimc. f'<po:rience", 
Gabriel Cotabiţi\, AdriaP OamiPA'!\CU1 Corina Chirl~. 
Silvia Oumltrescu, Măii•H1 Oline!i\r.•J Nadlne. SOfia 
Vlcoveanca, NJ('_olae FlJ r•)uHancu, Maria C:iobanU1 

Orăgan Muntean, lrtna loq.,ln. l IYtu Vasilto\ ·M1olra 

' .' 

Velicu, Madalln Voleu · · 
". lş1 datJ co'lr•JrEui.''Ttarl actori ai scenei 

romAne'tJ Oem RAdulescu Steta Popt!~cu, Vasllica 
Tastaman, Al~xandru Ars1r1et Ileana Sl~na Ionescu, 
Florin P1erslc. Draga Olttlanu Marei, ~ae tă.larescu, 
Vasile Muran1. Rpdlc_jl Pop&scu-Aităntlsr.u Marius 
Florea..VIzante, Flortna·CerceJ. George A!exandn1 

Y Sunt al&turl de ·dv•: Lus1a Smetanlpa '' 
dansatoarole 'IJllsunj\; aslaten!ll !,je prez•ntaro 
Claua ti Claudiu ,' . . . . . . . , , _ 
. Gazda·emiSIUriiJ: · Arldreiia :Nfăltn; sdCondatil, ca 

· de oblce1 de acJ.orul Ml~ol Rizut . ; 
Surprize, &lil-prUe ... __ de RevB'JlOri_,.;,' un spect8col tn 

care. surprizele se ~n 1•.111 · .: / · ' 
~-~.< .. • J'!l.> ~,~ . 

! ....... ~ 2 i' ~: \ ' 
f!MO ... ",.,._ lnw-nu ._..,.,.,. SQiol\liunl 

dl11 prograrr.ela de divertisment realizate cu ocazia 
Rl!vol!onutul In perioada 1990-1.999. Emls!untl'"'•· 

. llzMil do Stefan Mărasetl ' '. · .• , : ,, . _ · .. 
:z·t,l&lu,~ ~ '1'81811pei:tatbl mu-

1 zlcal cu: Morîica Anghel. Eteha Cârstea, Gabriel 
Cotaolţa, DJda Urăvan, Nicolota N!·:ola. Sanda 
lado~J;Mălina Ol~~e~.., ba!~~ul tsa~lui ,_Fantasio" 

li •• U.C) 'l'lT 
2Z,311 Prw,{ramul ."-,w M- """•'t!ll0111 

Pro l'J. Millennium del>::tea.<ă ls ora 11,30 ~; 
se incheie pe 1 ianuarie 2000 fa ora 12,00. Pro 
TV va oferi pe parcursul acestor ore spectacu~ 
/oase transmisiuni Tn direct de pe tot mapamon-
dul. Tn noaptea de Revelion, Pro 7V transmite 
direct din Piaţa RevoluJieJ din Bucurefli, un 
spectacol grandios de muzică :ji artlriCii, la care 

' ' participă cele mai bune formaJii de muzică 

... , 

rom8nească ale momentului. · 
1 

Programul special Pro 1v Millennlinn VII mall 
cuprinde momente de divertisment de cea mai 
bună calitate cu Florin Călinescu, Vacanţa Ma/8, 
Doru Octavian Dumitru şi invitapi lor, ţencerta 
extraordinare susţinute de vedete internaţionale, 
ultimele ştiri ale anului 1999 fi un lilm de 

:~pţie pentru amatorii de aventuri. 
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~l}'!_rmajll!J!, .. ,t;l,aos"1 '1 .. , , 

J- '1 VOit> ......... cu MIU'!"' o 
"' Zaha, Vasillca Dinu N1coleta \ 1 · 

Conduracne, Cristina Ttircu-,Pm<ta, , : • 
• Cristea, Elsna Jlq!Un, rllorianil \ 
Nteullna Slnidrt )!i~n• Boc,a 
Traian ,Jur~heloa. ltalll Pttie~. :' 

'' grupul. ,.ToleurmaNi(".·dlr. , 
' '. ·. ' . . ~" ': 

..,.;.:idilond ............ ~ . .' 
m~· per.tacol extrao?ctin.ar (,..-~ Q_C;trla AnulUI ... ,_,. 
l.O rransmJsiurJ;e· Jn dhett de b\(Qhs· 
':1r •. wtch l!li _dau con~Nui!;--,,Ş~piJ.~. l 

Garre 

d 
1 
; ~' 
tî"'! 

.·.:· 
. l.a ...,,fi ani, RoJD.IInla! Moment 

ci~ are mt~rchează sosirea ;multii ?MO 
,15 Rc-,•llnn IW- n~•rtdlllnnl firHn~Jclj' 
Spectar.ol evt,·aordlnar CI~ 'V:P.ZI~ A:1UIU~ Notl. 
"Transmisiune in direct, de Ja ObseNatorul 1kl 

' i . 

G.nw1ch . ~ i 
s•rbA•oal*e la I"OmAnL Cânter:e a·· 

cu: Sava Negrean R··~~d~,cu. Nloarl 
Rolzen, Floarea Caln!ă. fattana -"inta--

-- 1a .JurJesr.u-Todl, .AMtta Stan, Elena 
MAhdrl"scu, Gabliela Nlstor StAngn, lrtn11 Sor.,e,an, 

Oobrtcan, Nicu Novac, Constantin Enceanuo 
Ntqr;tlac~ Mureşan, Florentina ,1. Petre Giurgiu. _: 

',,3,20 f:rl111.,le dia Dollywmod (duratac-84'). 
C•~:F•onk Gorshin, Robscca Holdon, David Reg&j.· 
R~a E ric Straton 

))1,,15 'l.....,.....y..._.....,.,., (Ilo- Cu"lorma~ll•: 
"UfO , .,N.S.K.'· . .,Şuie Paparu1e'' .. ,C!ass'', 
,.Hypno~·. ,.Fire in Water''. ,.Diret.ţla 5"', ,.Sflrax 
EliiJennco" 
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Director RTV Arad, 
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De Anul Nou dorim tutu· 
ror ,. .. spectatorilor, elfen· 
filor fi prietenilor TV 
lntersat multii sănătate, 
bueurii, noi satisfaefii fi 
împliniri. 
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31 dacam ·- --- -- 1 ••. , @ PROGRAME TV ~ 
11 IH&el 1 1 :III 

Joi, 8 ianuarie 2000 
~ TVR 1 

9,05 Călătorie incredi· 

blli - aventuri, SUA, 

1993 

10,35 Desene anil)late 

12,55 TVR Timişoara 

15,00 Casa de discuri 

• comedie, SUA, 1995 

16,30 Vedete cu can

tece ... şi uriri 

17,15 Ziua Televiziunii 

Romane 

19,30 Glum'i'. boacăne 

şi aventu.ri (1) 

20,55 Arcei in Spa~u 

22,00 Revelion 2000 

3,00 La Mulţi Ani, 

Elizabethl 

4,30 Bolero - f. 

dragoste, SUA, 1984 

6,1 O Spice Gi~s şi invi

ta~i săi - spectacol. 

r~·rvR 2 
7,00 Santa Barbara -
rei. 
7,4.5 Obsesia - rei. 
8,30 Alfred Hltchcock 
prezintă ... - rei. 
9,15 Care pe care- rei. 
10,00 Limbi străine: 
spaniolă 
10,25 Veni •. video, viei -
rei. 
10,40 Arca lui Noe- rei. 
11,15 Turnul de .control 
-rei. 
12,00 Documentar- rei. 
13,00 Desene animate 
14,00 Toţi, împreună 
14,45 Sania Barbara -
s. 
15,40 Tip-top, mini-top . 

' 1 16,40 Care pe care, o 
nouă provocare! 
17,20 Căsuţa cu 
poveşti 
17,25 1989 - zece ani 
după ... 
17,30 CăutAndu-1 pe 
Gregory - dramă, SUA, 
1969 
19,00 La multi ani, 
20001 . 
19,30 Ştiri 
19,40 Revelion 2000 
21 ,40 In numele muzicii 

0Vtlii1!jj,l (1.1itijiij:tj)l 
7,00 Observator 8,55. Deschiderea progra· 

mulu• 
9,00 lntersat Music 

800ŞtlriTVA-rel. 1 9,300vocedlnmormlnl-l. 
' 11 ,00 Ştirile lntersat 

11,30 Oulce Ispită- rei. 
8,30 Anunţuri. rei. 1 12.15 Muzică populanl 

12,30 Emisiune in lb. 
maghiară 

8,40 Divertisment 1 13,30 SllOrluri Safari 
14,00 Microb - rei. 
15,30 Tehnologia de lnaltă 

9,00 Desene animate 1 perlonnanţă 
16,00 Mama ta poarti 
bocanci • film 

9,59 Decennium 1 17,30 Profelia 
18,15 Tradi\11 şi obfceluri de 
Anul Nou 

10,00 Ştiri 1 18,45 Ştirilelntersat 
19,20 Doi ldloll la 
Hollywood -film 

10,20 Concert '1 21,00 Revelion 2000 • pro-
gramE'al 
23,30 tiriie lntersat 

11,00 Program special 1 o.oo ev~llon 2000- pro
gram speaal 
3,00 Drumul opno Wellvllle 

.2000 Astăzi" 1 ·film 
5,00 Inchiderea programului 

• 

~PROTV 6'jTt .U:\S.\ 
7,00 Cartea virtuţi lor -~5,00 Guadalupe- s. 

5,50 Iubire stantă - rei. 
6,45 Dragoste " pu1llr8 - Ali. 

d.a. 7,15 Acasă la bunica- rei. 
. 7,30 Căsuţa poveştilor- rei. 

7,30 Căpitanul N • d.a. 1 8,15 Pentru Iubirea ta- rei. 
9,00 Inger sălbatic- s., rei. 

8,00 Freakazoid - d.a. 10,00 Luz Clanta- s., rei. 
· 10,50 Angola - s., rei. 

8 30 Superman. d.a. 11,45 Zorba grecul-rei. 
' 14,15 Antonella - s. 

15,00 Dragoste f puta'a • s. 
9,00 Foc '' gheaţă • 15,30 Iubire stantă- s. 

16,30 Luz Clarita- s. 
fantasy/animat, SUA, 17,25 Vremea de acasă 

17,30 Pentru Iubirea ta- s. 
1983 - 1 18,30 Angela - s. 

19,25 Vremea de acasă 

10 30 Ta 
a • 19,30 Acasă la bunica-

• nar '' reţete cunnare 
19,45 Desene animate 

nellnl,llt • rei. ,·' 20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Tăticu' picioare 

11 30 Program special lungi- muzical, SUA, 1955 
' 23,59 Artifidile MUeniulul -

fi . _ :t· Tn direct 
19,PQ Ştirile Pro TV 0,15 Acasă la romani- pro-

gram special de Revelion -
20,00 Ciutătorli arcăi 1 recital Oana SArbu - cAn

tece de petrecere 
pierdute • acţiune, ·~3,00 Latine senza~on.al -

. concert de muzicA latina-
. . americană 

SUA, 1981, cu Hamson 4,00 Stari. muzical, SUA, 

1 
1968, cu Julle Andrews, 

Ford, Karren Allen Richard Crenna 

r•.Uil1U PUUT 
8,00 In lumea ani
malelor 
8,55 Spectacolul naturii 
9,50 Lassie - s. 
10,45 Povestiri de la 
grădina zoologică 
11 ,40 Medic de animale 
13,05 Neimblanzita 
Amazonie 
14,00 Salva~ şi salvatori 
15,00 Păsările 
16,00 Gaini in ... cămpul 
muncii 
17.00 Cazurile judecă
torului Wapner- 2 ep. 
18,00 Medic de animale 
-2 ep. 
19.00 Spectacolul 
naturii 

· 20,00 .Dinozaurul" de 
rau 
21 ,oo vanătorul de 
crocodili - 7 ep. 

Ce?- mag.; 
corslcanl -film; .. ,- ..... 
Today - transmisiuni 

lV de pe glob: 12,35 Secolul 
XX: 13,00 Magazln informa
tiv; 13,30 2000 astăzi; 14,05 
A răspunde intotdeauna; 
14,55 2000 aslăzi: 15,05 
Dragi escroculel - f. 
Franta: 16.45 2000 astăzi: 
17,25 Surprize pentru !:opii; 
17,55 2000 astăzi; 18,20 
Show Kabos: 19,15 2000 
astăzi; 20,05 Revelion capJi.. 
cios: 21,00 Clepsidre: 21.40 
2000 astăzi; 22.05 Roata 
timpului; 22,35 Concert 
Jean Mlchel Jarro - Eglpţ 
22,45 Kern show: 23,55 
2000 astăzi; 0,10 Cine o 
duce pasle? ... : 0,40 2000 
astăzi: 1,00 Imn: 1,03 Mesaj 
Goncz Arpad: 1,20 2000 
astăzi; 1,25 După mine 
următorul: 4,20 New Orleans 
Jazz 

!lllii.U1'1\U 1 
7.00 Observator 
8,30 Animal Show- s. 
9,00 Desene animate 
9,59 Decennium 
10,00 Ştiri 
10,1 O An!mal Show -
s. • ... 
10,40 Cohcert Nobel 
Peace 1998 
11 ,30 Program special 
de Anul Nou - de la 
·această oră veţi putea 
urmări un program spe
cial de 25 de ore dedi
cat trecerii in anul 
2000. Pe parcursul 
celor 25 de ore veţi 
putea urmări momente 
umoristice cu Nae şi 
Vasile, Ţociu şi Palade, 
grupul Vouă, Stela 
Pope~cu şi Alexandru 
Arsinel, Emilia Po
pescu, Ştefan Bănică 
Jr., Dem Rădulescu, 
Draga Olteanu-Matei, 
Dan Condurache, 
Mitică Popescu, Me
deea Marinescu, Nicu 
Constantin, Mişu Fotino 
etc. 

t l! 1 nm f1 "! 
6,42 Preliminarii; 8,20 

Inspectorul - f. SUA, 
cu Danny Kay: 10,05 
Pasărea de gheaţii - f. 
TV Italia; 11,40 2000 
astăzi - transmisiuni din 
52 de ţări. Emisiunea 
se incheie in 1 ianuarie, 
ora 14,00. Televiziunea 
maghiară intri In trans

misiune din Piaţa 

Eroilor la ora 22,00 In 
31 decembrie. In 
perioada transmisiunilor 

in direct vor putea fi 
urmările 116 emisiuni 

filmate cu 979 camere 

de luat vederi. 

El'""'" 'W'"''·"·-······· ...... ., ..... ~ ... 
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legenailrul potli.i:u singele 

lui //sua. Agenţi a 
Gestapou/u/, temuta poliţie 
secretă nazistă, sunt 1nsă ş, 
el pe urmele sf§ntulul potir. 
O urmărire plină de suspans 

Incepe din Nepal plnă /a 

Cairo Iar Indiana Jones 

trece prin tot felul de situaţii 

aparent fără lef/re, care 1, 
ameninţă viaţa. 

. UN PC PERFORMANT 

Cu numai 57 4 USD +TVA 

PRO TV • :to,oo 
Căutătorii arcăi 

pierdute • acfiune 
Renumitul arheolog fi 

expert In ftllnţele oculte, Dr. 

Indiana Jonea (Harrlson 

Ford) este angajat de către 

Guvernul SUA să găsească 

.. ~ ... .r,;;. ---~-- .;-
' ),• 

~-, \ 
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1~PRUir\ 
7,00 Karaoke Show -

rei. f " 
8,oo· Dimi,..aţ~ c~ 
Prima 1· 

12,00 Celebri 'i bogaţi · 

- s. rei. 

13,00 Politica de mâine 

~rei. 11 
15,00 Apel de urgenţA -
rei. 

ZJTEUJ 7 ABt 
7,00 ŞUri 
7,1 O Bună dimineaţa, 
RomAnia 
9,00 Omul fi natu111 • s. 
rei. 
10,00 Ştiri 
10,30 Dintre sute de ziare 
rei. 1 
11,10 Practic la Tele 7 -rei. 
12,00 Reporter Tele 7 -.rei. 
12,30 24 din 24 - rei. 
13,00 Drumuri printre 
amintiri~ rei. .. 
13,30 Documentar 
14,00 Portrewl unul artist -
rei. · 

.......... -~-- .. ~ .... 10,00 Zâna mase•u}a -

come~le, SUA, 1997 

11,30 Cu cărţile pe 

faţă - {llcţiL!ne, SUA, 

1998 

13,00 Ma,lnl uciga•• -

a~une, SUA, 1998 

14,30 Totul despre 

sex·-a. 

~ DISfU\F.R\ 
10,00 UniveJSul mistenos 
al lui A~ur C. Clake: 
10,30 Călătorii la lntăm
plare 
11,00 Povestiri despre 
supravieţuire in Australia 
11,30 Aventuri la pescu~ 
12,00 intalnire in spa~u 
13,00 Imperiul solar 
14,00 Nebuni pe ro~ 
14,30 Creaturi fantastice: 
Apocalipsa . 
15,00 Animal X 
15,30 Pasul urmAfur 
16,00 Dezastre 

1\' IU~I,UIOUL • 
21,30 S-a întâmplat... 

azi 

21,35 Revista presiel. ~. 

21.40 Practic lnfo ,, ;,--

22,00 Jurnal • /: 

22,30 Botezul Domnului 

22,40 Cultura in lume 

23,10 Garantat 100% 

23,55 Teatru TV In seri

al: CAsătorie imposibilă 
_,.· 

15,30 De colii colo- rei. 

16,00 Viaţa in direct 

17,00 Telenoyela_ 

10,00 Focus •• , 

15,00 Ştiri '} 
15,30 Post Meridian 

15,00 Spawn • d.a. 

16,45 Mai bine nu se 

poate • comedie, SUA, 

1997 

16,30 Flightline , . , .. l!m!![lil 

. '•/ 
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'-i, 
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18,55 Clip Arf 

19,00 Karaoke Show 

2o,oo Mititica - dramă 
SUA, 1978, cu Susan 

Sarandon, Brooke Shields 
· 21,30 Exploziv 

22,00 Clip Ari- rei. 

22,05 Focus 

22,30 Revista presei 

22,35 Polttica de maine 

0,30 Film artistle 

2,00 Focus 

~TV:·2 

17,00 Medici la datorie- a. 
18,00 Omul'l nature- s. · , 
18,55 Pariul Trio ·: 
19,00 Secţia de poli!le- s: • 
20,00 T elejumal 
20,30 Documentar 

· 21,00 Dintre sute de ziare 
21,40 Pariul Trlo 
21,45 Loto 
22,00 Linia intai 
23,00 Derrick • s. 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H - emisiune de 
confesiuni ' 
1,35 Teleshopping 
2,10 Telejurnal· rei. 
2,35 Documentar • rei. 
3,00 Medici la datorie - rei. 
4,00 Secţia de poll~e - rei. 

EJ PR0;-1 

19,00 Bubufalii Tn 

Bronx - !lCţiune, SUA, 
:i.,_ 

1995 11. 
20,30 Dar\cer, Texas -

dramă. SUA, 1998 

22,15 Struguri acrl

comedie, SUA. 1998 

23,45 P~.lzonierl In 

P11radis \·· comedie 

SUA, 1994 

1,30 Re-Animator -

horror. SUA, 1985 

_l!.t; RTL 

17,00 Forta 21 .· . 
18,00 Aventuri la pescutt 
18,30 DiscoveJY astăzi 
19,00 Echipa timpului 
20,00 Accident pe sub
marin 
21.00 Şcoala de scu
fundări 
21,30 DiscoVeJY astAzi. 
22.00 Ultima vrăjitoare 
23,00 Dosarele FBI 
0,00 Detectivi legişti 
1 ,00 Câmpuri de bătălie 
2,00 In interiorul Trtanicu
lui 
3,00 DiscoveJY astăzi 
3,30 Pasiunea pentru 
automobile 

. TV 5 

7,00 Selector 
10,25 Reactor 
10,30 Atomic care . 
11,00 Atomix cu Mircea 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Metropolis cu Dlnu 
17,00 Selector 
19,00 Atomix cu lna 
21,55 Reactor 
22,00 Hai Hul- rei. 
22,30 South · Park 
desene animate 
23,00 Klub Blzzar- rei. 
0,00 Insomnia 

EO· 'Ui''tli!li!' 
9,30 Schi - trambulină; 

,.., 

7,10 Lumea satului; 7,30 
BunA dimineaţa, Ungaria!; 
9,30 TV Matineu; 10,30 

7.05 Taff magazin; 7,30 
Desene animate; 8,40 
Cine-I f&lul?.- s.; 9,05 
Blll Cosby Show - s.: 
9,35 Mallorca - s.; 10,10 
Drumul spre est - come
die w. SUA. 1994, cu John 
Candy: 12,00 Diagnostic· 
crlmi - s.: 13,00 Matlock 
- s.; 14,00 Sam- mag. 
amiezii; 15,00 Talkshow~ 
uri: 18,00 Tati - magazin; 
18,25 Slmpsonll - s.; 
19,00 Fam. Bundy - s.; 
19,30 BUl Cosby Show -
s.; 20,00 Mallorca • s.; 
20,30 Ştiri: 20,50 Galileo -
magazin; 21,15 Manta, 
Manta • corneei. Germania 
1991; 23,10 Switch show: 
0,40 MlncAtorul de f8rPI 
• acţ. SUA, 1989, cu 
Lorenzo Lamas 

7,00 Magazin matinal; 7,30 
Bună dimineaţa; 8,00 
Magazin matinal; 8,30 
B01181i 'llrumofl - s.: 8,55 
Intre noi - s.; 9,25 Vremuri 
bune... - a.;. 10,00 
Dirhlneaţa mea - magazin; 
11,30 Sabrina talk; 12.30 
Duelul familiilor - conc. tv; 
13,00 Magazinul amiezii: 
14,00 Schi - trambulină 
lnnsbruck; 17,00 Hans 
Melser talkshow: 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 bune, 
vremuri rele-s.; 21,15 
Cobre- s.: 22,15 Balko- s.; 
23,15 Vlnătorul de lan
tome - s. mistery Genn. ep. 
pilot; 1,10 Ştiri: 1,40 Golden 
Glr18 • s. 

14,05 Magazin; 15,15 

Doctorul Sylvestre -

s.; 16,15 Cinema; 17,15 

lntrebări TV 5; 17,30 

Teleturlsm; 18,05 

Piramida; 18,30 lntre

bărl pentru campion; 

19,00 Jurnal TV5; 

19,15 Doctorul Syl

vestre • s.; 21,00 

Jurnal Elveţia; 21,30 

Jurnal Franca 2; 22,05 

Documentar ; 23,00 

Jurnal TV 5; 23,15 Intre 

cer '1 pAmint - s. 

11 ,00 Schi alpin slalom 
uriaş fem. Maribor, in 
direct; 11,45 Biatlon 
CM - Oberhof, In direct; 
13,00 Schi alpin • 
Maribor; 13,45 Schi -
Maribor, manşa a doua; 
16,30 Biatlon CM -
Oberhof; 17,00 Tenis -
turneu ATP Doha, ziua 
a patra, In direct; 19,00 
Schi trambulină; 20,30 
Fotbal - CM de cluburi 
Brazilia: Real Madrid-Al 
Nassr; 23,30 Auto - rali
u! Dakar - Cairo etapa 
1; 0,00 Tenis - Doha 
optimi; 1,00 Schi 
Trambulină; 2,00 Auto -
raliu! Dakar - Cairo. 

•r 

., l Caft pAnă la Crăciun -
' comed. Italia, cu Bud 

Spencer, Terence t-1111; 
12,15 Modă: 12.40 Olertă 

.. -'-f 

directă; 13,10 In trei- s: 
13,35 Rlvlera - s; 14,00 
Qescu111n parc - 1. SUA: 
15,45 B~gall şllrumotl -
s.; 16,10 Misiune impoal
blli - s.; 17,00 Suneei 
Beach - s.; 17,45 
Samantha - s. Mexic; 18,40 
Luz Maria -a.: 19,30 Fapte; 
20,00 Roata norocului; 
20,30 Rosallnda- s.; 21,00 
lnlocuHor da tată • comed., 
cu John Candy, MacaulaY 
Culkln: 22,45 Bună soare, 
Ungaria!; 23,30 Mottenlre 
dlllclli - f. SUA; 1,10 
Ungaria, miine 

Wff4\fj SOCIETATE DE ASIGURARI -· •. :v.::~ !!~! f!! !,!.~ "~ .-:!!~25~,! 1 X B EST 
· SEBIŞ- B-dul VIctoriei nr. 10, ap. 6- telefon: 422095. ' 

NĂDLAC- Str. Independenţei nr. 47, telefol'\; 473738. 
INEU- Str. Republicii nr. 9, telefon: 513135. .., 
LIPOVA- Str. N. Bălcescu nr. 19, telefon: 563111. ·· -

PENTRU CĂ NOUĂ NE PASĂ DE SIGURANTA TA. 
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''( Joi, 8 ianuarie 

... _____ li 
7,00 Matina1 naţiona, 

9,00 lVR laşi 

~ 1"\'R 

10.00 Dor 
'10,30 lmp .. "' doi- iei .. 
11.00 lVR <;luj-NIIj)OCI 
12,00 Unlve".ul credinţei 
·13.00 lVR 1 iml..,.ra . 
14,00 Jurna1 • : "-' 

14,15 ClberFan 
14,30 Desffr•ul un•l naţiuni 

. 15,00 Convi~ţuln 
16,00 Penln• dv., doamnei 
17,00 Le telefon. mu:dca 
popularll 
17.25 Casa <nea ·, · '' 
17,55 Tragerile Loto ·' . · 
18,00 Corecll 
18.05 JumAtatlala 
19,00 Avanl<"!mlera Ştiri 
19.05 Amintiri din aeco· 
lui XX 
19,10 SunMtBe""" ·a. 
20,00 Jur~!ll • ,.elao • 
Sport 
20,55 MOflenlrwo • a. 
21.45 RanO<.~I rutiere 
22.00 Teatrul Naţional de 
Televlziuntt! prezinta: 
Copiii o...,...ul do Maxim 
Gorld · 
23.00 Jurnalul de noapte 
23,15 Punct ochii· talk· 

. show politic , 
O, 15 Roci< la miezul nopţii 

1 &2122.4 JlVti 111 \Jj IJ 
7.00 Observator 
8,00 Ştiri TV~ ·niL 
8,30 Oive!tls..-
9,50 Anunţull ·roL . , . • · · . 
10,00 Ştiri ; .. 
10,10Anlmal ShoW·s. .. 

~n~:va~. 
7,00 Santa Barbara ·rei. 
7,450boesla-s. :·, 
8,30 Cere pe care ·rei. > . 
9.10 ~straina' germani 
9,35 Veni. video, vicii· rei. 
10,45 G~avrelele. ~e la 
Mortert " <J, ' , '~ ' . 
11,15MRfllaiOrle·~ ·. 
12,00 lnlegnlle • ret ,·;. 
13,00 Dc:cnc z:nlmatG 

• 13.30 Tribuna partidelor 
pariamenlare · · 
14,00 To~, ImpreunA 
14,45 Sania Barbal',l- 8. 
15,30 Ştiri .·. 
15,40 Trupa DP2 ·, 
16,15 Veni, video, vicii'.· 
18.00 Care pe care · · 
17,45 CltiAiorin<J prin ţali! 
18,00 Care pe care 
18,45 Se Tntainp!ă acuml . 
19,15 Ştiri bancare ~' 
19,20 Cisu~&.povettllor ·' 
19.30 Ştiri . . 
11,45 Foame de. lublrw • 
dramA. Brazma, 1968 
21.00 Vldeocllpuri 
21,15 Tumul do control 
22.05 Alfred Hltchcock 
pruiroll .•. Plsclno ·a. 
22,55 Ştiri 
,23,00 Teatrul Naţional de 
Telovltluno prezinta: Şub 
clar de luni 
0,40 Noctuma 
0,50 Umbl straina: spanloia 
1,15 TVM. Mesager 

lJ."' & n !tji 1 
8,55 Deschiderea progra-
molul . 
9,00 lntersat Muslc : : 
11 ,00 ŞHrile lntorsat 
11 ,30 Oulce IspitA • s. .. 
12, 15 lnlersat Cullural 
12,30 In culmea g~ • 
film 

~PR4!fJ~·· 
7,00 Toţi câinii merg rn nll • 
d.ll. 
a,oo Charfl~ ;'Chapnn: 
Cllduri mara .r; 
3,30 Pe,iera monstrului 
,.CtU 5 • ~m p.!rtoalnlăl 
10,00 Tanir fi nellni~ll • 
rei. . 
10,50 Acad- ... 

5. '· ""· 12,30 Supomian • d. a. 
12.55 Ştirile Pro TY 

. propozi~e pe Zi . 
13,05 Babylon v. s. 
13,50 Ani de liceu· s. 
14,15 Mlracolulllneretlfli. 8. 
14,45 Familia 
\"15 Nlsipu'le , 
18,10 Unlr ti nelln~ 
ep.912 
17,00 Ştirile Pro 
propoziţie pe zi 
17,15 Ştirile Pro 1V . ."..-
17,30 PămAnlulopepnţel 
minisefie SUA. ----•~ 

18,30 DAdaca. 
19,00 c-.:..;1-. D-. nrl'l 

'20,00 
1985. OJ 
22,10 Ştirile 
22,15 Omul 
'OfU • f. SUA, 
0,00 Ştirile Pro 1V 
0,30 CrimlnallşHI.:.x_ 
1,30 Pimlntul s"''ll"nţel 
rnlniserie • rei. 
2.30 ŞtHe Pro 1V 
3,00 Familia 

bJ~.Hlii\UI.\M,t 
9,00 Wishbone: un caine cu 
Imaginaţie .. 
9,30 Noile aventot.C ale 1111 
Btack Beauty ""l'. . . 
10.00 In llmea anklr' 'x 
11,00 Crocodlll1 -
12.00 C&zuflle Judfi)Aion.llul 

_...... PROGRAME tV 'el. 

"" 
AcaSA la bunica • roL 

7 ,30 Căsuţa poveştilor • rei. 
8,1 o Pentru Iubirea 11· rai. 
9,00 Inger sălbatic • roL 
9,55 Luz Clarffll· .111. .: 
10,40 A''""la- rut 
11.30 Nimic personal· rai. 
12,15 Pe oriunde, dar 
flerg..., • f .• rei. · 
14.15AntoneHa-s. 
15,00 Dngoate fi pulorw • 
s . .f' 
1o,30 Iubire oftnlll· s. 
16,30 Luz Clarlla • s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Pentru Iubirea li · .L 
16,3o Angela. s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bu.nl!"' • 
reţete culinare 
19,45 Desene animale:· 
"MowgU . 
20,30 Inger lilbatlc • s. · 
21 ;30 stnge din .. ngele 
·meu- s. 
• Vremea de acasă 
22,30 Cinci detectiVI la 
mlozul noptii • 1. SUA. 
1976, cu Truman Capete. 
Peter Falk 
0,15 Drege ... fi P'*"' • 
rei. 
0,408urorile-s: 

( t# ]lJ!UifJt'l 
6,45 Lumeş satulu1, 7,00 
Piaţa Libertăţii; 10,05 
Boslla • s; 11,00 Hotel 

ill!:ili~~~u 
·• 

7,00 06servator 

~o~ Dft'lt .. neaja deWenlit 
10,10 .. lmoiSh-·&. 
11,00 c- propriu • 

•• 
12,00 . 11:11 Nlghla • 

•• • 
13.w şlfriie amiezii 
13.15 Pretender ·a. 
14.00 Deceptu. •· . , 
15,00 IUslăţala -.~ 
17 .oo Ştiri 
17,20 La mulţi ani, Vouăl 

. 17,25 Capcanele destlnu· 
lui • op. ,30. 3,1 
19,00 Observalor 
19,55 Limul~ ani."Voull 
20,00 VJ.P. • ep. 17 ·.' 
21,00 lll!r Amerlco .- ep, '' 
19 \<- ·,~,. 
22,00 Otiservator ' 

· 22.30 Brigada mobilă !! 
22,55 La mulll ani. Vouă!: ' 
23,00 A trei~ planetă • 
la soare • s. 1• 

23,30 C~litorla m·ortl{ • 
SF. SUA, 1997 · · · 
1,00 Twln Peob • ~ ·,~ 
2,00 Rllfăţata. rei. 
3,30 Capcane~<~ desUnu- . 
lui ·rei: . ·· 

· 5,00 DaiiÎio • s. l 

B IIUlWEST.U . .. 
10.00 M~lod11 veşmc 

· tinere; 1 f ,00 Din arhiva 

TV; 12,po Modă; 12,30 · 

Show:.: 13,0'0 VIn fi 
. pute .... s.; 14,00. 
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, 11,00 Pe COI't propriu ·8. 
12,0Q Baywatch Nlgh11• a. 
13,00 Ştirile amlezi 

1•.00 M .... lrll cascadoolol 
15.00 Neon Rldor • s. 

Wapnor , 
13.00 Ullma flPOI1IIIIi a""" 

· Paradis· s; 12,10 Cotiţsnll 
din Chateauvallon · s; 
1~.00 Magazin informativ; 
14,00 ImpreunA • mag. 
minorităţilor; 15,05 
Avelf!urlle unul eline • s.; 
15,35 VIs calllomlan • s.; 
11,00 Sectelele nlalpulul • 
s.; 16,30 Om şi animal; 
17,05 Inimi pirjolita • s.; 
18,00 SUrprize penlru copil; 
18,30 Cumpiina apelor: 
18,50 Ştiri regionale; 19.00 
Şllrl; 19,15 Tema; 19,30 
Concurs TV; 20,00 Totul 
pentru Iubire • s.; 20,30 
Ştiri; 21,00 Oră,elul · s.; 
21,30 Show juridic, 22,00 

Maga:zln informativ! 

14.35 Actual; 1·5,00 

Săracii bogaţi • f. : 

•} 

:.\:. 
L· 

ţ 

13,15 Pretender • o. 
14,00 Oecepţll • s. 
15,0(1 Rlsfilatlo ... 
17,00Ştiri . . 

1~~~ ~~Voua! 
17,50Anunţuri ". 
18,00 Voală Spirituall 

· 18,30 Şllrl TV"-
19,00 Observalor 
19,55 La mulţi ani, Voull 
20,00 Fiţi OJ ochi pe noii 
21.20 Anull\Url 

15,30 Săptjmăna sportivA 
anldeană . 
1e,oo Prindeţi-! vtu aau 
morti- fitm · 
17,30 Ul'lderdog Show 
18,00 Em~lune In limba -18,25 Oble<:llv oconomlc 
18.45 Stirile lntersat · 
19,20 Oulce Ispiti- a. 
20,05 Mlatere, lormece, 
miracole • a. 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii • direct 

tantooi african . ' 
14,00 V.,ălorul de1c:rococ81 
15.00 Ugenţa veterinare · · 
15,30 Salva~ an-
16.00 Pacienţi! lui Hany 
16.30 Povestiri de la gnl<lna 
zoologlcl 
17.00 Spectacolul naUi 
17.30 Crocodili 

21,30 Ştiri 1\1 .. 
22.00 Observalnr 
In continuare . J<Ogl'8rT<JI .. 
Identic OJ cel oi Anlenel 1. 

221(10 O aventuri ocazie.· 
naoa-1. 
23,30 Ştirile lnlersat . 
0,00 Erolica 
0,45lnchiderea prognomulul 

18.30 Acvanauţil ... 
19,00 UfV"'IIe veterinare 
19.30 Povestiri de la grlclna 
2001ogiel 
20.00 V.,Atcnil de crocodili 
21 00 Animale de la A la z 
22.00 Urgenţe veterinare· . 
23,00 Vlaţ1l şi ...-te 

· Idolul showului; 23.00 Ştiri; 
23,05 Actual; 23.30 
Panorama; 0,00 Twln 
Paako -s. 

Ungaria; 16;20 Valori 
de artă populară; 16,30 .; · 
Formaţia·' Bargandi; 

17.00. Strada şcolii; 

1B,30 Casjl maghiară; 
19.00 t-lochei pe 

ghealil: 20,40 Desene 
animate; 21.00 Ştiri. 

sport; 21,30 BArbat •1 
femela • 4. Anglia; 

22,25. Goanil- f. Ceh 

B'~!-!K~,ta 
lt'~l,.~,cit .. c-!lti.:~~~.a 
,.0 TV • zo,oo Ma1a1 

·dramă 
Un tlnăr suferă da o bcali 

Incurabilă ce are drept efect 
dlslrUgerea completă a pielii da 
pe faţă. Roclry are 16 an/ fi 
este fiul blclcllstel Rusf'i 
Dennls (Cher). Mama ~ fiul 
I<Jculesc Tnlr-un cartier Wăci
c/os, dar curat din Les 
Angelu. Roclry este untlnăt 

.. ,, 
·~ 

tepţ Pifiif8nos;· slmprrtlc 
absolut remarcabil rn ceea C<l 
priveşte capacitatea de a se 
Tmpica cu ,.capriciile" bolii f• 
mal ales cu durerea fizică. 
Penlru · ci este perfec 
conştient de faptul ci nu are 
prea mult timp la dispoziţie, 
Roclry 111'11 trei mari Idealuri Tn 
v/aţi: d rntt/neasci o fali 
care si-/Iubească Tn eluda 
urliţenlei sale, ,.;; r.că Tnconju
rul Europei pe motoclc"tl f 
aă. o vadă pe mama sa 
renuntlfnd la droguri. 
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·-,1 

~ '( .. . ,. '. '· ~- . 

~-~.Iil 
~~;!~;~~~~ ,,~~-,(~;{ --,:-:~~44 

PRIMA·ao,oo 
.·Mititica • dramă 
fnlr-un bordel din cunos

cutul Storyvll/e, o proslltu· 
ată dii naştere unei fetiţe, pe 
care o C"'fte fără a o feri de 
atmosfera sordidă a case/ 
de toleranţă in care lrălefte. 

Cu speranţa că unu/ din 
clienti se va Tndrăgosti 

'""· 
~-, 

'nlr·o buii,.-il dri ea fi a 
dor/ să o la da s~Jie f 
ingrozltli de ideea c/1 un 
copil i-ar re~!JCe fanse/e, 
Hallle 1fl prezlnlă fiica drep. 
sori. 

Dupii viaţa pe ~;ara a 
dus-o, mititica Vlole •· 
porneşte pe urmele mame. 
sale fi se proslftuează de /a 
vllrsta de unsprezece ani, 
plină cind, Ha,ttle aste 
cerută In căsătorie. 
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r' .,llRIUA 
7,00 Karaoke Show • 

" rei. ... ~ . ~r 
8,00 · Dimlneaţ' cu 

Prima : ~ 
12,00 C$brt ,1 ~ati 

. . ... 
• rai. 'f 

.<, 

jl~'f.U\ JHR( 
7,00 Ştiri 
7.10 Buni dimineaţa, 
Românlal 
9,00 Omul,._ ·rei.' 
10,00 Şllri 
10,30 Ointra SUia damra• 
• rei. . . 

., ,·, 

~ DISfOHR\ 
10.00 Universul misterios 
al lui Arthur C. Clarke 
10,30 Cerul electric ·. 
11,25 Automobile in top 
11,50 Povestiri despre 
supravietuire in Australia 
12.20 Dincolo da anul 
2000 

' 1 1·· 

n .a~·~'ERHll,'-'~ 
21 ,30 S-a jntamplat ... 

azl . 
! ~ 

. 21,35 ReviSta presei 

21 ,40 Jurnal • Meteo 
•' • . :- ·.i ~ ' 

13,00 ~olltica da ·maine 

11,15 s.+ ele poli!le. 
rei. 

acţiune, SUA, 1998 •. • 

11,30 Tatii mlraael •2 • 
comedia, SUA, 1995 

13,15 8 cilplţAnl Intr· 

un sac •. comedie,' 

SUA 1997 f' .. ' .12,45 Planeta albastrA, 
13,40 Pasul următor · 
14,10 Legendele istoriei -rei . .i'.. . .:.·J· 

15.00 E)cploziv. qjl. 

15.30 Traditii • nil, . . . 
16,00 Viaţa in direct 
17,00 Telenovala 

18,00 Focus ~·Sport. • 

Mirtao .. r 
16,55 CAp Ari. . · ·· 

1 ~.oo Nedine Show . ' 

21),00 Alege~ filmul! 

21,30 Real TV, 

22,00 CAp Art ·rai.· '• 

22,05 Focus 

22,45 Revista presei ·· 

23,00 Elke - · erotl~. 
SUA.1995 

1,00 Film artistle . 

2.ao Focus .'rai. ·. 

· ..... 

~,i'I'V. Z 
7,30 Magazin matinal; 9,30 
Bună dimineaţa Ungaria; 
11,35 Ncllo haine ale 
lmpiratulul • basm; 13,10 
Spital in pragul nebuhiei -
cabaret: 14,05 Te """pt la 
cini-1. SUA: 15,50 Grease 

• 1. SUA; 17,55 Pa-06-00 
şi ţin,. de elită; 18,30 Cine 
sunt eu?; 19,10 Parada 
gafelor • In spatalo ruiiS<IIor: 
19.30 Fjlple • altfel Dartdo • 
lncălzire de Revelion; 20.35 
Gabaretul de Revelion al lui 
Ba!W: Peter şi a prietenilor 
săi; 21,25 Staruri In arenA: 
22.40 La mulţi ani • 
Mlkroskop 1999; 23.50 
Darido • gala de Revelion; 
1,00 Imn; 1,05 Mesaj de 
Anul Nou al lui Pi- Dezs6; 
1,10 Dartdo 2000; 2,40 Din 
nou aceeaşi cină • orrislune 
distractivă germani; 3,00 
Clip<.fllo secolului. 

' ' . ... 
'; 

... 
-d 

. . 

12,00 Unla llltAi. rei. 
13,00 !ţi mai aduci 

·• · aminte, Doamnă? ·rei. 
14,00 Dorurnenlar '. 
15,00 Ştiri 
15,30 Domino 
17,00 Medici la dlltorla. 
s. 
18'.00 Omul " natura • s. 
19.00 Dincolo de anul · 
2000-doc. 
20,00 Telejurnal' ·:' 
20,20 cuvant da ClriCI8!8 . 
• thriller, SUA. 1981 

22,00 Michael .Jatksoti " 
prietenii 
0,00 Rămas bun '99 
0,05 Revelion intre artişti 
2,00 Concert 
3,00 Dorinţe uclgaf8'. 
thriller, SUA, 1984 
4,30 Revelion Intra a11ş11 
5,00 Concert 
6,20 Cuvint da-. 
rei. 

EJ PRO 1 
7,15 Galileo.- magazin; 
7.45 Freddle, ouporbroas
ca- f.d.a~; 9,10 Desene 
animate; 11.10 Bugs 
Bunny. • ~.a.; 12,45 
Intoarcere In viitor· -
comedie. SUA, 1985; 14,10 
Dennls - comedie, SUA, 
1985; 15.50 Tom '1 Jerry • 
f.d.a.; 17,10 Banana Joe • 

·comedie. ltalia/GermaOia, 
cu Bud Spencer, Marena 
Lagner: 17,45 Vamplrul 
din Manhattan • horror/SF, 
1996, cu Ron Sllvar. 20,30 
Net Ald • Vedetele ajutll; 
20,55 Ştiri; 21.08 Sport. 
mateo; 21,15 Net Ald • 
Concertul; 1,00 1V Total 
Special; 1,45 Bullyparade; 
2,10 Voyeur· f, Italia, 
1994; 3,50 Magazin erotic; 
4,30 Boxlng Helena 
thriHer erotic, SUA, 1983 

. . 
14,45 Spawn, arma 

draptiiţll • $F, SUA, · 

1997 '• 

16,30 Prat·a,porter • 

comedie, SUA. 1994 

18,45 Trenul cu bani·· 

acţiune, SUA, 1995 

20,30 Bubulall fn 

Bron~ • acţiune, SUA, 

1995 

22,15 Concert Cher' 
' 

0;00 Dl. Magoo . ·, 

câmedie, SUA,1997 

1,30 Demonii printre . 

noi· thriller, SUA, 1!198 

3,30 Beverly Hllla Cop 

11~ • comedii!, .S!JA, 

1993 

~-~ R1'L 
7.30 Sandokan · d. a.; 9,55 
O dală In vlatl • 11.: 10,45 
JOhnny Darii: - aventuri, 
SUA. 1954; 12,00 Start In 
2000 • In direct Klrlbati; 
12,15.Marea cursă· come
die. SUA. 1964, cu Jack 
Lommon; 14,50 Smokey şi 
banditul • 1. SUA. 19M; 
16,20 Asul· comedie. SUA, 
1983, cu Burt Reynolds; 
17,50 Tancul • 1 .• SUA, 
1983, cu James Garner; 
19,00 Start In anul 2000 -In 
dlract Hong Kong; 19,45 
Ştiri; 20,20 Cele mal hazlll 
Dătanll din lume: 21,00 7 zile 
~ 1 capete • Special show; 
23.00 Start In 2000 • 
Moscova, In direct; 23,05 
Show; 0,45 Start in 2000 -In 
direct, BorUn; 1,15 
Comedyshow; 2,00 Start In 
2000 • In direct. Londre; 
2,05 Cred el m-e lovH un 
cal· 1. SUA, 1977; 3,55 
Tancul· comedie. Ali. 

· 15,05 Noi descoperiri 
16.15 Momente cruciale 
ale istoriei: Revoluţia rusă 
16,40 Primele zboruri 
17,00 Flighijine · 
17.35 Aventuri la pescutt 
cu Rex Hllllt 
18,00 Palatul Cleopatrei 
19,00 Flota pierdută a lui 
Napoleon 
20,00 DiSCOVf!!Y astăzi 
21 ,30 Povestiri din război 

. 21,30 Avanpremiera 
Discovery 
22.00 100 d.a ani da 
descoperiri 
23,00 Uraganul Floyd 
0,00 Ziua tomadelor 
1 ,oo Eclipsa 99 pe 
Discovery 
2,00 Discovery astăzi 
3,00 Ava~premlera 
Discovery . 
3,30 Povesijri din război 

· _ rrv i 
10,05 Zig-Zag Cale; 

11,15 Munţi alba,trl. 

s.: 13,00 .TV 5 lnfo; 

13,05 Pe ultima sut~ de 

·metri; 17,15lntreblri 

TV 5; 17,30 Pe ultima 

sută de. metri; 20,00 

Jumal TV 5; 22,00 W 5 

lnfo; 22.05 Covorul 

roşu. Noapte de 

Revelion; 2,00 TV 5 

lnfo; 2,05 Un nou an 

ImpreunA; 4,00 TV 5 

lnfo; 4,05 Un nou an 

ImpreunA 

22,1!0 ,Surpriza, sur

prize .. , de Revelion 

' 2000 

7,00 Selector 
10,25 Reactor 
10,30 Cybemet 
11 ,00 Atomix · cu 
Michelle • rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 
16.00 Tumullondral 
17,00 Selector 
19.00 Atomix cu 
Andreea 
21 ,55 Real:tor • ştirile 
zilei 
22,00 Albuni ShQW .. · 
23,00 Vibratii • rei. 
o.oo Insomnia 

b() Ult@il!!i' 
9,30 Sporturi extreme; 
10,30 X Games San 
Franclsco; 11 ,30 Pescuit 
sportiv CM; 1 :Î,OO Schi 
alpin • slalom lem. Llnz • 
Austria; 14,00 Sportul put. 
erii • Atlantic Glant '98; 
15,00 Roller Skating • 
Festival Paris; 16,00 
Fotbal • Liga carnpionilor • . 
Clasici 98199; 17,00 Fotbal 
• Joc de adio Jean Pierre 
Papin; 18,00 Schi trambu
lină; ·1!1,30 Arte maf1iale • 
festival Paris; 22,00 Box • 
ca1eg. grea: Danell 
Nlcholson • Marcellus 
Brown; 23,00 Sportcentre 
Special; 0,30 Fun Sport· 
Jump & Freeze; 1,00 
Bloopers; 1,30 Special • 
Motorsport Action; .2,30 
Bloopers. 1 • 

~ ·--~--·-··-

1 ;t' n ''1 i q t fl'Z;1 i';JI RADIOP~OFM 
(9:z,1 MHz) 

.. ,. 

}'J! .~ 

.1 • ' ,-~ .. -:" ,.,, ••• < • - •• ,. •• . ' 

8,00 Ceasurile dimine~i; 8,00 Muzjcă 
populari cu decUcaţii; -9,00 Cint din 
suflet; 10,00 Radio circuit; 11,00 
Gramofon; 12,00 Retrospectiva 
politici 1999: 13,00 Emisiune In lb. 
germani; 14,00 Emisiune ln lb. 
maghiari; 15,00 Emisiune tn lb. 
drbi; 16,00 Rotro sport 1999; 17,00 
Gura satului; 18,00 "Liliacul" de J. 
Strauas; 22,00 Revelion 2000 
(partea 1); 23,45 Mesajul de Anul 
Nou al prvfOdlntelul Romllnlel Emil 
Const,ntinescu; 0,00 ReveUon 2000 
(partea a 11-a); Ştiri: 6,00; 7,55; 11 ;00; 
12,55; 16,00; f8,00.; Radio Jurnal: 
7,00. 

. 't· 

~·~ '•' .1 
. ··, \), 

8,00 Matinal "21" 
8,00 Alo,tu alogll 
10,00 Cafeaua de zece 
12,00 Magazin ,.21" 
14,00 Aatizllo lirbilorlm. muzicA 
populară şi dedicalll ~r~uzicalo 
15,00 Secventa ,.21" 
18,00 La multi 111111 • dedicaţll muti
~~ ' 
19,00 Rock Da Houu · , l\ 
20,00 Adina fi Pamolo Şou 
22,00 Club .,21" 
0,00 TolefonullnMigcaU'tor 
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;;t} .. 1'\'R 1: 
7,00 Tânărui Sheriock 
Hoimes - suspans, $UA. 
1985 
8,50 Desene animate · 
9,15 Gâsca de aur -
adaptare după ion Slavici 
10,40 Universul credinţei 
11,30 Benzi desenate -
comedia, SUA, 1992, cu 
Gabriel Byrne 
13,10 Concertul de Anul 
Nou de la Viena, in direct 
15,30 Arca Marinei 
16,45 Revelion 2000-
selecţiuni - rei. · 
17,15 Campionii magiei - 1 
18,00 Spectacol Disney 
pe gheaţă 
18,45 Revelloni 2000 -
rei. · 
19,15 Glume, boocăne şi 
aventuri (11) 
20,00 Divertis de Anul 
Nou! 
22,00 Spionul Dandana 
-comedia, SUA, 1997, 
cu Leslie Nielsen, 
Nicollette Sheridan 
23,25 Ctllina Dion, 'un 
deceniu da cântec 
0,15 Revelion 2000 -
selecţiuni - rei. 

IZ . .122 QVLI 111 !Jj tj 
7,00 Program special 

da Anul Nou 

13,00 Stan şi Bran 

14,30 Retrospectiva 
sezonului fotbalistic 

intern 

16,00 D<1că doriţi să 
revedeţi 

18,00 Program special 

de Anul Nou 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 

20,00 Program special 

de Anul Nou 

21 ,45 Ştiri TV A - rei. 
In continuare program 

identic cu Antena 1 

nuarie 2000 
~~ri'VR 2 
5,30 Santa Barbara- rei. 
7,00 Obsesia- s. 
7,45 Căutlndu-5 pe 
Gregory - rei. 
9,25 Osia lumii 
10,00 Lunea de-
10,15 StarTrek -s. 
12,30 Proverbe şi clntece 
(1) 
13,00 La riU\i ani cu sănă
tate! 
13,30 Veni, video, vicii , 
14,00 Un inger adolea,
cent- s. 
14,25 Mozaic -· 
15,00 Sărbătoare la romAni 
-rei. 
16,00 Solstiţiu pe ~ţl!i 
17,00 Reiuari din progra
mul de Revelion 
18,00 Poveste de Anul 
Nou- dramă, Rusia, 1997, 
cu Lev Ourov 
19,30 Şilri 
19,45 P.rlmul val-s. 
20,40 Copilul de aur -
comedie, SUA, .1986, cu 
Eddie Murphy 
22,10 Top TV2 20oo 
23,10 La noi, ia romanfl 
Căntece şi urări Tn prag de 
Anul Nou 
0,00 Revelion Intr-Un deoe
niu- rei. 
2,00 Teleparty Dlsco's 
Rave (11) 

~~il,, i 1 :f)j 1 
14,00 Ştirile lntersat 

14,30 Revelion 2000 -

program special 

18,15 Tradiţii şi obi

ceiuri de Anul Nou 

18,45 Ştirile lntersat 

19,20 Neon Rlder- s. 

20,05 Mămlca, detec· 

tiv particular - s. 

20,30 Muzică populară 

22,00 Dublu impact -

film 

23,30 Ştirile lntersat 

0,00 Erotica 

0,45 Inchiderea progra

mului 

~PROTV 
7,00 Cartea vîrtu~lor - d.a. 
7,30 Căpitanul N- d.a. 
7,45 Superman- d.a. 
8,10 Aventurile lui Sylvester 
şi Tweety - d.a. 
8,30 Tom şi Jeny- d: a. 
10,15 Tărâmul uitat de 
timp - animaţie, SUA, 1988 
- partea a III-a 
11,30 Concert Dlvaa 1999 
12,55 ~!irile Pro TV • O 
propozilie pe zi 
13,05 Prietenii tăi- ep. 104 
13,30 Nancy Ken1gan: Un 
spectacol de neuitat 
14,30 Benny Hiil 
15,00 Spice Glrls: Fetele 
care au cucerit lumea 
16,45 Profashion 
17,15 Vreau să fiu mare~ 
comedie, SUA, 1988, cu 
TomHanks · 
19,00 Ştirile Pro TV 
20,00 Vacanţe mare la f>!!O 
TV 
21,00 Poliţist cu explozie 
Intirziati 2 1/2 

. comedie/parodie, SUA, 
1991, cu Leslle Nielsen, 
Priscilla Preslay 
23,00 Masca .. comedie, 
SUA, 1994, cu Jim Carrey 
1,00 Prietenii tăi~ s., rei. 
1,30 Nancy Kerrigail- rei. · · 
2,30 Profashion -rei. 
3,00 Poliţist cu ;explozie 
lntarzlatil • f., ~· • 

~:·\\111\L PUUT 
8,00 Lassle- s. 
9,00 Cazurile judecAtorului 
Wapner 
9,30 salbatica Antarctica 
10,30 Păsările 
11,30 Povesilri da la grădina 
zoologică 
12,30 vanatorul da aocodlll 
13,30 Salva~ animalele! 
14,00 Povestri despre cal 
15,00 vanalorul da crocodili 
16,00 Urmărind caii furaţi 
17,00 Promisiunea: Patrlck 
şi Paddy 
18,00 Expediţii In lumea ani
malelor. Zebreie, caii sălbati-
ci ai Africii · 
19,00 Acvanauţli 
20,00 Crocodili! 
21.00 vanatorul de crocodili 
22,00 Urgenţe veterinare 
23,00 Africa nelmblanzitii 
0,00 Animalele din Munţii 
Lunii: Leii din Akagera 
1,00 ln sălbiiicie: Rep!ilele 
2,00 L.assle 

~TV "At:\Si 
6,50 Dragoste şi putere -
rei. 
7,15 Acasă la bunica- reL 
7,30 Căsuţe poveştlor 
8,15 Pentru iubirea ta· 
s .. rei. 
9,00 Inger sălbatic ..is., 
rei. . 

10,00 Luz Clarlta- s., rei. 
10,45 Tătlcu' picioare 
lungi - 1., rei. , 
13,00 Star - f., rei. , 
16,00 Latino senzaţional -
concert extraordinar de· 
muzică latina-americană -
rei. 
17.00 Fluturii sunt liberi -
f. SUA, 1972, cu Goldie 
Hawn, Eâward Albert, 
regia Milion Katseias 
• Vremea de acasă 
19,00 Căsuţa poveştilor 
20,00 Serenada - muzi
'cal, SUA, 1956, cu Mario 
Lanza, Joan Fontaine, 
Sarila Monliel 
• vremea de acasa 
·22,15 2000 Acasă la 
romani: recital Qana Sâlbu 
- cântece de petrecere: 
selecţiuni ăm programul de 
revelion 
0,00 Pavarottl in Hyde 
Pari< 

8,00 
crezi, _ . 
9,30 Ahmed, prinţul\ 
Athambrei ~ d.a.; 10,40 Ziua 
de naştere a kli PeiOfi; 11,15 
2000 astăzi: China, anul 
dragonului, Londra, Norve
gia - concert, Australia, 
Hawaii; 12,10 Concert de 
Anul Nou .. VIena; 14,45 
2000 astăzi ~ finalul Tncă o 
dată; 15,05 Ziua de n~ere a 
lui PetOfi; 15,30 Nazaret; 
15,55 Atelierele secolului: 
16,151100 de anlln centrul 
Europei; 16,45 Transmisi
une din p'Srlament; 18,45 

.Povestea coroanei; 19,00 
Slujbă - Basllica Sf. Ştefan; 
20,25 Telejurnal; 20,40 
Lotoshow: 21,35 Cabaret; 
22,30 Concert de Anul Nou; 
0,05 Pocnel8 de Revoilon -
f. Anglia 

j -ş; 

llllliil·'-''l'E:U 1 
7,00 Program special de 
AnuiNou ' 
13,00 Ţiganci - coma· 
dia, SUA. 1~. cu Stan 
şi Bran 
14,30 Retrospectiva 
sezonului fptbalistic 

'intem .\ 
16,00 Clipe~ neuitat 
cu ... invita9 de rnarcă 
18,00 Capcan!lio de .. 
tinulul- ep. 21 ·. 
19,00 ObservatOr 
20,00 o fată, doi băieţi, 
trei posibilităţi - come
die, SUA, 1994, cu Lara 
Flynn Boyle, Stephen 
Baldwin 
22,00 Observator 
22,30 Sfârşitul g ... lumil -
divertisment .. 
0,00 N-o poJi lua cu tina 
- comedie, SUA, 1938, 
cu Jean Arthur, Lionel 
Barrymore, regia Frank 
Capra 
2,00 Retrospectiva fill· 
balisticâ - rei. 
3,30 Capcanele de.,l
nulul - s .. rei. · 
4,30 o fată, doi bfol8!3··· 
- f. rei. 
6,00 N-o pol,liua cu tine 
- f., rei. 

B KLD.\P[ST.\ 2 
13,10 Vjdre americane in 
Europa - doc. Anglia; 
13,40 Fanii lebedelor -
doc.; 14,10 Fata din 
Zeeianda - s.; 15,10 
Viaţa lui Henrik ai VJJI. 
lea - f. Anglia; 16,45 
Daniel Boone - d. a.; 
17,40 Delfini vindecâtori -
doc.; 1B,1 o Muzică 
uşoară; 18,45 Fiul 
tăcerii - f. Noua 
Zeelandă; 20,20 Desene 

. animate; 21,00 Ştiri, 
sport; 21,15 Atelierele 
secolului; 21,35 Unda fi 
foful de trib - s. Italia; 
23,05 ~heful tinerilor; 
23,35 Zero grade - f. 
Norvegia; 0,25 Convor
biri 

riucoM.mi.It~ 
ik-fl:L;:-2·-.. ··:.: .: ,._, /:b::i"".J<~I 

PRO TV • J:7,J:S 

Vreau 8ă fiu mare • 
eometlie 

Tom Hanks Interpretează 

rolul unul copil de 12 ani 

care doreljt& sii Iasii din pro

pria. piele pentru a trăi expe

riente unul om matur. 

Printr-o minune, dorinţa 

se este lmpllnltă. Peste 

noapte el devine un om fn 

toată firea, Insii mintea TII 

rimlfne tot do copil. E 

ajunge le 30 do ani direc

torul unei fabrici de juciiri, 

care poate sii·fl Tndep/1-

HaiCiJ~~~~ 
~~~-1?$~·/;:,;;.:;;,:~~-~dl 

Aatena 1 • 20,00 

O lată, doi băieţi, 
trei pollibiUtăţi 
O eroare de computer o 

'plasează pe senzuala Alex 

In cameră cu doi băieţi 
trăgători. Cel doi, Eddy fi 

timp pe cere-I peft:ecuseriJ 
lmpreunii, buni prieteni f 
sunt un pic surprinfl de 
apariţie /nsolltă a. tinerel. Nu 
durează mult pinii cind ce/1 
trei devin nedespărţiţi. 

Situaţia va fi foarte compli
cată deoarece Stuart o vrea 
pe Alex, care nu are ochii 
decât pentru Eddy, iar aces
ta nu prea ftle spre cine si nească -acUm toate 

proiectele fanteziste.- Stuart, deveniseră in scurtul se 1ndrepte. · 
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MEtV ianuarie 
~PRUIA 
7,00 Karaoke Show 

8,00 Dimineaţ!: ~ 

Prima t :; 
·12,00 Caiebrl ,, ~9811 
- s. rei. ~· 
13,00 Politica ~âine 
-rei. 1\1, 
15,00 Bilanţ - rei>{ 

15,30 Vacanţlj,~·a ia 
Petrişor - rei. } 

.. 16,00 Viaţa in di~ 
17,00 Te!enoveie • s, 

18,00 Focus .';: · c 
· 18,55 Clip Ari ~- . ' . 

• 19,00 Karaoke Sli6w 
20,00 ComiaaruL.Rax -

S '' . ' 
21,00 CJ5: Pret;feslo-

nlflll -18. .,: 

21,30 Apel de uibenţi · 

22,00 Clip Art ·r· i 
22,05 Focus ., • 

22,30 ReVista pi-ese; 
22,35 Politica de maine 

0,30 Film arii-uei 
' 

· 2,00 Focus 

~rv2ri'~ 2 
7,10 Lumea satului; 7,00 
Magazin matinal: 7.~ Buna 
dimînA~ta, Ungarial; 9,30 

tiurnoti - o; 9,55 
- s.; 10.25 Mamă -

copil magazin; 10,50 Zoom; 
11,50 Oferta directa; 12,55 
Curs da englezi; 13,10 In 
trai - s; 13,35 Rlvlere • a; 
14,00 Prlnlul zborului - f. 
Anglia; 15,45 Bogaţi fi 
frumoşi- s.; 16,10 Millune 
imposibili - s.; 17,00 
Sunset Beach -·s.; 17,45 
Samantha - s.; 18,40 Luz 
Maria - s.; 19,30 Fapte; 
20,00 Roata norocului; 
20,30 Rosailnda- s.; 21,00 
Comisarul Rex- s.; .21,55 
Profeslonlftl! • s. 
Germania.; 23,00 Buna 
seara, Ungaria!; 23,30 
Războiul lui Honnoh - f. 
Ungaria-SUA; 1,50 l~ei 

'fjn:u; ·7 ABt 
7,00 Ştiri 
7,1 O Buni dimineaţ", 
România! 
9,00 Omul fi 'natuno- re::' . 
10,00 Ştiri 
10,30 Dintre sute de ziare 
-rei. 
11,15 CuUa Pandora! • rei 
12,00 Dincolo de stadion • ' 

,. rei. 
. 1 

13,30 ClubABC ·rei. 

~· ·DIStMtR\' 
10,00 Universul rnjs;telios al 

ale dragostei lui Arthur C. Clarl<e • 
d agoste .. ·SUA 1996 10,30 CAlatorii la Tnt6m· 

r •-. . ' • plare 
cu Barbra Streosand . 11.00 Poveslirl despre 
12,00 Flas!,t • dramă , ·. supravieţuire in Australa 
SUA, 1998)! 11,30AventurilapesaAI 

13 30 Pret-a-Portar • 12,00 Acventura cunoa'terll 
' 13,00 Războoui lui Stalin cu 

comedie, SUf<, 1995 Germania . 
1~,45 Totul despre sex 14,00 Nebuni pe rG\3 ' · 

15,00 Ştiri 
15,30 Post Meridian 

-S. : \ · 14,30 Piraţii 
·•1 11 15 Vratn'ea riz- 15,00Ambulanţaaerianl · 

' 15,30 Pasul urmălor 
, 17,00 Medici la datorie • . .•. 
18,00 Omul'' natura- a. 
19,00 Secţia de pollpe • 
es. 
20,00 Telejumal 

' 20,30 Documentar 
21,00 Din!re sute de zllfl! 
22,00 Reporter Tele 7 
22,45 Derrlck • s, 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H - emisiune de 
conleslunl 
1,35 Teleshopplng 
2,10 Telejurnal- rei. 
2,35 Documentar • ref . 
3,00 Medici ia datorie • 
rei. ' 
4,00 Secţia de poliţie • 
rei. ~ 

5,00 Reporter Tele 7- rei. 
5,30 Den1ck - rei.' 

EJ ·PR0,7 
8,10 Taff- magazJn; 8,45 
Simpsonll - s.; 9,00 Cine
I ••fui? - s.; 8,30 B!ll 
Coaby Show - s.; 9,55 
Mallorca • s.; 10,30 
Miracole - comed., SUA, 
1985; 12,00 Diagnostic -
crtmi - s.: 13,00 Matlock 
- s.; 14,00 Sam • magazl· 
nul amiezii; 15,00 
Talkshow-uri; 18,00 Taff
magazin; 18,25 Slmpaonll 
• s.; 19,00 Familia Bundy 

-. • s.; 19,30 Roaeanne - s. 
. SUA; 20,00 Mallorca - s.; 

20,30 Ştiri, meleo; 20,50 
Galilea - magazin ştiln~fic; 
21,15 Ne•sle- Monatrul 
din Loch Ness - av. 
Anglia 1995 cu Ted 
Danson; 23,15 Magazin 

· erotic; 0,05 Sex Hollc~Jy • 
f. SUA, 1997 

bunării • tl'lriller, SUA,· 16,00 Dezastreo Accident 
1996. c,u- Ş~tndra . pe feribot 
Bullock . ,y,. 16,30 Flightlino: Pesltmea 

18,45 BÎirbaţii 'fn ·~ţ:~~ui Pionierii poftei 
negru - com~doe, SUA, aeriene . . . 
1997; cu·',Tommy Lee 18,00Aventurilapescult, 
Jones : l 18,30 Disc~very astăzi ·
:to,30- Vaml!trul din ~~~o Echopa Umpulul: ~ 
Brooklyn - .~pmedie, 20,00 Viliorul.eutomoblhJ!Ui 
SUA, 1.99S,:&u Eddle 21,00 Pasiunea pentru 
Murphy ~ · automobile 

~"-. , 21,30 Dlscovery eslăzl 
22,15 Starg""' • s. 22 00 Barajul Hoover 
23,00 A do :,ta zi de 23:00 lnchisoan; mllllaril 
Crăciun - o.pmedie, 0,00 Mari egipteni: 
SUA 1997 1 Tulartkamon 

O 30 
'p ea .• 11 • _ 1 ,oo Avioane do atac: 

' r m"l~"~· ......... me- Harrler 
die, $UA, _1996, cu . 2,00Mumlllo 
Melarile Griffl#:, Anto- 3,00 Dilcovery asltzl 
nio Banderas · 3,30 PovesUri din rAzboi 

.'!JI··R'IY~· 
7,00 şapte fox; 7,30 Buna 
cfimin .. !; 8.00 Opt fix; 8,30 
Boga~J' frumOfl - s,: 8,55 
lntrV n - s. Gertnanla; 9,25 
Vremuri bune ... - s.; 10,00 
Dimineaţa ,mea .; ·magazin; 
11,30 Sabrina • lalk; 12,30 
Duetul famHiilor • conc. TV; 
13,00 Magazinul amiezii; 
14,00 Schi trambulina -
Blshofsholen in diect; 16,15 
Talk-show-uri; 18,00 DAda
ca - s.: 18,30 Intre nof - s. 
Germania; 19,00 Magazin 
regional; 19,30 Exclusiv 
magazin; 19.45 Şilri. sport, 
meteo; 20,1 O Exploziv ma
gazin: 20,40 Vremuri bune, 
vremuri rele - s. Germania; 
21,15 Nopţi albe· thriiler, 
Germania, 1999; 23,15 De-a 
ascunselea - thriller horror 
SUA, 1995; 1,10 Jurnalul 
nopţi; 1,30 Fete da .aur- •, 

- ~ ·1'/Y. ~~ 
13,05 100% lntrebări; 

14,05 Timpul prezent; 

15,00 Jurnal TV 5; 
15,15 N. Burma- 1.; 

11,00 Jurn111 TV 5; 
17,15 IntrebAri TV 6; 

17,30 Magazin culinar; 

18,06 Piramida; 18,30 

IntrebAri pentru campi• 

on: 19,00 Jurl'lal TV 5; 

19,111 N. Burma • 1.; 

21,00 Jurnal Elveţia; 

· 22,05 Magazin; 23, 1~ 

Doctorul Syiveatre -

s.; 1,00 Juma! Belgia 

'J.\ IUtRUTIOUl 
21,30 S-a întâmplat... 
azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Practic info:·Arte 
22,00 Juroal • Cu!'ll va
lutar • Metao 
22,40 Scrieţi-ne! VII 
raspundem! 
23,00 Cu ochll'n 4 
23,30 Istoria clipei 
23,35 Memorialul Timi
şoara, decembrie 1989 
0,35 Ecoturism 

7,00 Selector 
10,25 Reactor ·rei. 
10,30 Clnemaiomlc- rei. 
11,00 Atomlx cu Oana • 
rei. 
14,00 interactiv 
15,55 Reactor- ,urile zilei 
16,00 Rockada- rei. 
17 ,oo Selector - muzica 
non-stop pe toate gusturile 
19,00 Aiomlx cu Tudor 
21,55 Reactor • fUrile zllol 
22,00 Aiomlc C~ 
22,30 Cybemel 
23,00 Metropolll 
0,00 Insomnia 

- F.l'ROSPOR'I' 
9,30 Schi - CM irambulini; 
10,15 Schi - combinata 
nordicA CM - sArituri In 
direct; 11,00 Schi alpin -
alaiom uriaş fem. Meribor In 
direct; 12,15 Blatlon CM 
Oberhol 7,5 km fam. In 
direct; 13,30 Snowboerd; 
14,00 Schi elpln Marlbor 
man,a a 2-a: 15,00 Schi 
trambulina In dlract; 15,45 
Schi - combinata nordici; 
17,00 Tenis· turnau ATP 
Doha ziua a 3-a In direct; 
19,00 Schi trambulinA In 
direct; 20,30 Blation- 7,5 km 
&print femei Obe<hof; 21,00 
Aaroblc CE; 22,00 Dansuri 
sportive • Austria Blrmln· 
ghem; 23,00 Aamblc - Misti 
Fllnosa Budapesla; 0,00 
Tanii -turneu ATP Doha; 
1,00 Schi - trambulina 
Blshoaholen .2,00 Aventurii 
• Tlltrll X· Mauri (HawaU). 

c . ··. ... ·. . cont:or c 
o~-· ZENNER.® o 
N Decupează taloanale ca vor apă~aa in ultima săptămână a anului, N C in cadrul utllulul serial C 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEA• TERJIOPAN 
ProAII 'lli8l!At Gennanit 

~ 1 , . 

"Soluţii pentru arădenii care vor să economisească" U Adună-le pe toate 4 fi trimite-le plini ia 10 Ianuarie 2000 pe adresa firmei: U R . . . Arad, str. Marefallon Antonescu nr. 32, tel. 057-25,:.00.53 · R 
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lilJ~:.TVIlv"l., 
7,00 Matinal naţional 
9,00 TVR lafl 
1 o,oo Dor • rei. 
10,30 scuzoţll Pardon! 
Me"ll • rei. · 
11,00 TVR Cluj-Nepooe 
12,00 Punct ochii ·rei. 
13,00 TVR Tlm:.oare 
14,00 Jurnal 
14,15 ClbarFan 
14,30 Evrlkal 
15,00 Conu' Laonlde llljl 
cu reacţlunea • rei. · 
16,05 Ecoturiam 
16,30 Medicina pentru toţi 
18,55 Handbal muculln: 
Romlnla·Cehla. meci da 
cellflcare la Cemplonatul 
Mondial 
16,30 lmPIIIh doi 
19,00 Avanp,emlerl Şti~ 
19,05 Amlnijrl din 11col"' 
20 
19,10 lunHt loach • •· 
20,00 Jurnal .' Meteo • 
Sport 
20,58. Mini care 
Impinga loaglnul • 
thriller, SUA, 1992 
.22,45 In flagrant. Reţroa· 
pectJva anulul1999 
23,20 Jurnalul da noapte 
23,35 Caf6 Co"o 

rt~~•·v,~~ 2; 
..• ,, '·1·- ' 

7,00 Santa Barbara .. rei. 
7,45 Obs .. la · s. 
8,30 Care pe cara • rei. 
9,10 Limbi ~trllne: 
francezA ·· 
9,35 Veni, video, llk:ll· rei. 
11.15 Puls 2000 ·rei. 
12,00 Alfrod Hltchcock 
prezinta ... Rugul· rei. 
13,00 Desena animata 
13,30 La Izvorul dorului ... 
14,00 Dialog 
14,45 Sania .Ballltl,. • a. 
15,30 Sllrl 
15,45 trupa OP 2 ' 
Veni, video. Vicii 
17.45 CAlAtorind prin ţart 
18,00 Cara pe care, o 
noul provocare 
18,45 SolntAmpiA acuml 

· 19,25 Clsuţa cu pov .. ij 
19,30 Şt~l 
19,48 Drogooto la zero 
grade. comedia RomAnle. 
1964, cu lu~e Da~e. Dam 
RAdulescu 
21,15 Mit ~llslorla 
22,05 Alfrod Hltchcook 
prezintA ... Orala ain· 
gurltaţll· o. 
22,55 Şllrl 
23,00 Ratro.apecllva 
Premiilor APTR 1995 
0,05 Noctuma 
o. 15 Limbi atrllna: aar· 
manA 

0,35 Lumaa danaulul \ 1 0,40 TVM, Maaeger 

T A ... w,,,,.,.,u. 
7,00 Observator 
8,00 $Uo TVA ·rei. 
8,30 Otvortlsmant 
9,50 Anunţu~ · 
10.00$tiri 
10,10 Anlmăl Show 
11,00 Pe cont prOpriu. s. 
12,00 Baywatch Nlghlo ·a. 
13,00 Sti<ile amiezii 
13,15 Pratendar·a. . 
14,00 Docepţll· a. . 
15,00 Raaftţala • 1 .. 
17,00Ştiri 
17,20 La mul' ani, Voull 
17,25 Divertisment · 
18,20 Anunţuri 
18,30 ŞUrl TVA . 
19.00 ObaaiVator 
19,55 La mul~ ani, VOUIII 
20,00 Olvertlomant 
21,20Anunţuri 
21,30 Stiri· rei. 
22,00 Observetor 
In continuare programul 
eate Identic• cu cel al 
Antanll1. 

,IJ 'l'llt 1:\H:RS,\:t 
~. 

8,55 Deschiderea progra
mului 
9.00 lntersat Muste 
9,30 Prlndall·l viu aau 
morti ' fttm, rer. 
11,00 Stirile lntersat 
11,30 Oulcalaplll· s. 
12,15 Obiectiv eoonornlc 
12.30 O aventuri ocazio
nali. film 
14,00 Aradul prin geura 
cheii- ret. 

1 
15.30 Emisiune In lb. IArbA 

• 18,00 Oblcolurt IChlmbl· 
loano • fllm 
17,30 Un1erdog Show • , 
desene animate 
u,oo Doaertul ~ .... 
18,25 Colnorile lumi 
16.45 Stlrllelntersat ·. 
19,20 Oulce laplll· a. • 
20,05 Mlatore, flnn- fl 
mlracm.-a. 
20,30 Amintiri din anll1978. 
doc. 
21,30 ,._ .. -. 
•• 23,00 T ronutrnortU ·IIm . 
23,30f];rile lnterwăt 
0,00 lica 
0,45 nchlderea P10Qr1t111J1u1 

Clnralerulata Xz" • 
~ 

J•" Speakmon (Jeck} 
rolul unul fott po//1/tt 
•• hotiriflt ai 

(pirloHICi t/'uţHIIe dt pol"., 
·; ce aalttl /a uc/daret 
fetii• In vlrotl dt f81t 

Cu totfw ci tcut lncldtnt 

.1 , 

~ ... "•\. ~ '-.·_iw-)1,;.' \,,~, ~'1.~ .: ... · 'r,·:·;:,l,c::,.~-. 

1~-

~Pit0·1'V• .. . ~!JV ·:U~i\Si 
7 00 Toţi c;WW merg in ra1 .' 5,00 Guadaiupe · s. 
d'e 5,50 Iubire st.lntli ·rei. 
8·,00 Charlll Choplln 8,45 Dragoala '' putore • 

:":l;"'~o~a • 1 ;~1i 5 Acaal la bunica • 
t.d.a. reţete culinare- rei. 
10,00 TAnii' '1 =III 1. 7,30 Ciauţa pove,tllor • 

10,50 URima fr • :'15 Pentru Iubirea ti' • 11,45 Ponaacata • s. • , 
12,30 Desene anim • ~·~o Inger lilbatlc. rei. ':c 
Buparman ' 0 CI r1· e1 . 1255~tlrllaProTV 10,0 Luz a ta-r . '> 

' 10,55 Angola· rei. •. 
13,05 abylon V· 0•. ,. 11,50 Nimic paroonal· i. 
13,50Anl da liceu· . 12 40 lntr•o aaarl, un 
14,15 Mlracolulll""''" ·•· Iri~. rol. 
14,45 Familia Bundy • s. 14,15 Anlonella • 1. 
15,15Nialpurttedlnr.ltoml·., 1500 Dregooto '1 p....,. 
18,10TAn~lr'l n~l ·•· • 1' 
17,00 Ştirile F'ro . . 15;30 Iubire at'llnta ·a.· 
17,15 Ştirile Pro ad 18,30 Luz Clarlta • s. 
17,30 Avere bie mall· 17,25 Vremea da acasl 
Ultlma parte 17,30 Pentru Iubirea la • 
18,30 Dldaca· af.7 , 1 
19,00 Ştirile Pro 'f'ti 1B,30 Angola ·a. 
20,00 Academia da Poliţia 19 25 Vremea de acasl 
8 ·comedie. SUA, 1966 19.,30 AcasA la bunle• • 
21,50 Şllrile Pro TV reţete cullnorA e zilei 
22,00 l!luffy, vlnltoarea da 19,45 Desene animata 
vampiri . com lemorror, 20,30 Inger allbatlc • s. 
SUA, 1992 21,30 Singe din dngole 
23,30 Ştirile Pro meu • o. 
0,00 C~mlnall' · s. 22,25'Vramaa de acali 
1,00 Avere bl tematl - 22,30 Pe oriunde, dlr 
rei. ' 'torga·o • 1 .. SUA, 1976, 
2.00 Ştirile Pro . rei. cu Cllnt Eaatwood, Sandra 
2,30 Familia Bu y ·rei. Locko 
3,00 Miracolul tltiereţll· s. 0,30 O,.goala '' putaN • 
3,30 Să mori eli ras · ~Hf. rol. 
mul episod , ·; 0,55 Surorlll ·a. 

r•.n1~r.u Pti,l\F.T 
8,00 Un câine cu imag1na~e 
8,30 Noile avei!IUri ale lui 
Black Beauty ,il.· 
9,00 In lumea anmaletor 
10,00 Totul desple crooodill 
11,00 Cazurile judecăloruiUI 
Wapner •1.. 
12,00 Prlnjun~ · 
12,30 Cum a lost realizat 
.Or .. ullumicilof 
13,00 vanatorut de aocoilti 
14,00 Ul\1ente veterinare 
14,30 Echipa de 1n1~: 
15,30 Povestiri' da la a 
zoologial 
16,00 In lumaa anlmlletor 
cu Jeli Corwln 
18,30 Toiul daapre c:rococ11t1 
17,30 Acvanauţ;i 
18,00 Urgenţe voterlnare 
18,30 POVesllri da la gnldlna 
zoologial 
19.oo VAnltorul da aocodm 
20,00 Gradina caracatJţelor 
20,30 Animale de la A fa Z 
21,00 Urgenţe veterinare 
22,00 VAnAli>rf rn lumea an~ -

l.~Jiiii'HfllJ! 
'6.45 Lumea· saw1u•. , .uv 
Magazin matinal; 10,05 
Bestia· a.; 11,00 Hotel 
Paradla • s.; 12,00 C•· 
tiţenll din Chatoauvallon • 
s; 13,00 Magazin inlonnatlv; 
14,00 Megazlnul minol1tA~Ior 
create fi romAne; 15,05 
Aventurile unul cnne - s.: 
15,35 VIa catlfomlan - s.; 
18,00 Sacnotele nlalpulul • 
s.; 16,35. Desene anlmBte: 
CucurigU fi cotcodac; 16,40 
Bestlarium dlatractJv; 17,05 
Inimi pArjolllo · s.: 18,00 
Swpnze pentru copil; 18,30 
Doemna maghiarilor; 16,50 
Jurnale regionale; 19,00 
ŞCIII; 19,15 Tema; 19,30 Fan 
• mag. clnematograftc; 20,00 
Totul pentru Iubire • 1.; 
20,30 Ştiri; 21,00 Show. a.; 
21,30 lloctyguan:l omancl
paţl • 1. FR.; 23,10 Ştiri; 
23,15 Actual; 23,40 Ori da. 
primire; 0,10 Copti· f. SUA 

l!!ii·\~'I'E., 1\.· 1 
7,00 Observator 
6.0!J.Oimineaţa devreme 
10,0!) Ştiri 

· 10,10 Anlrnallh- • s. · 
11 .~ Pe cont propriu • a. 
12,0J1 Baywalch NJehta • .. . 

13.00 Ştirtla amieZII 
13,15 Protondor • s; 
14,00 Decopţtl· a .. 
15,00 Riiat'llţala • a. 
17,QO.Ştiri 
17.20 La mulţi ani. 
17,20 Capcanele daaU .... 
lui · tp. 28, 29 
19,00 Observator 
19,55 La mulţi ani, 
20,00 Cavalerul otrtill • 
acţiune, SUA, 1998, cu 
Jeli Spoakman, C, .. la· 
tophar Neame . 
22,000bso1VI1or : 
22,25 La mu~l ani, Voc)ll 
22,30 A treia planotl da 
fa eoare • s. .~ 
,3,00 Sport aangoroe IV • 
acţiune, SUA, 1998, cu 
Daniel Bemhardl , . 

·1: 
1,00 Twln Poako • a. ·, . 

· 2,00 Raofllala • rei. '" 
3,30 Capcanele daaUnu
tul· rei. 
5,00 Oallao • 1. · '·. · 

S 2 Cii&ICE t ă 1!1!i11U11Q 
10,05 Melodii veşnic 
tine~J': 11 ,00 Din arhiva 
TV; 12.05 Mag. poliţiei; 

12,30 Tele noroc: 
13,01J DT. prof. Sptcht 
• s.; 14,00 Magazin 
inlolmativ; 14,35 
Actual; 15,00 Concert 
Zoran; 1!!,30 Mag. eco
nomic; '17 ,05 Strada 
şcolii; 18.30 Magazin 
pl. handlcapaţl;,19,00 
Haridbal mase: Un· 
garla·BUTgaria: 20,40 
Desene animate: 21,00 
Ştiri, spoit 21 ,30 Rock 
Cale: 22,25 Hori pt 
muzica timpului • a.: 
0,:10 Ora de inchidere 

~ ~. . 

mr· oiPF()ufitiUDI 
~.~~· ·-~~~-

HBO·Ss.JO 
Prnaport.•. _, ...... 

Siplllmlna Model III P8rts 
este evenimentul anu/u/Tn 
lumea doslgnulul vestlmenr.r, · 
dar fi scena une/ crime care 
va umbri atrlluclrea elegan,./ 
perlz/ene '' ve crea o serie de 
Tncurcătufl. Suntem In martie, 
la Perla, cu o zi Tnalntw ca 86 

cotoclll prot·•·porlor iil "' 
prezentate pe podium. Tn haif. 
au/ general, 01/vter. do /a 
Fontalne 11• Tntl/nofla cu 
Sorgho/ Ob/omov, un miile· 
r/oa străin. Amindoi poarti 
8Caeaf/ Cfflvata D/or. Serghe. 
" •pune lut 01/v/er că trebuie 
11 d/1cute d.,pre •oii• lut, 
dar Tntlntw dt a ma/scoafw un 
cuvint, eca1ta se Tneacl cu 
un ••ndvlf fi moare. Speria' 
Sergha/ fUga din 1/muzlni f 
•• arunci 1n Sena. 
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ETV ·' 1 ianuarie 
~PIU!\IA ZJTIIUI '7-J\8( ~ 81SCII\F.'"' 
7,00 Em1siune pentru 8,00 Concert. rei. 11,00 Călătoria 2; 10,00 Lumea miste· 
co li · ,, 9,00 Ţara splrldu,llor Rltlclţl In San rloasă a IUJ Arthur C. 

1,P00 .p v tl aseA· 10,00 Muzică clasică. Franclsco ·comedie.. Clarke 
' · 

0 eş : p 11 00 Colinde de sir· SUA, 1996 · 10,30 Animal X 
retti .. . ,t . băion ~'-12,30 A doua zi de 10,55 Dincolo. de anul 
11,30l!portMegazln 12 00 Revelion Intre Crlclun. comedie, 2000 . . 
13 OOMotor ' . SUA 1997 11,25 Automobile !n top. 

• artisti ' BMW· SAAB 
13,30 AP"I de urgenţă· 13,00 Studioul Tudor 14•00 Ace Ventura: Un . 12 30.Uitimul husky 
rei.. Vomicu nebun In Africa • 13,30 Soldati robo~ 
14,00 Real TV ·rei. 17,00 ,Retrospectiva ~~~;d~~~~~~:!:~t. 14:30 Că~ă,ile negre 
14,30 Dosarele Y ·rei: anului 1999 · jr SUA 1997 15,05 Anp1 pe mare; 
15 30 Camera ascunsă 18,00 Rendez-vous la ~~ 1u;~· bltui meu se Viking . 
18:00 Comisarul Rex. Tele 7 . ln~oar~ • comedie, 16,30 Legendele lsto~e1: 

1 19,00 Cel mal frumoş1 SUA 1997 cu Julla Vlk1ngll 
re· ani' • ' 17,00 . In căutarea 

T\' I~URUTIOUL 
21,30 S·a întamplat... 

azi 
21,35 Revelionul copi· 

llor 

22,00 Jurnal • Meteo 

22,30 Surprize, .surprize 

de revelion 2000 

0,00 Concert extraordi· 

nar, Inregistrat la Opera 

Naţlonală din B~curefti 

17,00 Telenovelă. 20 00 Piatra de hotar. Robert& comori! 
18,00 Focus • Sport • dra' mii SUA 1977 cu 19,00 Joc In doi· acţl· 17,35 Aventuri la pescuit 

7 00 
Selector 

• • ' una SUA 1997 cu R' 00· · ·.. ţ' ' Meteo . ·• Anne Bancroft, Shlrley ' ' n 18,00 ~z 1n101 ... cu 1 • 10,15 Freestyle 

[ol1i@llil 

·18,30CIIpArt Maclaine Jean-Ciaude Va 19,00 Forţe de elită. 10,30RomenlanTop100cu 
d. rti Ch . tma' J Damme SAAS Oana 

18,35 Popular· 1ve s- 22,00 ns s azz · 20 30 Gol pUfCI • 20 oo Fo"e de elită FII d t 
' • '' 12,30 e e poves e: 

, ment 11 comedie, SUA, 1997 1 21,00 Curse de Formula povestea vldeodlplul .Zdubll 
21,00 Impotriva tutu· 23,00 Misiune aub 22,00 Un admirator Unu băie~tare"·2dob,IZdub 
ror • acţiune, SUA, acoperire • acţiune. fanatic • lhrlller, SUA, 22,00 Construcţii din fier 13,00 Hlgh ActJon Adrenalln 

' 1996 cu Russell Crowe SUA, 1992 1996 vephi 13,30Cinematomlc·rel. 
22 45 CII Al1. 1 0,40 Concert 0,00 Focul din adln· 23,00 Titanic: Riispun· 14,00 K Lumee 

· P re· 1,30 Rendez·voua la curl • acţiune, SUA, suri din abis 16,00 Selector 
22,50 Focus Tele 7 ·rei. 1997, cu Steven Seagal 1,00 Planeta singuratlvă: 18,30 Atomix cu Oona ·rei. 
23,00 Show-ul de 2,30 Studioul T.udor 1,45 VIziuni macabre. Canada ereticA 21,30 Febra. party muslc 
noapte ., Vornicu ·rei. thrUTer, SUA, 1995 2,00 Fo~ de ata<: 2000: 22.30 Vibra~l 
1 00 Film artlatlc 6 30 Piatra de hotar • 3 30 Extraconjugal • Marina vutorulul 23,30 Klub Blzzar 
2:30 Focus • rei. f.: rei. s~apans, SUA, 1999 3,00 Războinici tăcuţi 0,30 Insomnia 

i@ff!itJ 1 a .. =.:.:.a a 1 ;..ua.::., -~ IIW'•&. aea:wl F~:.:rU1%Wlit1 
(l~jl' _,,,,. 'jl :ztun 

7,00 Rădacini; 7,30 Biblia 
pentru copil; 8,00 Matineu, 
desene animate; 10,00 
Desene animate; 12,16 
Frumoaaa '1 beotla • basm 
SUA, cu Rebecca de 
Mornay; 13,50 Mesajul 
pre,edlntelul GOncz; 13,55 
Club 7 • s. Anglia: 14,25 
Peacar cu probleme -
comedie, Fnon!", cu Louls 
de Funes; 15,55 Evadaţi 
llllleri • a.; 16,50 Herculaa • 
s.; 18,30 Clipe de neuitat; 
19,30 Fapte; 20,00 Comadla 
Italia, cu Terenca Hill, Bud 
Spancer; 21,40 Star Trok·2 
• SF, SUA, cu William 
Shatner; 23,40 Eddle 
Murphy ahow • comedie, 
SţJA; 1,15 Luma ..... cheri 
• erotic, SUA, cu Klm 
Blllnger, Irad Pili 

8,05 Desene animate; 9,35 
Un caz pentru TKKG • acţl· 
une copil, Germania, 1992; 
11,10 Plppl Langstrumpf • 
aventuri copii, SUA, 1988; 
12,45 Corabia fantomA • 
aventuri, SUA, 1994: 14,15 
CAlAtorie epre centrul 
PAmintului • aventuri, 
SUA, 1988: 15,30 Zilele 
tunetului - aventuri, SUA, 
1990, cu Tom Crulse, Nlcole 
Kldman; 17,20 Protocol • 
comedie, SUA. 1984; 19,00 
Mamphls Solle • aventuri, 
Anglia, 1990, cu Matthew 
Modlne, Ertc Stotz; 20,55 
Ştiri, spori, meteo; 21,15 
Robln Hood • prinţul tii· 
harllor - aventuri. SUA, 
1991, cu Kev/n Costner; 
0,05 lnoamnatl pentru 
inoarta • polţls~ SUA. 1990, 
cu Steven Seagal; 1 ,40 
Cybe~ock • Sf, Canada, 
1975, cu Michael OUdlt<ofl 

6,35 Desene animate; 
9,20 Olsney Club; 10,10 
Herculea. d. a.; 11,20 Ski 
Party • comedie, SUA, 
1965; 12,55 Start In anul 
2000; 13,15' Ski 
Garmlsch Partenklrchen, 
In direct; 17,15 Extra 
Special; 18,15 Plerduţl1n 
San Francleco • aventuri, 
SUA, 1996: 20,1 O Cele 
mal distractive momente 
ale mileniului: 21,15 
Profaaorul ziplclt • 
comedie, SUA, 1998, cu 
Eddle Murphy, James 
Cobum; 23,15 Tlmecop. 
SF/acţlune, SUA, 1993, cu 
Jean Claude van Damme; 
1,00 Hofogram Man - SF, 
SUA, 1995. cu Joa Lara; 
2,40 Final Equlnox • SF, 
SUA, 1995, cu Martln 
Cove 

La masă!; 14,05 

Divertisment: 15.15 

Teatru; 17,00 Jurnal 

TV5; 17,30 Mari gur· 

manzl; 18,05 Piramida; 

18,30 IntrebAri pentru 

. campion; 19,00 Jurnal 

Franca: 19,15 lnstan· 

tanee de viaţă; 21.30 

Jurnal Franca 2: 22,00 

TV5 lnfo; 22,05 

Thajassa; 23,00 Jurnal 

TV5; 23,15 Merci -

emla. de divertisment 

prazentatii de Estelle 

Halliday 

9,30 Sperturi extreme; 
11,30 Bloopers; 12,00 
Schi trambulină; 13,00 
Garmisch 
Partanklrchen; 13,30 Ali 
Sports; 14,00 Sport· 
centre Special • retro
spectivă '99; 15,30 
Bloopert; 16,00 Mara
tonul Romei; 18,00 Schi 
trambulină CM; 19,30 
Snowboard • lnnsbriick; 
18,45 Schi • combinată 
nordică; 20,00 Sperturi 
extreme • Vuokati; 20,00 
Magazfn olimpic;, 21,00 
Ali Sports • Gala prem~ 
ilor secolului, Viena: 
22.00 Box; 23,00 · 
Snooker; 1 ,00 Arte 
marţiale; 2,00 Schi • CM 
trambulină. 

·/.Li ·' ASJGURAR_EA 
r~'\" ROMANEASCA S. A. 

U TI!RRit cAfrJGI DE DOUA ORI PREŢURI DECENTE 
Ta tâmplărie din 

ALUMINIU 

'·" · Uderul naJional In domeniul aslguriirtlor, 
ASIROM S. A., Invită pe toţi deţlnAtortl de autovehlcule aii 
Incheie aalgurarea obligatorie de riiapundere civilii aulo Ta 
.. dllla sala din Arad fi judeţ Se acordl premii In autotu
rtame, telefoane celulare'' alte surprize. 
Drumul a m81 sigur daci ta ulgaullr UIROM 

(1287123) 
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TERRA l·:~~~ / 
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CIIIIEGIDIBI 
V Il oferă 

• Tamplărle aluminiu din 
import şi romlneşti 
e P.V,C. şi geamurt tenncpan 
e Retete şi jaluzele 
Telefon: 279699; 0922925511 
Arad, Str. Voinic/tor, Nr. 34. 
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~~· !.f-VR 1-
7,00 Ceasul deşteptător 
8,00 Desene animate 

. 8,55 Kiki Riki Miki in 
Spa~u de Revelion 
10,00 Camera ascunsă 
11,00 Universul cre
dinţei - retrospectiya 
anului 1999 (11) ,· 
12,00 Tezaur folcloriC 
13,00 Revelion pe 
mapamond · ' 
13,45 Revelion 2000 -
rei. 

.;. ... , .. , ' . -~-

. ,,· 
l. 

·-~-
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. ;, ,j 
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~..!. 1
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.· .. It, 
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~ - PROGRAME,VCfl i' 

r~'t:vtt 2 ~P:IIOT\ 
7,30 Copilul de aur - 7,00 Cartea virtuţilor- d.a. 
rei. 7,20 C4pltanut N • d.a 

9 00 Orlz t plrit 1 7,40 Superman • d.a . 
• on s ua • 8,00 F~eakazokl'- d.a 

9,30 Anul_ Nou la 8,30 Aventurile Jlll' 
Filarmonica din Viena · Sytveoter & ~ - d.a 

11,05 Tip-top. min~topl ~-~ ~~ 
12,00 Arca lui Noe 1'1,00 Tirim:!' uitat de 
12,30 Poveete de Anul timp- BIÎknaţie. su~. 1988 
Nou- rei. ·partea a IV-a .. , 

14 U 1 aci. oi' 12,00 Profeţii despre trecut 
•00 n nger H- 12,55 Ştirile Pro 1V 

cent - s. • o propozlţie pa zi - retro-
14,25 D'ale lu' Mltlcil spactiva săptAmanll 
15,00 La mulţi ani şi 13,05Echipamobilă 

§E:n :\USA fl!i.\\ft;},\.l 
5,00 -Guadalupe- s. 8,00 Credinţo şi via\a 

7 ,oo Iubire sfintA - rei. ·9 oo Desene animate 
8,00 Căsuţa pcv..mlor - ' 

· · ...,.. 11 00 -Tallsmanul rei. • 
9,00 Inger sălbatic - • magic - ·rune_, s_ UA, 
rezumatul săptămânii · · . . . 
10,00 Ruturil sunt liberi< ~!ţ94 · · · . · ' 
- rei. · 13,80 Buni)prieteni 
12,00 PavaroW In Hyde 
Pao1< 
13,45 SerenBfla- nil ... 
16,00 Andrea Bocelli 
Special - Concert; O 
noapte la Toscana- ref. 

14,00 Du~ica In ta,mi
.i/: . lie ' 

17,30 Capi:anele des

tinului - ep. 22, 23 

19,00 Observator •:-

.. 
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Ftf111'H1'upp 
7,00 Karaoke Show 

8,00 Dimi<faţl!~; C.U 

Prima '1· !~ · 

12.00 'celebJffi b9rjaţl 
-~s. ~~\·,. if: 

;-,- ,." 
13,00 Pollti~<ie mlll'le 

. tS,OO Motor.} ... ~ 
15,30 Real~- 'i 
16,clo l.!iaţe tt1'direcl '~ 

fA' r i' P' :rp 
7,00 Şt•ri 
7,1 O BunA dlmln .. ţa, 
Romania · ' . -~- · 
9,00 Omul tl natura • rei. 
10,00 Ştiri . 
10,15 Teleshopplng . 
10,30 pintre sute de zillre · 
-tel. . . 
11,15 StudioUl TuCIOr · 
Vomlcu •rei. · 
15,00 Ştiri 
15,10 Tetoshopping ·::~· 
15,30 Post Meridian · 
17,00 Medici la dotoM,-
s. . 

1u,uu "mt10l zile intr·o 

vară ·)!lragoste, SUA, 

1982, oii:Sean Connary 

U,45 '' Emma 

drego~t·. SUA, 1996, 

cu Gwynelh Paltrow 

13,45 Frica de intun• 

rlc -· dr&riiA, SUA, 199.1, 

cu Hlnny Ardent 

~;BISf~f.lft 
10,00 Universul misterios a& 
lui Arthur C. aart<e 
10,30 CAlAtorii la~ 
11 ,o o Poveslirl despre 
supnlvielui'e 
11,30 A~ la paicull 
12,00 Spaolallştll armatei bot-=La ...... aii, PţtU c. 
Claft<e 

.. 14,00 Nebuni pa·roţi.. 'r·.'' 
14,30 Linia frontului ·. ·• 
15,00 Stare de alertă * 
15,30 Pasul urmAtor ; 
16,00 Dezastre: Eroare.de 
pilotaj 
.16,30 Flghtlne 

l'f lllEBUlJO\;U. .- . 
21,30 S-a întâmpla\ ... 

aZi. '·:r~!;; .. ',', • 

\ 
21 ,35 Relllsta presei_; · 

21,40 Practic lnfo 4. 
' .; .. \ 

. 22,00 Ju~ ·-.<;~~J )1!1: 

Îutar • 'MeleQ . J 
22.40 Lu- şi nof, r 
23,10 Culise . 

) 
> 1.• 

o.oo Dor • ""'9· folCloric 

. 

<· 
), 

1 
''• '•; 
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14,30 Top Model, 
România 1999 

. b XI 13,30 Pretul oorect 
vota una 14,00 BeVOIIy HIMI 90210 -

• Vremea de acasă 
17,15 Domnului profe
sor, cu dragoste -
comedie, Anglia, 1967, 

",:. 

17,00 lfalenolfela · 

18,00FOCtiS"Â!M 1 .. 

18,55 Clip Mit 

18,00 Omul fi natura - s.:" 
19,00 Soc11a da poliţie ' 
s. . 

15,15 Aproape arol ,· 

comedie, SUA, 1998 .. 

16,45 S*l!ate - 1- 17,00 Aripi pe. ,pare: 
~-.\TOlllf..'f" 

\J 
!· 

~··~ 

16,00 Revelion 2000 -
rei. 
17,00 Trupa de şoc ; · 
17,55 Spectacol Disney 
pe gheaţă 
18,40 Tragenle Loto 
18,50 Campionii maglei . 
19,35 Spectacolul lumii 
20,30 Zodia VIP . 
21,30 Regele come-· 
diel - comedie, SUA.·, 
1983, cu Robert de Nli'o 
23,30 Concert extraor
dinar Sting 
1,05 Dansand cu 
stelele 

15,45 Se lumini tot s. 19,50 Tei~Eurobingo 

pământull 15,00 Supar Btngo, Ediţie show _,,. 
specialA 17, 15 Proverbs and 19_00 Şllrtle Pro 1V 

songs (11) 19,30 Batman Forever- • Vremea de acasă 
cu Sidnay Poltier, Judy 1 22 30 lublrt trldati -Geeson • 

17,45 Galele TVR 2- aventurA/fantastic, SUA, 19,00 Mow li_ desene 
Vama Veche Class 1995 cu Val Klrnar, Tommy . te 9 

' L .tones amma 
18,45 Lati_no Party 2;:'45 Vraclul din junglă _ · 20,00 Acasă la romAni -
19,30 Şlin aventurA romanticA, SUA" muzică populară 

dramă, SUA, 19fj6, cu 

Joe Penny '.: .. ' ,. 
0,30 Electra - f1'rotic, 

SUA, 1995• . ·.-; 
19,45 Primul val - ·s. 1992, cu Sean Connery · • Vremea de acasă •· 
20,40 Dreptatea atliizll 23,30 Vacanţa Mere •. 21,30 Cel mai frumOfl 2,00 Tallsmanul '!'agic 

• dra'!'ă, ?UA, 1993 _ ~ Tellt _ ConCertut: ani - dragoste, SUA, -rei. · : 1 _ .. , 

2:!,15--v'erae de micul de laAvalon _ . 1973• cu Barbare 4,00 Capcanele des-
Paris 1,3011ever1y Hilo. i'el · · . Streosand, Robert . 

2.15 Preţul oorect . 1111. Redford · tinu lui - r,t. .. , . 
23,151ntagrale 2,45Echlpamoblkl-1111. . 23,45 lmllgine: John 6,00 C~inţa !fi viata-
0,15 AUas- rei. 3,15 Vraclut din Junllll- 1.. Lennon - .doc., SUA, · - ' 

_ 0.45TVM•Mesager 1111. · 1988 rei. ·~ ,:. 

ovn ''"" ,, f:l' tin 11 ihll 1 ce •nmmtJ I!IJtf'JN'"Um' 
i& .. i!ZZIS&IZ t*ii..IS!Z . .Ifili22!..21 IUAiiilliiil&ii&Jl P C.t&.U:.I&&SLLID Z L.I&.Uillll& 

7,00 Documentar 
8,00 Ştiri TV A - rei. 
8,20 Anunţuri 
8,30 Program special 
de Anul Nou - rei. 
9,00 Desene animate 
11,00 Tallsmanul 
magic -film 
13,00 Buni>prieteril
ediţie specială 
14,00 Duminica In fami
lie 
17,30 Program spaclal 
da Crăciun 
1 8,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TV A 
19,00 Observator 
19,50 TeleEuroblngo 
show - ediţie specială 
In continuare program 
Identic cu Antena 1 

8,55 Deschiderea progra· 
mutul 
9,00 Theodono - R8x - film 
10,30 Tradiţii '' obiceiuri 
de Anul Nou 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11,30 Pasionaţi de ani
male 
12,00 MuzicA popularA 
14,00 Desene animate 
15,00 Roboţii luptAtori -
film 
17,00 lntersat Sport Show 
18,00 Kelly • s. 
18,25 Desene animate 
18,4,5 Ştirile lntersat 
19,20 Sezon deochl8 
film 
21,00 Eurocopo - s. 
22,00 Singur In 
Imprimerie · film 
23,30 Ştlrtle lntensat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea programu
lui 

7,00 Cazurile judecătorului 

':&IT:. cAlne CU iliiQIIIil\ie 
-2 ep. 
9,00 Acv-..ti 
10,00 Povestiri despre cal 
10,30 Totul despre aocodl 
11,30 Vilnlitorul de a'OOOdll 
12,30Echipade~ 
13,00 Povestii de la gnldlna 

~ţ!,. despre a'OOOdll 
15,00 Acvanauţi 
16,00 Un cAlne ~u tmagl· 
na\ie • 2 ep. 1 

17 .OQ Zkl$1 Zag 
18,00 Clnlut dOIIIniOr 
19,00 Setvatorillinl,_ 
salbatice 
20,00 Ullinul paraclo 
21,00 Papagalii 
21,30 Rlnocerii 
22,00 Chemarea-
22,30 Camplooll sAibAtldel 
23,00 Ama2onla nelmbtAn
ziti 
o,oo Marele _.ru.cot al 
naturii 

Desene animate; 8,25 
Insula dumlnlcaiA; 10,00 
Peregriniirl printre vedete; 
10,30 Paainla de llhHII -
s. ~alia; 12,05 Clubul trei 
dcrinţe; 13,00 Ştiri; 13,05 
Ungaria viitorului; 13,3S 
~ ........ de trib- s.; 
15,1 O Heltai JenC -
NaftalinA; 16,20 Religie; 
16,45 Emly - s.; 17,20 Nici 
f1IPO\i nu vor~ 18,30 
Şasele magic; 19,00 
Concert Koncz Zsuzsa .. 
Bud-sta; 20,00 A trecul 
un an -1111rospactiva politicA; 
21,00 Repede!; 22,30 Zilele 
condorutul - poliţist, SUA, 
cu Robert Reclfonf, Max von 
~ 0.30 Galll de operA 

7,10 Magazinul minori
til,lor; 9,40 Rondo; 10,30 
Religie; 10,50 RAmA! cu 
noii; 10,55 A construit-o 
comunHatea; 11,10 Cronl· 
cA catolicA; 11 ,30 In p;.gul 
anului 2000; 12,40 Salon, 
dormitor fi bale • 1. SUA; 

· 14,00 Vecinii - a.; 14,30 
fata dtn Zeelanda • a.: 
15,35 Aventurile unul 
cAlne • s.; 16,05 Mesajul 
locurlior sfinte; 16,36 
Secolul.nostru XX: 17,05 
Bruhaha; 18,00 Cosi fan 
tutte • piesA In 2 acte; 
21,30 Şasele magic • oon· 
curs TV; 22,00 Ştiri; 23,10 
A trecut un an:- 0.10 
Maghiari f6urttori de Istorie 

a~"' .,., 'liiiimTil 
:~.~Cf)~~l~ 

aventuri frmtlistlce ce poe. 
numele generic Batman, cu. 
un nou erou principal rn: 
postura lui Val Kllmor. (, 
noua cruciadă, Satman are 
de Tnfruntat două personaje 
malefice: .,Două - Feţe" f· 
.,Călăreţul". De pariu sa se' 
afli o specialistă 7n pslhoio-! 
gla crimei, Chase Meridian 
fi un aeroba! de circ, Robln, 
care va deveni perteneru, 
siu. 

·spune tinere/ că 

despărţit - nu rămfne 
urmări: Julle nafÎe un 
Bucurlll tlnent/ de a fi mamllt 
es/e rspede spulbarstă: 
refuză si·f/ recunoască! 
copilul. Julle 11 di tn 

PRO TV • 19,30 
Batman Fore"er • • 

av-turi 
.Două-Feţe" fi .,Cili

reţu/" sunt adversarii lui 
Batman, Iar un psiholog fi 
un tlnir acrobat de circ, 
partenerii aii. Cavalerul 
negru se Intoarce Tn 
această a trrlla sar/o de 

,. 
1 
f~ _.-.' 

. -,-.f~ 

.;: 1; 

. ' , ,S . • 

-'.-.-. :-
' .· .. 
')\)·. 

, 

.IabiN taidetă • . 
dl'elai 

Povestea de dregoste' 
Julle, o tfniri de 19 

fi fiul sergentului Jlm 
orovskl, cisător/t, se 

ltrrlnsformi Tntr-o adevărate 
drami. Re/eţls celor doi, 

cală pe Jlm, Incercind 
oblige ai-JI rscunoască 
Situaţia •• prefilplti, 
Jul/e .. ,. ucisi. · 
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19,00 Karaot<il ShOw 

20,00 ladiJI alb 

.. thriller, SUA,_1994 
~-.-

21,30 Bilanţ;•:: ,. 
22,00 CHp Ari ,, 

1(-•' ' . 
f/ 

22,05 Focus_- ştioi 

.~ 

·"'::-

22,30 Revisli! pPeSai 
22,35 Politica de mAina 

0,30 FUm artistle • ' 

2.00 Focus- ,un , 

~tv2T~-2 
7,00 M.atinal; 7,30 Bună 
dimineaţa; 9,30 Bogaţi '' 
lrumOfl • s.; 9,55 Rivlera • 

.. s.; 10,25 De-a lungul firului 
~ de pAr; 10,50 Adrenalină • 
} s.; 11.20 AjutA-te>; 11,50 
.'i OleJtil directă: 12,45 A1rport 
J · s.; 13,10 In trei· s.; 13,35 
. ' Rlvlera • s.; 14,00 Copilirla 

unei regine ~ f. Gcm1ania, 
cu Romy Schnelder, 15,45 
Bogaţi '' frumofl - .s.; 
16,10 Grupu.l da ac~una • 
a.; 17,00 SunSet.,.ach- s.: 
17,45 Samantha- s.; 18,40 
Luz Maria • a.; 19,30 Fapte; 
20,00, Roata norocului: 
20,30 Rooollnde' s.; 21,00 
Urml fierbinte; s.; 21,50 
Profllor • s. pol. SUA; 22,45 
Bună seara, Ungtria': 23,30 
Joc lnterlop - a: SUA, cu 
lce T.; 0,25 lnamlc:l Juraţi ' 
s.: 1,20 lntemet . . . 

·~:;t::Jr: .:,_. 
, ~ . ··.·. ~: , r·:>_;:.~~ 

20,00 Telejurnal 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute dezlare 
22,00 Cutia Pandorel 
22.45 24 din 24 
23,15 Arcub Ljve.• nil. 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H • emisiune de 
confesiuni ,t' , 

1,35 Teleshopping ' '· ·,_ 
2.10 Telejurnal- 1111: .. 
2.35 Documentar- rei. 
3,00 Medici la datorie -
re!. 
4,00 8e<:11a da poliţia' -
re1. 

EJ PKO i 
7,40 Taff - magazin; 8,05 
Desene animate; 8,30 
Cine-I .. fut? · a. 9,00 Btll 
Cosby o~ow - a.; 9,30 
Mallorca • s.; 10,00 
Explorotorul • aveniiJri, w. 
SUA, 1995, cu Kevtn 
DRIOil; 12,00 Diagnostic -
crtml • s.; 13,00 Matlock 
- s.; 14,00 Sem , magazin; 
15,00 Talkshow-urt; 18,00 
Talf . magazin; ,18,25 

.Simpoonll • a.: 19,00 
Familia Bundy - a.; 19,30 
Roaaanne -. a.; 20,00 
Maliorca - a.; 20,30 Ştiri; 
20,50 Gallleo • magazin 
ştiinţific; 21,1 5 Total 
Recoll 2070 • SF, SUA, 
1998, cu Mlchaet Eaaton; 
23,00 Moon 44 - SF, 
Gemanla, 1990, cu 
Mlchael Par6; 0,45 Purle 
dup.i plan· a. 

17,30 Po,taful- SF_. 

'1 SUA. 199i 
~, 20,30 Toi!'bo: Po;,.er 

' Ranger~fi~ SF. SUA, 

1997 ... ~ <, • 

i2,15 ~~ PUfC~ • 

comedie, ~A. 1997 

23,45 Avl~nul groazlil 

- i:lramă. SUA, 1996 

f,15 Ş~oala :. de 

Zbmbi a -Jtorror, SUA, 

.1998 A: •- . 
~-

R~ B'JJ.,. 
7,00 Ş<•ple fix; 7,30 Bunii 
dimineata!; 8,00 Opt fix; 
8,30 Bogaţi '' frumotl -
s.; -1,55 Intre noi • rei.; 
9,2$ _Vremuri buna, vrs
mu.rl rele • s.; 10,00 
Dimineaţa mea - magazin; 
11,30 Sabrtna talk; T2,30 
Duelul famlltflor • concurs; 
13,00 Magazinul amiezii; 
14,00 Talkehow·uri; 18,00 
Didoco - s.; 11,30 Intre 
noi • a.; 19,00 BunA soaral 
• _magazinUl landurllor; 
19,30 Exclusiv- magazinul 
vedetelor; 19,45 Ştiri; 
20,10 Exploziv· magazin; 
20,.40 Vmnurl buno, ".... 

-muri rele • 1.; 21,15 
Dubli Intervenite - cum 
cu moartea ~ s.; 23,15 
Qulncy • s.; 0,15 Magnum 

. • s.; 1,00 Jurnalul nop~l; 
1,.40 Fete de aur- 1; · 

Dauphine -. 
18,00 Avenlurlta paiic,un cu 
RaxHunt .~ 
18,30 Dlscovery .. Azi: 
Originile americanilor · · 
19,00 Echipa timpului ' 
20,00 Acoliţii lut i!jlller: 
Elchman 
21.00 Povestiri din razllCI 

-21,30 Olsoovary esblzl 
22,00 Ştiinţa supravieţuirii:, 
cutremur· 
23,00 SpltaiUi delJ\'gellţ!l 
0,00 Accidenta fi sigiJI'&II\A 

pe""""" 1,00 Tancurile: CAderea 
Franţei , 
2,00 Transplant '· 
3,00 Discovery 8Stilzi 
3,30 Net>unl dup;l avioane 

J' · TV 5~ 
1-4,05 Documentar; 

15,00 Jurnal TV5; 

15,15 Clnaml!: 17',00 

J!lmal TV5; 17,16 lnll'e

b6rl TV5; 17,30 Tâxl 

pt~ntru America; 18,05 

Piramide; 18,30 Intre-· 

· birl pentru campion: 

19,00 Jurnal ·TV6; 

19,15 Cinama; ;l1 ,oo 
Jurnal Elveţia: 21,30 

Jurnal Franca 2; 22,05 

Timpul prezent: 23,00 

Jurn•l TV -6:' 23,15 

Neator Burma - a. 

7,00 Selector 
10,25 ReactOf ·rei. 
10,30 File da foOvesta- rei. 
11,00 Alomlx c:.u Olnu - rei: 
14,00 lnterecti• - .. 
15,55 Reactor · _ 
16,00 Aria 52' 1'el. 
17,00 Freestyte • ret, · 
.17, 15 Selec!OI 
19,00 Atomlx t.u Oana 
21.55 Reacttir ·rei. 
22,00 Cinematomlc cu Ioa 
22,30 Hlg~ Actlon 
AdrenaUn - rai . 
23,00 Rocl<adll 
0,00 Insomnia_ 

UlltSPORI 
9,30 Schi ,_·ombinata 

·nordici Obeiwlesenthat; 
11.00· Btalloo • CM 
Orsbtle; 12.00 Schi tram· 
bullnl lnnabr .. ck; 13.30 
AvaniiJnl - Terr• X HIIWIIII; 

.14,00 Wlndaurtlng - Noua 
, C ... donle: 14.~0 Alpinism 
: CM • Irlanda; 111,00 Fotbal 
• Cupa Africii: ::Oasta dt 
fildet - Tunl•la; 17.00 
TOI)Is -turneu ATP Doha, 
ziua 2, rn dlrec<:· 20,30 Ali 

Sporto • Secvenţele anului; 
21,00 Moto magazin tot -
teron; 22,00 ~ox; 0,00 

,_Fotbal - Legende CE • 
Franţe ts. Eurn '84, _'92, 
'811; 1,00 Triallon - Hawaii. . 
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~- TVR 1 
7,00 Matinal naţional 
9,00 TVR la,l 
10,00 Acum po~ afla· rei. 
10,30 Agen~a do plasare 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,05 Justiţie militari ' 
rei. 
13,00 TVR 11m~re 

_14,00 Jumal 
14,15 ClberFan 

i''i"'-1"~·-. 
·;-·tJ:r· i'i+· wv ~ -•:•*""'"'·"-'"''#' y;a J 1 ~~w."JP"'' ',}!Jl'

3
'Hh +•i•i<W'- vv N•W• '-t· . . . ' - . ,· . - ' '- .- - . '-.. . . . . ·• . ' . •' . -.. - _- ., 

t_.:,..· 

r~'I'VR 2 
7,00 Santa Barbara -rei. 
7,45 Obsesia • rei. · 
9,10 Umbi străine: englezii 
9,35 Veni. video, viei! • _(81. 
9,50 D'ale lu' Mitica - rei. 
10,25 Punct '1 de la Capăt 
-ref. 
12,10 Documente cultllrale 
• rei. 
13,00 Desarie enlmete 
13,30 Tribuna partidelor 

' 

~PROT\. 
7,00 Tati câi1i ""''l in Rai -da 
8,00 Charlle Chaplln • 
Anestezie totalA • comedie, 
SUA,1914 
8,30 Surf Nlnjall.- f., $1,1A, 
1994 . 

10,00 Tinar fi nollnlflll·rel. 
11,00 Heart of Justice ·rei. 
12,30 Supennan- d.a. 
12,55 Ştirile P~O TV ' O 
propozi~e pe zi 
13,05 Babylon V· •-

;'h.j· 

~TV :\fUi III!J:iilr\:\'1'11\A 1 
5,00 Guadalupe - s. 7,00 Observator 

5,50 Iubire sftlnta ·rei. 6,00 Di~neaţa devreme 
1,45 Dragoste fi putere - 10 00 ş . -
tiei. • 
·7,15Acasalabunica-rel; 10,10A maiShow -s. 

"7 ,30 Căsuţa poveştilor -11!1. 11,00 Pe' cont propriu • s. 
8,10 Pentru Iubirea ta -11!1. 12,00 Btywatch Nlgh~ • 

· 9,00 Inger salbatic - rei. s. /_ . 
9,55 Luz Clalita -11!1. 13 00 Şlil1l 1 zH 
10,50 Angela- rei. ' e am 8 

11,45 Nimic peroonal· s. 13,15 Pretender· s 

~-· . ~~ 

" 
.. ;,, 

* 
.. \; 
~ i 

il'.· 

;,"' 14,30 Repere sacre 
15,00 Oameni ca nol 
15,30 Convieţuiri... sub 
aripa muzel 

parlamentare · 
14,00 To~. ImpreunA 
14,45 Sania Barbare· a. 
15,30 Ştiri 

13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul Unereţll· 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nlsipuiledln Mlaml 
18,10TAnar '1 nelinlftH-{s. 
17,00 Ştirile PRO TV .fo 
propoziţie pe zi 

12,30 Rocky Horror 14,00 Deceppl- s. 
Pictura Show -f., 11!1. 15,00 Răsfăţat& • s: 
14,15 Antonolla- s. . 17,00 Ştiri 

t 

' ' 

. •, 

... 

-.~ 
J;'i 

. ~ 

' -. l 

16,00 Emisiune In limba 
maghiari 
17,00 Dor · ·· • 
17,30 Scuzllţll P<lrdonl 
Merall 
18,00 Corecll 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremlera Ştiri 
19,05 Amintiri din secolul 
20 
19,10 SunHI Beach • s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Spori 
20,55 Pocherul "- joi • 
comedie, SUA, 197 4 ' 
22,40 Nu trageţll 
22,55 Jurnalul de noapte 
23,10 A-Facerea 

AnnuNou 
9,50 Anunţuri · 
10,00 Ştiri 
10,10 Animal Show-s. 
11,00 Pe cont ptopriu ·o. 
12,00 Baywatch Nlghts ·o. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Pretender • s. 
14,00 Decef'lll ••. 
15,00 Răsltţ3ta • s. 
17,00 Ştiri . ' 
17.20 La mulţi ani, Voulil 
17,25 Divertisment 
16,00 Mileniul Tn!l 
18,20 Anunturi 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Obselvator 
19,55 La mu~ ani, voual 
20,00 Divertisment , 
21 ,20 Anunturi 
21,30 Ştiri TVA -11!1. 
22,00 Dbse"VStor 
In continuare, program 11en
tic cu cel el Antenei 1 

15.45 Trupa OP 2 • Veni, 
video, vicii 
17.45 Calatorind prin ţarA 
18,00 Care pe care, o 
noua provocarei . 
18,45 Se lntampla acum 
19,20 Cbuţa poveştilor 
19,30 Ştiri 
19,45 Pagini din Istoria 
teatrului românesc (XI) 
20.40 Muzică populara 
21,15 Puls 2000 
22,00 Alfrod Hltchcock 
prezinta ... Rugul - s. 
22,55 Ştiri 
23,00 Teatru Hric • Liliacul 
(1) de Johann Strauss 
0,30 Noctuma 

. 0,40 Limbi străine: 
frenceza 
1,05 TVM. Mesager 

~ril" i x lt)l] 1 

6,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lnteraet Muslc 
9,30 Trimis de provldontl
rel. 
11,00 Ştirite lntersat · 
11,30 Dulce Ispita -s. · 
12,151ntefSat Cultural-11!1. 
12,30 Jn culmea gloriel- rei. 
14,oo~cascadortel-s. 
14,45 Neon Rlder - s. 
15,30 SăptamAna sporiilvă 
aradeana 
16,00 Prlndeţl·f viu sau 
mort· film 
17,30 Underdog Show -
18,00 Emisiune !n lb. sarbă 
18,25 Obiectiv economic 
16,45 Ştirile lnlersat 
19,20 Dulce Ispita - s. 
20,05 Mistere, farmece fi 
miracole - s. 
20,30 Aradul prin gaura 
cheU - In direct 
22,00 O aventuri ocsz!o
nsla-film 
23,30 Ştirile lnteraat 
0,00 Erotice 
0.45 Inchiderea programului 

17,15 Ştirile PROTV 
17,30 Avere blestem 
s., partea a III-a 
18,30 Dădaca • s .. 
19,00 Ştirile PRO TV 
20,00 Nlkita • s. 
21,00 Melroea Place'!!". 
21,55 Stirile Pro 'IV 
22,00 Colivia- 1., SUA, 1984 
0,00 Ştirile Pro TV • Profit 
0,30 CrimlnsllfUI.:_'!:.t,. 
1 ,30 Avere bleste~ • ...,. • rei. 
2,30 Ştirile Pro TV t 
3,00 Familia Bundy . . 
3,30 SA mori de ris . 
4,00 Galactlca - s. 
4,45 Babylon 5 - rei., 
5,30 Suflet de femela· s. 
6,15 Nisipurile din Mfaml • 
rei. ' 

f:~ \\.111 U Pl. \\ET 
8,00 Spectacolul naturii Los 
Angeles · 
8,30 Salvati enlmalelel 
9,00 Wishbone: un ciine cu 
imaginatie · 
9,30 Noile aventuri· ale lui 
Black Beauty · 
10,00 In lumee an~ 
11,00 Crocodllli 
12,00 Cezurite judecitorulul 
Wepner 
13,00 Ciilltoria rinocerulul 
14,00 vanătorul de crocod. 
15,00 Urgente veterinare 
15,30 Selva~ animalele! 
16,00 Pacien~i lui Harry 
16,30 Povestiri dela grădina 
zoologica . 
17,00 Spectacolul naturii: 
Baja • 
17,30 CrocodDH 
18,30 Acvanauţll · · · 
19,00 Urgente veterinere 
19,30 Povestiri de la gltdlns 
zoologica 
20.00 Vlnătorul de aocodll 
21,00 Noua Gulnee • o 
Insulă sperie 

!5•00 Dragoste fi putere" · 17,20 La mul~ ani, Voual 

15,30 Iubire sftlnta • s. · 17,25 C~pcanele destinu-
16,30 Luz Clarlta- s. lui- s. 
17,25 Vremea de acesă 19,00 Obiervator 
17,30 Pentru Iubirea ta· s. 19,55 La mul~ ani, Vouăl 
18,30 Angela- s. . 
• vremea de acasa 20,00 Al f"Ptelea semn 
19,30 Acasă la bunica • thrlller SUA, 1988 
reţete culinare 22,00 Observator 
19,45 Mowgll • d.a. . 22,25 La multi ani, Vouă! 
20,30 Inger salbatic- s. · 
21,30 Singe din singele 22,30 A treia planeta d~ 
meu - s. la Soare - s. 
• Vremea de acasA 23,00 Sport slngeroo III • 
22,30 Intr-o seara, un tron actiune SUA 1996 
-suspans, Belgia, 1967,.cu 1,0o TV:In Peak~. s. 
Yves Montand, Anouk 

2 
OO nx_.. 1 Alme6 ~ , ,_ ... , .. ţata - re . 

0,05 Dragoate fi-putere • - 3,30 Capcanele deatlnu-
rel. lui - rei. 
0,30 Surorile· s. 5,00 Dallas. s. 

Jt. JilWfifW! 
6,42 Magazin matinal; 6,45 
Lumea satului; 7,00 
Emisiune Informativă; 10,05 
Bestia - s.; 11,00 Hotel 
Paradis - s.; 12,00 Cetă
!enll din Chateauvallon -
s.; 13,00 Magazin informa
tiv; 14,05 Magazinul mino
rităţilor; 15,0_5 Aventurile 
unul calne • s.; 15,35 VIa 
callfomlan - s.; 16,00 Sa-

• cretele nlslpulul • s; 16,35 
Epoca trecuta; 17,05 Inimi 
pâojolite- s.; 16,00 Surprize 
pentru copii; 16,30 Cronica 
catolică; 18,50 Jurnale 
regionale; 19,00 Ştiri: 19,30 
Punct verde; 20,00 Trţul 
pentru Iubire - s.; 20,30 
Ştiri, sport; 21,00 Poliţia 
nautlcl - s.; 22,00 Tele
noroc; 22,30 Şlc • magazin 
de modă; 23,00 Ştiri; 23,05 
Actual; 23,30 Magazin eco
nontic; o,oo Teo -f. TV ltafia 

1!1 RL am;sn 2 
10,00 Operele; 11,00 
Din arHiva TV; 12,05 
Aventură la Kosovo; 

13,00 VIn '' putere • 
s.; 14,00 Magazin infor
mativ; 14,35 In memo
ria lui Molnar lstvân; 
15,30 Dezamăglrl • f. 
TV cu Darvas lstvân; 
17,00 Strada şcolii; 

18,30 Carte deschisă; 
19,00. · Hochei pe 
gheaţă; 20.40 Pov~tile 
lui Remus Bacs; 21,00 
Ştiri; 21,30 Budapesta • 
filmul lui Keel Judit; 
22,25 Mathllde • f. 
Franţa/Belgia; 24,00 
Ora de Inchidere 

ANTENA 1 • zo,oo 
Al f8Ptel-- • 

SF/tbrUier 

singe, un sat din defertt 

este acoperit complet 

gheaţă fi o eclipsă nHfleP·I 
tată Tntunecă soarele • 

fnfOJBfle luna. Saf& semnal 
a/e Apocallspe/ au apărud 
deja. O singură femeie 

Tmp/ed/ca cel de-al faple/eaj 
semn. 

TV ACASĂ •U,~ 
intr-o -ni,-Vea 

• mister 

c.ongres . 
drum, Mathlss adoarme,_ 

cind se lreZBfle constată 

Anne a dispărut. 
staţ/oneazi In plin cimp, 
Mathlu coboare Tmpraunăl 
cu do/ cilitorl fi răm•n 
jos. Ajung la un han, dar 

Cu multe secole Tn urml, 

'

prevestitl de fapte semne 

Dumnezeleftl. Sfl'fltul/umll 

.-

·_. 

'•.!' 

' 

,_/ 

-: ,, 

Mathlas este un lingvist 

!
belgian, care trăiefte Tn 
Franta cu Anne o producă

de leatru. După o dis
pe tema morale/, ce/ 
/11u trenul oentru a 

.·' 

au surprize aii constate 

nu Tnţeleg o Iotă din 
localnicilor. 
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8 PROGRAME TV 

.'"'" ~11RUIA 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
12,00 Vacanţ.A.1 a la 

12,30 Tradttii · 
Petrişor _ '\ 

13,00 De oolo colo. '• 
13,30 Chic • 
14,00 Cinemagia · 
14,30 Dlspărutll in 
noapte - suspans, 
SUA, 1996 
16,00 Detectivi de 
elită· s. 
17,00 T elenovela 'i' 
18,00 Focus 
18,30 Clip Art 
18,35 In cadenţl 
dramă, SUA, 1991 cu 
Ch~rlie Sheen 
20,00 Octogon - acţi

une, SUA, 1980 cu 
Chuck Norris 
22,15 Clip Ar1 • rei. 
22,20 Focus 
22,45 Revista presei 
23,00 Nadine Show • 
rei. 
0,00 Sport Magazin • 
rei. 
1,30 Cinemagia • rei. 
2,00 Focus - rei. 

~tv2TV 2 
7,00 Gânduri de 
dimineaţă; 7,30 Grădina 
zoologică In rucsac; 8,00 
Matineu TV; 10,00 
Desene animate; 12,00 
Par1<er Lewls • s.; 12,25 
Uceeni lndrăgostiJI - s.; 
13,00 Ura, călătorim!; 
13,30 Shlngala, micul 
vânator - s .. 3-4; 14,25 
Apa,ul alb - western, 
Italia; 16,10 Mac Gyver
s.; 17,15 Quantum L&ap 
• s.; 18,05 Xena - s.; 
19,00 Ştiri, fapte; 20,00 
Baywatch - s.; 21,00 
Y2K • Numărătoare 
InversA fatală - aventuri, 
SUA; 22,30 Colombo - f. 
pol.; 0,05 Atacantul 
minune • f. Ungaria, cu 
Latabar Kâlman 

'ZJTELE 7iABt 
8,00 Ţara spiriduşilor
rei. 

10,00 Desene an1mate 

11,30 Trei fugari: -9,00 Domino- rei. 
10,30 Misiune 
acoperire • rei. 

'1 . sub . • 
comed1e, SUA, 1989 

12,00 Revelion Intre 
artişti 
13,00 Ora unu a ven~ 
15,45 Drumuri printre 
amintiri 
16,15 Cutia muzicală 
17,00 Forta destinului. 
Cu Urania- previziuni 
astrologice pentru noul 
an 
18,00 Fesiivalul .om 
bun" 
20,00 Retrospectiva anu
lui 1999 
20,30 Minciuni nevino
vate - comedie, SUA, 
1989 
22,00 Michael Jacksoo şi 
prietenii 
23,00 In viltoarea vieţii 
- dramă, SUA, 1981, cu 
Loni Anderson 
0,30 Romanţe 
1,00 Ora unu a ventt • rei. 
3,30 T elejumal • rei. 
4,30 Forta destinului- rei. 
5,30 Drumuri printre 
amintiri - rei. 
6,00 Cutia muzicală· rei. 

EJ PRO 7 
6,45 Defileul lupilor săi· 
batlcl • aventuri, 
Germania/Franţa, 1987, cu 
Franco Nero; 6,20 Desene 
animate; 11,25 Slmpsonll -
s.; 12,05 Lois '1 Clark - s.; 
12,55 Cinema TV; 13,35 Net 
Ald - selecţiuni conc;ert; 
15,00 Aventurile lui 
Slndbad • s.; 15,55 Lumea 
dlspăruti - s.; Corbul • s.; 
17,35 Steaua de foc • SF, 
Japonia, 1990, cu Chartton 
Heston; 19,30 Max; 20,00 
Lumee minunilor, 20,55 Ştiri; 
21,15 Sabrlna ·comedie, 

, SUA, 1995, cu Juli a 
Ormond; 23,40 Vamplnul • 
fantastic, SUA, 1997, cu 
Miguel Ferrer; 1,25 
Intersecţia Mlller • poliţist, 
Sf./A. 1990 

13,15 Misiunea 

thriller, SUA, 1997 

15,15 Comoara lui 

Curly - comedie, SUA, 

1994 

17,15 Stargate • s. 

18,00 Pulp Flction • 

acţiune, SUA, 1994 

20,30 101 dalmaţieni • 

comedie, SUA, 1996 

22,15 Fetele rele 

cuceresc Vestul 

westem, SUA, 1994 

0,00 Struguri acrl • 

comedie, SUA, 1998 

1,30 D&sene animate 

_l!.b RTL. 
6,35 Desene animate; 
9,00 Disney Club; 9,55 
-Micii detectivi - s.; 
11,15 Beverly Hllls • s.; 
11,10 Top '99; 12,20 
lceman - acţiune, SF 
SUA, 1984; 14,00 Schi· 
trambulină lnnsbruck; 
16,15 Sllders • s.; 17,10 
Hercules - s.; 17,55 
Xena - s.; 18,45 Exclusiv 
- Weekend magazin; 
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
20,10 Apel de urgenţă: 
21,15 Oaylight- thriller, 
SUA, 1996, cu Sylvester 
Stallone; 23,30 Spiegel 
TV magazin; O, 15 Căinii 
ajută oamenii· rep.; 1,05 
South Park • s. 

Dumi-nică, 2 ianuarie 2000 
~ IIIS(.OU:Il\' 
10,00 Universul miste
rios al lui Arthur C. 
Clarke 
1 0,30 Povestiri despre 
supravieţuire in Aus
tralia 
10,55 Automobile Tn top: 

H ·1.\TERUTIOHL 
21,30 S-a întâmplat... 

azi 

21,35 Viaţa spirituală 

22,00 Jurnal • Meteo 
Rolls Royce · 
11,30 Şoferi de 1 22,25 No comment 
duminică 
12,30 Ştiinţa modernă . 
13,00 Pasul următor 
13,30 Eco Challenge 97 
14,30 Jurassica 
15,30 Noi descoperiri 
16,30 Mistere (incă) 
neexplicate 
17,30 Aventuri in 
Australia 
18,00 
zborului 

Provocarea 

19,00 Maşini extrem~ 
20.00 vanătorul de 
crocodili 
21,00 Veterani Tn Africa 
21,30 Muntele secret 
22,00 Comori pierdute 
ale antichitătii 
23,00 Discovery l>rezin
tă: Safari cosmic 
1,00 Exod de pe 
Pământ · 
2,00 Mumii de animale 
3,00 Noi descoperiri · 

13,05 La masă!; 13,30 

Jurnal Franca 3; 14,05 

Sărbătoarea vinarilor; 

15,00 Jurnal TV 5; 

15,15 Divertisment; 

17,00 ;Jurnal TV 5; 

17,15 lntrebări TV 5; 

17,30 Mari gurmanzi; 

18,05 Festivalul circu

lui: 19,00 Jurnal TV 5; 

19,15 Sărbători; 21,00 

Jurnal Belgi~; 21,30 

Jurnal Franca 2; 22,05 

Fluvii; 23,15 Femela 

brutarulul -film 

· 22,30 Divertis Show de 

Anul Nou 

0,00 Tezaur folcloric 

E:lUOJII( n 
7,00 Selector 
11,00 Cybamet 
11 ,30 Atomic eate - rei. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londrei • 
rei. 
13,30 Hai Hui 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu Mircea 
-rei. 
21,30 Selector 
22,30 Album show 
23,30 Insomnia 

UROSPORT 
9,30 Snowboard - CM 
Whitler Mount; 1,00 
Sanie - CM Oberperluss; 
12,00 Schi trambulină
Garmisch Partenkirchen; 
13,30 Biatlon - CM 
Orsblie; 14,45 Schi tram
bulină - lnnsbruck, Tn 
direct; 16,30 Sărituri de 
pe stanci CM; 17,00 
Dansuri sportive • CE Le 
Mans; 18,00 Schi tram
bulină • lnnsbruck; 19,30 
Paraşutism - CM 
Australia; 20,30 Pescuit 
sportiv CM; 22,00 Box; 
23,00 Fotbal- Legendele 
CE Olanda la CE '88, 
'92, '96; 0,00 
Sportcentre; 0,15 Ali 
Sports • Bloopers; 1,15 
Schi - trambulină. 

Vin sărbă•orile de iarnă AUTOMOBILIŞTII 
tncheiap 

Aalgurarea obligatorie de 
Ri•pundere Civili Auto 

prin 

' 

[fll 1 ~·~ ~9ll1i1 m?Iffl l! 1 fj 1 !1 il 
Doriţi: e televizoare e frigidere e radiocasetofoane e lăzi frigortfice 

e =ngelatoare e maşini de spălat? 
· · Dacă DA • ...,..zi:ta'ţi. ... agaz ...... I 

Arad, Bd. Revoluţiei nr. 83, tel. 280817(1ângă magazinul Porţelanul) 
Proga-a,... _._.ea e-:a9 .a-bată e-:a3 

Atenţie: • vindem şi cu plata Tn RATE, fără avans la cumpărarei 
. . · • asigurăm garanţie la produsele vândute

197
4045l 

' 

( 
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Q_AgT 
.uJGtJBĂU wfOif TJa!A.C:" .. A. 

Arad: str, Pen8f Curcanul, bl. 14, 
tel. 2ssm. 254683 

l.JpoVII: atr. Ml#'8ful nr.1,tel. 563058 
Sebif: Bd. V1c:toriei nr. m, tel. 422068 

Chifineu Crif: str. T. V*fimlntscu nr.10 
AVANTAJ ... ASIGURA TI 
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12.00 Surpnze. su~·prize 

-rei. 

14,00 Jurnal 

14,15 TVR Craiova 

15,00 Pro Patria 

16,00 Emisiune in 

limba maghiară 

17,30 Agenţia de 

plasare 

18,00 Core ci! 
18,05 Jumătatea ta 

.19,QQ, Avanpremie.ră 

Ştiri . 

19,05 Amintiri din se

colul20 

19,10 Sunset Beach -

s. 
20,00 Jurnal • Meteo • 

Sport 

20,55 Feliclty - s. 

21,40 Zăpadă fierbinte 

22,00 Justiţie militară 

- s. 
22,55 Jurnalul de 

noapte 

23,1 O Recurs la morală 

23,55 Marele Jazz 

. -
12,00 Veti, omui 
zăpezilcir - fil111, 
Romania. cu Mihai 
Gruia Sandu, Claudia 
Nicolau 
13.00 Desene animate 
13,30 Cântecele nea
mului 
14,00 Toti. împreună 
14,45 Santa Barbara -
s. 
15,30 Ştiri 
15,40 Trupa DP2 • 
Veni, video, viei! 
17,45 Călătorind prin 
ţară 
18,00 Care pe care, o 
nouă provocare! 
18.45 Se intamplă 
acum! 
19 .20· Că suta cu 
povpşti ' 
19,30 Ştiri 
19.45 Punct SI de la 
'capăt ' 
• 21.30 E dreptul tău' 
22.00 Fotbal: Sheffield 
Wednesday - Arsenal 
Londra~ înreg. 
0,30 Nocturne 
0.40 Limbi străine: 
engleză 
1.05 TVM. Mesager 

1 ·,cx l:!li.::ăi .. •'7;•-.Ra: :),.]. · S,OOGuadaiL1pe-s .. 
8,00 K.'O. ; .>!il>. ;911 ·5.50 Acaşă la romano ·-
8,30 Ţestoasele Ninja 'ado-- rai. _ . 
. tescente Il - acţi11nelaven- 7.30 Căsuţa pove~tilor -
tuo SUA, 1%1 :el. 
11.00 Batmall Fo..,vei · rel. · 8,30 Inger sălbatic- rei. 
12.30 Superman- ep.17 9,30 Domnului profe-
'i :z 55 Stirile O ro TV • O sor, cu dragoste- rei. 
prooozi~'e pe li t,1 ,20 Nimic personal ~ 
13,05 Babylon 11) -~ ~( • 

13,50 Ani de liceu '· 12,10 Cei mai frumo'li 
14 15 Miracolul Unen)ţll ~ ani- rei. 
14.45 Faniili;; Bwmy s. 14,15 Anton elia ~rei 
15.15Nisipuriiodii•Miaml ' 15,00 Dragoste şi pu-
16.10 Tână1 !fi nel\i"J,tit s. tere - s. 
11 oo Şti:·ie PR• rv • O 15,30 Iubire sfântă- s. 
propozitie '•e 7J 16 30 Luz Clarita - s. 
1715ş\inlcPRO TVAfi'd •17.25Vremeadeacasă 
17,30 fare-n clan\â It· r<lt.· .17,30 Pentru iubirea ta-
18.30 Dăda,~ · ep 5 :s. 
19.0C Ştii ilo PRC: TV 18,30 Angela- s. 
20,00 Pe u:mele adavăru· ·Vremea de acasă 
lui-f.,SUP,.,19!ll. __ , ··1930 Acasă la bunica-. 
21.40 Ştirlle Pn,) ; ·._: ~: . :retete culinare 
21,45 Poggy Sue ~mărHi 19.45 Mowyli -d.a. 

t su~ .. l9".6 • . 20.30 Înger sălbatic- s. 
2:l.30Şt,.:e ?ro r,. Profit 21 30 Sânge din sân· 
~,oo C~i~1ir:~l.i~1i_ s. geie meu . s. ~ 
J.OCşt.,,,efro " ·, 22.25Vremeadeacasa 
1,30 Sa mod d< rh. s 22.30 Rocky Horror 
2,00 G<tlactlc~ .:; ·; Picture Show - corne~ 
2,45 Baby1on V rP.t - .. ~ diP., Angua, 19 7 5, c.u 1im 
3,~0 Peggy Sue M mArtt.fi ·: Cur:y. Susan Saranc:lor; 
re· 
.5 .. 10 Suflet de tom•ie .. ~- 0.20 Dragoste ~i putere 
6,15 Nisipurile dt·~ Mtami- .

0
- '

4
e

5
1· 

5 
•
1 re! , uron e - s. 

OVIT~·i\Ri\0 1 fjlilijp;ţjijil 
8,55 DeschiderPa progran 1u!ui 
9,00 lntersat Music 

• _, nilif.f.iih1T 
&.00 Specta: .. ~'-" r .• tirii 
6. 30 Salvati <:~•urnal~te! 

.IIJMIM',t;Sffl 

'Proaram Special de 1 9,30 Robopiiuplătort- fttm 
11,00 St1nle tntersat Nou 

8,50 Anunţuri 
10,00 Ştin 
10,10 Animal Show- s. 
11,00 Pe cont propriu- s. 
12,00 Baywatch Nlghts- s. 
13,00 Stirile amiezJi 
U,15 Pretender- s. 
14,00 Decep~i- s. 
15,00 Răsfătata- s. 
17,00 Stiri ' 
17,20 La multi anf, Vouă! 
17,25 Progră.m special d.e 
Anul Nou 

11.30 Eurocops - film 
12,30 Sezon deachi• ·film 
14,00 lntersat Sport Show -
rol. 
15,00 Aventurlerlt ameri
cani- s. 
15,30 Planetar video a copi-
Ilor- s. . 
16,00 Trtmlo do providenţă 
-film 
17,30 Underdog Show 
18,00 Săptămâna sportivă 
arădeană 

9J)Q vVishtXme :J•. câu1e ,·:u 
imaginatie 
9.30 N(llte avenhJri m~ lui 
Blaei< eeaut1 
10,00 In lumea ani~lor 
11 ,00 Crocodilii 
12,00 Cazurile JlldPoălun•h;l 
Wapner 
13,00 Regatul SC'I'i)eli r! 
14,00V8nătorUt d~ r .roCOdili 
15,00,Urgenţe veterinare 
15,30 Satvab anirni11t~l 
16,00 Padentii tui Harrv 
16.30 Povestiri de la grădina 
zoologică 

7,00 ObseiValc•: 
8,00 DiminEiflta devreme 
10 00 Stiri .. ' · 
10:1oAninial Show-s .. 
11,00 Pe cont propriu -
s. 
12,00 Baywatch, Nights 
- s. 
13.00 Stirile'amiezn 
13,15 Pretender - s. 
14,00 DecepţH- s. 
15,00 Răsfâţata - s. 
17,00 Stiri 
17,20 La multi ani, Vouă! 

·-17,25 Capcanele des
tinului- ep. 24, 25 
19.00 ObseiVator 
19,55 La multi ani, Vouă! 
20,00 Fortele' de muncă -
cu Rom'ică Ţociu :şi 
Camel Palade 
21,00 Dublă identitate -
s. 
22,00 Observ>~lor 
22.30 Prezentul simplu 
22,55 La multi ani, Vouă! 
23,00 A treia' planetă de 
laSoare-s -·.-
23,30 Detumarea:i acţi· · 
une. SUA, 1998 " 
1,00 Twin Peaks ~6. 
2,00 Răsfăţa ta - re.f. 
3.30 Capcanele desti· 
nuiUt rei ;·-.. 
5.00 Dallas · s. 
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~PRIMA 
7,00 Karaoke show 

8-,00 Dimin!aţa cu 

~:.:: Celebri fi b~gaţi 
•8. _, . 

13,00 Politica ile mâine 

15,00 Chic 'iln_ agaz,jn_ 

demodă l , ,l-e 

~n;u; 7 ABt [HBG)I 11 :J!J 
7,00 Ştiri 10,00 Santa Fe -
7,10 Bună_ dlmlne~ţa, d A-SUA 1996 Româma ram •· ' 
9,00 Fo~a destinulul-~L 11,45 Pacientul englez 

10,00 Ştiri . ,.;, · -dragoSte, SUA, 199'7 
10,15 T el~shopp1ng • . 
10,30 Dintre sute de ziare 14,30 lirmărore fier• 

- reL · blnte - s(lspans, SUA, 
11,30 Rendez-vousla Tale . 

87 7-reL ·, 19 

.~ 
12,30 clra unu a venft- rei. 
15,00 Ştiri 

·15,30 Cinema'gia · :'~; 15,10 Tefeshopping 
. . '· :~, 15,30 Post Meridian 

·16,00 Stargate • s. 
,16,4.6 Goana după 

cadou --!X'medie, SUA, 
16,00 Nadine Show '· 17 00 M dl 11 d 1 .;: .,,, , ac a aor,.- 1996 i 
17,00 Telenovele- s. ·• 

18,00 Focus- ftiri . 

18,55 Clip Art:t·• •' 
~ 

19,00 Frontal c-: 
.\' 

20,00 Dosarele. Y 

21,00 Brooklyn South 

' - s. 
. 22,0li CHp Ati. 
22,05 Focus;. ~tirt . 

22,30 Revista pra;tei' 

22,35 Politica de mii:~e 
0,30 Film artistic . i 
2.oo Focus - ştiri - ' 

~ .z :a, 15iit:l 

s. 
18,00 Omul fi natura • .~~ 18,15 Fantomele tre-

19,00,Pronosport ';'. clltullli •,idramă, SUA, · 
19,05 Secţia de poliţie , 

1996 
\ 

s. \ 
20.00 1etejumal 20,"0 Poil!lle Springs 
20.Jr, Documentar _suspans lj;:UA 1998 
21,0G~)muesutede.tiare . ·.r ' 
22 Ou Dincolo de •tadion · 22.1·5 Toi\11 desprt 

• 1 ' 

23,3\; ~:utia muzicala · rei. ~ ~ex- ~· s .·~. · 
O.OC. Stiri '"· ,' . 
0,30 Ora H _ emlslun& do 22.46 Desei:le ammate 
contesiuni 23,15 Hamlet .'dramă, 
2.10 Telejurnal- rei.. ' 
f.35<Documentar ·ref 
3,0G MediCI la datorie • 

·rei. 
4,DO Secţia de poliţia -
re! 

IH PR8' 

SI:JA,1996~ 
1 .':t 5 O .il ară neo

bf,riuiii":; .,comedie. 

s~.1994•: 'A. B'fJ;.. 

~r 

7,00 Editie .ndtina!ă. Î JC 
Magazin' matinal: 9.3G 

Boga~ " frum"'i : s. 9,55 
Rlviera - s.: 10,25 :Jngaria, 
mâine; 1 î ,20 Autos'l);io:o 
2000; 11.50 Oferiă directă; 
12.20 Modă: 13.10 ir. ""'. 

--d s: 13,35 Riviera ; s., 14,0G • 
Un pescar păţH - comadie, 
Franta cu LOUis de Funes; 
15,45 Bogaţi '' frumo'l 

Luni, 
IISfOHKl 

10~00 Universul miste
rios a, lui Arthur C. 
Clarke 
10,30 Cllătorli la Tn!Jm-
plare · 
11,00 Povestiri··, despre 
supravieţuire Tf' Aus-
tralia ' · · 
11 ,30 Aventuri lli-. pes
cuit 
12,00 Eco Challenge"· 
13,00 Lotus Elise .... 
14,00 Nebun1 pe roţi"~ ., 
14,30 VănAiorii de fan· 
toma ., 
15,30 Pasut' urmâ!or 
16,00 Dezastre 
16,30 Flighlline 
17,00 Bombe in America 
18,00 Aventuri la·_pes
cuit cu Rex Hunt 
-18.30 Olscovel-y as(ăzi 
19.0Q Echipa timpuiÎ1i 

· 20.00 AvionLII sec9J,utui 
21 
2' ,o o Neburyi ·după 
avioane'_ ., 
21.30 Qiscovery ast~Zi 
22,00 Viaţa după mOarte 
33,00 'Mistere (ii\.Că) 
neexplicat&· ' 
0.00 fn căUtarea .Civiliza
ţiei dispihtite 
1,00 Un ~J.ecol de·războ1 
2 JO Joc rl'wrtal 
3 00 Discovery astA.zi 
3 30 Zona ·nQrţii '\" 

1J.OS ll)QY._ Întreb~ri. 

. 

TV IUERUTIOl\L 
21_,30 S-a întamplat... 
aZi: 

.21 ,40 Practic lnto 

22,00 Jumal • Curs va

l~tar • Meteo , , 
22 40.ln flagrant - ·•. 

23.20 Românii de lângă_ 
noi 
.23 .40 Oa~ni care au 
fost :! 
0,10 Ora. planetei 

0.30 Casa mea 

retnllllltll 
7.00 Selector 
10,00 Reâclor- rei. 
10,30 Ha• Hui- rei. 
11,00 Freestyle- rei. · 
11,15 Atomix OJ Mlreea ~ref. 
14.0() Interactiv 
15,55 Reactor 
16,00 Romanian Top 100 ar 
Oana ·rei. 
18.00 Seled!lr 
19,00 Atomix ar Dlnu 

. 21.55 Reactor - rei. 
· 22,00 .. South Park- dea. 
anrm. 

·· 22,30 FHe do poveste·-rel. 
23,00Ana 52 

· O.PO Insomnia ',Î · · 

9 30 Biatlon .. CM Orsbtie; 
11,00 Schi • combinata 
nordica - sarituri, tn direct; 
12.00 Schi - trambulină -
lnnsbruck; 13.30 Schi
combinata nOrdici - schi 
fond, in direct; 14,15 Schi· 
trambullnâ ~ lnnsbruck. tn 
9ir•ct; 16.30 Fotbal • Liga 
Campionilor Africii; 18,30 
Schi · combinata nord1Că 
Oberlwi.esenthat; 19,0.0 
Schi trambulină 

18,20 Anun\Uri 
18,30 Ştiri TVA 

18.25 lntersat Cultural 
18.45 Stirile lntersat 
19.20 Dulce Ispită- s. 
20,05 Mistere, farmece '' 
miracole- s. 

17,00 Spectacolul '1Rturli 
17,30 Crocodilii · 2 ep. 
18,30 Acvat1autri 

:-.or· Maga1i1j rna!;nat. 10,05 
Bestia- s · 1.1.00 Hotea 
Paradis s.. 12.00 
Cetăţenii din Chateauva~ 
llon- s 1J.OO M<~gazm 
lnf(,nnativ": 14,00 Maqazinul 
ti~d~ihJr 51 slovacil()!, 15,05 
Aventurii& unui ciine . :o.; 
15.35 Vis californian ·. s.: 
16.00 Secretele nisiplulul -
s 16 35 Mâine· j:rrrtalul 
mileniului· 17,05 Inimi pir
:jollte - s. Franţa. ep. 1: 
18.00 Pclmântul împrumutat; 
18,30 Rămâi cu. noi!. '16,35 
Mesajul Papei pentru copii: 
18.50 Ştiri regionale; 19,00 
Sti~i; 19,15 Tema: 19,30 
Clipele n.oroculuf - s.; 
20.00 Ştiri: 20,30 Sper,acol 
de gală la.Opera de Stat 
22,25 112'- mag•wnul 
poliţiei, 23.00 Ştiri: 23 fJ5 

Aventuri la Kosovo, 0.00 

10.05 Arii din opereta: 
11.00 Din arhiva TV: 
12.05 1999 - un an fără 
pereche· 13,00 Sen
zaţie : s Canada, 
13,50 Valori de patri
moniu· 14,00 Magaz1r. 
informa1tv: 14 45 Videu
clipuri 15,00 Cafe
neaua - t Tv 16,00 Al 
XX-lea festival inter
nafional a; circului 
Mo.nte Cari o - 21\; 
17,00 Strada scoli'i; 
18,35 cele cinci paini -
teatr.u TV; 19 00 

·i;., 

s.; 16,10 Misiune lmposi
bllii - s.; 17,00 Sunset 
Beach- s.; 1_7,45 Saman~ 
tha - s.; 18,40 L\IZ Maria -
s.; 19,30 Fapte; z6,or. Roata 
norOculUi; 20,30 Rosallnda 
- s.; 21,00 Comoaia din 
Marea sud'-'tul·-. s. aV. 
Franţa; 22,45 aună seara.; 
Ungaria!: 23,30 In doi - om. 

7 2~ GaJi1ec . magazin: 
7 _ 55 Desene animate; 
9,000 .Cine-i feful?,- s.; 
10,00 Maltorca - s.: 10,30 
Spoace Navigator ~ SF 
s•;A, 1993 12,00 
v~~dfct. crimi · s., .13,00' 
Mati~-ck .s .. 14,00 Sa~ -
mag-a;zin; 1-5'.00 Talk
showuri; 1-6,00 Taff • ma
g&zln; 18,25 -Famîli'a 
S1mpson - s.; 19,.00 
Familia Bundy - s.; 19,30 
Bill Cosby Show - s.: 
20.00 Maltorca - s : 20,30 
Şllrt, 20,50 Gameo · mag 
de ştiinţă: 21,15 Dosarele 
X s.; 22,15 Pericol Imi
nent : s .. 23,20 r.v tngo 
Appelt Show; 0,20 Ctubul 
comedlei show 

7 00 \:a~aziJ, ma,,,;:;Ji. 

8.1lq M"gazin: 8.30 Boga~ 'i fiturno'l e 'S .. 8,55 Între 
noi:~- s ; 9,25 Vremurl 
bun\1, vremuri rele - s.; 
10.00 C>imlţ~eate mea· 
maga~b; .1 ţ,:~v _::Sabrina, 
tatksho.v î2.30 duelul 
familiîll:;)r; 13,90 M.agazinut 
amiezii; 14.00 Schi-sărituli 
trambulină lnssbruch; 
17,30 Nanny - s.: 18,30 
Intre noi - s.,; 19,00 Bună
seara - mag. landurilor: 
19.30 E:x.cluziv - magazin: 
19.45 Slili: 20,10 Exploziv 
magaz'ir.. 20,40 Vremuri 
bune. vremuri rele-s.:
'21,15 Or, Stefan Frank'
s.; 22,15 După gratii - s.; 
23,15 Extra - magazin;· 
·o. 15 ; rend ~ magazin; 
1.00 Ştirile nopţii; 1,35 
Magazin cultural. 

13.30 Jurnal France 3: 

-14.05 · Dorumentar; 

1 ~ 15 F.emeia brutaru

lui- so; li\,00 Juma• TV 

5; 17,15 lntrebărtTV b; 

17,30 Mediter~aneo; 

18 0,5 Piramide; l8.30 

ln't:ebări pentru campi· 

pn 19,00 J.urnai TV 5;. 

19.15 Femela brutaru· · 

1,.1 - ·s.; ·21.00-Jurnai 

Elvetia; 2! .30 Jurnal 

tnnst>ruck. 20,30 Afl Sports 
- Westendorf: 21,00 Moto 
pe gheaţă - Berlin; 22,00 
Karting· Killn; 23,00 Ali 
Sports • Dubal: 0,00 Fotbal 
- Legende CE: ţ,OO Schi 
trambullncl · !.. CM 

lnn8bruck. 

··:-

· •.. 

ri'~ 
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19,00 ObservafOf 
20,00 Program special. de 
Anul Nou 
21 ,20 Anun\Uri - rei. ' · 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
Tn oontinuare. program Iden
tic ar cel al Antenei 1 

20,30 In culmea glorlel -
film 
22,00 Elvlril,'stăplna t.no
brelor- film groază 
23,30 Ştirile lntersat 
u.OO Erotica 
0.45 Inchiderea programului 

19,00 Urgen~ ~-aterinare 
19,30 Povestiri .1e iR grâdina 
zootogk>l 
20,00 Vânătorui de croax:UJi 
21,00.Animaie dela A la.Z 
22,00 Urgente ·1e.tP.rin:::~re 
23.00 RechiPvL IJr:igaştJl 
tăcut · Strnmboll · f. TV Italia 

1 elesporti' 20 40 
' De~ene animate; ;p .00 
Ştiri, spcirt; .21 30 
Documentar: 22,20 
Când porţii zboară - f 
SUA . . ' .•. ' 

~VIUto~.~a_ ~- "efi;.···' ... . · .. ·.•'• \dik ~~ 
8Talr, un barbalinstar/t,--ce 
părea să nu aibă nici un fe/1 
de p(obleme a împuşcat un 
scriitor de romane SF, după 
care s-a sinucis. Merg/ind 

~l~ JlE~~-AÎ ~ timp de 30 de .imi. Este 0 

HBO.• 18,XS 1 poveste bazată pe fapte 
PRO TV • zo,oo 

Heart oi Juatice • 

nupa-/dramă 1 pe şirul ·evenimentelor, 
. Reporterul David Leader David Leader descoperă cii 

Fantonaele trecutu· 

lui•clramă •·.• 

,. rea/ţJ. Alee 88/dw/n reuş8fte 

un ·ipt dramatic de avoţat 

se confruntă cu un caz 
extrem de eludat El trebuie 
să descopere care au fost 
motivele pentru care Austin 

misterul se invilrte in juruti 
familiei scriitorului, mal pre

cis in jurul fiicei, actţstuia, 
Emma Burghes. 

America, 1963. Un lfder ·ambiţios_, care ,face totu 

!• 

__ .:..~:' ... f'~ <"', 

de culoare este ucis pentru c• dreptatea să 
' . ' . 

As as/nul rămâne in 'libertate fnvingi . . 

• 
1 ,,'( ~..:,; 

. '· ,··,-,--- -· 
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lui Szilagyl Janos: 0,15 
Revistă de llre;atură; 1,00 
Ştiinţă pe lm,t"nel" · 

HBO•I1,4S 
Pacientul englez • 

dragoste · , · 

Antena X ·-2~,~0 
Deturnarea • 

aeţiune 

i 

/, 

'.\· . ,\., .• '·· 

,· 

~î· "-1· .. ,"' •. ·. "~'< ,·.-l;:,~t' ;.f' :''-'l"r:•·~-
. '' ,-_,' _, "-;~ 

MOBILIER LA 
COMANDĂ . 

FIRME ŞI RECLAME . 

144ll_,ŞIZ!J'UI 

:' 

" 
\. 

France 2 •·· 

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

191.:253369; 251662 
oferă TREI TELEVIZOARE color prin tragere 

la sorţi persoanelor fizice care achltă Integral 
până la 31 ianuarie 2000 ASIGURAREA 

OBLIGATORIE AUTO la sediile Astra din municipiu 
-şi judeţ sau prin colaboratori. 

ASTRA PREIA RISCUL ŞI TE AJUTĂ SĂ CÂŞTIQI! 
.;. (1287170) 
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ltfl{JU,)IŞ~J,t,X,) · 
CUM 

SIRBiTORESC 
OAMENII DE SPORT 
'. > DIN ARAD~ . .::· f·.· 

··_,,. , : · Eugen Roman • preşedinte CSM 
-~ ··-- ·conar: ~ReveliOnul il voi petrece 

acasă. O~ la anul 2000' astept o 
. medalie olimpică la Sydn(ly. !mi dGresc .. 
un an nou muli .mai bun. Profit de . 
ocazie pentru a ·ura tuturor salariaţilor 
clubului, sponsorilor şi celor ce iubesc 
clubul, bucurii. realizări, sănătate şi, 

., ~ineinţetes, la mulţi anii" · · · , 
- Constantin Brinzet·- antrenor 

polo, C. S. Astra: .Voi rămâne acasă, 
in familie. Speranţa mea ar fi ca băieţii 
să prindă totuşi un loc intre primele 4 
echipe, lucru teoretic posibil. Din 

,;.;;. .. __ păcate, unul dintre jucătorii noştri. 1,1tili, 
Cosma, şi-a fractura! piciorul la schi, 
devenind indisponibil. (n. r. - .Tnsă
nătoşire grabnică!). Urări de bine citito
rilor, sănătate şi impliniri!" 

Marcel Coraş • antrenc;>r fotbal, 
Motorul Arad: • Voi sărbători 
Revelionul 2000 acasă, in mijlocul fa-

-~.. miliei, deoarece până la vârsta asta am 
fost mai mult plecat, petrecând prin 
restaurante. Tmpreună cu câţiva pri
eteni voi inchina o cupă de şampanie 
la cumpăna dintre ani, cu gândul la 1,1n 
an· mai bun, mai plin de satisfacţii." ·.- · 

George Mandache - antrenor 
baschet, B. C. ICIM Arad: \.Anul Nou 
mă va găsi acasă, in mijlocul familiei. 
Am fost in acest an prea mult plecat de 
acasă pentru a mai lipsi şi in această 
noapte. _Dacă. Yf~!)1~~ va fi bună, pu~n 

~-r:-. _ .. ' 

după miezul nopţii voi fe~l prin. eţ>nytJI 
oraşului, la o plimbare, pentru a admira -
atmosfera primelor ore ale anul"'i 
2000." . . 

Adrian Negrilu • fotballt!t ·El ore 
Bekoiscsaba: .Pentru.min.e,anul care· 
se iricheie a insemni!f'pe pliu,: profe
sion81 o realizare, iar pentru la ant:~l imi 

· 9or~1'1\iilă săn6tate:Cumpiiria din~·. · 
tre·anl o ,v.~i petrece la .Clubul Pr(lsei", 
impreună . cu rudele şi prietenii, unde 

. ne-am simţi.! de fiecare dată excalent," . _ 
· ·. . . · Grupaj rea!izat ~e: 

;c·;~o' :.: fiDitlflrt Hfii{Jf'O 

SPORT 

PREZENTAREA CAlifiCATE lA. 

. -.' ·; . ,;_ :.· ... Df'HIEL SCitiDOH 
{:: .. ; DfiCiflrt TODOŢfl . · 

----
'":t.".· 

·, __ 

~- . .::'. 

'. . .• ' ·-~ '· 

1 

o 
~ . ? 
·~ 

vO'ts ... ...., ... 
{_.{ .... . V 

.··• ·-~. ;, ---~ .. ..,. 

:;,-_: . 

-;-·.;. 

-~-' 

Tnchelaţl asigurarea obligatorie de răspundere · · 
civili auto la ASIROM pentru anul 2000. . 
Răspundeţi la intrebarea din talonul promoţlonal 
distribuit prin unitilţile ASIROM !fi puteţi deveni 
proprietarul unuia dintre următoarele bunuri: 

e un autoturism VOLKSWAGEN BORA, · 
e 50 '<le ceasuri de mână elveţiene. L . 

e 50 de telefoane mobile, 
in condiţiile Regulamentului publicat. . -~-. 

Reprezentanţii ASIR OM din cele. 226 unităţi din · ·' ·' · 
. J ", h1lreaga ţară vă oferă detalii suplimentare. · 

.. _:·-..):.'i . ' \ 
. ·, 
-;.. 

Agenţii de asigurare ASIROM vă stauiS dispoziţie penb:u incheierea asigurării fie ladomlciliu, 
fie la locul dumneavoastră de muncă. · 

. ~ , __ 

Reducere: dacă plătiţi integral prima de asigurare anuală, beneficiaţi de 10% reducere, 
. in conformitate cu prevederile legale. . · . -~-· :_ 

. ;. -

·.·· · .•• ·.· . .«·. Drumul e mai sigur dacă te asiguri la ASIROM 
(1287189) 

...... 
r_,,, ~- ·-· _, _. .... 

.-:· .. 
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lA CUMPANA 
-DINTRE ANI, CU · 

ZÎMBETUl PE BUZE 

__ .... ·. 

..•. 

-'i . 
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Foto: V. ttOS(fl p ŞT. ttfi'TYfiŞ 
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.I.MOTOR 
'Dorim ca Jll!/l[_'l.JL 2000 să fie anuf 

6ucuriifor noastre, anuf impfinirifor fi 
6uniistării. :Fie ca salilrilztii societătii 

. ' ' 
(j .1. M(Y[[)~ cofil6oratorii nostri si 

' ' prietenii să aibă un 'l{'E<JIT.LI091{_cât 
mai fmfestufilt fi frumos, · . . 

. L.9l M'l.l.Lfl .9l9{J! . . 

.·. p uus 
· ,. ·Tuturor cetătenilor comunef 

,_ '·· :·-.- . ~-..... ,_ ,• 

. ' 
noastre, salariatilor Primăriei, 

. ' 
consilierilor locali 

···'le transmitem cu ocazia·._,· 
·. · . Anului Nou 2000 numai 

bucurii, sănătate, noroc, 
bunăstare şi masă îmbelsugată, 
plină de bunătăti de Re~elion. , 
-· 

'. -· 
...: .. __ - ----·· 

"ţ::~:i-~ "·1n 2000 să fim mai bucuroşî, sănătoşî, 
,,~>; ;:. fericiţi şi bogaţi. Fie ca noul an să ne 
· . aducă liniştea şi bunăstarea dorită. 

Prietenilor, clientilor, salariatilor····""· , , 
noştri le dorim un Revelion fericiL. i·' 

· >< LA MULTIANJJ: · - . ' . . 

-~- ~ 

. ·.·- -,--~··~",·_·, 

preajma noului an ~i a săr6ători/Qr' 
ae iarnii, cokctivu{ .ftlgenţiei C'EC -

Rf~~ 'llafori mo6ifiare urează tuturor 
investitorifor ~onâu{ui t}[ationa{ ae 

' Investiţii ff'J.(J) fi ~OtUiufm 9o{gţiona{ ae 
,!JI.cumufare ff9{jl.), tuturor cola6uratoriior 

..r.AliL ain instituţiile ~i societăţile partenere, 
sănătate tfepfinii,, re~~fită in afaceri, pace 
in sufkte, anwnie in fami& ~i societate • . 

. . ' ... nLa mufti ani!'' si 
. '" ' . 1 .l · .• nLa tmifti 6ant{( 

. •, 1 

.. ~ -· -·' .. _"_ "• -. 

. . ' 
. :.-..-:--"'~· 

~-~ -,~ . ~ift 

. . .• J!.~'~""'·' '. 
. . -- ' ' ' -~-· -

. .. :, .. 

-~~., 

TRICOTAJE SA INEU 
'Urează angajaţilor, cofa6oratorifor fi. 
6enefic.iarifor proausefor noastre acum 
câtU! trecem in .9tnu{ 9{ou -2000, fa . 

froTitieira aintre mi!etiii, trDJ.kă sănătate, 
6ucurii, fericire împreună cu toţi ce{ ... 
care Vă sunt aragi fi tratfiţionafui .. 

·. , ,,[,.91. M'l.l.Lfl .91.9{!!'' > .. ·. 

:.,. > . · . · . PAVEL FLUERAŞ. 
· ""'''~. p""'dlntele Consiliului de administraţie 

.. • . • (1287176) 

. '--~ 
.;:; ~-· ·- ,f 
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S.C. VINJVITIC:OI,A ·'·:'·. · ..... 
. ~· BARA TCA S.A. .:.,:,. . ~ ··::~ ); ._ T. - _-·.·ţ~?-'~-1;? :u.~-- :· .f . . 

. JWu{ 2000 Săfie: a:nu{ împfinirifbr 1WQStre, 

::·· a~caresă neaaucănoispera~+1'~r." tt·· ( .. 
. -~· f:ntr'{) 'tliată maiproimeră Si î:mDef ~" nată. . 

1 

~ <. '' . , . . -r , "'"/'?1~ - . 
· 'Tt~:turor..scţionarifor noftri, 6eneftciarilor, .·· '"' .· · • 
:- safariaţiforpprie:tenifor fe transmitem:/ • · ·· "' 

"'' 
uncăUfuros.L.9l M'l.l.Lfl .913{!! . .... 

. ·. ·'"{_:~::_}:-~_.:.;;:~"·-~_.~·:, { : -, ~-- ·_-_-- \ · .:D_irectorgeneral, 
·GEZABALA 

.. -· 

S.C. ARAMIS S.A. ·. 
2000 - să fie anul împlinirilor 
· · noastre, anul bucuriilor şi 
bunăstării. Tuturor arădenilor 

.·. le dorim numai binei . ,, 
· · liniste si sănătate. ·"'.' 

' ' . 
LA MULTI ANI! , 

: ;-~· 

Director general 
· • GAVRIL POPESCU 

(0974340) 
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Anul 2000 să aducă în casele salariaţilor maga
zinelor CHRIS, a clienţilor, prietenilor ~i colaborato
rilor numai sănătate, noroc. fericire ~i bunăstare. 

. · . .&, IH«LU eu«,/ 
~ Patron, 

. TITUS POGAN 

PUBUCITAT.E 

ANGAJEAZĂ: 
· conducător auto gradele C,D pentru transport călători cu 

domiciliul in Pecica şi Sânmartin. 
- 1 electrician forţă autoriza!, vechime minim 5 ani cu domiciliul 

in Arad; 
- 1 efectrician auto, vechime minim 5 ani cu domidliul in Arad; 
- 1 lăcătus mecanic vechime minim 5 ani cu domiciliul tn Arad . 
EFECTUEAzĂ: inspecţii tehnice perlodice (ITP), pentru toate 

tipurile de autovehicule . 
INCHEIE: in colaborare "'! finnele ASTRA şi ~DAF ASIGU

RAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO (RCA) 
pentru toate tipurile de autoveh1cule .. pentru persoane fizice şi 
juridice. ' 

Relaţii suplimentare la telefoanele: 256306, 256308, 
256309, 256310, sau la sediul .firme/ din str. Liviu 
Rebreanu nr. 95. 

-t r- ·-. " 

~(li:; .· .;; ARCOMM' A'T ~-·.-:·•. · . .<•'>'· ~ •' 

~- . 

L . GRUP S.A.~ 
t.. . · 2900 Arad- Romania .;.. . ~ .• · .. 

· · ·. _,., str. VOevod Moga nr. 65-67 · ·. · 
îY~· D/1./FtJK. 0040 57 281779, 0040 57 2'16333 

- . ,- -·:;: 

. ::: •i ~. 
~-. ;,· ,\ 

'1f'bcazia Anului Nou;.J/t,OL~bt\1• (t'l~{!) 
I!VIHINA'IIONAI..v.ă transmite 

cele mai al~se sen~i~~~!~*~~;~;,",~ 
bucurie, fericire şi vă aşteaptă la 

· •:;~ Complexul hotelier Jackson din Nădlac 
::•,' pentru a petrece clipe de neuitat. · 

1"' Patron, 
·· ~!!,\ · ""· "• '' '' " GEORGE' MEDINŢU 
"""""" .•.. 

1.,' 1 

l•'• 1 • ., ... 
~ ,'t' 
l·'· •• ,, .. ... , . , . 
~ .. ..•. . -. ,,t, ..... . '• . , .. . , .. 
•,'•' . 

... In anul1991 

~IJTLtNE 
ă oferea televiziunea prin cablu, o 
fereastră descbisi spre lume. 

Acum vi oferim şi u• ~ .• 

,aausaA . ' 

,",", ... 
TROCAL ~., 

, . .-"~ Germania • · · 

JUDECĂ TOR/A ARAD, dosar execuţionaJ nr. 
3725/1999, vinde la licitaţie publică in ziua de 13 
Ianuarie 2000, ora 12, la sediul judecătoriei din 
Arad Bd. Gen. V. Mi/ea nr. 2-4, camera 104, urmă
toarele: 

- depozit de /aminate acoperit, cu pod rulant' 
de 12,5 tf fi basculantă sem/automată stabilă de,_ 
5.000 kg tip MBQ, impreună cu suprafaţă de teren· 
aferentă de 3.6QO mp, situat in Arad, str. Câmpu/ 
Liniftii nr. 1, inscris in C.F. nr. 510.37, Arad, nr. 
topo 4871/b. 312; 4872/b. 112; 487J/b. 112; 4873/b. 
212; ·. - . . 

-preţul de strigare este 3.185.378;750 lei 
Condiţiile de licitaţie se pot vedea la sediul 

Jud~orie(di!J.,Arad, Bd. V.Mi/ea nr. 2, camera 
104, in fieca~ marţi şi joi intre 8-12, executor 
judecătoresc Horia Pasculescu. 

... ~ 
.y,.. FLANC O . -:t 

UN MAGAZIN ELECTAOPRACTIC 

OFERTA MILENIULUI ;· .-
. . 

. . :.' * Cele mat renumite mlrcl '' 
SONY, PHILIPS, :..G, DAEWOO, INOESI1'; -
ARISTON, ZANUSSI, WHIRPOOL, BOSCH" " 
SIEMENS, TEFAL ROWENTA , . 

• Cel mal simplu sistem de rate • .. 
• actele se 1ntOCIIHI8c tn magazin 

. · · . • ,,. ~un singur girant . 
-cea mal mica dobAndl. 

. -O% avans . ·-·.--~ 

1 • • - • 

. ~ fnco ~-··~de io FLANCO fn Vllloâre '\ . 
minimă de 150$ şi ob~l o REDUCERE PE VIAŢĂIII 

FLANCO • P-ta. UTA, bl. US, tel. 24.77.13 .. '' .. , . 
- Bel. RevoluUel, nr. 54; tel. 270.134 

. 

··:.__, ;_;-?-:::i· ~~~--~.:-~~->1';_ -;·,.-:l_!.· 

' • 
. ,. 

--·· ·- ··' 
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IMRI tl9WR/Dff&»Mia.f ~ 

-GRESIE 
·FAIANTA 
-VOPSELE 

• NU PIERDETI OCAZIA ' • 
Ofeltaeste vokXlla ÎlpeoloaOO 

20.12.1999 . l 0.0!.2000 
" llmt.a stoctAj ...... Jb1 • 

'"E~""_~. 

re~(o-~""''~1'-~~ t 

L&CBIIIDBI 
IIDICU.rl• 
din Arad 

· , · .. ARCOMMAT · ~~ 
GRUPS.A. 

. ,; 

Tel: 945; 
23.00.00 

C.~;,.·.· ... ·.· . . -, . ; 
--. ________ _:. 

ANGAJEZ 

. ...... _ mJNif.lbJail 
5t \lieiQt lki9a M. u 

,. il.fa fXIIO 51281719, fXH() 51271&13 

- dealer autorizat 

. DERMATINA S.A. . 
Mndela~de~ 

ECHIPAMENT DEPROTfC!IE ~. 
. cu conventie de 
· colaborare 

T AXIMETRIŞTI 
cu masini proprii, 
echipate cu statii 

de emisie-recepiie. 

'CIZME' MĂNUSI' PELERINE' SORTURI' 
'COVOARE PVC' MATERI.IJ. PI PRElATE' · .. ;c 

ARTmE TEHNICE DIN CAUCMJC ~ PVC 

~ri li:rick 
A- si /" 
~ llllilti •. 

'fiRE' TUBURI' FURfJkE' CHEDERE' 
' FOliE POUPROPilENĂ 

• f ETICHETE AIITOCOLANTE 
~~~!!!!!!!i!i!!!!!i!!!""";;"(c"'.b"'.)ţ;' .,.lt'..;, .. &ADEZNE . ·,,., 

.·. :> 

·-· . ·-. 

Achiziţionap 'i montap NUMAI 
CONTOARE OMOLOGATE 
..... : .. ~. ÎN ROMÂNIA! . 

Orice aparat de măsură utilizat in România trebuie să se 
încadreze în !'lormele Metrologiei Legale. stabilite de Biroul 
Roman de Metrologie Legală (B.RM.L) din Bucureşti. . 

In cazul cont0<1relor de apă şi de energi!lt~ic;;!i 9ţ pre-
văd următoarele: · 

-"!!Z. ''ţ;!!, ~''''C'f*''.-. ""~"-'·, -.. · .. ~ .. '.-..... ' -'!!l!lX::oiiratl'~......._,,...._~'~ 
~i=!a pantru ~timp de&f~..,. III part&; >, 'j):,i 1:" .. :nr-Je- ......... 'fl'H 11* hlR ri·~ 
~111• ...., ta*oidelli Be AVI'OIUZAft 1#& B.RM.L. pan.~ 
:~Jll aceste actiVităţi ti să deţină APBOBARE.Iat .~ 
i.'[Al'OR, emisă de B.R.M.L. - Bucu ..... tl; ' -;,.ii/ • .~ .. f'·c' !Jl$1 
~., + ~Je lepJe ..,.t M A 8 ~A T Etau ~i 
~ marca .RO") fi S.l G 1 1. A TE cu plombă~~ 
~,aaman:a"rto"}; ~-~:._ .. ·'-~"- >~- -· __ -'" _ _,.,,_~·~~~.)s~~I.,,"~'J~--,-_/::~:r~:ţ 
F,' • ~· fn momentul citmplil'liril ·.,O'htoriîtu~~l 
~~baletiade-wam re·weta 1rp ii .. _&-··'---,<-,~~ 
~"~ME1'1\0I.OGICĂINifLUÂ ........ _" 
~iA ţ>lri, ~ ~,. ..... ~t;,..~, 
~~!JJJ'!J,~&w\iew';.rt"'"tt.'ttwA.t:Miiiil~ 

Atragem atentia tuturor, că, inainte de achizitionarea 
unui contor, sji se verifice legalitatea acestuia conform 
celor de mai sus, Tn vederea preven:rii unor neplăceri 
ulterioare! . - ' · 

De asemenea, instalarea contoarelor trebuie să fie 
efectuată de personal autoriza! B.R.M.L Solicita~ insta
latorilor de contoare prezentarea autorizaţiei B.R.M.L 
, EVITAŢI ACHIZIŢIONAREA DE CONTOARE DE 
LA PERSOANE NEAUTORIZATE CARE, DE 
REGULĂ, SUNT PRODUSE DE CONTRABANDĂ ŞI 
CA ATARE NU VOR FI LUATE iN CONSIDERARE 
PENTRU DECONTAREI 
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MATRIMONIALElfl 

8C)III1 

apa 

talno.e 

lublrHI 

.• . camere, bl. 12. se. A, ap. 
16, Confecţii, 10.000 OM .. 
Telefon 092.295.340. 
(38493) 

Vând apartament 2 
camere, bl. 512, ap. 19 , 
Micălaca. Telefon_ 219959. · 
(38216) 

Vând casă trei nivele, 
central, singur în curte, 
intrare auto, 5 camere, 
d 
7 
a 

ependinţe, piscină, gaz; 
8.000 OM negociabil; vari-
nte. Telefon 2223~3; 094. 

764.603. (38890) 

,VÂfiZĂRI SPA'fll 

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

Vând hală industrială în 
incinta Abatorului Vechi, 
suprafaţă 252 mp. Telefon 
094.698.659; 094.770.634. 
(37552) 

Vând spaţii comerciale 
3.000 - 11.500 OM. Telefon 
222373 sau 094.764.603. 
(38890) 

VÂNZĂRI TERENURI 

vand urgent teren loc de 
casă, cu posibilitate curent, 
gaz, apă, localitatea Arad; 
preţ convenabil. Telefon 
256329. (38653) 

vand, în localitatea 
Turnu, casă cu grăd.ină, 
lângă şoseaua spre vamă. 
Informaţii telefon 533060. 
(38814) 

Vând 2,30 ha pilmAnt 
arabil în Arad. Telefon 
271122; 092.887.161. 
(38678) 

PUBUCITATE 

FRIG, garanţie 1 an. 
Telefon 281384, orele 8· 
18. (37519) 

Vând avantajos: MAŞINI 
SPĂLAT AUTOMATE, 
CONGEL~TOARE, corn-
bine frigorifice, frigldere, 
TV color; OFER GARAN-
ŢIE. Telefon 259339; 
563027. (37-387) 

Vând CÂNTARE ELEC-
TRONICE şi CASE MAR· 
CAT FISCALE avizate de 
Ministerul Finanţelor, 
pentru comerţ, servicii, 
restaurant, benzinărie. 
Telefon 272727; 092. 
264.526. (37250) 

Vând CONGELATOR cu 
sertare ZANUSSI, 1 an 
garanţie, 150 OM. T11lefon 
289667. (38296) 

Vând ma,ină de spălat 
automată MIELE, 1 an 
garanţie, 200 DM. Telefon 
27 4118. (38296) 

Vând LADĂ FRIGORI-
FICĂ (200-500 Htri), 200 
OM, 1 an garanţie. Telefon 
274118. (38296) 

Vând TV COLOR, cu 
telecomandă, PHILIPS, 8 
luni garanţie, 150 OM. 

. Vând TV color, noi, 
garanţie 1-3 ani. Telefon 
092.793.598. (38801) 
. Vând diferite TELE

COMENZI pentru televizor 
(165.000 lei), video, 
satelit, transformatoare 
linii. Telefon 092.368.868. 
(38559) 

Vând TV color, maşină 
de spălat automată cu 
uscător, frigider, telefon 
cu fax, aspirator, Insta
laţie satelit, telefon fără 
fir. Telefon 279501 ,_ 
266414. (38842) . 

Vând 486, DX2, garanţie 
3 luni, monitor color, pre\ f. 
f. mic. Telefon 252983, 092 
353 498. 

VÂNZĂRI DIVERSI 

Vând en-gros HAINE 
second hand, GERMANIA, 
peste 20 sortimente. 
Telefon 289456, Olt.2 239 
242. (38847) . 

Vând mobilă bucătărie 
suspendată, preţ 3.500.000 
lei. Telefon 259891. (38878) 

Vând mobilă din lemn de 
brad, culoare deschisă, preţ 
5.200.000 iei. Telefon 
259891. (38878) 

Vând LEMNE FOC tă
iate, 175.000 lei/mc. Tele
fon 214010. (38613) · 

Vineri, 31 decembrie 1999 

SC "TRANSCAR VAM" 
SRL SIBIU angajează: 
COMISIONAR! VAMAL! 
pentru punctele ~e lucru 
din ARAD şi NADLAC. 
CONDIŢII: bărbaţi, studii 
minim liceu, permis con
ducere, domiciliul în Arad, 
telefon. RELAŢII: la tele
fon 069/231012 int. 146 
sau 0571251871. 38697 

PRESTĂRI SERVICII 

CETĂŢEAN ROMÂN cu 
domiciliul AUSTRIA, 

- INTERMEDIEZ delegare, 
reprezentare, relaţii eco
nomice. Telefon 094 253 · 
142. 138884) 

' 

DIVERSE · 

PRODAN 
CRISTIAN 
a dispărut 

vineri, 24 da-
m brie 1999, împreună 
autoturismul bleumarin 

318, cu nr. AR - 694 
Relaţii telefon 

122436·6; 276132. RECOM· 

SCHIMBURI 
Sch;mb casă 2 camere în 

Turnu cu apanE,''ent 2-3 
camere Tn bloc proprietate. 
informaţii după ora 17, tele
fon 233379. (38698) • 

Schimb casă tip vilă 
Ploieşti, cu similar în Arad 
sau 3 camere, central, 
apartament. Telefon 044-
111427' 094 639 83l. 
(38853) 

ÎNCHI-ERI 

lnchiriez spatiu comercial 
67 mp pe Calea Lipovei nr. 
113. Telefon 092.921.103. 
(38510)· .. 

lnchiriez garaj, zona 
Miorita, str. Simion Popa nr, 
24. Telefon 271938, 266469. 
(38811) . 

Dau in. chirie apartament 3 
camere şi o garsonieră, 
nemobilate, zona Vlaicu. · 
Telefon 241986 sau 249090. 
(38812) 

Ofer pentru Inchiriere gar
sonieră central, Praeor-. 
gescu, 150 OM, anticipat s· 
luni. Telefon 281195. (38628) 

Dau în chirie spatiu comer
cial, complet amenajat. 
Telefon 289722. (38800) 

Ofer spre închiriere spa~u 
comercial central 50 mp. 
Telefon 282183, dupil ora 

~ .... ' 

Vând foarte urgent . 
apartament semidecoman
dat, 2 camere, bi. 708, et. 
11. Telefon 262658. (38629) h!!fJ:li 11hN~I 

vand autodubă lveco, 3,5 

Telefon 289667. (38296) 

Vând COMBINĂ FRIGO-
RIFICĂ PRIVILEG, 1 an 

. Vând: COTURI fi BUR· 
LANE FUM 21.000 leii 
buc.; PLASĂ GARD zln· 
cată 13.420 lelikiJ, orice 
dimensiuni; VATA MINE· 
RALĂ 10.000 lel/kg 'fi 
CUIE CONSTRUCŢII 9.500 
lei/kg, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 0.94 .. 

13. (38817) - . 
lnchirlez garsonieră, con~o ;· ... · 

fort 1, mobilata complet, 
aragaz, televizor, frigider, 

vand apartament 3 
camere, Vlaicu, bl. Z. 
Telefon 248690, 274561. 
(37672) 

vand apartament 3 
camere, bl. 621, et. III, 
aranjat deosebit, termopan, 
(ne)mobilat +garaj. Telefon 
271747. (38850) 

to. Telefon 259715, 098 
621 112. (38868) 

Vând avantajos ANVE-
LOPE AUTO FOLOSITE, 
diverse dimensiuni. Tele-
fon 259339; 563027. 
1137387) 

Vând Dacia papuc; Dacia 
1310; convenabil. Telefon 

garanţie, 200 OM. Telefon 
27 4118. (38296) . 

Vând combină muzicljlă 
SCHNEIDER, 150 OM. 
Telefon 274118. (38296) 

Vând VIOEORECOR- . 
DER, funcţlonabll, 50 DM. 
Telefon 27411B. (38296) 

558.552. 38388 
Vindem masină cornuri, 

instalaţie pentru paste 7u 'L 
,JI,lie<e precum şr alfe trpuri 

de utilaje pentru brutărre, la 
preţuri avantajoase. lnfor-

464027. (38681) • · Vând TV color, modele matii telefon 094.517.763. 
Vllnd Cielo 1998, în deosebite, telecomandă, (38l93) __ 

t. T 1 f 094 303 t t fi bu ţi Vând cazan ţuică nou, garan,re. ee on . ex' nne ne, garan e. 170-litri, 750 OM negociabil. 
380. (38793) - Telefon 260807. (38212) 

Vând tractor U-650, str. · • Vând TV ~;o lor stereo, -·Telefon· !)94.698.849.., .. 
Vând apartament 4- -~ Fagului nr. 57, GaL (38813) . teleie:t<t, telecomandă, - (38660) 

· · il Vând ouil de prepeNţil camere, et. 11; zonă cen- _ Vând Dacia 1300 In per- 1.000.000 ler; maşrn (medicament, producţie), 
trală, Piaţa Gării Arad. -fectă stare de funcţionare, spălat automată, 1.500.000 cu instructiuni. Telefon 
Telefon 250674. (38771) pret negociabil. Telefon lei, combină frigorifică 

289966
., 

24
8

064
_ (

38693
) 

281450; 281493. (38788) - 1.500.000 lei. Telefon 
vand aparat stomatolo-

vand Dacia 1300, stare 275277. (38110) -gic-Siemens Siromat, în 
bună, preţ negociabil. Vând Ieftin INSTALAŢII stare bună de functionare, 
Informaţii telefon 223472, SATELIT şi boxe 50 W. pulturi melaminate şi 

Vând casă central, după ora 17. (38784) Telefon Arad 237471; lneu mochetă pentru spaţii ce-
restaurant; alimentara Vând BUS MERCEDES 511485. (37337) rnerciale, preţ negociabil. 

, .Marge", etaj-apartament. 3.000 cmc, an 1987 sau Vând motor electric trifa- Telefon 
251

360 sau 
Telefon 234862. 38535 schimb apartament plus zic 5 KW. Telefon 240058, 

094
_
396

_
191

. (
38

094) 
Vând (schimb cu aparta- diferenţă. Telefon 094.- seara. (38627) Vând aparatură vul-

ment +diferenţă), casă în 891.457. (38782) canlzare t;l pentru spălă-
Aradul Nou. Telefon Vând Dacia papuc; 1998, Vând urgent telefon 3210 torle auto. Telefon 094. 
092.226.357. (38386) carosată, izotermă, trans- nou, gri, cu romanii 335 - a91 .457~JI&U 163 Bellu. 

Vând casil, grădinii, misia fată, 51.000.000 lei. OM. Telefon 092.684.668; 
138782

) 
anexe, localitatea Frumu- Telefon 222569, între orele 094.477 .138;- 251280. Vând armă de vâniltoare. 
şeni, negociabil. Informaţii- 11-14. (38630) (38672) fnformalii tillefon·'o57f 
telefon 057-257753. (38778) < Vând Dacia 1996, 3.900 258211; 283136. (38682) 

Vând casă şi pilmânt, în OM negociabil. Telefon VAnd TV color cu teleco- Vând canapea pluş, bi-
comuna Cermei. Informaţii 238425. (38696) mandă, stereo; teletext, bliotecă, măsuţă stejar. 
nr. 92. (38804) Vând ARO 243, preţ reducere de preţ (preţ vechi Telefon 271122; 092. 
Vândcasăcugrădină,sat 3.700 OM, str. Constituţiei 1.500.000 lei, preţ nou 887.161.(38611) 

Cuvin nr. 47, la şosea, nr. 46, (38849) _ 1.000.000 lei), numai până Vând schiuri, ·2 boxe 250 

VÂNZĂRI CASE ~~ 

Călătore9t1 cu autocarele 
noastre moderne rn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA. ITALIA, SUEDIA 
(plecăn zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poJi fi un 
c:ilător c:lftigitorl 

NOUl Reduceri de tarife fn 
luna DECEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi 
grupuri. Eklul Revolutiei nr. 
35, -" 291871' 2$2727; 
Autogara, telefon 270562. 

NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vi oleri: 

zilnic spre Germania 
PASSAU • REGENSBURG • 

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

SERVICII: călitorle ·rn auto
caro noi, moderne: 2 bagaje gn>
tulte; tnsoţltoare de borcJi. o 
- caldă In Ungaria. 

Informaţii 11 Tnacrlarl la 
AGENŢIILE PLEn: ARAD, tele
fon 057-252291; UPOVA, leiofon 
057-561377."teiefon 057-563011: 
TIMIŞOARA, telefon 056-2001 19; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIŢA, telefon 055-224904. (c.) 

· satelit, bl. Z6E, et. III, ap. 41, 
Tn Vlaicu, spatele poştei, vi
zibilă în data de 3 şi 4 ianua
rie 2000, toatil ziua. (38830) 

Ofer spre inchiriEjre gar- -
. sonieră mobilată, In Vlalcu. 
Telefon 272584; 236322. 
(38700) 

lnchiriez garsonieră mobi
lată, cf. 1, et. 1, Mioriţa. 
Telefon 265285. (38854) .· 

Dau în chirie 1 cameră ' 
apartament, 40 OM/ lunii. 
Telefon 263841. (38864) 

PIERDERI 

SC MIGA COM SRL pier
dut bon comandă chitanţă 
seriile 0170151-0171000, 
0134251-0139000. Le 
declar nul. 38857 

'îi' DECESE 'îi' 
partea către deal. Relaţii Vând Fia't sport decapota- In 5.01.2000. Telefon _ W, lanturi antiderapant&. 
telefon461052. (38810) bil, 2.200 OM. Telefon 259339. 38673 Telefon'279582. (38422) SC "ZĂRANDUL" SA vii Cu Inimile 

Vând casă cu şpaţiu co- 094.764.603. (38890) Vând televizoare color . Vând repatriere de Arad. oferă sejur plăcut în staţi- zdrobite de 
mercial, str. Andrei Şaguna. ~~~~=~l::~:l::3l noi. Telefon 288973; ··Telefon 094 215 964. unile: FELIX, HERCU- durere anun-
Telefon 256859. (38829) l'hv 1 j 1 J1 W !:{rl .,1· _ 094.965.V2; 094.963.362. ~38844) LANE, SLĂNIC MOLDO- ţăm trecerea . 

Vând casă cu grădină Şi (38675) _1 · VA, SOVATA, MONEASA, în nefiinţă, 
altă grădină+ 2 ha pământ Vând TV COLOR, en Vând .aalculator Pentium BALVANYOS, VATRA_ după o scur· 

• 

-..'. 

arabil, comuna Şicula nr. 6. gros, en detall, diferite 686 cu CD-ROM. Telefon DORNEI, PREDEAL, tă şi grea 
Telefon 274913. (38835) mărci, preţuri minime, · 254307. (38690) Cumpăr grâu, cantităţi POIANA BRAŞOV, SINA- suferinţă, a celui mal Iubit .• 

Vând casă mare, grădinii garanţ!e. Telefon 289456, Vând televizoare color: mari. Telefon 247429. IA. Excursii în străinătate: soţ, tată, fiu, bunle, ginere, 
mare cu 2 ha pamint In 092 239 242. (38847) Philips, Grundig, Tele- (38827) TUNISIA, EGIPT. De cumnat, unchi, veri~or, 

- var~and sau schimb cu Vând nt COLOR-stereo, funken, Nokia, stereo, tele- asemenea vă oferă un FLOREA IOAN, 
casă Tn Chişineu Criş. 66 cm şi 71 ,:,m, FOARTE text, telecomancia. Telefon REVELION de n&~itat în in vârstă de 56 ani. 
Telefon 520387, după ora CONVENABIL. Telefon 264004. (38306) EGIPT şi in staţiunea lnmonnântarea va avea loc 
21. (4115789) ' 211491. (38618) · Vând televizoare color cu BALVANYOS (jud. co- sâmbătă, 1 Ianuarie 2000, 

VAnd casil, str. Poetului Vând computer 48o cu garanţie. Telefon 287404. vasna). Informaţii la tele- ora 13, de la Capela 
nr. 49, zona Vlaicu, gaz, 250 OM. Telefon 211491: (38786) "FANTASIA" angajează fon : 257279, 

2
56225. Cimitirului· UTA. Odih-

apă, telefon, satelit, Ideal (38618) · · VInd o gami mare de CONFECŢIONERE cu Servicii. de co'mlsionare nească-se In pacei FamiUa 
pentru privatizare. Informaţii. Vllnd: VITRINE FRIG, TELEVIZOARE COLOR, experienţă in lenjerie vamală. Informaţii la tele- "ndurerată . 
telefon 212847, după ora CAMERE FRIG, DULA· stereo. Telefon 280260, Intimă, Telefon 275475. fon 255244. ici -.··· . (Contlnuareinpaglne 19)• . :· 
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Vineri, 31 decembrie 1999 PUBUCJTATE 

,.. (Unnare din pagina 18) 

Cu multă durere in 
anunţăm Incetarea 
viaţă. a celui care a fost 

OPIUŞ DOMJTBU, 
om de înaltă ţinută morală 1 

credln11.ă de 

IONESCU aaGIU. 
Inmormintarea va 

azi, 31_ decembrie .1 
12, la Cimitirul 

11 ~--~- indurwată. 

NOII S'I'OP 
aB-S'I'YL COMPAIIY 
firmă producătoare de 

sicria, str. M. Eminescu 
nr. 4 (vizavi Cinema 
MUREŞUL), telefon 
211929, 094.537.715, 
094.558.712 

TOTUL INTR-UN SIN
GUR LOC, LA PREŢ DE 
PRODUCĂTOR, CALI
TATE fi OPE~TIVITATE 
OCCIDENTALA: .. 

- ·îmbălsămat, lmbrăcat, 
cosmetizat 

sicria: 400.000-
1.600.000 lei 

-sicria lux 
lenjerie · deces: 

160.000-600.000 lei 
- cruci, mânere - slcflu 

etc. 
OFERTĂ: sicriu, len

jerie, cruce- 730.000 lei. 
Transport in Arad GRA

TUIT. 
Noul Se plătefte avans 

50%, restul într-o lună. 
Suntem producători nu 

simpli comercianţi. NOUl 
·Se plllitette 50'Yo avans, 
restul într-o lună. (c) 

T. CONDOLEANTE -;> 

.. fmpirtăflm durerea pri
etenului nostru, general 
DAN GHEORGHE fi sun
lam alături la durerea 
prlcinulti de pierderea 
mamei sale, · · · · · 

DAN ft.OAil& 
Familia Plefa Gheorghe 

din Bucur8fll. 

Sincere condoleanţe 
Colectivul SC "SELST 
SA ARAD. (38851) 

Colectivul GRUPULUI 
ŞCOLAR C.F. ARAD este 
alături de Ing. SORIN 
MOLERIU, ·tn greaua 
durere pricinuită de dece
sul soţiei. Sincere con
doleanţe! (38655) · 

Regretăm · profund 
moartea prematurili, la 
numai 45 ani, după o 
lungă suferinţă, a Iubitei 
noastre surori, cumnata 
fi mlitufi. 

VESA .JENJCA 
(aăseată GRIDO). 

In veci îndureraţl şi cu· 
speranţa că ne vom vedea 
In Ceruri, dormi in pacei 

. A ta soră AURICA cu 
familia DELAMARIAN din 
MILOV.I\. (4809334) 

Mulţumim tuturor celor 
care au fost alături de noi, 
la marea durere pricinuită 
de decesul celui care a 
fost 

CSIBJ LADISLAU. 
Familia indollată .. 

(38860) 

Transmitem profunda 
noastră compasiune faml· 
Ilai MOLERIU, in aceste 
momente triste, prin tre
cerea in vetnlcle a celei 
ce a fost 

tn I~A MOLERJU, 
o bună fi minunată 

colegă. Dumnezeu să o 
odihnească in pace! 
Colectivul Coafurll 
,.AFRO". (38681 f 

· Familia dr. Sentlcl 
Ştefan, anunţă cu durere 
incetarea din viaţă a celui 
care a fost tată, socru, 
bunle, 

IONESCU SEilGW. 
(38662) 

Conducerea fi colegii 
de la SCC .IGIENA" Îfl 
exprimă profundul regret 
la decesul prematur al 
celei care până ieri le-a 
fost colegă· de o 
deosebită omenie, 

UUANA IIOLERJU, 
. coafeză la unitatea din 
Piaţa M. Vlteazu 'fi trans
mite familiei sincere con· 
doleanţe. Dumnezeu S•o 

. Ierte 'fi 11-0 odlhneascăl 
(38675) 

Un ultim omagiu celui 
care a fost b.unul nostru 
vecin, 

HOBNEIOAH. ·· 
Sincere condoleanţe 

familiei îndoliatal Vecinii 
din str. Lacului. (38876) 

· Profund marcaţi de tre
cerea în V&ifnicie a draga! 
noa~tre prietene, 

1 O~ ANA MOLERJU, 
.ne exprimăm compasl· 

unea şi suntem alături de 
Sorin 'fi Radu'. Lenuţa fi 
Marius. (38881) 

Elevii clasei a-Xli-a D, 
GRUPUL ŞCOLAR FO· 
RESTIER, sunt alături de 

_d,righ-.tele •or. ing. 
BOLDOR TEODOR, in 
marea durere pricinuită 
de trecerea in nefiinţă a 
tatălui drag. Suntem aUi· 
turi de familia îndurerată. 
38886 

-• 

- --~":- -

~ '-'.~-) .r:~i~-:•··. ·>, 

--· ·--·- ··-· ·-~ --

'li' COMEMORĂRI 'li' 

·La 1 Ianuarie sa impli· 
nasc 6 ani de când ne-a 
părăsit dragul nostru 

MAIUNSTAH. 
Odihnească-se in pacei 

Familia. 

A trecut un an de lacri
mi şi durere de la dispa
riţia dragului nostru soţ, 
tată, bunle .,i socru, 

AI.EXANDRU MICLL 
Nu te vom uita nicio

dată! Familia îndoliată. 
38865) 

Cel ce te-au Iubit pe tine 

-•/ 

RISTIN V 4SII.E, 
din FELNAC, nu te vor 

uita nlclodaUi. Noi, cel 
rămatl, nu avem destule 
lacrimi pentru a plânge 
despărţirea de line. Mâine 
ar fi fost ziua ta. Dum
nezeu a vrut lnsă ca tu să 
fii alături de Ingerii din 
ceruri... . 

Nimic nu poate 
8 şterge durerea fi 
IJ -suferinţa din sufla

tele noastre, acum la 
implinirea a 6 siptimănl 
de când soarta crudă 1-a 
luat dintre noi, pe cel mal 
drag şi tată 

CIUŞAH MD1AL 
Parastasul de pomenire 

va avea loc la Biserica 
Ortodoxă Vladlmlrescu, 
duminică, 9 ianuarie 2000. 

- Rugăm pe bunul Dum
nezeu să albă în grija sa 
sufletul lui bun '11 nobil. 
Soţia fi fiul. (38691) 

Cu sufletul indollat 
anunţăm împlinirea a 5 
ani de când dragul nostru 
soţ tată _;;i sos:ru_ 

PAŞCALAU 
GHEORGHE, 

ne-a părăsit. ţ)umnezau 
să-I odihneasc-ă! Soţia, 
fiul Dorin şi nora Mihaela. 
(38692) 

Astăzi se împiinesc 13, 
respectiv 1 O 1_/2 ani de la 
fulgeritoarea despărţire 
de aaoraţil nottri 
şi bunici 

· LATINCA .. 
IKJIIJTilU GODEANU • 
li plin 

' 
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Pe 1 ianuarie se im· 
pllnesc 2 ani de când s-a 
stins din viaţă, 

CERNEA DUMITJlU. 
Dumnezeu să-I Ierte fi 

să-I odihnească in pacei 
Familiile: Carnea fi 
Hărdu (38848) 

Termlnându"11 rostul 
Lângă noi se sting !fl 
Dragii no,trl, dragi 
rinţl. • Cu durere ln 
amintim împlinirea a 3 
'fi respectiv 48 ani de 
trista despărţire de 
mei părinţi: 

POPII CORNE}IA .. 
POPII I.AZAa, 

din Sâmbătenl. 
Veţi trăi mereu în 

mea, atât timp cât 

bate! In vec•ii ~::~~t~~~~ a voastră s 
STELUŢA 
voastră 

RUXANDRA. ~~·;~~~H~ 
fă-1 nemurltorlf Pe 
care mor." (38656) . 

In noaptea dintre ani se 
impllneşte un an ile când 
fina noastră dragă, 

ADIUAHA VJTOMJil, 

un an 
cind ai_ pla
cat fi al dus 
cu tine tot 
ce a fost mal 
bun in viaţa 

mea, ce ai lăsat est• 
durere fi un mormânt 
stropit cu lacrimi. 
despărţire, de ce oare 

1 tnobule să fii?/ De ce 
cu atitea lacrimi/ 

a plecat dintre noi. celor care I-au 
Amintirea ta va rămâne 1 că se împll· 
vetnlc vie in sufletele un an de când a 
noastre! Nu te vom uita · 1 pi&C<It dintre noi, cel care 
niciodată! Natii tăi dragi, · cel mal bun soţ fi 
Florentlna ifl Petri'fo.r 
Horga. (38859) . . 

Au trecut 6 respectiv 15 
ani de când dragii nottrl 
părinţi: 

IIUPLEA n.oAU .. 
BUPLEA PETJtu, 

au plecat dintre noi, 
lăsându-ne întristaţi pen
tru totdeauna. Dumnezeu 
să-I odihnească în pacei 
Fiicele: Lia Vlad !fi Rodica 
Teaha cu familllle..{38867) 

Cu.. ochii in lacrimi 
amare, cu inima zdrobită 
de durere anunţăm că azi, 
31 decembrie 1999, se 
implin8ifle un an de când 
scumpul nostru fiu, frate, 
cumnat, unchi şi nepot, 

' ., 

COZMADAHi 
a plecat dintre noi in' 
area vieţii, lâ v_ârsta de 

30 ani .• De ce DANUŢ, tu 
al plecat/ Pe toţi pUingănd 
tu ne-ai lăsat?/ Ai plecat 
din astă lume/ Nu ne-ai 
spus nici un cuvânt/ Ne-al 
lăsat durere-n suflet/ Cât 
vom trăi pe pământ/ Dar 
moartea nemiloasă/ In 
tine, Dănuţ a lovit/ Ne-al 
părăslt pe toţi a~ei ce 
te-am Iubit." DANUŢ, 
mami, cât al trăit toţi 
te-am iubit, cit vom trăi te 
vom plânge! Dumnezeu 
să te odihnească in pace, 
DĂNUŢ dragă. (38670) 

• ~ ·- -- ... < • 

. ,_.., ' . 

\-

. ' ·:"2- . 

STOIAH IOAH. 
Nu te vom uita nicio· 

Soţia, fiii fi tatăl. 

10 ani de 
când a plecat dintre noi, 
cel care a fost sot. tată, 
socru 'fi bunic, 

VALE ŞTEFAN. 
Odihnească-se in pacei 

Familiile: VALE fi 
(38882) 

VJTOMJR ADBIAHA. 
Dormi in pacei Pă,rin>ţil.ll 

Se lmplinef!e un an 
la moartea iubitei noaiSintU 

Nu te vom uita nl<:to··ll 
dată. Familia 
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Firma Contor ZENNER se poc:lfe mândri cu faptul că 
:· ... 

este reprezentantul următoarelor firme de prestigiu:,_,.. . 

renumita firmă daneză, lider euro- . d.d. Slovenia, firmă producătoare 

.pean in pro~ucerea de ELEC- .. · de CONTOARE DE ENERGIE -TROPOMPE •. · ~-· ··' . · .· · ELECTRICA; renumită in Europa 

Contor ZEN NER vă poate oferi de Vest, datorită faptUlui că de~ne 

la un raport calitate/pret excelent . . 
cea. 23% din piaţa Germaniei. . 

•"<.. ·-. 

.. orice pompă necesară in aplica~- Contor ZENNER 
ile Dvs. · · ·· ····· • 

. pune la dispoziţia consumatorilor 

de energie electrică, atOt casnici 

cât şi industriali, toată gama de 
~ (pt.-lncălzire, aer condiţionat, ridi~ •. _contoare~ .• <- ..,f,·. · '"' :' ·"";"'!'1·'"'-

. .-·. ' -~'~--~>·, ~ , ......... . 

• POMPE DE CIRCULATIE "--. · 
• 

·· regia comunală din oraşul 

·· · Mannheim din Germania, pro
ducător de MINI- STATII TER'MI~CEI • 
COMPACTE. · " · 

carea şi asigurarea unor presiuni. 
~- .~ -_ 

'. 
. _, .. · ~ 

·".>~ ., l, ;o : 

, . Aceste contoare, cu caracteristici 

constante in tJmp ~ precizia cie~ 
• 1 . 

· măsurare se mentine un timp 
• 

indelungat, cea. 16 ani, deţin 

APROBĂRI ·-.DE ··MODEL si 
• 

- POMPE SUBMERSIBILE .. ~;., : · . · AGREEREA CONEL in vederea ufi,. 

-~--: 

-~ ' 

Aceste staţii complet automati-
. . zate, plasate in subsolul blocurilor -· 

sau institufiilor, pot asigura confor- . 
tul termic necesar, utilizând 
AGENTUL TERMIC PRIMAR. """;...., 

' 

• 

•• ::;t:· 

;_,._ 
-~ 

{pt. Alimentări cu apă) ·. • ' .. -·. . llzării acestora intr-un cadru legal. Cu ajutorul .schimbătoarelor de . .. · ·-~ 

1 .. ,._·1'--
_ ~ . " . "'·· .. -'căldură ultra-performante se- asi-

. - POMPE DE DRENAJ · 
. -.. ·.·.'~-~: 

"· · ·" ·~ ,.,. ... ,.,.y .. ,, gură prepararea agentului termic 
. secundar {pentru încălzire) fi a ~-.. · :;

$apei calde menajere. 
· {pt. Evacuarea apelor uzate) · · · · Menţionăm că energia termică -"': . _ .,...;.. 

Menţionăm că asigurăm livrare livrată prin agentul termic secun- . .,.,. 
dar _preparat este contotizat cu un 

promptă şi service in perioada ·contor ZEN NER, realizând astfel 

de garanţie şi post-garanţie. · dorinţa fiecărui consumator: să 

BIIJII!II!III!!I!IJI!!IIIJ!!ll!!ll-~~;;;i!P.iiiiii\iP~;i;,Nmr;;;iftiiia~~plătească numai cât consumă_:::.~!l!l 

" ' vă vom prezenta pachetul de SERVICII oferite de firma -~~ 

Contor ZEN NER În domeniul gestionării, repartizării şi. decontării 
' 
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